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Od początku pandemii jesteśmy 
przez mass media bombardowani 
tysiącami wiadomości. Miały nas in-
formować o zagrożeniu, uświadomić 
co do zachowań w sferze publicznej, 
przypomnieć o właściwej higienie 
i sposobach przebywania z innymi oso-
bami. Jednak niewiele z nich dotykało 
niezwykle ważnej sfery naszych relacji, 
tych międzyludzkich, ale także tych 
wewnętrznych, z samym sobą. Wielu 
zauważa, że wystraszyliśmy się siebie 
nawzajem. Unikamy kontaktów oso-
bistych, zakładając, że każda spotkana 
osoba, nawet dobrze nam znana, niesie 
potencjalne zagrożenie. Przestaliśmy 
racjonalizować nasze zachowania. 
A choć nasze obawy mają podstawy, 
i należy zachowywać przepisy oraz sto-
sować się do odpowiednich zaleceń, to 
z jednej strony na klatce schodowej czy 
na ulicy boimy się odezwać do sąsiada 
czy znajomego, a z drugiej w sklepach, 
galeriach handlowych czy autobusach, 
niemalże ocieramy się o siebie. 

Gdzie więc znajduje się granica, 
odizolowania się od innych? Przecież 
nie da się żyć w ciągłej izolacji. Ta 
z kolei nie może być ucieczką od bycia 
z drugim i dla drugiego. Odgradzając 
się od świata niosącego możliwe za-
grożenie, tak naprawdę oddzielamy 
się wzajemnie murami.

Dziesiątki zarządzeń i ograniczeń, 
ważnych i w dużej mierze potrzebnych, 
sprawiły być może, że nie zauważyli-
śmy owej delikatnej i cienkiej granicy 
pomiędzy zachowaniem koniecznej 
izolacji, a naszymi chrześcijańskimi po-
winnościami względem siebie i innych 
osób, nie mówiąc już o tych względem 
Pana Boga. 

Co prawda wiele w tych dniach mo-
dliliśmy się do Niego, szukaliśmy Jego 
opieki i obecności, być może nawet 
zatęskniliśmy za udziałem w Euchary-
stii, ale czy zrobiliśmy cokolwiek, aby 
tęsknotę przenieść na grunt konkret-
nego działania?

Gdy nasz bezpieczny, jak myśle-
liśmy świat, stał się z dnia na dzień 
niepewny i ulotny, warto się nad tym 
zastanowić. W sytuacji, gdy wielu 
uważa, że nasze życie nie będzie się już 
toczyło tak, jak było to przed epidemią, 
należy poszukać odpowiedzi na pyta-
nie, jak będziemy się odnajdywać żyjąc 
z pandemią na co dzień, gdyż wszystko 
wskazuje na to, że nie skończy się ona 
szybko. Na czym więc i jak chcemy 
budować przyszłość naszą i naszych 
bliskich?

Duszpasterze pytają, czy wierni 
powrócą do świątyń. Czy na liturgie 
i nabożeństwa przyjdą tłumnie, jak 
dawniej dzieci, młodzież i starsi. Za 
nami czas próby, teraz czas na działa-
nie. Należy więc żyć ze świadomością 
zagrożenia, ale nie z paraliżującym 
nas strachem. Dlatego wierzę, że pa-
rafie znów ożyją modlitwą, obecno-
ścią i twórczym działaniem księży 
i wiernych. Pociągajmy, a może przy-
ciągajmy innych do naszych wspólnot 
parafialnych przykładem chrześcijań-
skiego życia, radosną wiarą, spokojną 
nadzieją i zaufaniem Panu Bogu. 

Przed 25 laty na swoim prymi-
cyjnym obrazku umieściłem słowa 
wypowiedziane przez Jana Pawła II 
22 października 1978 r.: „Nie lękajcie 
się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystu-
sowi. Chrystus wie, co jest w człowieku. 
On jeden wie!”. Do tych słów często się-
gam, mówię o nich w czasie kazań, bo 
przecież w nich zawarte jest przesłanie 
nadziei i zwycięstwa Chrystusa Zmar-
twychwstałego. Nie bójmy się zaufać 
Chrystusowi. Troszczmy się o siebie, 
ale od siebie nie uciekajmy, a może 
lepiej uciekajmy się wspólnie do Niego. 
On wie, co jest w każdym z nas!

Siłą do działania niech będzie dla 
nas wiara w Zmartwychwstałego Pana 
i moc Ducha Świętego, dana nam szcze-
gólnie na te trudne i wymagające czasy.

ks. JAROSŁAW JABŁOŃSKI

Niech wiara uwalnia nas od lęku
 Od redakcji  Co w numerze

LIPIEC 8-12.07 LITWA, ŁOTWA, ESTONIA , FINLANDIA Helsinki (5 dni) – 1150 zł; 10-19.07 GRECJA 
– śladami św. Pawła i wypoczynek (10 dni) – 3500 zł; 27-31.07 SZLAKIEM PAPIESKIM Kraków, Zakopane, 
Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Wieliczka, Dom Jana Pawła II (5 dni) – 850 zł
SIERPIEŃ 6-16.08 MEDJUGORJE, Chorwacja, Czarnogóra, Albania, Ludbreg, Mostar, Dubrownik, Sarajewo, 
Budva (4 dni odpoczynku), Kotor, Tirana (11 dni) – 2550 zł; 19-23.08 BIAŁORUŚ – Grodno, Nowogród, Mir, Mińsk, 
Nieśwież, Pińsk, Brześć, Baranowicze (5 dni) – 1250 zł; 17-21.08 BIESZCZADY (5 dni) – 890 zł; 21-31.08 GRUZJA 
i ARMENIA (12 dni) – 4950 zł
WRZESIEŃ 4-14.09 ZIEMIA ŚWIĘTA I JORDANIA (11 dni) – 4650 zł; 12-17.09 BRATYSŁAWA, WIEDEŃ, 
BUDAPESZT (6 dni) – 1350 zł; 24-27.09 SANKTUARIA WYBRZEŻA GDAŃSKIEGO (4 dni) – 700 zł; 20-26.09 
MEDJUGORJE – czas modlitwy (7 dni) – 1450 zł; 
PAŹDZIERNIK 2-8.10 UKRAINA Lwów, Żółkiew, Przemyśl, Odessa (7 dni) – 1450 zł; 2-4.10 WILNO (3 dni) 
– 440 zł; 16-18.10 CZĘSTOCHOWA i LICHEŃ (3 dni) – 390 zł; 16-24.10 LIBAN – św. Charbel (9 dni) – 1790 zł 
+790 USD
LISTOPAD 7-14.11 CYPR – Śladami Wczesnego Chrześcijaństwa (8 dni, samolot) – 3300 zł

BIURO PIELGRZYMKOWE
ul. ks. Adama Abramowicza 1 (obok kościoła św. Rocha), Białystok 
czynne: pn-pt 10.00-16.00 
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Białystok, ul. Kościelna 1 
tel. 85 665 24 44, 602 461 402
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Z achęcam wszystkich, by modlili się do Pana o dar 
dobrych robotników ze względu na Jego królestwo, 

z sercem i rękoma otwartymi na Jego miłość” – powiedział 
papież Franciszek po modlitwie Regina Coeli transmi-
towanej przez media watykańskie z Biblioteki Pałacu 
Apostolskiego. Ojciec Święty nawiązał do obchodzonego 
w Niedzielę Dobrego Pasterza Światowego Dnia Modlitw 
o Powołania Kapłańskie i Zakonne. „Kapłaństwo i życie 
konsekrowane wymagają odwagi i wytrwałości, a bez 
modlitwy nie można iść tą drogą naprzód. Zachęcam 
wszystkich, by modlili się do Pana o dar dobrych robot-
ników ze względu na Jego królestwo, z sercem i rękoma 
otwartymi na Jego miłość” – powiedział Papież.

  

P apieska Gwardia Szwajcarska w niewielkim gronie 
obchodziła rocznicę śmierci 147 gwardzistów, którzy 

zginęli w obronie papieża podczas „splądrowania Rzymu” 
w 1527 r. Na tę pamiątkę od lat rokrocznie 6 maja odbywa 
się w Watykanie zaprzysiężenie nowych rekrutów. W tym 
roku, ze względu na pandemię koronawirusa, przeniesio-
no tę ceremonię na 4 października. Gwardia Szwajcarska 
służy papieżom od 1506 r. Jej członkowie odpowiadają za 
osobistą ochronę Ojca Świętego i kontrolują wejścia do 
Watykanu. Dom św. Marty, w którym mieszka Franciszek, 
strzeżony jest częściowo przez gwardzistów, a częścio-
wo przez żandarmerię watykańską. Gwardia liczy 135 
członków. Mogą do niej kandydować wyłącznie katolicy 
szwajcarscy w wieku 19-30 lat, którzy w swoim kraju 
muszą najpierw odbyć służbę wojskową. W Watykanie 
służą co najmniej 25 miesięcy.

  

N iektórzy przekazali równowartość miesięcznej 
pensji, inni nawet dwumiesięcznych” – powiedział 

papieski jałmużnik, kardynał Konrad Krajewski, pytany 
o odzew na swój apel z 6 kwietnia o złożenie ofiary pie-
niężnej na rzecz walki z koronawirusem. Był on skiero-
wany do kardynałów, arcybiskupów, biskupów i prałatów 
towarzyszących Papieżowi podczas publicznych liturgii, 
tworzących „Cappella Pontificia”. Kardynał Krajewski 
wyznał, że spotkał się z bardzo serdeczną reakcją współ-
pracowników Ojca Świętego. Wyjaśnił, że zebrane pienią-
dze zostaną przeznaczone dla ubogich na całym świecie. 
Część funduszy została już wykorzystana na pomoc dla 
potrzebujących w Rumunii, a także na wysłanie wenty-
latorów do Zambii.

  

D nia 24 maja po modlitwie Regina Coeli Ojciec Święty 
zapowiedział rok „Laudato si’”: „Dzięki inicjatywie 

Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego – «Ty-
dzień Laudato si’», który właśnie obchodziliśmy, rozwinie 
się w szczególnym roku rocznicy encykliki Laudato si’. 
Będzie to specjalny rok refleksji nad encykliką, od 24 maja 
bieżącego roku do 24 maja przyszłego roku. Zachęcam 
wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w tę inicja-
tywę, aby zatroszczyć się o nasz wspólny dom i naszych 
najsłabszych braci i siostry. Poświęcona temu modlitwa 
zostanie opublikowana na stronie internetowej. Warto ją 
odmawiać” – powiedział Papież.

ARCHIDIECEZJA BIAŁOSTOCKA MA TRZECH 
NOWYCH KAPŁANÓW I JEDNEGO DIAKONA
„Jeśli świątynia waszego kapłańskiego życia będzie solidna, oparta na 
fundamencie, którym jest Jezus Chrystus, staniecie się prawdziwymi 
i autentycznymi Jego świadkami oraz pewnymi przewodnikami ludu ku 
Bogu. Tego wymaga od was Jezus i tego oczekują od was ci, do których On 
was posyła” – mówił Metropolita Białostocki abp Tadeusz Wojda 30 maja 
podczas Eucharystii w archikatedrze, w czasie której udzielił święceń 
w stopniu prezbiteratu trzem diakonom, absolwentom Archidiecezjalnego 
Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

Księża neoprezbiterzy zostali posłani do następujących parafii: ks. Piotr 
Dzierzgowski do parafii pw. Trójcy Świętej w Supraślu, ks. Rafał Jatel 
do parafii pw. św. Stanisława B.M. w Dąbrowie Białostockiej, ks. Paweł 
Żukiewicz do parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krypnie.

29 maja bp Henryk Ciereszko udzielił w archikatedrze święceń diakonatu 
alumnowi piątego roku Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Du-
chownego Marcinowi Kupińskiemu. „Jest to dla nas wszystkich, szczególne 
zaś dla kapłanów, wezwanie do dawania świadectwa wierności Chrystuso-
wi i przypomnieniem, aby to, co wyrażamy w modlitwie, prosząc o powo-
łania, Bóg spełniał właśnie dzięki temu świadectwu i wciąż powoływał. On 
spełnia swoje dzieło, ale też zaprasza, byśmy w nim uczestniczyli” – mówił 
podczas uroczystości bp Ciereszko.

ARCYBISKUP METROPOLITA MIANOWAŁ NOWYCH PROBOSZCZÓW W ARCHIDIECEZJI 
2 czerwca abp Tadeusz Wojda wręczył nominacje nowym proboszczom Archidiecezji Białostockiej. 
Proboszczem parafii pw. św. Stanisława B.M. w Dąbrowie Białostockiej został ks. prał. Andrzej HoraczyAndrzej Horaczy, dotychczasowy proboszcz parafii 
pw. Niepokalanego Serca Maryi w Marianowie; proboszczem parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej został 
ks. prał. Tomasz PowichrowskiTomasz Powichrowski, Ekonom Archidiecezji Białostockiej; proboszczem parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce 
został ks. Jarosław CiuchnaJarosław Ciuchna, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Sidrze; proboszczem parafii pw. św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Zabłudowie został ks. Krzysztof KowalewskiKrzysztof Kowalewski, dotychczasowy proboszcz parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Kozińcach; 
proboszczem parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Kozińcach został ks. Aleksander DobrońskiAleksander Dobroński, dotychczasowy proboszcz parafii 
pw. św. Faustyny Kowalskiej w Białymstoku; proboszczem parafii pw. Krzyża Świętego w Grabówce został ks. Mirosław MatysMirosław Matys, dotych-
czasowy wikariusz parafii pw. św. Kazimierza w Białymstoku; proboszczem parafii pw. Świętej Trójcy w Sidrze został ks. kan. Stanisław Stanisław 
JakubowiczJakubowicz, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Giełczynie oraz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Laskowcu; proboszczem parafii pw. NMP Pocieszenia w Zalesiu został ks. Jakub BudkiewiczJakub Budkiewicz, dotychczasowy wikariusz parafii pw. 
św. Jana Pawła II w Ignatkach-Osiedle; proboszczem parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Marianowie został ks. Dariusz GreleckiDariusz Grelecki, 
dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Rocha w Białymstoku; proboszczem parafii pw. św. Faustyny Kowalskiej w Białymstoku został 
ks. Mateusz WasilewskiMateusz Wasilewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Białymstoku; proboszczem parafii pw. Przemienienia 
Pańskiego w Hołodolinie został ks. Adam SzczesiulAdam Szczesiul, dotychczasowy wikariusz parafii pw. MB Fatimskiej w Białymstoku; proboszczem 
parafii pw. Nawiedzenia NMP w Giełczynie oraz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Laskowcu został ks. Jerzy LachowiczJerzy Lachowicz, 
dotychczasowy wikariusz parafii pw. o. Pio w Białymstoku; proboszczem parafii pw. MB Wspomożenia Wiernych w Grodzisku został 
ks. Dariusz GutowskiDariusz Gutowski, dotychczasowy administrator tej parafii.

Arcybiskup Metropolita wręczył również inne nominacje.
Ksiądz kan. Stanisław GniedziejkoStanisław Gniedziejko dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce został wicekustoszem 
do spraw pielgrzymów w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce; ks. prał. Wacław LewkowiczWacław Lewkowicz, dotychczasowy proboszcz 
parafii pw. św. Stanisława B.M. w Dąbrowie Białostockiej odchodzi na emeryturę; ks. Ryszard FalkowskiRyszard Falkowski, dotychczasowy proboszcz 
parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie odchodzi na emeryturę; ks. Andrzej SadowskiAndrzej Sadowski (s. Aleksandra), dotychczasowy 
proboszcz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej, został wikariuszem parafii pw. św. Rocha w Białymstoku; 
ks. Wojciech MarkowskiWojciech Markowski, dotychczasowy proboszcz parafii pw. NMP Pocieszenia w Zalesiu, został wikariuszem parafii pw. Przemie-
nienia Pańskiego w Białymstoku; ks. Janusz WiśniewskiJanusz Wiśniewski, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Krzyża Świętego w Grabówce, został 
skierowany na urlop; ks. Andrzej WarpechowskiAndrzej Warpechowski, dotychczasowy proboszcz parafii pw. MB Wspomożenia Wiernych w Grodzisku, 
został skierowany na urlop; ks. Wojciech SulimaWojciech Sulima, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Hołodolinie, został 
skierowany na urlop zdrowotny.

N owy akt zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa przez wstawiennictwo Matki Bożej 

Królowej Polski został złożony na Jasnej Górze 3 maja 
w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski. Wypowiedział go przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Zawierzenie 
Polski to kontynuacja wcześniejszych historycznych 
aktów składanych na Jasnej Górze w najważniejszych, 
często też najtrudniejszych dziejowych momentach. „Od-
dal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, pandemię 
koronawirusa, grożącą nam suszę, jak również kryzys 
ekonomiczny i związane z tym bezrobocie” – brzmiały 
m.in. słowa zawierzenia. Akt nawiązuje nade wszystko 
do idei poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu 
Polski na początku odbudowy niepodległego państwa 27 
lipca 1920 r. na Jasnej Górze.

  

7 maja w bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Pan-
ny w Wadowicach rozpoczęła się pierwsza uroczysta 

sesja w procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych 
Służebnicy Bożej Emilii Wojtyły z d. Kaczorowskiej oraz 
Sługi Bożego Karola Wojtyły – seniora, rodziców św. 
Jana Pawła II. Postulatorem procesów kanonizacyjnych 
Karola i Emilii Wojtyłów jest ks. Sławomir Oder, który 
był także postulatorem procesu beatyfikacyjnego i ka-
nonizacyjnego Jana Pawła II. „Jesteśmy w szczególnym 
miejscu i szczególnym czasie. Jesteśmy w Wadowicach. Jak 
powiedział czcigodny Papież: «tutaj wszystko się zaczę-
ło»” – powiedział emerytowany Metropolita Krakowski 
kard. Stanisław Dziwisz wieloletni osobisty sekretarz 
Jana Pawła II, przypominając, że nieopodal mieści się dom 
rodzinny Karola Wojtyły.

  

P rzez wstawiennictwo św. Stanisława módlmy się za 
Kościół w Polsce i za naród polski, aby – w dzisiejszej, 

trudnej sytuacji światowej spowodowanej pandemią, 
i w każdym czasie – mógł cieszyć się Bożym błogosła-
wieństwem, pokojem i pomyślnością” – zachęcił papież 
Franciszek wiernych z Polski podczas audiencji ogólnej 
transmitowanej przez media watykańskie z biblioteki 
Pałacu Apostolskiego w przededniu uroczystości św. Sta-
nisława Biskupa i Męczennika, głównego Patrona Polski.

  

W trudnym dla nas wszystkich czasie – gdy zmagamy 
się z pandemią koronawirusa i stawiamy pytania 

o przyszłość naszych rodzin oraz społeczeństwa – warto 
także zapytać o to, co On dziś miałby nam do powiedzenia? 
Z jakim przesłaniem zwróciłby się do rodaków w maju 
2020 r.? Jako pierwsze przychodzą nam na myśl słowa: 
„Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi 
Chrystusowi” – zauważyli Biskupi Polscy w liście z okazji 
setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. List Prezydium 
KEP był odczytany w polskich kościołach w niedzielę 17 
maja, w przededniu rocznicy urodzin Papieża Polaka. 
Biskupi zacytowali również papieża Franciszka, który 
wyznał: „Wiele razy w czasie mojego życia kapłańskiego 
i biskupiego spoglądałem na niego, prosząc w moich 
modlitwach o dar wierności Ewangelii, tak jak on dawał 
o niej świadectwo”.

 Z Archidiecezji Białostockiej  Kościół w Polsce  Stolica Apostolska
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Więcej informacji, zdjęcia i materiały filmowe 
w serwisie internetowym ArchiBial.pl oraz na Twitterze @BialArchi
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 Rozważania na niedziele i  święta

TAK BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT...
Każdy, kto choćby przez chwilę rozważał tajemnicę Trójcy 

Świętej, stwierdza: To nielogiczne. Jak to możliwe, że jest Jeden 
Bóg, ale w Trzech Osobach? Nie trzeba być Einsteinem, aby 
obliczyć proste działanie…. 1+1+1=3.

Na szczęście z pomocą przychodzi nam dzisiejsza Ewan-
gelia. W niej słyszymy, że Bóg umiłował świat. Bóg jest samą 
miłością. Niepoliczalną, nieogarnioną. Nie można jej wy-
czerpać, bo nie ma początku ani końca. Ta miłość zgładziła 
grzech, pokonała szatana i otworzyła bramy nieba. Gdy się 
dzieli, nic z niej nie ubywa. Gdy daje, niczego nie traci. To 
trochę tak, jak z zapaloną pochodnią. Płonie i jest w stanie 
podpalać kolejne. Dzieli się płomieniem, ale on wciąż jest 
taki sam. 

Trójca Święta to płodna Miłość. Pomnaża się przez 
dzielenie sobą. Można to wyrazić w prostym równaniu. 
1 x 1 x 1=1. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, to nieustanne 
pomnażanie miłości. Nic nie tracą z siebie i wciąż stanowią 
nierozerwalną jedność natur. 

Jeśli chcesz jeszcze bardziej odkrywać Boga, to czerp 
z Niego miłość. Następnie rozdzielaj ją tym, którzy jej łakną. 
Po pewnym czasie sam zauważysz, że to, co dajesz, nie jest 
z ciebie. Jednak za każdym razem, gdy będziesz wracał do 
źródła (Boga), będziesz otrzymywał tyle, ile potrzebujesz.

BARDZIEJ NIŻ MNIE...
Na pierwszy rzut oka słowa dzisiejszej Ewangelii są bul-

wersujące. Jezus domaga się pierwszego miejsca w naszym 
życiu. Mamy w całości oddać tron swojego serca. Bóg ma być 
number one. On i tylko On. Oczywiście nie chodzi o to, aby 
uciekać od najbliższych, w pseudopobożność. Jezus wzywa 
nas do tego, aby pierwsze było po prostu pierwsze. Gdy Bóg 
rzeczywiście jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest 
na swoim miejscu.

Znane powiedzenie mówi: Diabeł tkwi w szczegółach. 
To prawda. Nieraz wydaje nam się, że jesteśmy pobożni. 
Spędzamy dużo czasu na modlitwie. Uczestniczymy w re-
kolekcjach. Czytamy Słowo Boże. Codzienne szare życie, nie 
staje się jednak miejscem świadectwa. To, czy Jezus jest 

PROŚCIE PANA ŻNIWA, ŻEBY WYPRAWIŁ 

ROBOTNIKÓW NA SWOJE ŻNIWO

Na początku roku w Polsce praktycznie nie było bezrobo-
cia. Pracodawcy szukali na cito ludzi do pracy. Niektórzy mó-
wili: Nastały złote czasy dla pracowników. Obecnie niektórzy 
analitycy twierdzą, że będzie dużo gorzej. Wielu ludzi będzie 
modliło się nie tyle o pracowników, ile o miejsce pracy. 

Dzisiejsza Ewangelia wzywa do ufnej modlitwa w inten-
cji Bożych robotników. Mają oni szczególny rodzaj „pracy”. 
Mają stawać się siewcami miłości we współczesnym 
świecie. Ich posługa ma być rozgłaszaniem prawdy o Bożej 
miłości.

Być może wielu z nas przyzwyczaiło się do dużej ilości 
kapłanów. W naszych diecezjach z reguły mamy jeszcze wy-
starczającą liczbę powołań. Niemniej, są bardzo konkretne 
symptomy, które zapowiadają zmianę w tej przestrzeni. 
Oczywiście, nie powinniśmy biadolić. Naszym zadaniem 
jest wypełniać Ewangelię. Jeśli Jezus wzywa do modlitwy 
w konkretnej intencji, to trzeba brać się do „roboty”. 

Ogłoszenie Jezusa jest wciąż aktualne:
Zatrudnię od zaraz: budowniczych pokoju, burzycieli 

smutku, roznosicieli radości, siewców dobra, apostołów 
miłości, świadków wiary. MIEJSCE PRACY – CAŁY ŚWIAT. 
ZAPŁATA – ŻYCIE WIECZNE.

Módl się, aby wielu ochoczo odpowiedziało na powyższą 
ofertę.

BÓJCIE SIĘ RACZEJ TEGO, KTÓRY DUSZĘ 
I CIAŁO MOŻE ZATRACIĆ W PIEKLE

Maryja w Fatimie powiedziała: Gdyby ludzie wiedzieli, co 
to jest wieczność, uczyniliby wszystko, aby zmienić sposób życia. 
Jezus daje nam bardzo konkretne wskazanie. Mamy unikać 
tego, który chce nam odciąć drogę do szczęścia. Niby oczy-
wiste, a przecież wciąż nas ciągnie do grzechu. Dlaczego tak 
często nie wybieramy dróg wiodących do nieba? Skąd w nas 
taka niechęć do pracy nad sobą? 

Być może jest tak dlatego, że nie wierzymy w niebo. Albo 
mamy taki obraz wieczności, który zniechęca nas do Bożej 
aktywności. Nieraz jest tak, że ktoś mówi: Proszę księdza 
w tym niebie to będzie nuda. Ciągle modlitwa i tak w nieskończo-
ność. To tak jak być na nudnej Mszy św., która nigdy się kończy. 
Przyznam, że nawet ja nie chciałbym być w niebie, gdzie 
poza modlitwą nie robiłbym nic. 

Mamy poważny problem z definicją nieba. Po ludzku 
dążymy do tego, aby je jakoś opisać. Jednak Słowo Boże mówi 
bardzo wyraźnie: Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało jak 
wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy go miłują. Wniosek 
z tego jest prosty, to ,co sobie wyobrazisz zmysłami na temat 
nieba, po prostu nim nie jest. Ono przerasta każde twoje 
wyobrażenie. Jedno jest pewne, będziesz tam spełniony, 
będziesz tam szczęśliwy. Proś Boga o łaskę tęsknoty za nie-
bem. Niech ta tęsknota pomoże ci odcinać to wszystko, co 
w jakikolwiek sposób oddziela cię od Boga.

Maratończyk, który ma jeszcze wiele kilometrów do 
mety, w momencie kryzysu wyobraża sobie metę i radość 
z zakończonego wyścigu. Jeśli jest ci trudno w walce z po-
kusami, pomyśl: Nie biegnę na próżno. Meta, czyli niebo, to coś, 
co da mi spełnienie.

CIAŁO MOJE JEST PRAWDZIWYM POKARMEM, 
A KREW MOJA JEST PRAWDZIWYM NAPOJEM

Słowa, z dzisiejszej Ewangelii podzieliły słuchaczy. Wielu 
zadawało sobie logiczne pytanie: Jak to możliwe, że mamy jeść 
ciało Jezusa? Przecież to absurd. Wielu zapewne pomyślało: 
Przesadził z tą nauką. Widać, że jest dobrym człowiekiem. Czyni 
znaki i cuda. Ale tym nauczaniem o kanibalizmie to już przesa-
dził na maksa.

Oczywiście Jezus wiedział, co mówi. W Wielki Czwartek 
ustanowił sakrament Eucharystii. Zostawił nam swoje Ciało 
w białym kawałku Hostii. To niepojęte, że każda Msza św. 
uobecnia ten cud. W dzisiejszą Uroczystość warto zadać 
sobie pytanie: Ile to już razy przystępowałem do Komunii św.? 
Ileż to razy przyjmowałem prawdziwe Ciało Jezusa? Kardynał 
Krajewski często przypomina, że jako kapłan zjadł już kilo-
gramy konsekrowanych Hostii. Czy ty zdajesz sobie sprawę, 
że po każdej Mszy św. masz przytyć w to, co Boże? Ten duchowy 
pokarm ma sprawić, że jako uczeń Jezusa masz stawać się 
coraz bardziej do Niego podobny. Po przyjęciu Komunii św. 
płynie w Tobie krew Boga. Stajesz się krewnym Wszechmo-
gącego. Jako dziedzic masz wielkie przywileje, bo możesz 
korzystać z obfitości łask. Jako dziedzic masz także pewne 
obowiązki. Nie wypada, abyś babrał się w błocie. Podnieś 
głowę, uśmiechnij się i z nadzieją patrz w przyszłość. Bóg 
karmi cię swoim ciałem, bo chce, byś stawał się z dnia na 
dzień coraz bardziej do Niego podobny. 

Dziedzice Królestwa Bożego dostają od swojego Ojca 
najwyborniejszy pokarm. Podziękuj dzisiaj Bogu za każdą 
Mszę św., w której uczestniczyłeś. Poproś, aby każda Komu-
nia św. przemieniała cię w najlepszą wersję samego siebie. 

Uroczystość 
Najświętszej Trójcy

13 niedziela zwykła

11 niedziela zwykła 12 niedziela zwykłaBoże Ciało

7 czerwca 2020 – Ewangelia: J 3,16-18

28 czerwca 2020 – Ewangelia: Mt 10,37-42

14 czerwca 2020 – Ewangelia: Mt 9,36 – 10,8 21 czerwca 2020 – Ewangelia: Mt 10,26-33
11 czerwca 2020 – Ewangelia: J 6,51-58

rozważania przygotował ks. KAMIL DĄBROWSKI

 Odpusty w Archidiecezji

11 czerwca Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa

Odpust w parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa w Sokółce oraz w Surażu

19 czerwca Najświętszego Serca Jezusa
Odpust w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa, 
kaplicy przy ul. Orzeszkowej w Białymstoku oraz 

w Gródku, Jaświłach, Konowałach, Laskowcu 
i Rozedrance Starej

13 czerwca św. Antoniego z Padwy
Odpust w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego 

w Sokółce oraz w Niewodnicy

24 czerwca św. Jana Chrzciciela
Odpust w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Białymstoku 

oraz w Brzozowej, Narewce i Nowym Dworze

Inicjatorką ustanowienia święta Bożego Ciała była św. Julianna 
z Cornillon (1192-1258). Bezpośrednim impulsem do ustano-
wienia święta miał być cud, jaki wydarzył się w Bolsenie, kiedy 
to podczas Mszy św. krople Krwi Chrystusa, wylane przypadko-
wo na korporał, przyjęły postać krwi. Papież Klemens V w 1314 r. 
odnowił święto, a papież Jan XXII (zm. 1334) zatwierdził je dla 
całego Kościoła.

Główna zasługa w rozpowszechnieniu nabożeństwa do Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa przypada siostrze wizytce, św. 
Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). Papież Klemens XIII 
ustanowił to święto w 1765 r. Pius IX w 1856 r. rozszerzył święto 
Serca Pana Jezusa na cały Kościół.

Urodził się w Lizbonie w 1195 r. Wstąpił do Kanoników Regular-
nych św. Augustyna. W Coimbrze zdobył gruntowne wykształce-
nie teologiczne i w 1219 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W rok 
potem wstąpił do franciszkanów w Olivanez. W 1221 r. podczas 
kapituła generalnej w Asyżu spotkał się ze św. Franciszkiem. 
Antoni przemierzał miasta i wioski, nawołując do poprawy życia 
i pokuty. Miał dar bilokacji, czytania w ludzkich sumieniach, 
proroctwa. Zmarł 13 czerwca 1231 r. mając zaledwie 36 lat. 
Pochowano go w Padwie.

Jan Chrzciciel urodził się jako syn kapłana Zachariasza i Elż-
biety (Łk 1,5-80). Jego narodzenie z wcześniej bezpłodnej 
Elżbiety i szczególne posłannictwo zwiastował Zachariaszowi 
archanioł Gabriel. Jako jedyny wśród Świętych Pańskich cieszy 
się takim przywilejem, że obchodzi się jako uroczystość dzień 
jego narodzin.

rzeczywiście pierwszy w naszym życiu, można zweryfikować 
po naszych decyzjach. W nich odbija się nasze autentyczne 
przywiązanie do wartości, które głosi Jezus. 

Doświadczenie pokazuje, że nasze deklaracje religijne 
często nie są potwierdzane faktami. Ktoś mówi: najważniej-
sza dla mnie jest rodzina. A ja pytam: Ile czasu poświęcasz 
na zabawę z dziećmi? Kiedy ostatnio kupiłeś żonie kwiaty? Jak 
w codzienności odnosisz się do swojego męża? Bez pomocy 
Boga bardzo ciężko kochać bezwarunkowo. Szczególnie 
wtedy, gdy druga strona, po ludzku, nie zasługuje na miłość. 

Ważne jest, aby każdego dnia badać swoje serce. Weryfi-
kować, czy oby na pewno Bóg jest w nim najważniejszy. Nie 
bój się prawdy. Nawet jeśli Bóg jest na odległej pozycji, to 
mów o tym na modlitwie. Wołaj do Niego, aby przekonywał 
cię, że warto zmieniać priorytety. Warto Bogu dać pole po-
sition. Wtedy zwycięstwo będzie po twojej stronie.
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Błogosławiony Bronisław Kostkowski
Urodził się w Słupsku 11 

marca 1915 r. w rodzinie Ma-
teusza i Marii, miał jeszcze 
siostrę Łucję. Ochrzczono 
go w kościele św. Ottona. Od 
1919 r. rodzina mieszkała 
w Bydgoszczy. Tam skończył 
renomowane gimnazjum hu-
manistyczne, ale maturę zdał 
dopiero w terminie popraw-
kowym. 

W 1936 r. wstąpił do se-
minarium we Włocławku. 
Rektorem był ks. Henryk Ka-
czorowski, a jednym z wy-
kładowców ks. Stefan Wy-
szyński. Zapamiętano jego 
pobożność eucharystyczną 
i maryjną. Już w gimnazjum 
był prezesem Sodalicji Ma-
riańskiej. Był dobrym, pogod-
nym młodym człowiekiem, 
lubił grać w piłkę, łowić ryby, 
znany był też z gotowości do 
pomocy i dobrego humoru. 
Bardzo cenił sobie to, że może 
nosić sutannę. Wakacje spę-
dzał w rodzinnym domu. 

Naukę przerwał wybuch 
II wojny światowej. 7 listo-
pada 1939 r. razem z wykła-
dowcami i alumnami został 
a re sz t ow a ny  i  o sa d z o ny 
w więzieniu miejskim we 

Włocławku, w bardzo trud-
nych warunkach. Matka pod-
jęła starania o uwolnienie 
go, było to możliwe, pod wa-
runkiem rezygnacji z dalszej 
formacji. Odpowiedział zde-
cydowanie: „Raczej śmierć 
wybiorę, niż sprzeniewierzę 
się powołaniu, którym Bóg 
mnie zaszczycił”. Po dwóch 
miesiącach przewieziono ich 
do obozu przejściowego w Lą-
dzie. Tam w konspiracji kon-
tynuowano naukę, uzyskał 
promocję na V rok studiów.

Na propozycję uwolnienia 
za cenę rezygnacji z przygoto-
wania do kapłaństwa jeszcze 
raz spokojnie, stanowczo od-
powiedział: nie. 26 sierpnia 
1940 r. razem z innymi ka-
płanami i alumnami został 
przewieziony do Szczeglina, 
następnie do Inowrocławia, 
Berlina, Sachsenhausen i Da-
chau. Dotarli tam 14 grud-
nia 1940 r. Otrzymał numer 
22828 i zaklasyfikowano go 
jako więźnia politycznego. 
W obozie Bronisław pomagał 
starszym i chorym więźniom, 
dzielił się chlebem, często się 
modlił. Nieustanny, dokuczli-
wy głód, brak ciepłej odzieży, 

nadmierna, ponad ludzkie 
siły praca, poniżanie, tortu-
rowanie szybko wyczerpały 
jego siły i zdrowie. Zmarł 27 
września z powodu wyczerpa-
nia i nabytej gruźlicy. Zmarł 
niezauważenie i cicho, tak jak 
skromnie żył. Jego ciało zosta-
ło spalone w piecu kremato-
ryjnym. Skrupulatni Niemcy 
odesłali rodzinie m.in. jego 
sutannę, z której matka ka-
zała uszyć sobie suknię do 
trumny.

Jest patronem diecezji 
koszalińsko-kołobrzeskiej 
i Słupska.

Wspomnienie obchodzo-
ne jest 12 czerwca.

Regina Przyłucka

Świętym Franciszkiem 
z Asyżu wszyscy się zachwy-
cają, nie wyłączając środowisk 
niewiele mających wspólnego 
z duchowością chrześcijańską. 
A to z racji na umiłowanie 
przezeń Bożych stworzeń. 
Mniej się mówi o modlitwie 
Świętego, choć przypisywaną 
mu Pieśń słoneczną cytuje się 
przy wielu okazjach.

Każdy rodzaj duchowości 
chrześcijańskiej wspiera się 
i wyraża w określonym przez 
nią sposobie modlitwy. Tak 
też jest i w duchowości fran-
ciszkańskiej. Pierwszy biograf 
Franciszka, Tomasz z Celano, 
napisał o nim: „Nie był czło-
wiekiem, który modlił się, ale 
raczej przemienił się w żyjącą 
modlitwę”.

Modlitwa tworzy rela-
cję człowieka z Bogiem. Jest 
wyrazem tego, kim jest czło-
wiek w obliczu Boga. Jaka 
jest prawda o Franciszku? To 
prawdziwie ubogi w duchu, 
wyrażający ten stan wobec 
Boga w adoracji, błaganiach, 
dziękczynieniu, oddawaniu 

chwały, w kontemplacji wiel-
kości i wspaniałości Pana, Jego 
dobroci i miłości. 

Syntezą franciszkowej 
teologii modlitwy wydaje się 
być 23 rozdział tzw. Reguły 
niezatwierdzonej. Wprawdzie 
dla kościelnej aprobaty pro-
ponowanego sposobu życia 
Franciszek napisał Regułę, ale 
z racji na brak kanonicznych 
wymogów nie została ona za-
twierdzona (stąd nazwa Regula 
non bullata). Jest ona kompen-
dium biblijnych rad, także od-
noszących się do modlitwy: 

„Z całego serca, z całej du-
szy, z całego umysłu, z całej 
siły (por. Mk 12, 30), i mocy 
(por. Mk 12, 33), z całego umy-
słu, ze wszystkich sił (por. Łk 
10, 27), całym wysiłkiem, ca-
łym uczuciem, całym wnę-
trzem, wszystkimi pragnie-
niami i całą wolą kochajmy 
wszyscy Pana Boga (por. Mk 
12, 30), który dał i daje nam 
wszystkim całe ciało, całą du-
szę i całe życie, który nas stwo-
rzył, odkupił i zbawił nas tylko 
ze swego miłosierdzia (por. Tb 

13, 5), który nam nieszczęsnym 
i nędznym, zepsutym i cuch-
nącym, niewdzięcznym i złym 
wyświadczył i wyświadcza 
wszelkie dobro. Nie miejmy 
więc innych tęsknot, innych 
pragnień, innych przyjemno-
ści i radości oprócz Stwórcy 
i Odkupiciela, i Zbawiciela na-
szego, jedynego prawdziwego 
Boga, który jest pełnią dobra, 
wszelkim dobrem, który sam 
jeden jest dobry (por. Łk 18, 
19), litościwy, łagodny, miły 
i słodki, który sam jeden jest 
święty, sprawiedliwy, praw-
dziwy, wzniosły i prawy, który 
sam jeden jest życzliwy, bez 
winy, czysty, od którego i przez 
którego, i w którym (por. Rz 11, 
36) jest wszelkie przebaczenie, 
wszelka łaska, wszelka chwała 
dla wszystkich pokutników 
i sprawiedliwych, dla wszyst-
kich błogosławionych, współ-
weselących się w niebie. Niech 
więc nam nic nie przeszkadza, 
nic nie oddziela ani niepokoi; 
wszędzie, na każdym miejscu, 
o każdej godzinie i o każdej 
porze, codziennie i nieustan-
nie wierzmy wszyscy szczerze 
i pokornie, nośmy w sercu i ko-
chajmy, czcijmy, uwielbiajmy, 
służmy, chwalmy i błogosław-
my, wychwalajmy i wywyż-

szajmy, wysławiajmy i dzięki 
składajmy najwyższemu Bogu 
wiecznemu, Trójcy i Jedności, 
Ojcu i Synowi, i Duchowi Świę-
temu, Stwórcy wszystkich rze-
czy i Zbawicielowi wszystkich 
w Niego wierzących, ufających 
i miłujących Go, Temu, który 
nie ma początku i końca, który 
jest niezmienny, niewidzial-
ny, nieomylny, niewysłowio-
ny, niepojęty, niezgłębiony 
(por. Rz 11, 33), błogosławio-
ny, chwalebny, przesławny, 
wywyższony (por. Dn 3, 52), 
wzniosły, najwyższy, słodki, 
godny miłości, ukochany i cały 
pożądany ponad wszystko na 
wieki”.

Niezatwierdzona Reguła 
tłumaczy poniekąd sen, jaki 
miał mieć papież Innocenty 
III, a który Giotto wymalował 
na murach bazyliki w Asyżu. 
Upadającą Bazylikę laterańską 
– symbol Kościoła powszech-
nego, podtrzymywał prawą 
dłonią Franciszek z Asyżu. 
Jedyną regułę życia swoich 
naśladowców Święty widział 
w Ewangelii – fundamencie 
Kościoła. Od dwóch tysięcy 
lat jest ona także podstawową 
regułą chrześcijańskiej mo-
dlitwy.

ks. Radosław Kimsza

Modlitwa z franciszkanami

Ornat to liturgiczna szata osoby, która prze-
wodniczy Eucharystii. Święty Izydor z Sewilli 
tłumaczył etymologię łacińskiego określenia 
ornatu, casula – jako zdrobnienie od casa, 
czyli dom, parva casa – mały dom. Taką nazwę 
nadawano małej kaplicy czy też celi mona-
stycznej. Honoriusz z Autun twierdził, że ornat 
symbolizuje miłość, która winna okrywać całego 
człowieka. Myśl ta nie była obca Izydorowi. 
Święty Hieronim używał na określenie ornatu 
wyrażenia camisa.

Ornat określany jest także jako plane-
ta (szczególnie we Włoszech), ponieważ 
zwykle jest okrągły i można go obrócić 
wokół ciała. Dlatego upatrywano w nim 
symbolu kosmicznego. Kapłan winien 
modlić się (ubrany w ornat) za uniwer-
sum – cały świat. Dla Amalarego z Metzu 
ornat symbolizował opera corporis pia 
(dobre uczynki ciała), fames, sitis, vigiliae 
(głód, pragnienie, czuwanie). Dla Ruper-
ta z Deutz oznaczał odzienie Chrystusa, 
tj. Kościół.

W późnym średniowieczu ornat 
traktowano jako symbol miłości, którą 
Bóg pomnaża w nowo wyświęconym. 

W Mszale Rzymskim oznacza „jarzmo 
Pana” (według obecnego Obrzędu świę-
ceń ornat nakładają nowo wyświęconym 
prezbiterom inni kapłani).

Po Soborze Watykańskim II spotyka 
się przypadki sprawowania Euchary-
stii bez ornatu, w samej stule. Ogólne 
Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego 
wyraźnie postanawia, że do sprawo-
wania Mszy św. wkłada się ornat. O ile 
w liturgii wschodniej ornat używany 
jest do wszystkich czynności liturgicz-
nych, o tyle na Zachodzie jedynie do 
sprawowania Eucharystii.

Nietrudno zauważyć, że księża za-
kładają ornaty w różnych kolorach. Nie 
każdy wie jednak, że szaty liturgiczne 
i ich barwy mają ścisły związek z okre-
sem roku liturgicznego oraz świętem 
czy okazją lub intencją, z którą wiąże się 
dana Eucharystia. I tak: koloru białego 
używa się w Oficjach i Mszach Okresu 
Wielkanocnego i Narodzenia Pańskiego, 
w święta i wspomnienia Chrystusa Pana, 
z wyjątkiem tych, które dotyczą Jego 
Męki; w święta i wspomnienia Najświęt-
szej Maryi Panny, Świętych Aniołów, 

Świętych, którzy nie byli męczennikami, 
w uroczystość Wszystkich Świętych 
(1 listopada) i św. Jana Chrzciciela (24 
czerwca), w święta św. Jana Ewangelisty 
(27 grudnia), Katedry św. Piotra (22 lute-
go) i Nawrócenia św. Pawła (25 stycznia); 
koloru czerwonego używa się w nie-
dzielę Męki Pańskiej, w Wielki Piątek, 
w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 
w Mszach ku czci Męki Pańskiej, w głów-
ne święta Apostołów i Ewangelistów 
i dni Świętych Męczenników; koloru 
zielonego używa się w Oficjach i Mszach 
Okresu Zwykłego; koloru fioletowego 
używa się w okresie Adwentu i Wielkie-
go Postu. Można go również stosować 
w Oficjach i Mszach za zmarłych; ko-
loru czarnego można używać w Mszy 
za zmarłych; koloru różowego można 
użyć w niedzielę Gaudete (3 Adwentu) 
i w niedzielę Laetare (4 Wielkiego Postu). 
Konferencje Episkopatów poszczegól-
nych krajów mogą ustalić i przedstawić 
Stolicy Apostolskiej inne zasady, które 
by lepiej odpowiadały potrzebom i du-
chowi poszczególnych narodów.

W dni bardziej uroczyste można uży-
wać wspanialszych szat liturgicznych, 
chociażby nie były one w kolorze dnia.

ks. Andrzej Dębski

O R N A T
Po tym jak oddamy cześć Bogu śpie-

wając Gloria celebrans wzywa nas do 
wspólnej modlitwy słowami: „Módlmy 
się”. Następuje wówczas śpiew bądź 
recytacja modlitwy zwanej kolektą. Jej 
nazwa ma swoje źródło w łacińskim 
słowie collecta, które się tłumaczy jako 
składka, zbiór. Zatem jest to moment, 
kiedy kapłan przewodniczący liturgii 
zbiera wszystkie prośby, z którymi 
przychodzimy na Mszę św. i przedsta-
wia je Bogu. Są takie momenty w na-
szym życiu, kiedy idąc na spotkanie 
z kimś ważnym, lubimy mieć przy sobie 
kogoś, kto nas przedstawi, zaprezentu-
je, wesprze w załatwieniu sprawy. 

Niejednokrotnie stając przed Bo-
giem doświadczamy onieśmielenia Jego 

świętością, dobrocią. Nieraz trudno 
nam złożyć jakieś sensowne zdanie, by 
w modlitwie przedstawić Bogu nasze 
prośby. Dlatego potrzebujemy kogoś, 
kto stanie pomiędzy nami a Bogiem 
i w doświadczeniu naszej nieporadności 
powie Bogu o tym, co dla nas ważne. 
Kolekta mszalna ma swoją strukturę. 
Składa się z czterech zasadniczych 
części. Najpierw są słowa, które ukie-
runkowują nas na adresata naszego 
wołania (np. „Boże, Wszechmogący 
wieczny Boże, Miłosierny Boże”). Na-
stępnie padają słowa, które opisują 
tajemnice obchodu liturgicznego (np. 
„Ty przez misterium dnia dzisiejszego 
uświęcasz swój Kościół ogarniający 
wszystkie ludy i narody”).

W dalszej części kierujemy prośbę 
o to, czego potrzebujemy (np. „ześlij 
dary Ducha Świętego na całą ziemię 
i dokonaj w sercach wiernych tych 
cudów, które zdziałałeś w początkach 
głoszenia Ewangelii”). Kończymy tę 
modlitwę wzywając wstawiennictwa 
Jezusa Chrystusa (np. „Przez naszego 
Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna, 
który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie 
wieki wieków”). 

W naszej modlitwie nie jesteśmy 
sami. Możemy być pewni, że mamy po 
swojej stronie Jezusa, który nas nie 
oskarża przed Ojcem, ale nieustannie 
wstawia się za nami. 

ks. Łukasz Kisielewski

Jak Cię zrozumieć, Tajemnico

 Zrozumieć słowo Wielka tajemnica wiary

 Eksternistyczna Akademia Modlitwy

 Młodzi Święci

MODLIT WA

Alumni męczennicy, bł. Bronisławie (Kostkowski) i Tadeuszu 
(Dulny) z seminarium włocławskiego; bł. br. Fidelisie (Chojnacki) 
z klasztoru Kapucynów w Lublinie, gorące pragnienie 
kapłaństwa otwierało wasze serca na przyjęcie każdej ofiary 
dla Chrystusa; uproście alumnom naszych seminariów ducha 
żarliwej miłości Chrystusa i Kościoła. Błogosławieni Męczennicy, 
módlcie się za nami!
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 Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!

Od dawna zastanawia mnie fenomen 
ludzkiego serca, zwłaszcza, gdy w ciszy 
czuję jego spokojne bicie, lub też przy-
spieszone – po wysiłku fizycznym, w wy-
niku stresu czy przeżywanych emocji. 
Niesamowite jest doświadczenie, gdy 
przytulam się do bliskiej mi osoby i wów-
czas słyszę bicie jej serca. Z pewnością 
niezwykłe jest uczucie matki, która 
pierwszy raz słyszy uderzenia serca 
dziecka, które nosi pod swym własnym 
sercem.

Zadziwia mnie to, że ludzkie serce 
cały czas – dzień i noc pracuje, prze-
pompowując wraz z krwią życiodajny 
dla organizmu tlen. W ciągu minuty 
wykonuje ok. 70 uderzeń – skurczów 
i rozkurczów, przepompowując blisko 
5,5 litra krwi. W ciągu godziny jest to 
już 330 litrów, w ciągu doby – 7 920 
litrów, w ciągu roku – 2 890 800 litrów, 
a w ciągu życia, jeżeli przyjmiemy, 
że średnio trwa ono 80 lat, serce – mały 
mięsień wielkości ludzkiej pięści – 
przepompowuje aż 231 264 000 litrów 
krwi. To naprawdę niezwykły organ, 
biorąc pod uwagę również to, że serce 
jest jedynym narządem w ciele, który 
nie jest atakowany przez nowotwory. 
Czy już to nie jest niesamowite i tajem-
nicze?

GŁĘBIA I SERCE CZY GŁĘBIA SERCA?
Serce, od którego pracy zależy nasze 

życie, a także nasza śmierć, nie jest tylko 
jednym z organów naszego ciała, ale 
także wymownym symbolem. W tym 
słowie odwołujemy się do rzeczywisto-
ści znacznie szerszej niż ludzka ana-
tomia. Bo przecież serce jest przez nas 
postrzegane także jako główne miejsce 
wewnętrznej rzeczywistości – źródło 
wielorakich przejawów życia duchowe-

go i z tego powodu znajduje się ono, jak 
powiedzieliby psychologowie, w „głę-
bokim ja”. 

Starożytni Grecy uważali serce (kar-
día) za centralny organ człowieka, źródło 
życia fizycznego. Sercem nazywano 
także rdzeń drzewa czy nasienie rośliny, 
zawsze traktując je jako centrum – naj-
bardziej wewnętrzną część żywej istoty. 
Homer poszerza rozumienie pojęcia 
serca – mówi on nie tylko o centrum 
cielesności, ale także o duchowym i in-
telektualnym centrum człowieka. Ser-
cem nazywa miejsce wszelkich wrażeń 
i odczuć: radości, smutku, odwagi, mocy, 
nienawiści, złości i przede wszystkim… 
miłości.

Można by też sięgnąć do wielkich 
starożytnych filozofów i ich analiz ludz-
kiego wnętrza, gdzie w sercu najpierw 
Platon umieszczał istnienie trzech ro-
dzajów duszy w człowieku, a później 
Arystoteles opisywał poszczególne jej 
władze. 

Kiedy dziś mówimy o sercu w kon-
tekście społeczno-kulturowym, odnosi 
się to przede wszystkim do życia emo-
cjonalnego – uczuć, których miejsce 
lokujemy w sercu: mówimy, że nasze ser-
ce kocha lub nienawidzi, jest wrażliwe 
lub zamknięte, przyjmuje lub odrzuca. 
Często słyszymy, czy sami posługujemy 
się przysłowiami: „Co z oczu, to z serca”; 
„Czego oczy nie widzą, tego sercu nie 
żal”; „Serce nie jest sługą, nie zna, co to 
pany…”, czy „Wyjęto kulę z serca komuś, 
kto nigdy nie był na wojnie”. 

SERCE W BIBLII
Próbując dowiedzieć się, jakie jest 

miejsce i jak funkcjonuje „serce” w Bi-
blii, zwłaszcza w tradycji mądrościowej 
Starego Testamentu, a następnie w pi-

smach Nowego Testamentu, trzeba zdać 
sobie sprawę, że termin ten ma wiele 
znaczeń, które nie są identyczne z tymi 
funkcjonującymi w naszym współcze-
snym języku. 

W języku biblijnym serce ma dużo 
szersze znaczenie, ponieważ oznacza 
całą osobę – jedność jej sumienia, in-
telektu i wolności. Serce jest siedzibą 
głębokiego życia duchowego, wskazuje 
na wnętrze człowieka, jego intymność, 
ale także na zdolność myślenia; serce 
jest siedzibą pamięci, centrum działań, 
wyborów i intencji człowieka.

Jednym słowem, serce jest organem, 
który najlepiej reprezentuje całość 
ludzkiego życia. W tradycji wschod-
niej nazywane jest po grecku tópos toû 
theoû czyli „miejscem obecności Boga”, 
a w zachodniej po łacinie domus inte-
rior – „wewnętrznym domem”. Jest więc 
miejscem, w którym Bóg mówi, kształci, 
osądza, staje się (jest) obecny, żyje w nim 
i to On jest tym, który w rzeczywistości 
„otwiera serce”.

To właśnie w tym „wewnętrznym 
domu” doświadczamy Bożej obecności 
i otwieramy się na komunikację z Nim.

SERCE SŁUCHAJĄCE 
Antoine de Saint-Exupéry, gdy pisał: 

„Dobrze widzi się tylko sercem, najważ-
niejsze jest niewidoczne dla oczu”, na-
wiązywał do Biblii, która przypisuje ser-
cu właściwości widzenia, jednak przede 
wszystkim słuchania. Całe działanie, 
odczuwanie i myślenie człowieka rodzi 
się z serca, dlatego też do serca należy 
słuchanie i przyjmowanie słowa Bożego. 
Jest zatem oczywiste, dlaczego „sercem” 
modlitwy Izraela, „przykazaniem przy-
kazań”, jest Szema Jisrael – „Słuchaj, 

Izraelu!” (Pwt 6,4), stając się codziennym 
wyznaniem wiary bogobojnego Żyda. 

Słuchanie jest podstawową czyn-
nością, czy może raczej – postawą czło-
wieka wobec Boga. Do tego stopnia, że 
można stwierdzić, że jeśli po stronie 
Boga „na początku było Słowo, a Słowo 
było u Boga, i Bogiem było Słowo” (J 1,1), 
to człowiek od początku, od stworzenia, 
zaproszony jest do kontaktu z Bogiem, 
który do niego mówi, a wiec do słu-
chania. W tym sensie św. Paweł będzie 
mógł powiedzieć, że „wiara rodzi się ze 
słuchania” (Rz 10,17), ale ze słuchania, 
które ma swoją pełnię jedynie w sercu. 

N i e  s ł u c h a  s i ę  t yl ko  u s z a m i 
(w dosłownym tego słowa znaczeniu), 
ponieważ sprowadzałoby się to jedynie 
do słyszenia dźwięku słów; prawdziwe 
słuchanie ma miejsce wówczas, gdy 
słowa Boga, przyjęte przez umysł, scho-
dzą w głąb serca i tutaj są przyswajane, 
medytowane, rozpamiętywane, wiązane 
ze sobą w jedną całość, interpretowane 
i strzeżone, aby dzięki temu mogły 
przerodzić się w działanie. Bez tego ele-
mentu życia wewnętrznego słuchanie 
słowa Bożego jest próżne, iluzoryczne, 
a nawet przeciwnie – jest zabójcze, 
ponieważ brak prawdziwego słuchania 
otwiera drogę do doświadczenia, które 
prorocy nazywali sklerokardía (Ez 3,7; 
por. Jr 4,4;), czyli zatwardziałością serca.

ZAGROŻENI SKLEROKARDIĄ 
Przyjęcie słowa Bożego jedynie 

umysłem, a nieusłyszenie go sercem, 
oznacza przede wszystkim obstawanie 
przy swoich planach i niedostrzeganie 
innych możliwości, jakie daje nam Bóg 
i często prowadzi do grzechu. Taka wła-
śnie zatwardziałość serca przeszkadzała 
uczniom Jezusa w zrozumieniu Jego 
cudów. Później z tego samego powo-
du chrześcijanie byli odrzucani przez 
Żydów i pogan; stała się ona również 
powodem późniejszych sporów we-
wnątrz wspólnoty Kościoła. 

Jak pisze autor Listu do Hebrajczy-
ków: „Żywe bowiem jest słowo Boże, 
skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz 
obosieczny, przenikające aż do rozdzie-
lenia duszy i ducha, stawów i szpiku, 
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” 
(Hbr 4,12). Człowiek, otwierając się na 
Boga sercem, ratuje się – czyli zbawia, 
gdy zaś je zatwardza, czyni niewrażli-
wym i twardym jak kamień – sam się 
potępia. 

Już wcześniej Jezus mówił o ryzyku 
sklerokardii. Faryzeuszom, którzy pytali 
Go o możliwość rozwodu i powołując 
się na przepisy dane im przez Mojżesza 
(Pwt 24,1), odpowiada: „Przez zatwar-
działość waszego serca (sklerokardìa) 
napisał dla was tę zasadę” (Mk 10,5; por. 
Mt 19,8), a uzdrawiając w szabat czło-

wieka z uschłą ręką, na faryzeuszów 
i zwolenników Heroda, którzy chodzili 
za Nim tylko po to, by uchwycić moment, 
w którym przekroczy Prawo i mieć pod-
stawę do oskarżenia, Jezus spojrzał na 
nich z gniewem, „zasmucony z powodu 
zatwardziałości ich serca” (Mk 3,1-6). 
Po Zmartwychwstaniu Jezus wyrzuca 
ją również Apostołom – ukazując się 
im, wypomina im brak wiary i upór, że 
nie uwierzyli tym, którzy widzieli Go 
zmartwychwstałego (Mk 16,14). Użyte 
tutaj terminy: niedowiarstwo i zatwar-
działość serca są mocnymi określeniami 
w stosunku do uczniów, którzy zostali 
wychowani przez Jezusa do wiary.

Nowy Testament dostarcza nam jed-
nak wielu pozytywnych wzorców słu-
chania sercem. Po pierwsze, Maryi, 
Matki Jezusa, która „zachowała wszyst-
kie te słowa, rozważając je w swoim 
sercu” (Łk 2,19); jako Służebnica Pańska 
posłusznie słuchała słowa Bożego (por. 
Łk 1,38). Jest też przykład Marii z Betanii 
– siostry Łazarza, która „słuchała słowa 
Jezusa u Jego stóp” i dlatego „wybrała 
najlepszą część” (Łk 10,39-42). Innym 
przykładem, już z Dziejów Apostolskich, 
jest Lidia, której „Pan otworzył swe 
serce, aby przestrzegać słów Pawła” 
(Dz 16,14). 

To działanie polegające na otwar-
ciu serca wyraża, można by powie-
dzieć, „terapeutyczny” zabieg dokonany 
przez łaskę Bożą i znajduje swą analogię 
w ostatnim rozdziale Ewangelii według 
św. Łukasza. Autor używa tam trzy razy 
tego samego czasownika (dianoghein – 
„słuchała/słuchali”) w odniesieniu do 
serca. Opisując otwarcie oczu uczniów 
w drodze do Emaus, przywołuje ich sło-
wa: „Czy nasze serca nie płonęły w nas, 
gdy On ... tłumaczył i wyjaśniał nam 
Pisma?” (Łk 24,32). 

POLE NIEWIDZIALNEJ WALKI
Wczytując się w Ewangelie, prze-

nikliwą analizę Jezusa dotyczącą cu-
dzołóstwa, można rozszerzyć na każdy 
grzech: „Każdy, kto pożądliwie patrzy 
na kobietę, już się w swoim sercu dopu-
ścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5,28). Każdy 
z nas prawdopodobnie przyzna, że wiele 
grzechów często pozostaje na poziomie 
jego serca. Jednak taka jest miara przy-
jęta przez Jezusa… Musimy uświadomić 
 sobie, że każdego dnia w naszych ser-
cach toczy się walka: jesteśmy wezwani, 
aby nieustannie wybierać, czy przyjąć 
słowo Boże w nim zasiane i dzięki temu 
móc przynosić dobre owoce (por. Mk 
4,1-9). Jeśli go nie przyjmiemy, stopnio-
wo możemy dawać się zwodzić złemu, 
pozwalając zwyciężyć sklerokardii – nie-
wrażliwości na Boga i na innych, która 
sprawia, że żyjemy zamknięci w sobie. 

Zatwardziałe serce jest miejscem 
gdzie rodzą się i dominują złe myśli, 

rodzi się chciwość, zawiść, obmowa... 
Biblia taki stan opisuje następującymi 
stwierdzeniami: serce pozbawione in-
teligencji, niezdolne do zrozumienia 
i rozeznania (por. Mk 6,52; 8,17-21); serce 
zamknięte na współczucie (por. Mk 3,5) 
i wreszcie serce zdolne do nienawiści, 
zazdrości (por. Jk 3,14), kłamliwe i ob-
łudne (Ps 12,3).

W tej walce ze złem możemy wygrać 
jedynie słuchając w swoim sercu słowa 
Boga. Jak walczyć, aby usłyszeć to słowo? 
Wyjaśnienie znajdziemy w słynnej 
„przypowieści o siewcy” (Mk 4,14-20). 
Trzeba wiedzieć, jak je przyjmować 
w swoim sercu, w przeciwnym razie, 
podobnie jak ziarno zasiane na drodze 
– nie wyda owoców wiary. Trzeba sobie 
dać czas na słuchanie tego słowa, być 
wytrwałym, walczyć z niestałością, 
inaczej słowo Boże, podobnie jak ziar-
no zasiane na kamienistym gruncie, 
nie wyda owocu głębi osobistej wiary. 
Wreszcie, zwłaszcza w tym trudnym 
dla wszystkich czasie, trzeba walczyć 
z niepotrzebnym zamartwianiem się 
zaprzątającym nasze serca, ze złymi 
myślami i słowami, i zaufać, że to Pan 
troszczy się o nas... To jedynie dzięki 
Niemu możemy wydać owoce dobra, 
wytrwawszy przy Nim do końca.

 Z SERCEM NA DŁONI 
Francuski aktor i komik Louis de 

Funès powiedział kiedyś: „Nie ma zna-
czenia czy masz styl, reputację, czy 
pieniądze. Jeśli nie masz dobrego serca, 
nie jesteś niczego wart”. To głęboko 
prawdziwe słowa. Mówiąc potocznie 
o czyimś sercu, zawsze mamy na myśli 
to, co w nim jest najlepsze – człowieka 
i wartość jego życia ocenia się patrząc na 
jakość jego wnętrza, czyli serca. 

Bóg ma najlepsze Serce świata. 
 Miłość do człowieka złożył w Sercu 
swego Syna. Tam odnajdujemy wszyst-
ko, co najlepsze i najwspanialsze, zarów-
no to Boskie, jak i tak bardzo ludzkie. 
Nasze serca zostały stworzone na Jego 
obraz i podobieństwo. Wszystko więc, 
co możemy odnaleźć w Boskim Sercu, 
do którego w tym miesiącu będziemy 
kierować swoje modlitwy, odnajdujmy 
też we własnych. Bo słuchanie słowa 
Bożego, ale i serca drugiego człowieka, 
które choć nie zawsze jest w stanie 
wszystko do końca wypowiedzieć, ale 
jest dobre i miłosierne, jest tym, co tak 
bardzo upodabnia nas do Stwórcy. 

Warto o tym pamiętać, kiedy odma-
wiając Litanię będziemy wpatrywać się 
w wizerunek Jezusa podającego nam 
swe Serce na dłoni. A gdy kiedyś ustanie 
bicie naszego serca, możemy być pewni, 
że wówczas jego funkcje przejmie Serce 
Jezusa, które bije od wieków, włączając 
nas do ponadczasowego „Bożego krwio-
biegu”. 

Miejsce niewidzialnej walki 
i spotkania z Bogiem

TERESA MARGAŃSKA
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Arytmia bywa częstym objawem nie-
bezpiecznych dolegliwości serca. Jak 
sama nazwa wskazuje jest to zaburzenie 
pracy tego narządu, którego skutkiem 
mogą być duszności, bóle, osłabienie, 
a nawet śmierć. I aż trudno uwierzyć, że 
wśród sposobów jej leczenia wymienia 
się kardiowersję elektryczną, podczas 
której „resetuje się serce”, tj. zatrzymuje 
się je na ułamek sekundy, by po chwili 
znowu je ruszyć z nadanym już prawidło-
wym rytmem.

W życiu wiary również mówimy 
o sercu, gdzie postrzegane jest ono jako 
Boże mieszkanie (św. Bazyli). Ono mówi 
też o jakości życia duchowego. Niestety, 
wszelkie blaski i cienie ziemskiego by-
towania, a tym bardziej grzech wprowa-
dzają serce w „arytmię”. Pojawiają się już 
nie tylko „duszności”, ale i śmierć życia 
duchowego. Zatem i to serce domaga się 
uzdrowienia, czy ożywienia. Tym, który 
może to uczynić i czyni, jest zawsze 
Zbawiciel. Jak mówi św. Gertruda, to On 
starzejące się i stygnące w miłości serca 
ludzkie rozgrzewa na nowo.

CZYM JEST KULT?
Kult to najw yższe uwielbienie 

i dziękczynienie składane Bogu przez 
człowieka. I choć obejmuje wszystko to, 
co Bóg w swojej dobroci uczynił i czyni 
człowiekowi, w swoim wyrazie najczę-
ściej koncentruje się na konkretnym 
wydarzeniu, w którym miłość Boża obja-
wiła się w sposób wyjątkowy. Do takich 
wydarzeń niewątpliwie należy objawie-
nie się Zbawiciela św. Małgorzacie Marii 
Alacoque i przypomnienie światu, czym 
jest Jego przebite Serce, którym pragnie 
ożywić zbolałą ludzkość. 

OBJAWIENIE TAJEMNICY 
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA 
JEZUSA 

W pierwszych wiekach chrześcijań-
stwa wierni mówiąc o wynagrodzeniu 
za grzechy, swoją czcią otaczają przebity 
bok Zbawiciela, tj. rany zadane włócznią. 
Tym samym nawiązują do Janowego opi-
su: „Jeden z żołnierzy włócznią otworzył 
bok Jego, a natychmiast wypłynęła krew 
i woda” (J 19, 34). 

Zdecydowane przełożenie akcentu 
z ran na samo Serce Zbawiciela następu-
je w XIII w. i jest związane z benedyktyn-
ką św. Gertrudą mającą mistyczne wizje 
gorejącego Serca Pana Jezusa, o których 
pisze: „U schyłku dziejów ludziom bę-
dzie dana łaska usłyszeć żywy głos 
uderzeń Serca Jezusowego. Słuchając 
tego głosu, stary świat odmłodnieje, 
zbudzi się ze swego odrętwienia i ostatni 
raz rozpali go płomień Bożej Miłości” (Z. 
Treppa, Tajemnica widzialności Boga, 
s. 108). Od tego momentu, powoli cześć 
oddawana Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa przekracza progi klasztorów. 
Mają w tym udział chociażby św. Fran-
ciszek Salezy, św. Piotr Kanizjusz, czy 
św. Jan Eudes. 

Jednak główną rolę w rozwoju kul-
tu Najświętszego Serca Pana Jezusa 
przypisuje się skromnej zakonnicy św. 
Małgorzacie Marii Alacoque żyjącej 
w XVII w. w klasztorze w Paray-le-Mo-
nial. To jej w latach 1673-1675 Jezus prze-
kazuje orędzie: „Moje Boskie Serce tak 
płonie miłością ku ludziom, że nie może 
dłużej utrzymać tych płomieni goreją-
cych, zamkniętych w moim łonie. Ono 
pragnie rozlać je za twoim pośrednic-
twem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi 
Bożymi skarbami”. (…) „Serce to należy 
czcić w wizerunku ludzkiego serca (…) 
Gdziekolwiek wizerunek ten będzie 
wystawiony i czczony, rozsieje tam swe 
łaski i błogosławieństwa. Kult ten to 
jakby ostateczna próba Jego miłości, 
która pragnie pomóc ludziom na progu 
końca świata uwolnić się spod władzy 
szatana, by mógł on zostać zniszczony”. 
(Z. Treppa, Tajemnica widzialności Boga, 
s. 112-113). 

Wydarzenia te szybko znajdują swo-
je odbicie w licznych obrazach Serca 
Jezusowego gorejącego miłością i zde-
cydowanie przyczyniają się do właści-
wego rozwoju kultu. Wierni pragną jak 
najwięcej skorzystać z tego, co zostało 
złożone w 12 obietnicach Zbawiciela. 
A należą do nich chociażby te, które do-
tyczą ochrony i opieki nad domem, gdzie 
będzie zawieszony i czczony Jego obraz, 
czy dotyczące łaski pojednania się przed 
śmiercią dla tych, którzy będą uczestni-
czyć w dziewięciu pierwszych piątkach 
miesiąca, przyjmując Komunię św. Tej 

ostatniej obietnicy Kościół wprawdzie 
nie zaaprobował urzędowo, ale pozwala 
ufać, że zostanie ona wypełniona.

Warto zauważyć, że moment obja-
wień to czas, kiedy w Europie funkcjo-
nuje przekonanie, że jedynym źródłem 
i kryterium prawdy jest rozum. Kościół 
jako instytucja traci swoją wiarygod-
ność i autorytet. Odmawia się mu pra-
wa do udziału w życiu społecznym, 
politycznym czy kulturalnym. Europę 
ogarnia głęboki kryzys religijny, pro-
wadzący do zakwestionowania podstaw 
wiary i chrześcijaństwa.

I to z tego też powodu w 1689 r. Pan 
Jezus za pośrednictwem św. Małgorzaty 
zwraca się do króla Francji Ludwika XIV, 
aby ten aktem osobistego oddania się 
polecił siebie i swój kraj Jego Boskiemu 
Sercu. Ma to zostać wynagrodzone 
w jego życiu osobistym oraz w życiu 
jego ojczyzny, dla której Jezus stanie się 
Obrońcą i źródłem miłosierdzia. Nie-
stety zaproszenie Jezusa zostaje odrzu-
cone przez króla, co wkrótce przynosi 
bolesne konsekwencje. Sto lat później 
z katolickiego kraju będącego potęgą 
chrześcijańskiej Europy nie pozostaje 
już wiele. Krwawa rewolucja, bratobój-
cze walki niszczą tradycyjny katolicki 
świat.

TROSKA O REALIZACJĘ 
JEZUSOWEGO PRZESŁANIA

Oficjalne zatwierdzenie kultu Serca 
Pana Jezusa ma miejsce w 1765 r. po 
dokładnych badaniach Stolicy Apo-
stolskiej dotyczących przedstawianych 
wydarzeń. Wówczas nie tylko uznano 
wiarygodność objawień św. Małgorza-
ty Marii Alacoque, ale i zezwolono na 
obchód święta Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w piątek po oktawie Bożego 
Ciała, zgodnie z żądaniem Jezusa, które 
przedstawił siostrze. 

Dzięki w ysiłkom i w ytrwałości 
św. Małgorzaty kult Serca Pana Jezusa 
nie tylko zostaje połączony z wynagra-
dzaniem za grzechy ludzi, ale i przybiera 
określone formy. Już w XVII w, powstają 
pierwsze Litanie do Najświętszego Serca 
Jezusowego. Pius IX w 1856 r. rozszerza 
to święto na cały Kościół, a papież Leon 

XIII w 1899 r. oddaje Sercu Jezusowemu 
w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki. 

Obecną Litanię do Najświętszego Serca 
Jezusowego (z XIX w.) zatwierdził papież 
Leon XIII, dołączając do niej Akt poświę-
cenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu 
Sercu Jezusowemu. Ukazują się również 
dwie encykliki o Najświętszym Sercu 
Jezusa. Papież Pius XI wprowadza Akt 
wynagrodzenia Sercu Jezusowemu i naka-
zuje go odmawiać co roku w uroczystość 
Najświętszego Serca Jezusowego.

JAKICH POBOŻNYCH PRAKTYK 
DOTYCZY KULT SERCA 
JEZUSOWEGO?

Do najbardziej znanych form kultu 
należy zaliczyć: celebrowanie uroczy-
stości Najświętszego Serca Pana Jezusa 
obchodzonej w piątek po oktawie Bożego 
Ciała, nabożeństwo czerwcowe, Godzinę 
Świętą odprawianą przed Najświętszym 
Sakramentem w noc z czwartku na 
pierwszy piątek miesiąca (dla uczczenia 
konania Chrystusa w Ogrodzie Oliw-
nym), praktykę dziewięciu kolejnych 
pierwszych piątków miesiąca (jako wy-
nagrodzenie za grzechy własne i rodzaju 
ludzkiego), Litanię do Serca Pana Jezusa 
oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkie-
go, zawieszenie w domu obrazu Serca 
Jezusowego czy osobiste poświęcenie 
się Najświętszemu Sercu Jezusa (W. 
Kubik, W Sercu Jezusa ratunek i nadzie-
ja, s. 78-80). Jeszcze inną formą kultu 
są zakony, bractwa czy stowarzyszenia 
działające pod nazwą Serca Jezusowego. 

ŚWIADECTWA O TYCH, KTÓRYM 
PONOWNIE ZABIŁO SERCE NA 
WZÓR SERCA JEZUSOWEGO 

Na początku XX w. Benedykt XV 
napisał: „Pragniemy gorąco, by rodziny 
chrześcijańskie poświęciły się uro-
czyście Boskiemu Sercu Jezusowemu 
i od tej chwili błogosławimy wszystkim 
i każdemu z osobna, co przyczynia się 
do tego, aby panowanie miłości Najsłod-
szego Serca w ogniskach rodzinnych 
powszechnie uznanym zostało”. Nie 
trzeba było długo czekać, by wezwanie 
to zostało podjęte i stało się wielkim 
orężem przemieniającym świat.

W Polsce dwadzieścia lat po pry-
watnych objawieniach, jakie otrzymała 
w 1926 r. Służebnica Boża Rozalia Cela-
kówna (dziś toczy się jej proces beatyfi-
kacyjny), Arcybiskup Krakowski kard. 
Sapieha erygował kanoniczne Dzieło 
Osobistego poświęcenia się Najświęt-
szemu Sercu. Niespełna dwa lata później 
biskupi polscy przygotowujący naród 
polski do uroczystego poświęcenia się 
Sercu Jezusowemu skierowali do wier-
nych następujące słowa: „Kto sam siebie 
poświęca sercu Zbawiciela, ten uznaje 

Jego panowanie nad sobą, postanawia 
żyć według Jego przykazań, by miłością 
płacić Mu za miłość, wiernością wyna-
gradzać Mu za krzywdy, których Pan 
nasz tyle doznaje od niewdzięcznego 
świata. Toteż przez samego Chrystusa 
objawiona praktyka jest jednym z naj-
skuteczniejszych środków dźwignięcia 
się czy to z grzechu, czy złych nało-
gów i postępowania naprzód na drodze 
uświęcenia” (List Pasterski Episkopatu 
Polski, 1948).

Trzy lata później w 1951 r. dokonano 
uroczystego poświęcenia Narodu Naj-
świętszemu Sercu Zbawiciela. Uczynił to 
Czcigodny Sługa Boży kard. Wyszyński, 
który dobrze wiedział, po jaką „reani-
mację” sięga. 

W prostych słowach wyjaśnia to 
podczas jednego ze spotkań z robot-
nikami. „Na prośbę Chrześcijańskich 
Związków Zawodowych zwróciliśmy się 
do pewnego fabrykanta włocławskiego 
i poprosiliśmy go o zgodę na to, abyśmy 
mogli w wielkiej hali fabrycznej powie-
sić obraz Najświętszego Serca Jezuso-
wego. Chcieliśmy bowiem wszystkich 
tam pracujących oddać Sercu Bożemu. 
Właściciel powiedział: Ja jestem Żydem, 
ale możecie to zrobić. Ten «Pan» mi nie 
przeszkadza. Możecie Go tu umieścić. 
On mi nawet pomoże. – Powiedziałem 
wówczas: Pomoże nie tylko panu, ale 
i tym, którzy tu pracują. – Zapewne, nie 
po to dokonano Intronizacji Serca Jezu-
sowego, aby podnieść produkcję i przy-
muszać ludzi do większej wydajności, 
ale ludzie głębiej związani z Sercem 
Bożym i przeniknięci Jego miłością na 
pewno pracowali lepiej. Tak myślał czło-
wiek, który nie znał chrześcijaństwa, ale 
miał zmysł i sens społeczny i znał się 
na psychologii pracy. Wiedział, że Ten, 
który o sobie mówił: Pójdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy pracujecie – pomoże lu-
dziom pracującym” (kard. S. Wyszyński, 
Duch pracy ludzkiej, s. 22–23). 

Dla przykładu warto jeszcze przy-
toczyć inne wydarzenia mające miejsce 
w XXI w., chociażby w Kolumbii. Jak 
zeznają świadkowie, wystarczyło tam 
6 lat misji duchowej, tj. pracy nad ro-
dzinami, aby przez Intronizację Serca 
Jezusowego w 2002 r. nastąpiło praw-
dziwe odrodzenie życia katolickiego, 
zarówno w wymiarze prywatnym, jak 
i publicznym. Tam, gdzie do niedawna 
panowała masoneria, gdzie przelewa 
się bratnia krew, tam wbrew ludzkiej 
logice Sejm Narodowy uchwala prawo, 
dzięki któremu Uroczystość Serca Jezu-
sowego staje się świętem narodowym. 
Ponadto obraz Serca Jezusowego zostaje 
wystawiony w głównej sali sejmowej, 
a prezydent w imieniu całego państwa, 
miejscowi urzędnicy w imieniu miast 
i wiosek publicznie poświęcają naród 
Bożemu Sercu.

Kolumbia oddaje się pod opiekę Bogu 
i tam kręci swój dokument Dominik 
Tarczyński. Nadaje mu tytuł: Kolum-
bia. Świadectwo dla świata (2011). Jako 
reżyser pytany o swoje dzieło i o to, co 
przeżył wraz z jego powstaniem, mówi 
tak: „Ten film w ogóle nie jest o Kolumbii, 
dlatego nie chciałbym się do niej odnosić 
(…). Można powiedzieć, że jest to obraz 
mówiący o sposobie myślenia, o obec-
ności wiary w życiu człowieka zarówno 
w wymiarze osobistym, narodowym, 
jak i państwowym (…). Mogę jedynie 
odnieść się do tego, co zarejestrowałem 
(…). Widziałem wielką wiarę i oddanie 
się Bogu zarówno najważniejszych 
ludzi w państwie, jak i zwykłych oby-
wateli. (…) Jak wymowna jest scena, 
kiedy prezydent Kolumbii mówi, że 
popełnia grzechy, jest słaby, ale jedno-
cześnie twierdzi, że przez tę grzeszność 
ma świadomość bliskości z Bogiem. 
(…) I podobnie jest ze mną. Może moje 
życie nie jest idealne, szczególnie teraz, 
kiedy przechodzę trudny okres, ale to 
świadectwo pomaga mi się nawracać. 
(…) Ja byłem katolikiem-folklorystą, 
z tradycyjnej katolickiej rodziny. Prze-
żyłem jednak definitywne nawrócenie, 
ożywienie i moja świadomość się kom-
pletnie zmieniła”.

CZY POWIERZENIE SIĘ SERCU 
JEZUSOWEMU ZMIENI COŚ 
W NASZYM ŻYCIU? 

Po ludzku trudno powiedzieć, tak 
samo jak po ludzku trudno wyjaśnić 
rozwój kultu Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i duchową reanimację. Niemniej 
jednak, jeśli już mówimy o życiu ducho-
wym i sercu, które ma bić inaczej, tj. po 
Bożemu, na wzór Serca Jezusowego, to 
warto odnieść się do słów św. Jana Paw-
ła II, którego 100 rocznicę urodzin tak 
niedawno obchodziliśmy: „I ja zachęcam 
was do odnowy i rozwoju czci Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa. Przybliżajcie 
do tego źródła życia i świętości osoby, 
rodziny, wspólnoty parafialne, środowi-
ska, aby mogły z Niego czerpać niezgłę-
bione bogactwo Chrystusa. Tylko ludzie 
w miłości wkorzenieni i ugruntowani 
potrafią przeciwstawić się cywilizacji 
śmierci i tworzyć na gruzach nienawiści, 
pogardy i przemocy cywilizację, która 
ma swe źródło w Sercu Zbawiciela”.

Fakty mówią same za siebie; odro-
bina wiary i bliskość Serca Jezusowego 
przywraca życie duchowe niejednemu 
choremu sercu ludzkiemu. Może i nam, 
którzy odczuwamy jakieś bóle i łapiemy 
zadyszkę w życiu duchowym, warto oso-
bistym aktem poświęcenia się Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa przybliżyć się 
do Zbawiciela, aby powierzyć Mu swoje 
życie, a przez nie i życie bliskich. 

Boża reanimacja
– kult Najświętszego Serca Pana Jezusa

ks. IRENEUSZ KORZIŃSKI

 Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!
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Czerwiec od dawna nazywany jest mie-
siącem Jezusa, w którym oddajemy cześć 
Jego Boskiemu Sercu i dziękujemy za 
wszystko, czego dokonał dla Zbawienia 
świata. Wyrazem tej czci jest nabożeń-
stwo czerwcowe i odmawiana w kościo-
łach Litania do Najświętszego Serca Jezu-
sa. Jest ona szczególną modlitwą ku czci 
Bożego Serca. Warto więc przypomnieć 
sobie, w jaki sposób powstała i jakie są 
jej główne myśli, by jeszcze pobożniej ją 
odmawiać.

Korzenie Litanii sięgają XVIII w. 
W 1720 r. Marsylię nawiedziła straszna 
epidemia cholery. Biskup tego miasta, 
oprócz pomocy charytatywnej, z jaką 
spieszył doświadczonym zarazą, starał 
się także pomóc duchowo swoim wier-
nym przez specjalne modlitwy błagalne 
i pokutę. Specjalnym dekretem zarządził 
uroczyste poświęcenie swej diecezji Ser-
cu Pana Jezusa i wieczysty obchód święta 
ku Jego czci. Akt poświęcenia odmówiono 
1 listopada 1720 r. w czasie uroczystej 
ceremonii przebłagalnej. Od tej chwili 
epidemia zaczęła szybko ustępować. 
Biskup zarządził też dodatkowe procesje 
pokutne i nakazał w 1721 r. odprawianie 
uroczystej nowenny do Najświętszego 
Serca Jezusowego. Odmawiano ją co-
dziennie i wzywano ratunku u Pana 
Jezusa przez adorację wieczystą i Litanię, 
która została ogłoszona drukiem w 1718 r. 
Jej autorką i przekazicielką była s. Anna 
Magdalena Remusat. Po ustaniu zarazy 
mieszkańcy Marsylii odmawiali nadal tę 
Litanię z wdzięcznością za ocalenie.

Litania do Serca Pana Jezusa składa 
się z 33 wezwań. Ich ilość ma upamięt-
niać liczbę lat, które Chrystus spędził na 
ziemi. Jeśli wczytamy się w treść, dostrze-
żemy, że każdy z tytułów Serca Jezusa 
ma swoje odniesienie w Piśmie Świętym. 
Niektóre są dosłownymi cytatami, inne 
tylko do nich nawiązują. 

Każde wezwanie jest poprzedzone 
zwrotem „Serce Jezusa”. Jego powtarzanie 
jest naszym wołaniem do Tego, Który do 
końca nas umiłował. Wypowiadając te 
dwa słowa mamy na myśli Chrystusa, 
który kocha nas swoim Sercem. Owo 
Serce jest symbolem całego miłosierdzia 
i miłości, jaką Chrystus ma dla ludzi. „Jeśli 
ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, 

niech przyjdzie do Mnie i pije”, gdyż – jak 
zapowiedziało Pismo – strumienie wody 
żywej popłyną z Jego serca. W tych sło-
wach Jezus objawił najgłębszą tajemnicę 
swojego Serca. Jest ono źródłem żywej 
wody, która, jak określa św. Jan, oznacza 
Ducha Świętego (por. J 7, 39). Inaczej mó-
wiąc, dary Ducha Świętego wypływają 
z samego wnętrza, z Serca Chrystusa 
Pana. Wezwanie kończymy wyrażeniem 
„zmiłuj się nad nami”. Wypowiadając te 
słowa, prosimy o miłosierdzie i łaski, nie 
tylko dla nas, ale dla wszystkich należą-
cych do Kościoła. 

Kiedy zagłębimy się w litanijne we-
zwania, spostrzeżemy, że mają one swój 
logiczny układ. Pierwsze siedem tytułów 
odzwierciedla relacje Jezusa z Ojcem i Du-
chem Świętym. Tu objawia się cała Trójca 
Święta. Jezus jest Synem Boga, a Jego Ser-
ce świątynią i domem Najwyższego. To 
On wypełnił Boży plan Zbawienia (mówi 
o tym Słowo Boże). Kolejne osiem we-
zwań dotyczy przymiotów Serca Jezusa. 
W Litanii nazywane jest ono ogniskiem 
miłości, skarbnicą, głębiną i mieszkaniem 
Boga. Z nim związane są takie cnoty, jak 
miłość, sprawiedliwość, dobroć, mądrość 
i umiejętność. Ostatni zbiór tytułów 
obrazuje stosunek Jezusa do ludzi. W tej 
grupie dominują wezwania odnoszące się 
do Jego Męki. Chrystus pokazany jest tu 
jako Dawca wszelkich łask. Boski Mistrz 
udziela swoim czcicielom pokoju, jest ich 
tęsknotą, radością i pociechą. 

Podczas nabożeństw w kościołach, 
Litanię tę odmawia się przy wystawionym 
Najświętszym Sakramencie. Sens tej mo-
dlitwy pięknie i prawdziwie oddają słowa 
św. Jana Ewangelisty: „Będą patrzeć na 
Tego, Którego przebodli” (J 19,37). Wpa-
trywanie się w umęczone ciało Jezusa 
stało się prawdziwym początkiem kultu 
Jego Serca. Dziś, patrząc na białą Hostię, 
wierzymy, że pod jej postacią ukryty jest 
uwielbiony Chrystus. Odmawianie Lita-
nii i trwanie przy Jezusie Eucharystycz-
nym, to nic innego, jak przychodzenie do 
Jezusa i uczenie się Jego miłości. To ona 
jest tym słodkim i lekkim ciężarem, który 
codziennie na nasze ramiona wkłada Zba-
wiciel. On prosi o przestrzeganie tylko 
jednego – przykazania miłości. Każdy, 
kto podejmie się jego realizacji, zostanie 
umocniony łaską. 

Modlitwa końcowa po Litanii swoją 
treścią odpowiada okolicznościom hi-
storycznym, w jakich została pierwszy 
raz publicznie odmówiona. Mieszkańcy 
Marsylii, dotknięci zarazą, proszą, by 
Bóg dał się przebłagać przez hołdy i za-
dośćuczynienia składane w imię Serca 
Jezusowego.

Wielkim czcicielem Serca Jezusowe-
go był św. Jan Paweł II, który wielokrot-
nie dawał wyraz swej radości z faktu, że 
w Polsce ta forma pobożności jest wciąż 
obecna. W Elblągu w 1999 r. powiedział: 
„Cieszę się, że ta pobożna praktyka, aby 
codziennie w miesiącu czerwcu odma-
wiać albo śpiewać Litanię do Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa, jest w Polsce taka 
żywa i ciągle podtrzymywana”. Jest to 
pochwała, ale i zadanie dla nas – kato-
lików, rodaków Jana Pawła II. Zadanie, 
aby te nabożeństwa przetrwały i były 
kultywowane przez kolejne pokolenia.

Kościół, rozciągając tę modlitwę na 
cały świat i na wszystkie czasy, przy-

pomina, że grzechy ludzi są przyczyną 
klęsk duchowych, które niekiedy są 
gorsze od chorób ciała. Dlatego ciągle 
potrzebne jest wołanie o miłosierdzie 
dla całego świata i modlitwa wynagra-
dzająca. Grzech bowiem przeciwstawia 
się miłości Boga do nas i odwraca od 
Niego ludzkie serca. Jest wielkim złem 
w całym swoim wielorakim wymiarze, 
poczynając od pierworodnego, poprzez 
wszystkie grzechy osobiste każdego 
człowieka, poprzez grzechy społeczne, 
grzechy, które obciążają dzieje całej 
ludzkości” – mówił Ojciec Święty w El-
blągu. Tam też zwrócił się z apelem: „Wy-
nagradzajmy Sercu Bożemu za grzechy 
popełnione przez nas i naszych bliźnich. 
Wynagradzajmy za odrzucenie dobroci 
i miłości Boga.”

Odmawiając Litanię do Najświętszego 
Serca Jezusa prosimy naszego Zbawicie-
la, by przemienił nasze serca na wzór 
swego. Oddawanie czci Chrystusowi 
nie może ograniczać się tylko do powta-

rzania (czasami bezmyślnego) litanij-
nych wezwań. Podczas objawień Jezus 
niejednokrotnie prosił wizjonerów 
o to, by mówili o Jego wielkiej miłości, 
jaką żywi do ludzi. Często też skarżył 
się na tych, którzy traktują Go z obo-
jętnością i nie korzystają z Jego darów 
oraz zaleceń. Jezus nie oczekuje od nas 
zbyt wiele. On prosi o wiarę, zaufanie 
i miłość. Chce, byśmy z Jego pomocą 
zmieniali swoje życie na lepsze; abyśmy 
kierowali się prawem miłości, poddali 
się Jego woli i starali się nie grzeszyć. 
Kult Najświętszego Serca ma też wymiar 
ekspiacyjny. Jezus wielokrotnie prosił 
o pokutę i praktyki wynagradzające za 
własne i cudze grzechy. Sam podawał 
sposoby zadośćuczynienia za wszelkie 
niewierności.

To wołanie, by odpowiadać miłością 
na miłość, jest ciągle aktualne; co więcej 
jest ono skierowane do nas wszystkich. 
Nie bądźmy bierni, wołajmy... 

Serce Jezusa…  
zmiłuj się nad nami

ks. ANDRZEJ DĘBSKI

M I C H A Ł Y
2 0 2 0

Nagrody im. bł. ks. Michała Sopoćki „Michały” zapisały się w kalendarzu nie tylko 
religijnych, ale również kulturalnych, ważnych wydarzeń Miasta Miłosierdzia, Pod-
czas dotychczasowych trzech edycji Nagrody wręczono ich 12, a Kapituła Nagrody 
przyznała 6 wyróżnień specjalnych – „Apostoł Miłosierdzia”.

Wydarzenie to, przeżywane w ramach Dni Patronalnych Białegostoku, cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem, przyczynia się do nagłaśniania życia i działalno-
ści osób, które w swojej codzienności kierują się przesłaniem Bożego miłosierdzia 
oraz sięgają do spuścizny bł. ks. Michała Sopoćki.  

Przygotowując się do kolejnej edycji „Michałów” pragniemy zwrócić się do 
mieszkańców Archidiecezji z prośbą o zgłaszanie osób, instytucji i dzieł, które na 
przestrzeni ostatniego roku dawały szczególne świadectwo o Bożym miłosierdziu, 
kierowały się przesłaniem Bożego miłosierdzia oraz utrwalały idee, styl życia i po-
słannictwo, które pozostawił w Białymstoku jako swoje dziedzictwo bł. ks. Michał. 

Kandydatury mogą zgłaszać zarówno Czytelnicy „Dróg Miłosierdzia”, parafie, 
organizacje, wspólnoty i stowarzyszenia parafialne i diecezjalne. Nagroda zostanie 
przyznana w trzech z sześciu kategorii przewidzianych w regulaminie: świadek 
miłosierdzia Bożego w Polsce, świadek miłosierdzia Bożego w świecie, twórca 
kultury miłosierdzia, wychowawca miłosierdzia, pełniący dzieła miłosierdzia, 
propagator tradycji i kultury polskiej na kresach

Kandydatury do nagrody, zgodnie z regulaminem, należy zgłaszać na piśmie 
i dostarczyć osobiście lub pocztą na adres redakcji miesięcznika „Drogi Miłosier-
dzia”, 15-087 Białystok, ul. Kościelna 1A do końca sierpnia br. Pisemne zgłoszenie 
kandydata do nagrody powinno zawierać wskazanie kategorii, w której kandydat 
jest zgłaszany oraz uzasadnienie w formie opisu znaczących osiągnięć kandydata 
w kategorii, w której przyznawana jest nagroda.
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 Wiara i życie  Kościelny savoir-vivre

S iedział zamknięty w brzuchu wiel-
kiej ryby. Bał się o swoje życie. Czy 
w takim lęku da się racjonalnie 

myśleć? Na pewno wszystkie błahe lub 
pseudoproblemy zniknęły, a zostały 
sprawy najważniejsze. Pozostał tylko 
on i Pan Bóg. No może jeszcze ten wie-
loryb. Mózg pracował na najwyższych 
obrotach, serce kołatało jak szalone. 
Prorok kłócił się z Bogiem! Spełnił misję, 
ale „gniewał się śmiertelnie”. Jonasz, bo 
o nim mowa, stał mi się bliski w czasie 
narodowej kwarantanny.

Tę bliskość zawdzięczam ludziom, 
którzy poruszyli moje serce swoim spek-
taklem. Teatr „Exit”, skupia amatorów 
i zawodowych aktorów, osoby z niepeł-
nosprawnością i tych, którym wydaje 
się, że są pełnosprawni. Jonasz w reży-
serii Macieja Sikorskiego to, według 
mnie, najlepsza adaptacja księgi biblijnej 
o dylematach zbuntowanego proroka 
i Bożym miłosierdziu.

Boga zagrał Marcin – aktor z niepeł-
nosprawnością intelektualną. Motywem 
wyboru do tej roli, była, według reżyse-
ra, prawda. Bóg, grany przez Marcina, 
płakał szczerze, kiedy rozmawiał ze 
swoim przyjacielem Jonaszem. Reżyser 
mówił: „W Marcinie jest prawda. Nie 
zamieniłbym go na Trelę, czy Holoubka. 
Niepełnosprawni to są ludzie, którzy 
mają wrażliwsze serce.” 

Natomiast w tytułową rolę Jonasza 
wcielił się znany działacz ruchu pro-life, 
dr Bawer Aondo-Akka – człowiek z pora-
żeniem mózgowym, poruszający się na 
wózku. Znany jest z walki o godność osób 
z niepełnosprawnościami i odważnych 
wystąpień w obronie życia. Zwłaszcza 
na manifestacji zwolenników aborcji 
odważnie głosił, że każdy ma prawo 
się urodzić. Miał zagrać proroka, wzy-
wającego do nawrócenia, zagrać kogoś, 
kto jest lepszy. Obaj zadawali sobie te 
pytania: Czy idąc na manifę czujesz się 
lepszy od innych? Czy kocham przeciw-

ników politycznych? Bawer musiał być 
Jonaszem.

I wreszcie ta najtrudniejsza konfron-
tacja osoby niepełnosprawnej z losem. 
Stanięcie naprzeciw własnej słabości. 
„Rodzisz się niepełnosprawny, czy to jest 
twoje powołanie?” Nie jest to przypad-
kiem dylemat niejednego z nas, również 
pełnosprawnych? Czy nigdy nie zada-
liśmy sobie tego pytania, gdy spotkały 
nas przeciwności, trudności niezależne 
od nas? Powołanie, czy przypadek? Czy 
pozwolę na to, aby tylko okoliczności 
zewnętrzne mnie kształtowały? A może 
wreszcie trzeba zgodzić się, zdecydować 
się na to życie, które otrzymałem? Jonasz 
pokazuje nam, że to nie takie proste 
podjąć to życie, jakie jest, jako powołanie 
i wyzwanie. A przecież to jest moje życie! 
Tu i teraz, w takich warunkach w pan-
demii i nie-pandemii, w maseczce, czy 
bez, jestem człowiekiem, umiłowanym 
dzieckiem Boga, jestem chrześcijaninem. 
Tu i teraz mam być święty, mam misję 
w świecie, jestem temu światu potrzeb-
ny, bo Bóg mi zaufał i posłał mnie do 
ludzi, postawił w konkretnym miejscu, 
czasie i okolicznościach. Bez zgody na 
to życie i próby podjęcia go jako powo-
łanie, mogę pozostać frustratem, ciągle 
niezadowolonym z siebie i świata wokół.

A reżyser, wydobywa ze swoich ak-
torów wrażliwość i prawdę, to, co w nich 
najpiękniejsze. W wywiadzie mówi tak 
zwyczajnie: „Jesteśmy chrześcijanami. 
Każda próba zaczyna się od modlitwy, 
oddajemy spektakl Bogu.” Siłą spek-
taklu jest to, co dzieje się nie tylko na 
scenie, ale i za kulisami. Jonasz to postać 
toksyczna. Przekazuje orędzie od Boga, 
widzi nawrócenia, a jest na Boga obrażo-
ny. Ma nawet myśli samobójcze. Scena ze 
słynnym krzewem rycynusa i robacz-
kiem w Księdze Jonasza zawsze mnie 
bawi i jednocześnie rozczula, zwłaszcza 
ten dialog – Bóg: „Gniewasz się Jonaszu?” 
Jonasz: „Gniewam się śmiertelnie”. To 
jest przepiękne! Kłótnia jest niezbędna. 

Bóg chce się z nami spierać, abyśmy od-
naleźli w sobie to, co jest Jego. Bóg chce 
budować z nami relację. Jonasz mówi 
coś pozytywnego tylko w brzuchu wie-
loryba, w zamknięciu, w swoistej kwa-
rantannie. Mówi: „Z głębokości wołam 
do Ciebie, Panie…” Bóg tym wszystkim 
kieruje. Prorok o tym wie. Rozumie, 
że Bóg dopuścił sytuację, w której jest. 
Skoro przeżył, to teraz jest pod Jego 
opieką. My często w trudnym położeniu 
do lęku dokładamy pretensje. Byliśmy, 
może jeszcze jesteśmy, jak w brzuchu 
wieloryba, zamknięci. Ale możemy ten 
czas wykorzystać, jako czas wypełnienia 
naszego powołania: być lepszym księ-
dzem, ojcem, matką, osobą bezżenną. 
Czas, w którym możemy dokonać prze-
wartościowania. 

Celem i drogą Teatru „Exit”, według 
jego twórców, jest budowanie człowieka, 
budowanie więzi i relacji. Tworzą wspól-
notę. Jedzą razem posiłki. Kiedyś Maciej 
Sikorski miał złamaną rękę i sześciu 
niepełnosprawnych aktorów w stołówce. 
Niewidomy pchał kogoś na wózku, ktoś 
z porażeniem mózgowym szedł o kulach, 
inny nie odróżniał prawej od lewej stro-
ny. Karmili siebie, dobrze nie widząc, 
rozlewali zupę. „Kiedyś ci przejdzie” 
– powiedział jeden, widząc go połama-
nego. A o Adamie, autorze muzyki: „Adaś 
jest piękny!” Reżyser płakał, rozbrojony 
niewinnością swoich aktorów. Każdy 
osobno funkcjonuje słabo, razem są silni. 
Mają bardzo pełnosprawne serca.

Jezusowe zranione Serce – niepeł-
nosprawne, stało się najsprawniejsze, 
życiodajne. Z niego narodził się Kościół, 
wspólnota wierzących. Dlatego w bu-
dowaniu więzi tak bardzo nam trzeba 
zwracać się do tego zranionego Serca, 
aby było uzdrowieniem naszych chorych 
relacji, aby nas wewnętrznie odnawia-
ło, aby dawało nowy zapał, do wyjścia 
z własnej strefy komfortu. Bo czekają 
na nas inni, jak mieszkańcy Niniwy na 
Jonasza. 

PEŁNOSPRAWNE 
SERCE

ks. JERZY SĘCZEK

Od Wielkanocy minął już ponad miesiąc. 
To czas, po którym w naturalny sposób 
stygną nawet najżywsze uczucia i zapał 
rozniecony w sercu przez łaskę Bożą. 
Czas pierwszych kryzysów. Bardzo łatwo 
w tym czasie o rezygnację nawet z naj-
lepszych pragnień i postanowień i zgodę 
na przeciętność wyrażoną w wyjątkowo 
niechrześcijańskim, choć dość mocno 
zakorzenionym w naszej kulturze porze-
kadle „święta, święta i po świętach”.

Słowo Boże Piątej Niedzieli Wiel-
kanocnej (Dz 6,1-7) stawia nas 
w klimacie osłabłej pierwotnej 
gorliwości. Bo oto Kościół, o któ-

rym Dzieje Apostolskie na początku mó-
wiły, że ma „jedno serce i jedną duszę”, 
zebrany przez Ducha Świętego w dniu 
Pięćdziesiątnicy „na jednym miejscu”, 
z różnych ludów, narodów, kultur, trady-
cji itd., Kościół zrodzony z chrztu, który 
sprawił, że „nie ma już Żyda ani Greka, 
niewolnika ani człowieka wolnego, męż-
czyzny ani kobiety, bo wszyscy są kimś 
jednym w Chrystusie”, właśnie odkrył 
to, co go dzieli. Rzekoma niesprawiedli-
wość w podziale jałmużny sprawiła, że 
chrześcijanie szemraniem podzielili się 
znowu na „hellenistów i Hebrajczyków”.

Znamy ten klimat. To czas, kiedy 
po pięknych chwilach Boskiego pocho-
dzenia odżywają stare pokusy, wady, 
podziały. To pierwsze grzechy po głębo-
kiej spowiedzi, powrót do szarzyzny po 
ślubie i miesiącu miodowym, nieznośna 
i niechciana rutyna kilka miesięcy po 
święceniach. Czas, kiedy „zmartwych-
wstaje” nasz „stary człowiek”, jak się wy-
dawało, dobrze i skutecznie pogrzebany.

Jednak słowo nie zostawia nas bez-
radnymi w tym doświadczeniu. Cieszący 

się asystencją Ducha Świętego Aposto-
łowie wskazują na dwie rzeczy, które 
wobec niego trzeba czynić.

Pierwsza z nich zawiera się w sło-
wach: „nie jest rzeczą słuszną, abyśmy 
(dosłownie) ODSTAWILI NA BOK SŁO-
WO BOŻE”. Jakakolwiek forma kryzysu 
wpędza nas w pokusę myślenia, że oto 
wyczerpało się Boże działanie, a te-
raz czas na moją interwencję. Że „ręka 
Boska” jest za krótka, i nie dosięgnie 
mojego problemu. Że słowo Boże, ow-
szem, zawiera wiele cennych wskazówek 
odnośnie życia, ale takiego problemu jak 
mój obecny nie przewidziało, tak bardzo 
przecież jestem oryginalny. Nigdy nie 
wolno mi „odstawić na bok słowa Boże-
go”. Ono jest dobre na każdą okoliczność! 
To „Ewangelia jest mocą Bożą”, a jeśli 
– jak podpowiada układ Janowej Ewan-
gelii – postawię „na początku Słowo”, 
całe moje życie, cały problem, za którego 
rozwiązanie się biorę, będzie Ewange-
lią, a więc Dobrą Nowiną o Zbawieniu 
w Jezusie Chrystusie. Słowo Boże to 
kamień węgielny – łatwo mi go odrzucić, 
ale wtedy budowla się rozpadnie przy 
pierwszym lepszym kryzysie. Kiedy 
jednak położę ten kamień jako podwa-
linę, budowla nie runie bez względu na 
siłę kryzysu.

To słowo Boga daje także kolejną pod-
powiedź, co robić. Apostołowie w dobie 
pierwszego kryzysu ustanawiają diako-
nów. Diakonat zatem to droga na czas 
kryzysowy dla Kościoła, także dziś.

Biskup, gdy święci diakonów, po 
pochodzącym z czasów apostolskich ge-
ście włożenia rąk na głowę, wypowiada 
przepiękną modlitwę konsekracyjną, 
w której prosi Boga o Ducha Świętego, 
potrzebnego święconym do „wiernego 

pełnienia dzieła posługi” – najpierw 
„świętym ołtarzom”, a potem „ubogim 
i cierpiącym”. Droga diakona zatem to 
droga najpierw rozpoznawania Jezusa 
„na świętych ołtarzach” – w liturgii 
i modlitwie, a potem „w ubogich i cier-
piących”. Nie tylko rozpoznawania, ale 
też służby. 

W dobie kryzysu mam być sługą – 
najpierw sługą modlitwy, a więc kimś, 
kto staje do modlitwy czy mu się chce, 
czy nie. Dalej – sługą ubogich i cierpią-
cych, nie tylko fizycznie. A więc kimś, 
kto jest dla drugiego, często tak, jak Jezus 
w VIII stacji Drogi Krzyżowej, gdy sam 
będąc do cna niepocieszonym, pocieszył 
kobiety. Diakonat to brama do odpowie-
dzialności za Kościół.

By wejść w hierarchię, stać się du-
chownym – kapłanem, biskupem, ar-
cybiskupem, kardynałem, papieżem 
– najpierw trzeba przejść przez bramę 
diakonatu. Zgodzić się na bycie sługą.

By mierzyć się z grzechem w Ko-
ściele – w skali makro i mikro – trzeba 
zgodzić się na bycie diakonem. I nie jest 
to absolutnie słowo tylko do duchow-
nych, wyświęconych, których wspólnym 
mianownikiem zawsze będzie diakonat. 
To słowo do wszystkich, którzy przez 
chrzest zostali włączeni w Ciało Chrystu-
sa – Sługi. A więc także w Jego NATURĘ 
DIAKONA.

Kryzys to – jak pisał o. Amedeo Cen-
cini – „godzina Boga”. Jeśli nie „odstawię 
na bok Jego słowa” i okażę się „diakonem” 
– sługą modlitwy i ubogich, przejdę 
przez ten czas zwycięsko i otrzymam za-
wartą w nim specjalną, unikatową łaskę, 
która sprawi w mojej relacji z Panem coś 
nowego. 

KRYZYS 
– GODZINA BOGA?

ks. KAROL GODLEWSKI
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 W oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia  Duchowość

„MARNA PRZYSZŁOŚĆ”
Są w życiu takie chwile, które zwia-

stują nadejście czegoś, co przykre i bo-
lesne, chociaż nieuchronne. Na począt-
ku Wielkiego Postu nikt z nas jeszcze 
nie wiedział, że wydarzenia 
w Wuhan będą zapowiedzią 
tego, co stanie się potem, także 
w Europie, Polsce, naszej die-
cezji i dotrze niemal do drzwi 
naszych domów.

Czasami lepiej nie wiedzieć 
tego, co nas czeka. Jest wiele rze-
czy, które spadają na nas niczym 
grom z jasnego nieba, a na które 
nie mamy wpływu. Niektórym 
wobec tego może się wydawać, 
że Bóg jest bezsilny i ma niejako 
związane ręce: „Związawszy Go 
[ Jezusa] zaprowadzili i wydali 
w ręce namiestnika Poncjusza 
Piłata” (Mt 27,2).

P r y m a s  Wy s z y ń s k i  o d 
pierwszych chwil swojej po-
sługi biskupiej doświadczał 
niepewności wobec tego, co przyniosą 
mu nadchodzące dni i lata. [Dzisiaj nie 
znamy daty jego beatyfikacji, jakby 
ta niepewność była częścią Jego losu]. 
Wielu wprost przepowiadało Mu „mar-
ną przyszłość”. Nie w tym sensie, że był 
marnym człowiekiem… 

PROROCZY OBRAZ… 
I KWARANTANNA

W drodze na swój ingres kard. Wy-
szyński otrzymał wymowny obraz, 
przedstawiający Chrystusa ze związa-
nymi dłońmi, trzymanego za ramię przez 
żołnierza.

Ksiądz proboszcz Piotr Kobeszko, 
z parafii pw. Matki Bożej Królowej Ro-
dzin w Białymstoku, kiedy rozpoczynał 
się okres kwarantanny, przy podobnym 
wizerunku zwracał się do swoich para-
fian. Mówił, że nikt nie spodziewał się, że 
obraz ten będzie symbolem tegoroczne-
go Wielkiego Postu. Związane ręce Chry-
stusa stały się symbolem związanych 
dłoni Jego wyznawców, którzy w pe-

wien sposób zostali od Niego oddzieleni. 
A może także związanych dłoni Boga?

 Obraz ten dla kard. Wyszyńskiego 
stał się symbolem: „Niemal wszyscy 
płakali nade mną od początku. Ojciec 

był wyraźnie pod wrażeniem moich 
przyszłych losów. Podobnie moje siostry. 
Wsród moich domowników ta pewność 
rychłego aresztowania mnie była tak 
powszechna, że szofer oglądał się nawet 
za nową posadą”.

I to, czego się spodziewał, stało się. 25 
września 1953 r. w późnych godzinach 
nocnych został aresztowany i uwięziony. 
Chociaż miejsca jego odosobnienia się 
zmieniały, przez 3 lata przeżywał swo-
isty czas kwarantanny – odosobnienia 
od swoich diecezjan, od swoich bliskich 
i rodziny, a także od podstawowych 
informacji. Był zdany jedynie na tych, 
którzy czuwali, aby jego kwarantan-
na przebiegała zgodnie z wytycznymi 
władzy.

BÓG BLIŻSZY
„Cały dzień spędzam w «swoim» po-

koju. Napłynęły myśli, które napłynąć 
musiały. Trzeba je spokojnie przyjąć 
i rzetelnie ocenić” – tak zapisał dzień 
po swoim uwięzieniu. Kardynał Wy-

szyński nie uciekał od tego, co trudne: 
„Przechodzę myślą całe 5 lat mej pracy na 
stanowisku Prymasa Polski”. Tak pisał na 
początku swojego odosobnienia.

Jak spędzał zatem Prymas swój czas? 
Na pracy i modlitwie. Nie oglą-
dał od rana do wieczora telewi-
zyjnych wiadomości, nie wyle-
giwał się w łóżku do późnych 
godzin, lecz często, na pewno 
nieraz wbrew sobie, realizował 
wcześniej ustalony program: 
godz. 5.00 wstanie; godz. 5.30 
modlitwy poranne… i tak dzień 
po dniu. Zanotował: „Życie troj-
ga ludzi, dwuletnie, upłynęło 
nam na modlitwie. Chociaż byli-
śmy ofiarami przymusu, zdołali-
śmy wytworzyć chrześcijańską 
wspólnotę, wolną od wewnętrz-
nego przymusu, pełną spokoju 
i pogodnego współżycia. Życie 
to upływało niezwykle szybko”.

Wśród czytelników „Dróg 
Miłosierdzia” są również ludzie w po-
deszłym wieku. Być może są to osoby, 
które przeżywają swoistą kwarantannę 
już od dłuższego czasu nie mogąc wyjść 
o własnych siłach z czwartego piętra 
w bloku. Wydaje się im, że są związani, 
niczym Jezus przed Piłatem.

Kardynał Wyszyński w jednym z li-
stów do Ojca napisał: „Drogi mój Ojcze 
– tak często powtarza nam Kościół, że 
miłującym Boga wszystko pomaga do 
dobrego. Tak też jest i ze mną. Wiem, że 
Bóg nie odsunął się ode mnie, jest mi 
bliższy dziś niż kiedykolwiek; czuję to 
aż nadto wyraźnie. A mój Bóg wcale nie 
jest groźny, tylko pogodny, łagodny i nie-
zwykle subtelny […] … nie żałuję niczego, 
co przeżywam obecnie”.

Może nam się wydawać, że w tym 
czasie Bóg jest bezsilny, ma związane 
ręce. Niech ufności dodają nam słowa 
kard. Wyszyńskiego: „Bóg nie odsunął 
się i jest bliższy niż kiedykolwiek”. Niech 
wstawiennictwo Prymasa Tysiąclecia 
i Świętych pozwoli nam to „odczuć wy-
raźnie”. 

„Marna przyszłość” 
kardynała Wyszyńskiego

ks. ADAM CIERESZKO

ZJEDNOCZENIE DWÓCH SERC – 
JEZUSA I MARYI

Prymas Tysiąclecia głęboką 
cześć dla Serca Jezusowego wyniósł 
z domu rodzinnego. W Zapiskach 
więziennych 11 października 1953 r. 
wyznał, że „W czasie pobytu w Semi-
narium Duchownym we Włocławku 
dwa nabożeństwa się wzajemnie 
uzupełniały: do Serca Pana Jezusa 
i do Matki Bożej Jasnogórskiej”.

Czymś, co szczególnie fascy-
nowało kard. Wyszyńskiego, było 
zjednoczenie Serc – Jezusa i Maryi. 
Prymas Polski wskazywał na Maryję 
jako pierwszą czcicielkę Serca Jezu-
sa, bo przecież Ona „przez 30 lat żyła 
w atmosferze niewymownej dobroci 
i serdecznej przyjaźni swego Boskie-
go Syna. I pierwsza odkryć musiała 
to ognisko, w którym zapalały się 
wszystkie Jego miłosne czyny i pra-
gnienia. Dwa te najpiękniejsze Serca 
– Jezusa i Maryi, biły zawsze zgod-
nie i najżywiej ze sobą współczuły 
i w chwilach radości, i w godzinach 
bólu czy męki” (12 maja 1965 r.).

We wspomnienie św. Jana Eu-
desa, niezmordowanego apostoła 
nabożeństwa do Serca Pana Jezusa 
i Serca Jego Matki 19 sierpnia 1959 
r. Prymas Tysiąclecia mówił o dzia-
łaniu na rzecz ludzi Jezusa i Maryi 
– zwłaszcza w Kanie Galilejskiej i na 
Kalwarii. 

Kardynał S. Wyszyński pod-
kreślał, że tajemnice życia Maryi 
zawsze są złączone z tajemnicami 
życia Jezusa. Wraz ze swym Synem 
Matka Boża ratuje Serce człowieka. 
Najwyraźniej to widać na Kalwarii. 
Gdy „Chrystus umierał, po ludzku 
sądząc, kończyły się wszystkie na-
dzieje. Ale Ona została – wytrwała, 
bo tak Jej dyktowało Serce… Aż uj-
rzała Serce Syna swego rozdarte, 
z którego wypływała ostatnia kropla 
krwi. To jest tajemnica dwóch Serc”. 
Zachęcał też wówczas do służenia 
innym naszym sercem – zjednoczo-
nym z Sercem Jezusa. 

ZAWIERZENIA SERCU JEZUSA 
I MARYI

Sto lat temu – w obliczu zagroże-
nia suwerenności Rzeczypospolitej 
ze strony Rosji Sowieckiej – biskupi 
zebrani w Sanktuarium Jasnogór-
skim (27-29 lipca 1920 r.) dokonali 
poświęcenia Polski Najświętszemu 
Sercu Jezusa i Jego Najświętszej 
Matce. Jako dziękczynne wotum za 
ocalenie zmartwychwstałej Polski 
Naród wzniósł w Poznaniu pomnik 
z napisem: »Sacratissimo Cordi – 
Polonia Restituta« [Najświętszemu 
Sercu – Polska Odrodzona]. Zburzo-
ny został w 1940 r. przez Niemców. 

W czasie drugiej wojny świato-
wej 13 października 1942 r. papież 
Pius XII poświęcił cały świat Nie-
pokalanemu Sercu Maryi i polecił, 
aby uczyniły to u siebie wszystkie 
katolickie narody i diecezje. 8 wrze-
śnia 1946 r. na Jasnej Górze prymas 
August Hlond w otoczeniu całego 
Episkopatu Polski i setek tysięcy 
wiernych dokonał tego uroczystego 
aktu. Biskup lubelski S. Wyszyński 
przybył na tę uroczystość z liczną 
pielgrzymką. 

Na początku 1948 r. polscy bisku-
pi skierowali do wiernych List pa-
sterski o osobistym poświęceniu się 
Najświętszemu Sercu Jezusowemu 
oraz o jego Intronizacji w rodzinach. 
Było to przygotowanie do kolejnego 
aktu, czyli uroczystego poświęce-
nia Narodu polskiego Boskiemu 
Sercu Jezusa. Miało to miejsce 28 
października 1951 r. w całej Polsce – 
w katedrach biskupich, w kościołach 
parafialnych i zakonnych w czasie 
Mszy św.

Dziesięć lat później 3 sierpnia 
1961 r. prymas Stefan Wyszyński 
podkreślił znaczenie tego aktu 
w słowach: „Dla wszystkich (…) był 
stwierdzeniem, że Najświętsze Serce 
Jezusowe jest Królem i zjednocze-
niem serc, domem Bożym i bramą 
niebios”. 

Pi
el

gr
zy

m
ka

 w
ie

rn
yc

h 
di

ec
ez

ji l
ub

el
sk

ie
j n

a 
Ja

sn
ą 

G
ór

ę 
w

 d
ni

u 
od

da
ni

a 
Po

lsk
i N

ie
po

ka
la

ne
m

u 
Se

rc
u 

M
ar

yi.
 P

oś
ro

dk
u 

w
 d

ru
gi

m
 rz

ęd
zie

 si
ed

zi 
bp

 S
te

fa
n 

W
ys

zy
ńs

ki,
 8

 w
rze

śn
ia

 1
94

6 
r.

W czerwcu w sposób szczególny oddaje-
my część i uwielbienie Sercu Jezusa.

W Polsce żywa jest pobożna praktyka od-
mawiania lub śpiewu Litanii do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa.

Papież Jan Paweł II w Elblągu 6 czerwca 
1999 r. zwrócił uwagę, że „rozważanie miłości 
Boga, która objawiła się w Sercu Chrystusa, 
domaga się od człowieka odpowiedzi. Nie zo-
staliśmy tylko wezwani do kontemplowania 
tajemnicy miłości Chrystusa, ale do uczest-
niczenia w niej”. Ojciec Święty przypomniał 
słowa Chrystusa: „Jeżeli Mnie miłujecie, 
będziecie zachowywać moje przykazania” 
(J 14,15) i powiedział, że Jezus: „Stawia w ten 
sposób przed nami wezwanie, a zarazem 
warunek: chcesz Mnie miłować, zachowuj 
przykazania, przestrzegaj świętego prawa 
Bożego, chodź ścieżkami, które Bóg ci wska-
zuje, które Ja ci wskazałem przykładem Mego 
życia”.

Podobnie uczył Prymas Tysiąclecia. 
Podkreślał, że wpatrywanie się w Serce 
Jezusa ma prowadzić do przemiany naszego 
serca, do upodobnienia go do Serca Bożego. 
Szczególne znaczenie ma budowanie jed-
ności i zdolność do przebaczenia – na wzór 
Chrystusa. W liście na 200-lecie uroczystości 
Serca Pana Jezusa 12 maja 1965 r. napisał: 
„Serce Jezusa wszystkich ze sobą jedna, mi-
łośnie jednoczy. Niech więc wszyscy pracują 
nad tym, aby nie było wśród nas niezgody, 
swarów czy podziału serc. Przeciwnie, niech 
wszędzie panuje prawdziwa jedność, zgoda, 
wzajemne przebaczenie i ta święta, ofiarna 
dobroć, której uczył nas własnym przykła-
dem ukochany Zbawiciel”.

TA JEMNICA DWÓCH SERC
PRYMAS TYSIĄCLECIA 

O SERCU JEZUSA I MARYI
WERONIKA KACZOROWSKA
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POMNIK BRANICKICH W KOŚCIELE 
ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA 
W KRAKOWIE

Jak to już zostało zasygnalizowane 
w dwu ostatnich odcinkach, w transep-
towej kaplicy św. Stanisława Kostki 
w pojezuickim kościele św. św. Pio-
tra i Pawła w Krakowie znajduje się 
mauzoleum Branickich-Gryfitów 
(ilustracja zamieszczona przy odcin-
ku w numerze 5, z maja tego roku). 
Bez wątpienia zaliczyć je można do 
najwspanialszych XVIII-wiecznych 
pomników nagrobnych w Polsce. 
Mauzoleum to wypełnia całą ścianę 
transeptu i jest doskonale widoczne 
z prawej nawy kościoła. W pobliżu 
nagrobka znajduje się krypta, do któ-
rej wstawiano, począwszy od drugiej 
połowy XVII w., trumny z doczesny-
mi szczątkami Branickich. Wcześniej 
chowano ich w różnych miejscach 
– najpierw w kościele parafialnym 
w rodowej Ruszczy, potem w fundo-
wanych przez nich kaplicach w Nie-
połomicach i w Chęcinach. Raz nawet, 
co było znacznym wyróżnieniem, 
w kaplicy cudownego obrazu Matki 
Boskiej na Jasnej Górze w Częstocho-
wie (Jan Klemens I). Gdy jednak Bra-
niccy osiągnęli fortunę magnacką, 
miejscem ich pochówków (począwszy od 
Jana Klemensa II) stał się kościół Jezuitów 
w stołecznym Krakowie, będący wówczas 
najokazalszą barokową świątynią tego 
miasta. Dodajmy, że za Krakowem prze-
mawiał również fakt, iż ród Branickich 
wywodził się z Ruszczy i Branic, leżących 
bardzo blisko niego. W Białymstoku, 
który stanowił ich główną siedzibę, skła-
dano jedynie serca, którym w tutejszym 
kościele wystawiano osobne pomniki.

Krakowskie mauzoleum Branickich-
-Gryfitów ufundowała Katarzyna Scho-
lastyka Branicka, wdowa po Stefanie 
Mikołaju. Po jej śmierci budowę pomnika 
sfinalizował ich syn, chorąży koronny Jan 
Klemens (III), późniejszy hetman wielki 
koronny i kasztelan krakowski. Miało to 
miejsce na przełomie lat 1725/1726.

ŚWIĘTY STANISŁAW KOSTKA 
PATRONEM BITWY POD WIEDNIEM 
1683 R.

Nagrobek Branickich w krakowskim 
kościele Jezuitów stanowi oprawę wejścia 
do kaplicy Świętych Relikwii. Dominuje 
w nim wielkie malowidło ścienne, ukazu-
jące bitwę z Turkami, z Janem Sobieskim 
na przedzie. Nad polem bitewnym unosi 
się Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus 

na kolanach, przed którymi klęczy św. 
Stanisław Kostka (ilustracja zamieszczo-
na w poprzednim odcinku). Malowidło 
wieńczy herb Branickich Gryf. Po bokach 
malowidła i u jego dołu znajdują się 
portrety członków rodu, których prochy 

spoczęły w pobliskiej krypcie, a więc: Jana 
Klemensa (II), marszałka nadwornego 
koronnego (zm. w 1673 r.) i jego żony, 
Katarzyny Aleksandry (zm. w 1698 r.), 
córki sławnego Stefana Czarnieckiego, 
ich syna, Stefana Mikołaja, wojewody 
podlaskiego (zm. w 1709 r.) oraz jego 
żony, Katarzyny Scholastyki (zm. w 1720 
r.), córki Kazimierza Jana Sapiehy, het-
mana wielkiego litewskiego i wojewody 
wileńskiego.

Gdy patrzymy na malowidło w pomni-
ku Branickich, pojawić się musi pytanie: 
które ze zwycięstw nad Turkami zostało 
w nim przedstawione? Wbrew pozorom, 
nie jest łatwo na to odpowiedzieć. Wpraw-
dzie ukazana na nim bitwa jest bardzo 
bliska Odsieczy Wiednia z fary w Żółkwi 
– monumentalnemu obrazowi autorstwa 
Martino Altomonte, namalowanemu 
w 1694 r. na zlecenie króla Jana III Sobie-
skiego – stąd powinna to być bitwa pod 
Wiedniem, lecz przeczyć się temu zdaje 
patronowanie jej przez św. Stanisława 
Kostkę. W powszechnym przekonaniu 
bowiem do wiedeńskiego zwycięstwa 
przyczynił się św. Jacek. Święty Stani-
sław Kostka wspomagał walczących 
z Turkami dwukrotnie pod Chocimiem 
(w 1621 i 1673 r.) i, być może, pod Lwowem 
(w 1675 r.), ale nie pod Wiedniem. Czy jed-

nak ową pomoc także podczas bitwy wie-
deńskiej można całkowicie wykluczyć? 
Zdarzało się przecież, że poszczególne 
zwycięstwa łączono ze wstawiennictwem 
kilku świętych – w XVII w. w ich gronie 
był zwykle św. Stanisław Kostka oraz 

patron dnia, w którym pokonano 
wroga. I tak, uważano wówczas, 
że zwycięstwo pod Beresteczkiem 
wymodlili także Matka Boska i św. 
Michał Archanioł, a w czasie bitwy 
pod Chocimiem w 1673 r. wstawiali 
się również św. Marcin, bł. Salomea 
i powtórnie św. Michał. Jednak Lwo-
wa bronił w 1648 r. już tylko św. Jan 
z Dukli (przed Kozakami i Tatarami), 
podobnie jak i bitwę pod Parkanami 
w 1683 r. wspierała jedynie Matka 
Boska Loretańska.

Część społeczeństwa mogła więc 
z powodzeniem również bitwę wie-
deńską wiązać nie tylko ze św. Jac-
kiem, ale też i ze św. Stanisławem 
Kostką. Zwłaszcza jezuici i środowi-
sko związane z Janem III Sobieskim, 
zwycięzcy zarówno spod Wiednia, 
jak i spod Chocimia (w 1673 r.). Do 
tego drugiego grona należał Stefan 
Mikołaj Branicki. Uczestniczył on 
w kampanii wiedeńskiej z własną, 
liczącą 144 konie, chorągwią hu-
sarską i, jak mówił o nim ks. Michał 

Stadnicki w kazaniu na pogrzebie jego 
syna, Jana Klemensa (III), wsławił się 
wówczas męstwem, „za które męstwo 
w oczach walecznego Jana III okazane, (…) 
stolnikostwem koronnym zaszczycony, 
dalej krzesło województwa podlaskiego 
zasiadł”. Nic więc dziwnego, że w kra-
kowskim pomniku ukazany został tuż za 
królem Janem (jest nim rycerz dzierżący 
chorągiew z Gryfem). Zatem z całą pew-
nością na malowidle w nagrobku ukazana 
została bitwa pod Wiedniem.

Wciąż jednak pozostaje bez odpo-
wiedzi pytanie, dlaczego w omawianym 
malowidle rycerzom polskim patronuje 
św. Stanisław Kostka, nie zaś św. Jacek? 
Jak pamiętamy, nagrobek Branickich usta-
wiono na przełomie lat 1725/1726, a więc 
tuż przed kanonizacją św. Stanisława 
(odbyła się ona 31 grudnia 1726 r.). Do-
minujące w pomniku malowidło z tymże 
świętym dopełniło zatem znakomicie, i to 
na krótko przed uroczystościami kanoni-
zacyjnymi, wyposażenie poświęconej mu 
kaplicy. Gospodarzom kościoła, jezuitom, 
musiało to bardzo odpowiadać. Nie mniej 
też i Branickim – św. Stanisław Kostka 
uznawany był przez nich bowiem za pa-
trona rodu. Ale o tym, jakie więzy łączyły 
ród Branickich-Gryfitów ze św. Kostką, 
dowiemy się z następnego odcinka. 

„Przedniejszy Patron Królestwa Polskiego” (10)
ks. JAN NIECIECKI

 Święty Stanisław Kostka

Bitwa pod Wiedniem, fragment: Stefan Mikołaj 
Branicki, fresk, pomnik Branickich – kościół pojezuicki 
św. św. Piotra i Pawła w Krakowie, fot. P. Jamski/

Stefan Mikołaj i Katarzyna 
Scholastyka z Sapiehów 
Braniccy, obraz na blasze, 
pomnik Branickich, fragment 
– kościół pojezuicki św. św. 
Piotra i Pawła w Krakowie, fot. 
P. Jamski/

 Liturgia

N a początku każdej li-
turgii w ramach obrzę-
dów wprowadzających 

występuje akt pokutny, czyli 
uznanie naszej grzeszności. 
Ten akt przygotowuje nas do 
godnego przyjęcia daru Boga. 
Przygotowuje nas i usposabia 
do sprawowania Eucharystii, 
abyśmy mogli z czystym ser-
cem złożyć Najświętszą Ofiarę. 
Dlatego potrzebne jest oczysz-
czenie umysłu, pamięci, woli, 
uczuć, intencji, abyśmy mogli 
odczuć głód, pragnienie same-
go Jezusa i Jego łask.

RODZAJE AKTU POKUTY
Obecny Mszał Rz ymski 

(2002) wymienia 4 formy aktu 
pokuty. Pierwszą i najstarszą 
formą jest „Spowiadam się 
Bogu”, która do Soboru Waty-
kańskiego II był jedyną formą 
aktu pokuty. Drugą formą są 
wersety zaczerpnięte z Pi-
sma Świętego i recytowane na 
przemian przez kapłana, i lud. 
Trzecią są wezwania błagalne 
skierowane do Chrystusa – ta 
forma aktu pokuty została 
bezpośrednio zaczerpnięta 
z pierwotnego sposobu odma-
wiania Kyrie eleison. Ostatnią, 
czwartą formą aktu pokuty 
jest asperges, czyli pokropienie 
wodą święconą.

POCHODZENIE
Akt pokuty w obrzędach 

wstępnych Mszy św. istniał od 
samego początku i najprawdo-
podobniej pochodzi z liturgii 
żydowskiej. Zwyczajem było 

wtedy, przed złożeniem ofia-
ry, kajać się przed Bogiem za 
swoje przewinienia. Dlatego 
na wstępie każdej Mszy św. 
celebrans wzywa każdego 
z nas, abyśmy stanęli w praw-
dzie przed Bogiem uznając 
swoją grzeszność, abyśmy mo-
gli z czystym sercem złożyć 
wspólnie Najświętszą Ofiarę. 

Najstarszą formą jest 
pierwsza forma aktu: „Spo-
wiadam się Bogu”, która wystę-
puje w liturgii w zmienionej 
wersji w stosunku do przed-
soborowej formy, jeśli chodzi 
o treść. Początkowo sama treść 
aktu pokuty była bardzo pro-
sta. Modlitwa nie zawierała 
potrójnego wezwania „moja 
wina” ani wezwań do świę-
tych. Z czasem jednak zaczęto 
rozwiać tę modlitwę o Boże 
przebaczenie. To wyznanie 
grzechów do Soboru Waty-
kańskiego II było odmawiane 
tylko przez kapłana, a następ-
nie przez ministranta na stop-
niach ołtarza, a poprzedzone 
było recytacją antyfony wraz 
z Ps 42, 1-5 oraz zakończone 
oracją, czyli modlitwą o prze-
baczenie grzechów.

STRUKTURA
Akt pokuty składa się 

z czterech elementów – we-
zwania kapłana, chwili ciszy 
– prośby skierowanej do Boga 
o przebaczenie grzechów, któ-
ra nie posiada jednak skutecz-
ności sakramentu pokuty.

Po wezwaniu kapłana po-
winna nastąpić chwila mil-

czenia, która jest potrzebna do 
uświadomienia sobie własnej 
grzeszności. Nie chodzi tutaj 
o moralne oskarżanie się, ale 
jest to chwila zatrzymania się 
nad sobą i uświadomienie so-
bie, że staję przed Bogiem jako 
grzesznik. 

Liturgiczny gest bicia się 
w piersi ma różne znaczenia 
i wywodzi się z Biblii. Wskazu-
jąc na siebie, jest przyznaniem 
się do winy przed Bogiem i Ko-
ściołem oraz uznanie siebie za 
grzesznika.

Warto jest zwrócić uwagę 
na „technikę” wykonania gestu 
bicia się w piersi. W związku 
z pewną teatralnością tego 
znaku św. Augustyn jako bi-
skup Hippony, wzywa swo-
ich wiernych do rozsądnego 
umiaru przy jego wykony-
waniu. Znany teolog i litur-
gista, ks. Romano Guardini 
zachęcał, by nie poprzestawać 
na symbolicznym dotknięciu 
odzieży opuszkami palców, ale 
wykonywać ten gest wyraźnie 
i z zaangażowaniem, choć bez 
zbędnej ostentacji.

ABSOLUCJA
Akt pokuty kończy się mo-

dlitwą kapłana tzw. absolucją 
„Niech się zmiłuje nad nami 
Bóg wszechmogący i odpu-
ściwszy nam grzechy dopro-
wadzi nas do życia wieczne-
go”. Zakończenie to w swej 
budowie jest podobne do tego 
sakramentalnego. Modlitwa 
ta nie jest jednak jedną z form 
sakramentu pokuty i pojed-

nania. Ogólne wprowadzenie 
do Mszału rzymskiego (nr 51) 
stwierdza wyraźnie „kapłan 
kończy [akt pokuty] absolucją, 
która jednak nie posiada sku-
teczności sakramentu pokuty”.

Uczestnicząc we Mszy 
św. i stając w prawdzie swo-
jej grzeszności, akt pokuty 
oczyszcza nas z grzechów lek-
kich tzw. powszednich i przy-
sposabia do pełnego uczest-
nictwa w Ofierze. Mimo to 
trzeba pamiętać, że w czasie 
przystępowania do sakramen-
tu pokuty i pojednania należy 
wyznać je spowiednikowi.

SENS TEOLOGICZNY
Liturgia jest spotkaniem, 

dlatego na samym początku 
każdej liturgii w ramach aktu 
pokuty uświadamiamy sobie, 
kto przed kim staje.

Warto zauważyć, że zanim 
Jezus w Wieczerniku ustano-
wił Sakrament Eucharystii, 
dokonał obmycia nóg swoim 
uczniom, jako zewnętrzne-
go znaku ich oczyszczenia, 
bo do Stołu Pańskiego należy 
przystąpić z czystymi rękoma, 
stopami, a nade wszystko z czy-
stym sercem. Chodzi przede 
wszystkim o proste uświado-
mienie sobie naszej małości 
względem Boga. Bóg jest miło-
ścią, a ja jestem grzesznikiem, 
który potrzebuje Jego miło-
sierdzia. Tak pojęta tajemni-
ca aktu pokuty pozwoli nam 
lepiej i autentyczniej przeżyć 
Eucharystię. 
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P okój wam!”. Te pierwsze 
słowa wypowiedziane 

przez Zmartwychwstałego 
należy uznać za coś więcej 
niż pozdrowienie: wyraża-
ją przebaczenie udzielone 
uczniom, którzy Go opuści-
li. Są to słowa pojednania 
i przebaczenia. I my również, 
gdy pragniemy pokoju dla in-
nych, przebaczamy im i pro-
simy o przebaczenie. Jezus 
daje swój pokój właśnie tym 
uczniom, którzy się boją, któ-
rym trudno uwierzyć w to, co 
zobaczyli, czyli pusty grób, 
i którzy nie 
d o c e n i a j ą 
ś w i a d e c t w a 
Mari Magda-
leny oraz in-
nych kobiet. 
Jezus przeba-
cza,  zawsze 
p r z e b a c z a 
i daje swoim 
przyjaciołom 
s w ó j  p o k ó j 
(…).

P r z e b a -
czając i gro-
madząc wokół siebie swoich 
uczniów, Jezus tworzy z nich 
swój Kościół: wspólnotę po-
jednaną i gotową do misji. 
Kiedy jakaś wspólnota nie 
jest pojednana, to nie jest 
gotowa do misji: jest gotowa 
do dyskusji w swoim łonie, 
jest gotowa do [dyskusji] we-
wnętrznych. Spotkanie ze 
Zmartwychwstałym Panem 
odwraca życie Apostołów 
i przemienia ich w odważ-
nych świadków. Istotnie, 
zaraz potem mówi: „Jak Oj-
ciec Mnie posłał, tak i Ja was 
posyłam”. Słowa te uzmy-
sławiają, że Apostołowie są 
posłani, aby kontynuować 
tę samą misję, którą Ojciec 
powierzył Jezusowi. „Ja was 
posyłam”: nie czas na po-
zostawanie w zamknięciu, 
ani na żałowanie „dobrych 
czasów” spędzonych z Mi-
strzem. Radość zmartwych-
wstania jest wielka, ale jest to 

radość ekspansywna, której 
nie należy zatrzymywać dla 
siebie. W niedziele okresu 
wielkanocnego słyszeliśmy 
najpierw o samym wydarze-
niu, następnie o spotkaniu 
z uczniami w Emaus, potem 
z Dobrym Pasterzem, mowy 
pożegnalne i obietnicę Ducha 
Świętego: wszystko jest ukie-
runkowane na umocnienie 
wiary uczniów – a także na-
szej – w perspektywie misji.

I właśnie w celu ożywie-
nia misji, Jezus daje Aposto-
łom swojego Ducha. Ewan-

gelia mówi: 
„Tc h n ą ł  n a 
nich i powie-
dział: «Weź-
mijcie Ducha 
Ś w i ę t e g o »”. 
Duch Święty 
jest ogniem, 
k t ó r y  p a l i 
g r z e c h y 
i tworzy no-
w y c h  m ę ż -
czyzn i nowe 
kobiety; jest 

ogniem miłości, z którym 
uczniowie mogą „podpalić 
świat”, tej miłości i czułości, 
która ma szczególne upodo-
banie maluczkich, ubogich, 
wykluczonych... W sakra-
mentach chrztu i bierzmo-
wania otrzymaliśmy Ducha 
Świętego z Jego darami: mą-
drości, rozumu, rady, mę-
stwa, wiedzy, pobożności, 
bojaźni Bożej. Ten ostatni 
dar – bojaźni Bożej – jest do-
kładnie przeciwieństwem 
bojaźni, która wcześniej spa-
raliżowała uczniów: jest to 
umiłowanie Pana, to pew-
ność Jego miłosierdzia i do-
broci, to ufność, że możemy 
iść w kierunku wskazanym 
przez Niego, nigdy nie zatra-
cając Jego obecności i wspar-
cia. 

Anioł Pański, uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego, 

31 maja 2020 r.

Duch Święty  
i misja  

Kościoła

Kościół  
– żywa świątynia

 „ Ja  was posyłam”: 
nie czas na pozostawa-
nie w zamknięciu, ani 
na żałowanie „dobrych 
czasów ” spędzonych 
z Mistrzem. Radość zmar-
twychwstania jest wielka, 
ale jest to radość ekspan-
sywna, której nie należy 
zatrzymywać dla siebie. 

 Słowa Papieża Franciszka  Z homilii  Metropolity Białostockiego  Błogosławiony Michał Sopoćko i miłosierdzie Boże

J ezus, wypędzając ze świą-
tyni sprzedających i kupu-

jących, przypomina, że ziem-
ska świątynia jest symbolem 
i znakiem nadziemskiej rze-
czywistości. Tą rzeczywisto-
ścią jest On sam. Tym, któ-
rzy pytali Go, jakim znakiem 
potwierdzi prawo do wypę-
dzania przekupniów ze świą-
tyni odpowiada: „Zburzcie 
tę świątynię, 
a Ja w trzy dni 
zbuduję ją na 
nowo.” Ewan-
gelista dodaje, 
„On zaś mówił 
o  ś w i ą t y n i 
swojego ciała”.

W  t y c h 
słowach Jezus 
j e d n o z n a c z-
n i e  d a j e  d o 
zrozumienia, 
że świątynią jest On sam. 
Zburzenie jej oznacza ofiarę 
krzyżową z siebie samego, 
którą składa dobrowolnie jako 
kapłan. Pamiątką tej ofiary 
jest Eucharystia, którą polecił 
uczniom ponawiać, ustana-
wiając ich jednocześnie kapła-
nami. Święcenia kapłańskie 
są powtórzeniem tego samego 
gestu Jezusa z Wieczernika. 
Nasi kandydaci zostaną wy-
święcani, aby stać się świąty-
nią jak Jezus, kapłanami jak 
Jezus i aby jak Jezus ponawiać 
Jego ofiarę.

Wielkie to i zaszczytne 
wybraństwo, ale tu nie cho-
dzi o zaszczyt lecz ogromną 
i trudną misję do spełnienia. 
Jej realizacja w dzisiejszym 
świecie nie jest łatwa. Dlate-
go trzeba postawić pytanie: 
co oznacza być kapłanem na 
wzór Jezusa Chrystusa? Każ-
dy, kto wybiera kapłaństwo, 
musi sobie je postawić i musi 
też na nie znaleźć odpowiedź. 
Bez właściwej odpowiedzi, 
nowy kapłan ryzykuje, że 
bardzo szybko znudzi się ka-

płaństwem, zapomni o pod-
jętych zobowiązaniach i za-
cznie robić „z domu Bożego 
targowisko”. Jego wysiłki będą 
skoncentrowane na własnej 
wygodzie, prestiżu, karierze, 
pieniądzach… Cokolwiek bę-
dzie czynił, będzie to czynił 
dla poklasku, samouwielbie-
nia aż do momentu, w którym 
dopadnie go dramatyczny głos 

sumienia: „Co 
ty robisz z ka-
płaństwem?!”. 
A wówczas po-
wie: „Kapłań-
stwo to nie dla 
mnie…”. Jakże 
t o  p r z y k r e ! 
Ś w i a d c z y  t o 
o braku doj-
rzałości do ka-
płaństwa i nie-
zrozumieniu 
czym ono jest.

(…) Jezus powiedział, że 
Jego Ciało jest świątynią, a my 
wszyscy członkami tego Ciała. 
Ciałem Chrystusa jest żywy 
Kościół, to znaczy wszyscy 
wierzący. A zatem jesteśmy 
żywą świątynią Boga, zbudo-
waną na fundamencie Jezusa 
Chrystusa.

Kapłan jest posłany, aby 
troszczyć się o świętość Ko-
ścioła, o żywą świątynię Boga. 
Tej świątyni, którą jest drugi 
człowiek, kapłan nie może bu-
dować jak mu się wydaje, lecz 
według woli Bożej. Kapłan 
musi pytać Jezusa Chrystusa 
co robić i jak robić, aby nie 
wznosić pomników sobie, lecz 
powierzony sobie lud pro-
wadzić drogą prawd Bożych, 
budować na każdy dzień jego 
świętość, umacniać jego wiarę 
i ogłaszać mu Bożą miłość 
i miłosierdzie. 

Z homilii wygłoszonej 
podczas święceń kapłańskich 
w archikatedrze białostockiej, 
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 Kapłan jest posłany, aby 
troszczyć się o świętość 
Kościoła, o żywą świą-
tynię Boga. Tej świątyni, 
którą jest drugi człowiek, 
kapłan nie może budo-
wać jak mu się wydaje, 
lecz według woli Bożej. 

Tom IV opracowania Miłosierdzie 
Boga w dziełach Jego z podtytułem: 
O uroczystość Najmiłosierniejszego 

Zbawiciela, ma inny charakter niż pierw-
sze trzy tomy. Nie jest to już medytacja 
nad ujawnianiem się miłosierdzia Boga 
w Jego dziełach, aż po Zbawienie w Jezusie 
Chrystusie i rozdzielanie łask zbawczych 
w Kościele. Jest to wywód teologiczny 
i pastoralny. Tom ma jakby kształt pracy 
zbiorowej, w której zestawione są wcze-
śniejsze, ale i nowe zagadnienia związane 
z tajemnicą miłosierdzia Bożego i kultem. 
Błogosławiony Michał, w schyłku swego 
życia, sumuje raz jeszcze swoje nauczanie 
o miłosierdziu Bożym, podaje racje za 
kultem, ukazując jego wartości i znacze-
nie. Poddaje analizie liturgię Kościoła 
katolickiego, w kolejnych okresach roku 
kościelnego, w rycie Mszy św. i sakra-
mentach, wydobywając obecność w niej 
prawdy miłosierdzia Bożego. Podejmuje 
też wcześniej już omawiane przez niego 
zagadnienie łączności kultu Serca Jezuso-
wego i kultu Najmiłosierniejszego Zbawi-
ciela. Oddzielny rozdział poświęca Matce 
Bożej, jako Matce Miłosierdzia. W drugiej 
obszernej części zajmuje się bliską mu 
tematyką chrześcijańskiego wychowa-
nia wskazując znaczenie i rolę prawdy 
miłosierdzia Bożego w procesie wycho-
wawczym i formacyjnym, przywołując 
wzór Najmiłosierniejszego Zbawiciela, 
Mistrza i Wychowawcy. Podobnie zaj-
muje się problematyką duszpasterstwa, 
także w aspekcie znaczenia i roli prawdy 
miłosierdzia Bożego w tym dziele Kościo-
ła. W całości opracowania uwzględnia 
nowe inspiracje płynące z aktualnego 
nauczania Kościoła, także nawiązuje do 
ogłaszanych w tym czasie dokumentów 
Soboru Watykańskiego II.

Błogosławiony Michał w pierwszym 
rozdziale zatytułowanym: Dlaczego 
mamy wielbić Boga w miłosierdziu czyli 
w kulcie Najmiłosierniejszego Zbawiciela? 
powtórzył w rozbudowanej formie po-
dawaną we wcześniejszych publikacjach 
argumentację, akcentując zwłaszcza 
wzniosłość i wyróżniające się miejsce 
miłosierdzia pośród innych przymiotów 
Boga, znaczenie tej prawdy w pełniejszym 
poznaniu i ukochaniu Boga oraz w bu-
dzeniu ufności w Nim u ludzi. Nawiązał 
natomiast tym razem bardziej jeszcze do 
współczesnej sytuacji świata, pogrążają-
cego się coraz głębiej w nędzy moralnej 
i odwracającego się od Boga, ratunkiem 
z czego jest zwrócenie się do miłosierdzia 
Bożego. Dla wierzących zaś, wielbienie 
Boga w Jego miłosierdziu posłużyć mogło-
by do wzrostu w życiu duchowym. Ponad-

to sam Bóg dał poznać przez objawienie 
swego miłosierdzia w Jezusie Chrystusie 
oraz zaproszenie do wielbienia Go w nim 
i naśladowania przez czyny miłosierdzia, 
że pragnie pomnożenia swej chwały po-
przez ten kult.

W argumentacji za kultem bardzo 
przemawiające i przekonywujące zdają 
się być wyjaśnienia bł. Michała, w jaki 
sposób praktykowanie nabożeństwa do 
Miłosierdzia Bożego zbliża do Boga. Wy-
chodzi od znanej prawdy, że nasze życie 
duchowe zależy przede wszystkim od 
pojęcia, jakie tworzymy w sobie o Bogu. 
Od tego zależy nasza postawa względem 
Boga. Jeśli wytworzymy fałszywe rozu-
mienie kim jest Bóg, nasza relacja z Bo-
giem będzie niewłaściwa, a wysiłki zbli-
żenia się do Niego bezowocne. Podobnie 
jeśli pojawiają się braki w prawdziwym 
obrazie Boga, życie duchowe narażone 
jest na uszczerbki i niedoskonałości. 
Tylko prawdziwe pojęcie o Bogu, kim jest, 
jaki jest, pozwala postępować w drodze 
ku Bogu, w świętości. „Pojęcie o Bogu 
jest kluczem do świętości, albowiem ono 
normuje nasze postępowanie względem 
Boga i bliźnich”, zapisze Błogosławiony. 
Podaje następnie przykłady niewłaści-
wego myślenia o Bogu.

Jedni widzą w Nim tylko surowego 
Pana i sprawiedliwego sędziego. Żyją 
w niewolniczym lęku i tylko z powodu 
kary starają się unikać grzechu. Zapomi-
nają o wezwaniu do miłości Boga i w kon-
sekwencji brak im miłości do bliźnich. 
Zachowują dystans do Boga. Niby nie 
chcą go obrażać grzechami, ale są ozię-
bli i niewierni w służbie Bożej. Dlatego 
Bóg nie może ich przemieniać i w nich 
działać mimo swego nieskończonego mi-
łosierdzia. Nie ma między Bogiem i duszą 
serdeczności, bez której nie ma postępu 
duchowego. 

Inni z kolei widzą w Bogu wielkiego 
Dobroczyńcę i w swym postępowaniu 
myślą jedynie o nagrodzie. Nie tyle szu-
kają Boga i jego bliskości, ile siebie i wła-
snego dobra w doczesności i życiu przy-
szłym. Owszem pragnienie dóbr, aż po 
wieczne, jako nagrody, jest wskazywane 
w zachętach Jezusa: „sługo dobry i wier-
ny … wejdź do radości twego pana” (Mt 
25,21). Niemniej, taka postawa, naucza 
Błogosławiony, nie dosięga głębi ducha 
Ewangelii, z której płynie zaproszenie 
do rozbudzania miłości do Boga, aby z tej 
miłości czynić wszystko dla Boga.

Dlatego wskazuje na kult Miłosierdzia 
Bożego, w którym Bóg rozpoznawany 
jest i czczony jako Ojciec miłosierdzia, 
a Jezus jako Najmiłosierniejszy Zbawiciel. 
Ta prawda o Bogu pozwala uchronić się 

przed wskazanymi błędnymi postawami 
wobec Boga i prawdziwie zbliżyć się do 
Niego. Poznając Boga jako miłosiernego, 
człowiek lgnie do Niego z synowską miło-
ścią i coraz pełniej miłości Boga doznaje. 
Przez ufność w miłosierdzie Boże umac-
nia się w człowieku bojaźń synowska 
i miłość do Boga, które dla bł. Michała 
są darem nieskończonego miłosierdzia 
Boga. Tak postępuje w doskonałości i co-
raz bardziej zbliża się do Boga.

Wielką pomocą w poznawaniu Boga 
jako Ojca miłosierdzia jest obraz Miło-
sierdzia Bożego czy inaczej nazywając 
Jezusa Miłosiernego. Obraz ten poglądo-
wo, jak wyjaśniał bł. Michał, przybliża tę 
tajemnicę w Bogu. O miłosierdziu Boga, 
ujawnionym w najwyższym stopniu 
w Odkupieniu, przypominają promienie 
wychodzące spod uchylonej szaty w oko-
licach serca, które wyrażają krew i wodę 
wypływające z przebitego boku Chrystu-
sa. Sam zaś wizerunek Chrystusa, Jego 
postać wychodząca jakby na spotkanie, 
Jego oblicze pełne łagodności, spojrzenie 
przebaczające i współczujące, zapraszają 
aby z cała ufnością, zbliżać się do Niego 
jako Najmiłosierniejszego Zbawiciela, 
a do Boga jako Ojca pełnego miłosierdzia.

Kult Miłosierdzia Bożego w relacji do 
kultu Serca Jezusowego – wobec wno-
szonych trudności – o czym pisze bł. 
Michał w dalszej części rozważań, wbrew 
niektórym dawnym stwierdzeniom, nie 
tylko nie rywalizuje, tym bardziej nie 
przesłania tegoż, a jest jego dopełnieniem 
i logiczną konsekwencją, gdyż rozszerza 
go, pogłębia i uzupełnia. W kulcie Serca 
Jezusowego skupiamy się na miłości 
Zbawiciela do ludzi, odpowiadamy na nią 
miłością zadośćczyniącą, przepraszającą 
i wynagradzającą. W kulcie Miłosierdzia 
Bożego czczone jest miłosierdzie Boga, 
czyli miłość Ojca, Syna i Ducha Świętego, 
miłość litująca się nad nędzą człowieka, 
w której znalazł się po upadku w grzech, 
miłość miłosierna. Odpowiedzą zaś ze 
strony człowieka na miłosierdzie Boga 
jest ufność ku Bogu. Ufność jest samą 
istotą kultu Miłosierdzia Bożego, który 
wyraża się w modlitwach, uczczeniu Mi-
łosierdzia Bożego w obrazie, uczynkach 
miłosierdzia. Tę ufność kult rozbudza 
i pomnaża. Poznając Boga jako Ojca miło-
sierdzia, wielbiąc Go w Jego miłosierdziu, 
wierni pełniej poznają stosunek Boga 
do ludzi, że nie tylko Bóg kocha, o czym 
przypomina kult Serca Jezusowego, ale 
przede wszystkim lituje się nad ludźmi, 
jeśli tylko zwracają się do Niego w duchu 
pokuty i z ufnością. Tak poprzez kult Mi-
łosierdzia Bożego coraz bardziej zbliżają 
się do Boga. 

Kult Miłosierdzia Bożego zbliża do Boga  
z IV tomu Miłosierdzia Boga w dziełach Jego bł. Michała Sopoćki

bp HENRYK CIERESZKO
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k ironii? Kapłan jedynie „przypadkiem” 
znalazł się na drodze, na której mógł 
okazać miłosierdzie.
katabainō (w. 31) – „schodzić”. Podob-
nie jak pobity człowiek, także kapłan 
schodzi z Jerozolimy, a więc zmierza 
w kierunku Jerycha. Ważny niuans, 
który wskazuje na to, iż kapłan prawdo-
podobnie wraca po skończonej służbie 
w świątyni.
antiparerchomai (w. 31.32) – „przejść 
na drugą stronę”. Kapłan nie tylko minął 
go obojętnie, ale widząc go przeszedł 
na drugą stronę, jakby nie chciał mieć 
z nieszczęśnikiem nic wspólnego. Tak 
samo zachowa się lewita.
genomenos kata ton topon elthōn (w. 32) 
– „przyszedł na to miejsce”. Lewita nie 
tylko „schodzi” tą drogą, ale „przychodzi” 
na to miejsce. Widać w tym opisie pewną 
gradację reakcji przechodniów.
proserchomai (w. 33) – „przychodzić 
do, zbliżać się”. Czasownik ten wyraża 
bliskość Samarytanina, która zostanie 
następnie ukazana w konkretnych czy-
nach.

„(…) NIE TAK BOWIEM, JAK 
CZŁOWIEK WIDZI, WIDZI BÓG, BO 
CZŁOWIEK WIDZI TO, CO DOSTĘPNE 
DLA OCZU, A PAN WIDZI SERCE” 
1 Sm 16,7

Jak każda przypowieść, także i ta ma 
wiele perspektyw interpretacyjnych. 
Jako pierwszą przyjmijmy spojrzenie 
przez pryzmat przechodniów. Już sam 
wybór trzech bohaterów daje do my-
ślenia. Żydzi znający Pismo Święte byli 
przyzwyczajeni, że lista trzech stanów: 
„kapłani, lewici i…”, jako trzecią grupę 
wymienia zwykłych Izraelitów (zob. 
Ezd 10,5; Ne 11,3). Słuchacze przypowie-
ści mogli zatem spodziewać się, że na 
miejsce, gdzie został pobity człowiek, 
jako trzeci przyjdzie zwykły Izraelita. 
Tak sformułowana przypowieść byłaby 
z pewnością łatwiej przyjęta. Jezus jed-
nak ich zaskakuje i pozytywnym bohate-
rem czyni wrogiego Żydom Samarytani-
na. Po raz kolejny Jezus uczy nas, byśmy 
nigdy nie etykietowali ludzi. Nawet jeśli 
wszyscy Samarytanie są wrogami, ten je-
den może okazać się tym, który pomoże. 
Szufladkowanie ludzi, któremu tak łatwo 
ulegamy, jest sprzeczne z nauką Jezusa. 
On zawsze daje szansę i najpierw widzi 
człowieka, a później dopiero to, kim on 
jest, do jakiego narodu należy, jaki zawód 
wykonuje, czy jaki grzech popełnił (zob. 
Mt 9,9).

„KTÓRY Z TYCH TRZECH OKAZAŁ SIĘ 
BLIŹNIM” Łk 10,36

Opowieść Jezusa stawia słuchaczy 
w obliczu pytania o ich osobistą reakcję 
na biedę człowieka. Dwaj pierwsi bohate-
rowie są przedstawicielami ludzi wiary. 
Kapłan jest obrazem osoby duchownej; 

lewita, kogoś zaangażowanego w wiarę, 
choć na niższym poziomie (lewici to 
słudzy świątynni, zaangażowani w kult, 
lecz bezpośrednio nieskładający ofiar). 
Już w samym opisie widać dynamikę 
tego wydarzenia. Pierwszy, kapłan, jedy-
nie „schodził tą drogą” (katabainō) i to 
w dodatku przypadkiem (kata synky-
rian). Lewita „przyszedł na to miejsce” 
(genomenos elthōn). Samarytanin zaś 
„podszedł” (proselthōn) do pobitego. 
Opis przestrzenny wskazuje na dystans 
kapłana, który tylko „przypadkowo” 
schodził tą drogą. Być może wracał po 
złożeniu świątecznej ofiary, prawdopo-
dobnie słuchał słowa Bożego. Niewąt-
pliwie znał proroctwo Ozeasza: „Miłości 
pragnę, nie krwawej ofiary” (Oz 6,6), 
ale gdy na drodze dostrzegł człowieka 
w potrzebie, przeszedł na drugą stronę 
(antiparerchomai).

Jezus przestrzega nas, że samo bycie 
człowiekiem, nawet najbardziej zaan-
gażowanym w świątynię, bycie osobą 
duchowną, nie daje nam gwarancji świę-
tości. Co z naszych ofiar eucharystycz-
nych, godzin spędzonych na modlitwie, 
jeśli w obliczu człowieka w potrzebie 
odwracamy wzrok w drugą stronę? Jezus 
ironicznie mówi, że kapłan znalazł się 
tam przypadkiem, tak jakby drogi, na 
których mógłby okazać miłosierdzie, nie 
były mu na co dzień znane.

Drugi bohater, lewita, także jest sym-
bolem osoby zaangażowanej w kult 
świątynny, choć nie w sensie kapłań-
skim. Wciąż jednak jest to osoba, któ-
rą dziś nazwalibyśmy osobą pobożną. 
Lewita „przyszedł na to miejsce”, a nie 
– jak kapłan – jedynie „schodził przy-
padkiem”. Wydaje się zatem, że zbliżył 
się do potrzebującego nieco bardziej, 
jednak ostatecznie podobnie (homoiōs) 
jak kapłan przeszedł na drugą stronę 
(antiparerchomai). Może pomyślał sobie: 
„skoro kapłan nic nie pomógł, dlaczego ja 
miałbym się zatrzymywać?” Jest to prze-
stroga dla wszystkich tych, którzy swą 
wiarę ograniczyli jedynie do pobożnych 
praktyk. Jest to obraz takiej religijności, 
która nie przynosi owoców miłości 
względem bliźnich. Nie brzmi znajomo? 
Przerażający jest fakt, że chociaż obaj 
przedstawiciele ludzi wiary dostrzegli 
pobitego człowieka, nie skłoniło ich to 
jednak do jakiegokolwiek działania.

No i ten trzeci, którego imię nie prze-
szło nawet uczonemu w Prawie przez 
usta (zob. Łk 10,37). Znienawidzony 
 Samarytanin, po którym nie powinni-
śmy spodziewać się niczego dobrego. 
On staje się, w opowieści Jezusa, wzorem 
do naśladowania i odbiciem Boskiej 
cechy miłosierdzia. Jezus pokazuje, 
że dla Niego nie ma ludzi skreślonych. 
Każdy, bez względu na to, czy jest pro-
stytutką (zob. J 8,11), czy znienawidzo-
nym celnikiem (zob. Mt 9,9), czy łotrem 
wiszącym na krzyżu (zob. Łk 23,33), 

czy nawet Judaszem (zob. Mt 26,50), ma 
u Niego zawsze czystą kartę. Po raz ko-
lejny Jezus upewnia nas, że bez względu 
na to, kim jesteśmy i jakiego zła w życiu 
się dopuściliśmy, On wciąż w nas wierzy 
i na nas liczy. Kapłan i lewita przeszli na 
drugą stronę, Samarytanin zaś „ujrzał”, 
„ulitował się”, „podszedł”, „opatrzył 
ranę”, „wsadził na bydlę”, „zawiózł do 
gospody”, „pielęgnował”, „wyjął dwa 
denary”. Użycie tak wielu czasowników 
wskazuje na ogromne zaangażowanie 
Samarytanina w pomoc poszkodowane-
mu. Współczucie może być odczuwane, 
ale miłosierdzie musi być czynione. 
Litość, która na widok biedy drugiego 
rodzi się w sercu, musi mobilizować nas 
do konkretnego działania. Prawdziwe 
miłosierdzie angażuje nasz czas, naszą 
własność, nasze pieniądze i jest bezgra-
nicznie hojne („jeśli co więcej wydasz, ja 
oddam tobie, gdy będę wracał”, Łk 10,35).

„CO STANIE SIĘ ZE MNĄ? CO JEMU 
SIĘ STANIE?” Martin Luther King

Co różniło tych trzech, którzy znaleźli 
się w obliczu biedy jednego człowieka? 
Martin Luther King, protestancki pa-
stor i aktywista społeczny, zauważył, iż 
różniły ich pytania, które sobie stawiali. 
Kapłan i lewita pytają: „Co mi się stanie 
jeśli się zatrzymam?”. Samarytanin zaś 
odwrotnie: „Co jemu się stanie, jeśli się nie 
zatrzymam?”. Pytanie o miłość nigdy nie 
stawia w centrum mnie samego, a jeśli tak 
jest, nie jest pytaniem o miłość. Uczony 
w Prawie, pytając o to, kogo ma kochać, 
rozmija się zasadniczo z przesłaniem 
przykazania miłości. Kochać, oznacza 
postawić w centrum drugiego, jego po-
trzeby, jego pragnienia. W przeciwnym 
wypadku, nawet charytatywna pomoc 
innemu człowiekowi, staje się jedynie 
ukrytym egoizmem.

Jezus swą przypowieścią zmienia 
optykę myślenia i zachęca: „Pomyśl! Co 
stanie się z Tobą, gdy znajdziesz się w po-
trzebie i na swej drodze spotkasz tych, 
którzy zajęci jałową dyskusją nad tym, 
czy znajdujesz się na liście ich bliźnich 
czy nie, zamiast Ci pomóc, pozwolą Ci się 
wykrwawić?” Piotr, zdumiony hojnością 
Jezusa, stara się postawić jakąś „rozsądną” 
tamę miłosierdziu: „Ile razy mam przeba-
czać?”. Jezus nie godzi się na takie limity 
i odpowiada: „siedemdziesiąt siedem” 
czyli „zawsze” (Mt 18,22).

Przestań pytać o to, kto jest Twoim 
bliźnim i tym samym zasługuje na Twoją 
miłość i pomoc, ale po prostu zacznij 
kochać. Bez limitów i ograniczeń, bo tych 
nie zna prawdziwa miłość. Jak wygląda 
ta miłość w praktycznym działaniu i kto, 
tak naprawdę, jest miłosiernym Samary-
taninem? O tym w artykule w kolejnym 
wydaniu „Dróg Miłosierdzia”. 

fot. Adobe Stock
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SAMARYTANIN 
– WRÓG CZY 

PRZYJACIEL? 
część 2

ŁK 10,25-37

W poprzednim artykule omówiony został 
kontekst przypowieści o „miłosiernym Samary-
taninie”. Dowiedzieliśmy się, jak bulwersującym 
musiało być uczynienie przedstawiciela tak 
znienawidzonego przez Żydów narodu, boha-
terem przypowieści Jezusa. Poznaliśmy także 
bliższy kontekst samej historii, która według 
św. Łukasza była odpowiedzią na przewrotne 
pytanie uczonego w Prawie: „kto jest moim 
bliźnim?” (Łk 10,29). Pomimo iż Jezus zna nie-
czyste motywacje wystawiającego go na próbę 
lidera religijnego, wykorzystuje tę okazję do 
wygłoszenia jednej z najpiękniejszych przypo-
wieści zapisanych na kartach Ewangelii. Tym 
razem skupimy się już bezpośrednio na treści 
przypowieści, prezentując ją z punktu widzenia 
kapłana, lewity i Samarytanina.

„(...) CZY ROZUMIESZ CO CZYTASZ? 
(...) JAKŻEŻ MOGĘ ZROZUMIEĆ, JEŚLI NIKT 
MI NIE WYJAŚNI” Dz 8,30N
Ierichō (w. 30) – „Jerycho”. Uznawane za naj-
starsze miasto świata. Pierwsze zabudowania 
tej osady datuje się na ok. 9000 p.n.e. Położone 
w depresji ok. 30 km od Jerozolimy, niedaleko 
Morza Martwego. W Biblii jest nazywane czasem 
„miastem palm” (2 Krn 28,15). Nazwa Jerycho 
pochodzi od hebrajskiego jârēḥa (księżyc), sta-
rosemickiego bożka czczonego w tym miejscu. 
W czasach Jezusa znane było także jako miasto 
kapłanów, którzy ze względu na bliskość Jerozo-
limy, chętnie się tam osiedlali.
kata synkyrian (w. 31) – „przypadkiem”. Tylko 
raz użyte w Nowym Testamencie wskazuje tu na 
coś więcej niż zwykły zbieg okoliczności. Wie-
dząc, iż Jerycho było miastem zamieszkiwanym 
przez kapłanów, jego obecność na drodze z Jero-
zolimy nie wydaje się niczym przypadkowym. 
Może zatem ten zwrot jest wyrazem pewnej 
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K ibeho jest nie tylko miejscem obja-
wień Matki Bożej. To coś więcej, to 
przesłanie do świata. W miejscu, 

w którym w latach 90. podczas ludobój-
stwa dokonało się wiele niewyobrażalne-
go zła, obecnie wydarza się ogrom dobra 
oraz licznych, wartych odnotowania 
inicjatyw społeczno-duszpasterskich.

Podczas mojego dwutygodniowego 
pobytu w Afryce mogłem poznać wielu 
szlachetnych ludzi. Byłem m.in. w domu 
formacyjnym Sióstr od Aniołów, a także 
w jedynej w Rwandzie szkole z interna-
tem kształcącej niedowidzące i niewi-
dome dzieci, prowadzonej przez Siostry 
Franciszkanki z Polski. Widziałem ofiar-
ne zaangażowanie świeckich wolonta-
riuszy, jak również Księży Pallotynów 
i Marianów. Prowadzą oni sanktuaria, 
parafie, formują przyszłych duchownych, 
edukują dzieci i młodzież. Dbają również 
o opiekę medyczną nad Rwandyjczykami.

Ponieważ chciałbym zadedykować 
ten tekst moim współbraciom, a w szcze-
gólności nowo wyświęconym trzem 
kapłanom naszej diecezji; zaprezentu-
ję teraz sylwetki dwóch, niebanalnych 
i Bożych księży. Spotkałem ich podczas 
pielgrzymki do Kibeho. Pomimo upływu 
czasu wciąż o nich pamiętam i staram się 
korzystać z ich świadectwa.

KANA
Ksiądz Leszek Czeluśniak od ponad 30 

lat należy do Zgromadzenia Księży Ma-
rianów. Chociaż głównym charyzmatem 
tego zgromadzenia nie jest działalność 
misyjna, to już w czasie formacji zakonnej 
w Lublinie, kleryk Leszek fascynował się 
misjami. Był jednym z liderów seminaryj-
nego Koła Misyjnego. Za każdym razem, 
gdy czytał lub słyszał słowa Jezusa: „Żni-
wo wprawdzie wielkie, ale robotników 
mało. Proście więc Pana żniwa, żeby 
wyprawił robotników na żniwo swoje. 
Idźcie!” (Łk 10,2) wiedział, że chodzi o nie-
go. Dwa tygodnie po przyjęciu święceń 
kapłańskich, zapytany przez przełożone-
go o to, czy chciałby wyjechać na misje do 
Afryki, natychmiast się zgodził.

Całe swoje kapłaństwo przeżywa 
w Rwandzie. Wśród setek kłopotów 
i trudności związanych z działalnością 
misyjną, zachowuje w sobie radość i po-
czucie spełnienia. Od kilkunastu lat pro-
wadzi i nieustannie rozbudowuje ewan-
gelizacyjne Centrum Formacji Maryjnej 
„Kana” w Kibeho. To imponujący ośrodek, 
który tworzy okazały dom pielgrzyma 
(duża sala konferencyjna, kilkanaście 
pokoi dla gości, zaplecze gastronomicz-

ne), pięknie urządzony kościół – kaplica 
(kilkakrotnie w ciągu roku odbywają się 
w tym miejscu rekolekcje dla tamtejszego 
duchowieństwa), a także kompleks bu-
dynków szkolnych. Niebawem powstanie 
na terenie szkoły małe obserwatorium 
astronomiczne...! Ojciec Leszek pozostaje 
w kontakcie z jezuitami z Rzymu, którzy 
zadbają o to, by obserwacja nieba i gwiazd 
była jak najbardziej profesjonalna. Poza 
tym jest bardzo zdolnym malarzem. 
Oglądając jego obrazy i freski, odczuwa-
łem lekką zazdrość, że jest tak bardzo 
utalentowany, pomysłowy i odważny. To 
niebywałe, jak wiele może uczynić każdy 
z nas, gdy zacznie dzielić się sobą z inny-
mi. Każdy na miarę własnych możliwości. 

Chociaż od mojego spotkania z nim 
mija już pół roku; to chciałbym przeży-
wać swoje powołanie właśnie w takim 
stylu: bez zbędnych ziemskich kalku-
lacji, w zaufaniu wobec Opatrzności 
Bożej, w codziennej pracowitości, a także 
w odwadze realizacji Bożych natchnień. 
Obecnie kapłaństwo nie ma najlepszych 
notowań. Powołań do służby Bożej jest 
z roku na rok coraz mniej. Przyczyn obec-
nej, kryzysowej sytuacji jest wiele. Nie 
pora teraz na gorzkie żale i marudzenie. 
Poza agresywną, laicko-liberalną kulturą, 
również niektórzy duchowni mają swój 
udział w obecnym, kompromitującym 
wspólnotę Kościoła położeniu. Żyjąc 
przeciętnie i minimalistycznie nie umoc-
nimy wiary w sobie, ani tym bardziej 
w drugim człowieku.

OJCIEC JOHN
Każdego roku do sanktuarium Matki 

Bożej w Kibeho pielgrzymuje coraz więcej 
osób z różnych stron świata. Poza miesz-
kańcami Afryki najwięcej jest Polaków, 
ale też widziałem Francuzów, Włochów, 
Niemców, Austriaków, Hiszpanów. Znacz-
ną grupę stanowili również Amerykanie.

 Wśród nich był ksiądz John McHale 
ze Stanu... Maryland (Ziemia Maryi). Jego 
droga do kapłaństwa była szczególna. 
Przez niemal 40 lat żył w udanym małżeń-
stwie, ciesząc się z czwórki swoich dzieci. 
Niczego mu w życiu nie brakowało. Przez 
całe swoje zawodowe życie pełnił kierow-
nicze stanowiska w branży komputero-
wej IBM. Jedynym jego zmartwieniem 
była wieloletnia choroba nowotworowa 
jego kochanej żony Susan. Po jej śmierci, 
za zgodą swoich dzieci, postanowił wstą-
pić do Seminarium Duchownego. W wie-
ku 59 lat przyjął święcenia kapłańskie. Od 
kilku lat prowadzi w swojej parafii funda-
cję terapeutyczną, pomagającą osobom 

uzależnionym w powrocie do wolności. 
Jest szczęśliwym księdzem.

Ponieważ swoim bezpretensjonal-
nym, skromnym i pogodnym usposobie-
niem szybko zwrócił na siebie moją uwa-
gę, poprosiłem go o napisanie Dekalogu 
dobrego księdza. Byłem przekonany, że ze 
względu na swoją historię powołania, ma 
do przekazania innym wiele życiowej mą-
drości. Nie zawiodłem się. Te 10 sentencji 
skierowanych jest przede wszystkim do 
księży. Myślę, że mogą one również za-
inspirować każdego, kto chce być coraz 
lepszym chrześcijaninem.

DEKALOG KSIĘDZA I NIE TYLKO
I. Pielęgnuj swoją relację z Jezusem pod-
czas codziennej adoracji. Jak mówi przy-
słowie: „Kto z kim przystaje, takim się 
staje”.
II. Poszukaj starszego od Ciebie doświad-
czonego księdza, z którym mógłbyś się 
zaprzyjaźnić.
III. W codziennej modlitwie osobistej: 
a. uwielbiaj Boga, b. przedstawiaj Mu 
swoje obawy związane z rozpoczynają-
cym się dniem, c. słuchaj Go, d. po wy-
słuchaniu Pana swym sercem, spróbuj 
to zrealizować.
IV. Pomóż w konkretny sposób osobom 
złamanym na duchu. Ten rodzaj posługi 
wniesie najbardziej znaczące zmiany 
w Twoim życiu.
V. Nie unikaj kontaktu z osobami, które 
kwestionują Twoją wiarę i katolicyzm. 
Dzięki temu masz szansę na stały rozwój.
VI. Służ kobietom poprzez współczucie 
i miłosierdzie; zachowując wyraźne 
granice. Bądź gotów ich strzec, gdy są 
poddawane próbie.
VII. Stale okazuj radość i troskę wobec 
dzieci. Dzięki Twojemu poświęceniu 
w przyszłości mogą stać się dobrymi, szla-
chetnymi ludźmi. Buduj mocne relacje 
z ich rodzicami.
VIII. Wytrwale szukaj sposobów, by 
wspierać ludzi w ich drodze do Boga. 
Szczególnie poprzez słuchanie spowie-
dzi. Pamiętaj, że patrząc na Ciebie szukają 
wzoru do naśladowania. Dbaj o siebie 
(regularna spowiedź i zdrowy styl życia). 
Najprawdopodobniej przed Tobą długi 
bieg życia.
IX. Najważniejsze z cnót ludzkich to: 
szczerość i pokora. Każdego dnia powta-
rzaj sobie:„My ego is not my amigo” (Moje 
ego nie jest moim przyjacielem).
X. Każdy z nas jest istotą społeczną. Jak 
każdy potrzebujesz dobrej i wspierającej 
wspólnoty. Pielęgnuj te relacje, które Cię 
pozytywnie kształtują i korygują, gdy 
zaczynasz błądzić. 

 Na szlakach maryjnych objawień

ks. ADAM MICUN

MATKA Z CZARNEGO LĄDU VI
 Człowiek i Pan Bóg

J an Paweł II każdą pielgrzymkę roz-
poczynał od ucałowania ziemi, na 
której stawiał swoje pierwsze kro-

ki. Do nas, swoich rodaków, powiedział:
„Przybywam do Ojczyzny. Pierw-

szym słowem, wypowiedzianym w mil-
czeniu i na klęczkach, był pocałunek 
tej ziemi: ojczystej ziemi. (...) Pocałunek 
złożony na ziemi polskiej ma (...) dla mnie 
sens szczególny. Jest to jakby pocałunek 
złożony na rękach matki – albowiem 
Ojczyzna jest naszą matką ziemską”.

Zanim jednak dojrzeje w nas świa-
domość, jak ważna dla człowieka jest 
jego ojczyzna, wcześniej najbliższa sta-
je się nasza mała ojczyzna, nazywana 
domową, co tak wzruszająco ujął Adam 
Mickiewicz w Epilogu do Pana Tade-
usza: „Kraj lat dziecinnych! On zawsze 
zostanie / Święty i czysty jak pierwsze 
kochanie”.

Domową ojczyzną Jana Pawła II były 
Wadowice, leżące nad rzeką Skawą 
u podnóża Beskidu Małego. Pejzaż tej 
krainy, jej ludzie i przyroda, bogaty 
folklor, ukształtowały jego wrażliwość, 
jego „mądrość serca”, uczyniły poetą. 
Nic dziwnego, że pierwszy swój zbiór 
poetycki zatytułował Ballady beskidz-
kie. Niestety, to młodzieńcze dziełko 
zaginęło, zachowana twórczość poetycka 
pochodzi już z okresu krakowskiego. 
Do królewskiego miasta Karol Wojtyła 
z ojcem przenieśli się, gdy absolwent 
wadowickiego gimnazjum, po maturze, 
zapisał się na polonistykę Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Uważna jednak lektura 
powstałych, zwłaszcza w pierwszym 
roku pobytu w Krakowie, poezji po-
zwala przypuszczać, że przynajmniej 
niektóre strofy czy motywy z wadowic-
kiego zbiorku autor mógł włączyć do 
powstającego tomu, któremu dał tytuł 
Psałterz Dawidów (Księga Słowiańska). 
Najbardziej jednoznacznie wskazuje na 
to utwór otwierający cykl sonetów: 

Sobótkom się kłaniaj ode mnie
i świątkom starego Wowra,
post sprawującym po drogach – 
ascetycznym, wychudłym świątkom!

– Płomień sobótki się zegnie,
zakotli nad goryczkami,
na dwóch zakolebie się nogach – 
Kłaniaj się pasterzom i pasterzątkom!

W tych sobótkach się serca sprzęgają
utajonych płomieni węzłami.
Poezja jest ukojeniem – sobótek córa.

Madohorze się kłaniaj ode mnie
z poszarpanymi sosnami! –
Ładnie dziś u Was – w górach! 

Zwracają uwagę dwie nazwy własne: 
Wowro oraz Madohora, właściwie Ła-
mana Skała, która jest jednym z najwyż-
szych szczytów Beskidu Małego – użyj-
my raz jeszcze tego słowa – „domowych” 
gór Ojca Świętego. A tylko ten, kto wy-
chował się w górach, potrafi zrozumieć 
miłość do nich. Tak o „swoich” górach 
pisał wielki poeta, niejako sąsiad Karola 
Wojtyły, bo pochodzący z Małopolski 
Wschodniej, Kazimierz Wierzyński:

 „Lata młodzieńcze spędziłem (...) 
pod pięknym niebem Podkarpacia. 
Chodziłem chętnie w góry, odbywa-
łem wielodniowe wycieczki, sypiałem 
w namiocie i wędrowałem pod dawną 
granicę węgierską. (...) Wszystkie lasy 
sosnowe, dębiny i bukowiny stały przede 
mną otworem. (...) Piękno tamtych stron 
pozostało we mnie nietknięte i mimo że 
większość życia spędziłem za granicą, 
mam niemal fizyczne poczucie tamtej 
ziemi”,

W kolejnych utworach owej powsta-
łej w Krakowie Księgi Słowiańskiej po-
wraca wiele „góralskich” strof:

– Grajże, juhasie – na hali –
rozdzwoń się tonów kierdelem,

głos twój się niesie po fali,
potokiem rwie w dół wesele
(...)

– I gdzieś tam grają pastuszkowie
i gdzieś tam grają przy dolinie –
każdy, co w duszy ma, wypowie,
z melodią dusza gdzieś odpłynie
 
Wróćmy jeszcze do przytoczonego tu 

na początku sonetu. Druga z pojawiają-
cych się w nim nazw własnych to nazwi-
sko beskidzkiego rzeźbiarza ludowego, 
Jędrzeja Wowry (1864 – 1937) z Gorzenia, 
wsi leżącej nieopodal Wadowic. Na pew-
no pozostałby jednym z anonimowych 
artystów, gdyby nie determinacja jego 
żony, która pokazała rzeźby męża miesz-
kającemu w okazałym dworze letnisko-
wym znanemu pisarzowi, Emilowi Ze-
gadłowiczowi. Poetę nie mniej niż same 
prace świątkarza, zafascynowała jego 
osoba. Zakupił wiele rzeźb, tworząc we 
dworze prawdziwą ich kolekcję. Zachę-
cał przyjaciół i znajomych do zakupów, 
a nawet napisał Balladę o świątkarzu 
oraz wydał drukiem jego dwadzieścia 
drzeworytów, które wcześniej zamówił. 

Dodajmy, że rzeźby Wowry były pre-
zentowane na Powszechnej Wystawie 
Krajowej w Poznaniu, a nawet na wysta-
wach światowych, m.in. w Paryżu i Sta-
nach Zjednoczonych. W roku 1935 na do-
żynkach w Spale Jędrzej Wowro wręczył 
Prezydentowi Ignacemu Mościckiemu 
swoją rzeźbę Chrystusa Frasobliwego. 

Nie zachowały się – powtórzmy – 
pierwsze ballady wadowickiego gim-
nazjalisty, w których zapisał swoją mi-
łość do beskidzkiej krainy, ale ich echa 
powracają w późniejszej twórczości, 
od studenckiego Psałterza Dawidów po 
papieski Tryptyk rzymski, gdzie ten sam 
poeta, który od młodości wędrował po 
górach, wsłuchiwał się w „rytm gór-
skiego potoku”, bo ten rytm objawiał mu 
„Przedwieczne Słowo”. 

...wrosła nam 
w serca 
i w dusze
„beskidzkie” strofy Karola Wojtyły

WALDEMAR SMASZCZ
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 Ratowali Żydów

S tarsi mieszkańcy Białegostoku, 
a zwłaszcza kapłani, pamiętają 
jeszcze ks. Witolda Pietkuna, 
barwną postać naszej Archidie-

cezji, wybitnego teologa, więzionego za 
kazania, odważnego orędownika „Soli-
darności”. Nieznany jest natomiast jego 
udział w ratowaniu Żydów w czasie II 
wojny światowej w Wilnie, który tu 
chcemy krótko przedstawić.

Ksiądz Pietkun pochodził z powiatu 
brasławskiego na Wileńszczyźnie. Uro-
dził się 10 marca 1911 r. w Ikaźni w ro-
dzinie Jana i Józefy z Szymanów. Ojciec 
był rolnikiem, a także pracownikiem 
kolei. Osierocił Witolda w pierwszym 
roku jego życia. Ksiądz Pietkun uczył 
się najpierw w Ikaźni, potem w Gimna-
zjum Marianów w Drui. W tym czasie 
zmarła mu matka. Dalszą naukę kon-
tynuował w Państwowym Gimnazjum 
w Dziśnie. Aby móc się uczyć udzie-
lał korepetycji i korzystał z pomocy 
Sejmiku Brasławskiego oraz Polskiej 
Macierzy Szkolnej. Po maturze w 1931 
r. wstąpił do Seminarium Duchownego 
w Wilnie. Jednocześnie studiował na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Stefana Batorego. Wcześnie osierocony 
przez rodziców musiał sam radzić sobie 
w życiu. Studiował dzięki zwrotnemu 
stypendium państwowemu, które po 
ukończeniu studiów należało spłacać. 
Pracę magisterską napisał pod kierun-
kiem profesora dogmatyki ks. Leona 
Puciaty.

Ś wi ę c e n i a  k a p ł a ń sk i e  p rz y j ą ł 
20 czerwca 1937 r. z rąk abp. Romual-
da Jałbrzykowskiego. Skierowany na 
wikariusza do Krynek pracował tam 
tylko do marca 1938 r. Został prze-
niesiony na wikariat do największej 
parafii wileńskiej – Wszystkich Świę-
tych, liczącej wówczas ponad 15 tys. 
wiernych. Pracował w duszpasterstwie 
i jednocześnie przygotowywał pracę 
doktorską. Z dniem 1 lutego 1939 r. zo-
stał zatrudniony jako starszy asystent 
na Wydziale Teologicznym Uniwersy-
tetu Stefana Batorego. 

Po wybuchu II wojny światowej 
Wilno zajęli sowieci, a następnie prze-
kazali je Litwie. Litwini 15 grudnia 
1939 r. zamknęli Uniwersytet Wileński. 
Ksiądz Witold zdążył jeszcze obronić 
doktorat. Mieszkał i pracował nadal 
przy kościele Wszystkich Świętych. 
W czasie władzy litewskiej w 1940 r. 

zaliczył pobyt w klasztorze w Liszkowie 
oraz w obozie w Słowikach nad Szeszu-
pą. Był tu krótko, gdyż Litwę zajęły woj-
ska sowieckie i wrócił znowu do Wilna.

W czasie okupacji niemieckiej anga-
żował się w ratowanie Żydów. Wspierał 
rodzonego brata Jana z żoną Marią, 
mieszkających przy ul. Ostrobramskiej. 
Od sierpnia 1943 r. ukrywali oni w swo-
im mieszkaniu w skrytce pod podłogą 
małżeństwo żydowskie Annę i Dawida 
Biwulskich oraz Lipmana Steinhauera. 
Gdy brat z rodziną (żona i dwójka dzie-
ci) musieli opuścić to mieszkanie, ks. 
Witold przyjął brata z rodziną i ukry-
wających się Żydów do swego miesz-
kania na plebanii parafii Wszystkich 
Świętych. Oczywiście musiało to być za 
zgodą ks. proboszcza Bolesława Sper-
skiego, który oprócz tego przez jakiś 
czas ukrywał w kościele innego Żyda. 
Żydzi ci zostali uratowani. Biwulscy 
później wyjechali do Izraela i dzięki 
nim Jan Pietkun został zaliczony do 
Sprawiedliwych wśród Narodów Świa-
ta. Dziwić może to, że nie zaliczono do 
„Sprawiedliwych…” żony Jana, Marii, 
i ks. Witolda, bez których niemożliwe 
byłoby uratowanie wspomnianych 
Żydów.

W kwietniu 1945 r. ks. Pietkun 
przyjechał do Białegostoku. Tu przy 
ul. Słonimskiej 8 maja 1945 r. rozpo-
częło pracę Wileńskie Seminarium 

Duchowne i Wydział Teologiczny USB. 
Został zatrudniony w Seminarium i na 
wydziale. Kazaniami podnoszącymi na 
duchu wiernych i demaskującymi posu-
nięcia komunistycznych władz, naraził 
się władzom Polski Ludowej i znalazł 
się więzieniu. W latach 1946-1952 wy-
kładał w Seminarium Duchownym 
w Łodzi, a wróciwszy do Białegostoku 
podjął znowu wykłady w Seminarium 
Duchownym. 19 czerwca 1951 r. odbył 
kolokwium habilitacyjne na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Warszaw-
skiego. 

Za kazania w obronie Krzyża i życia 
nienarodzonych dzieci oraz krytykę 
poczynań władz został aresztowany 
i na przełomie 1959 i 1960 r. przebywał 
w więzieniu. Nie mógł już wykładać 
w Seminarium. Przyjął go biskup sie-
dlecki Ignacy Świrski i w latach 1962-
1969 ks. Pietkun prowadził wykłady 
w seminarium w Siedlcach. Biskup 
Świrski odznaczył go kanonią hono-
rową kapituły katedralnej siedleckiej.

W 1969 r. wrócił do macierzystej 
archidiecezji. W roku następnym bp 
Henryk Gulbinowicz mianował go rek-
torem Diecezjalnego Ośrodka Kształ-
cenia Soborowego, przemianowanego 
później przez bp. Edwarda Kisiela 
na Instytut Teologiczno-Pastoralny. 
Bardzo czynny w diecezji, a także poza 
jej granicami, uczestniczył w konfe-
rencjach naukowych i głosił kazania. 
Z dorobku naukowego na szczególne 
uwzględnienie zasługują Dogmatyka 
katolicka (Warszawa 1954) i Maryja 
Matka Chrystusa. Rozwój dogmatu ma-
ryjnego (Warszawa 1954). 

Kiedy powstał NSZZ „Solidarność”, 
stał się wielkim orędownikiem sprawy 
„Solidarności” w regionie. Szerokim 
echem odbiło się jego przemówienie po 
Mszy św. 29 marca 1981 r. przed Fabry-
ką Przyrządów i Uchwytów – siedzibą 
Międzyzakładowego Komitetu Straj-
kowego – do wielu tysięcy zgromadzo-
nych. Przygotowywał się do kolejnego 
wystąpienia, w uroczystość 3 Maja. 
Zmarł nagle po Mszy św. w zakrystii 
kościoła św. Rocha 29 kwietnia 1981 r. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 
w kościele św. Rocha w Białymstoku 
i w Chodorówce, gdzie spoczął w pod-
ziemiach kościoła obok przyjaciela, ks. 
Witolda Ostrowskiego, budowniczego 
parafialnej świątyni. 

Ksiądz Witold Pietkun
ks. TADEUSZ KRAHEL

Kończy się remont Centrum Pomocy Caritas w Supraślu, w którym ruszy 
„Arka”, czyli miejsce do życia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. – Radość z finalizacji tej inwestycji przyćmiewają problemy 
finansowe – mówi ks. Jerzy Sęczek, dyrektor białostockiej Caritas.

Mirek ma 50 lat, urodził się z zespołem Downa. Jego pasją 
jest tenis ziemny, lubi gotować, jest towarzyski, pogodny, roz-
mowny. – Był skarbem od urodzenia – mówi Renata Minczew-
ska, mama Mirka. – Wychowywanie go wymagało ogromnego 
nakładu pracy, ale jego radość z życia wynagradza wszystkie 
trudy – wzrusza się.

Mirek, tak jak 15 innych osób niepełnosprawnych inte-
lektualnie, zamieszka w „Arce” w towarzystwie asystentów. 
Pierwsze przeprowadzki do Supraśla– już we wrześniu. – Nie 
wiem, jak sobie z tym rozstaniem poradzę – przyznaje Renata 
Minczewska. – Ale jestem świadoma, że za rok mogę nie być 
w stanie sama się nim zająć, jestem przecież w wieku starczym. 
Cieszę się, że będzie miał dom wśród przyjaciół. 

Słowo „przyjaciele” nie jest tu użyte na wyrost, nie jest prze-
rysowane ani przesadzone. Ludzie, którzy tworzą „Arkę”, znają 
się od 30 lat. Tworzą wspólnoty „Wiary i Światła”. Spotykają się 
dwa razy w miesiącu w niedziele na wspólnotowej Mszy św. 
Zanim ruszył remont – w Supraślu spędzali wspólnie weekendy, 
wyjeżdżali na wakacyjne obozy. 

„Arka” powstaje w budynku Centrum Pomocy Caritas: poko-
je z łazienkami oraz kuchnia i jadalnia. Wartość całego przed-
sięwzięcia w Supraślu wynosi 4,7 mln zł. Większość pokrywa 
dofinansowanie unijne. Niestety, w trakcie przeprowadzanego 
remontu wynikła potrzeba wykonania dodatkowych prac, 
które nie były uwzględnione w projekcie. Było to dostosowanie 
większej liczby pomieszczeń do wymogów przeciwpożarowych 
i specyficzne, ale konieczne prace konstrukcyjne. Koszt robót 
dodatkowych to ok. 150 tys. zł. – Nie możemy ich pokryć z pie-
niędzy projektowych, ani kredytu. Postawiło nas to w nowej, 

trudnej sytuacji. W czerwcu musimy rozliczyć się z wykonaw-
cą – wyjaśnia Barbara Siemionkowicz, koordynator projektu 
„Moje miejsce – Arka”. 

W związku z pandemią COVID-19, nie odbyła się kampania 
Honorowy Dawca Dobroci ani coroczna zbiórka na rzecz Cari-
tas w Niedzielę Miłosierdzia, zabrakło też wpływów z Jałmużny 
Wielkopostnej. Ponadto, wpływy z darowizn spadły o 37% 
w stosunku do ubiegłego roku. – Zrobiliśmy dużo, ale wciąż 
potrzebujemy pomocy – przyznaje ks. Jerzy Sęczek, dyrektor 
Caritas Archidiecezji Białostockiej. 

Wspomóc tworzenie mieszkań dla osób niepełnospraw-
nych intelektualnie można wpłacając darowiznę przez stronę 
internetową (www.caritas.bialystok.pl i dalej „Przekaż daro-
wiznę) lub przelewem – Caritas Archidiecezji Białostockiej, 
ul. Warszawska 32, nr konta: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527, 
tytułem: Supraśl.

Pomimo trudnej sytuacji, Caritas Archidiecezji Biało-
stockiej zaangażowała się w walkę z Sars-cov-2, uznając to za 
priorytet. Przekazaliśmy 30 tys. zł na wsparcie białostockich 
medyków i dostarczyliśmy do Seniorów 300 paczek z żywnością 
i środkami higienicznymi. 

Aleksandra Toczydłowska 

„Halo! Halo! Tu Złota Rączka” – od 
marca bieżącego roku białostoccy 
seniorzy słyszą w swoich domofo-
nach głos fachowca, który przybył 
w celu naprawy usterki. Urwane 
zawiasy, niedziałające gniazdko, 
cieknący kran to tylko niektóre kło-
poty spędzające sen z powiek oso-
bom w sędziwym wieku. Aby wyjść 
naprzeciw problemom seniorów 
miasto Białystok ogłosiło po raz 
kolejny konkurs pt. „Złota Rączka”, 
dzięki niemu wszystkie osoby, które 
ukończyły 60 lat mogą bezpłatnie 
skorzystać z drobnych napraw.

Fachowiec przychodząc do 
domu pomaga przy drobnych 
naprawach technicznych tj. 
wymiana zamka, uszczelnie-
nie drzwi, zawieszenie suszar-
ki łazienkowej, przetkanie 
odpływów i inne drobne czyn-
ności naprawcze.

„O projekcie „Złota Rączka” 
dowiedziałam się na spotka-
niu w naszym Klubie Seniora 
od jednej z pracownic Funda-
cji Spe Salvi. Ta informacja 
wzbudziła we mnie wiele ra-
dości, gdyż od dawna zwleka-
łam z naprawą przeciekają-
cego zlewozmywaka w moim 
mieszkaniu. Pomyślałam, że 
tę usterkę pomoże mi wreszcie 
usunąć fachowiec „Złota Rącz-
ka”. Zadzwoniłam na podany 
numer telefonu. Podczas roz-
mowy telefonicznej sympa-
tyczna Pani z Fundacji Spe 
Salvi przyjęła moje zgłoszenie. 
Poprosiła o wskazanie adresu 
i zaproponowała termin wyko-
nania naprawy. W ustalonym 
terminie punktualnie w moim 
mieszkaniu pojawił się młody 
mężczyzna czyli „Pan Złota 
Rączka”. Naprawa odbyła się 

bezproblemowo, trwała za-
ledwie pół godziny. Polecam 
i zachęcam innych seniorów 
do korzystania z usług „Złotej 
Rączki” – relacjonuje jedna 
z seniorek.

Praca fachowca jest dla se-
niora bezpłatna, a koszt zaku-
pu materiałów potrzebnych 
do naprawy usterki jest po-
krywany z budżetu projektu 
do wysokości 70,00 zł brutto. 
W całym projekcie jeden se-
nior może skorzystać z usługi 
maksymalnie 5 razy w trakcie 
realizacji zadania. Ponowny 
udział w projekcie jest moż-
liw y po upł y wie jednego 
miesiąca, licząc od ostatnio 
wykonanej usługi w miejscu 
zamieszkania seniora. W tym 
roku już ponad 100 osób sko-
rzystało z usług fachowca.

 Usterki można zgłaszać te-
lefonicznie od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9.00 – 13.00 
pod numerem 578-733-659.

Monika Lewko

Pomóżmy „Arce”

Złota Rączka – pomoc dla seniorów

 Archidiecezjalna Caritas

 Spe salvi

TEL. 578 - 733 - 659
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 Jak wychować i nie zwariować

Zazwyczaj więc wybierają jedną z dwóch dróg – albo z lęku 
przed zranieniem nie wiążą się w przyszłości z mężczyznami, 
albo popełniają ten sam błąd, co ich mama i decydują się na 
rolę służącej i poddanej w związku. 

A jak postawa ojca wpływa na jego relację z synem?
Tutaj nawet przy zdrowej relacji ojca i syna, walka pomię-

dzy nimi jest czymś naturalnym. Chłopiec ma nieświadomą 
fantazję, by pokonać ojca, chce być tym najważniejszym męż-
czyzną w domu. Jednak w pewnym momencie uznaje wyższość 
taty i wybiera drogę podporządkowania wobec niego. Od tej 
pory stara się z nim współpracować, naśladować go. To jest ta 
zdrowa identyfikacja z ojcem.

A jak ojciec może pomóc, by ten proces identyfikacji jego 
syna z nim dobrze przebiegał?

Lepiej czasami przegrać w te warcaby…

Czyli?
Dobrze jest jak ojciec w większości sytuacji pokaże syno-

wi, że jest tym silniejszym, sprawniejszym, odważniejszym. 
Jednak zbyt silny ojciec onieśmiela swojego syna, a może 
nawet zawstydza. Stąd też ważne, aby nie budował w nim 
nadmiernego lęku. Aby właśnie czasami pozwolił mu wygrać 
w te warcaby. Korona, jak to się mówi, mu z głowy nie spadnie, 
a syn będzie chodził po takim zwycięstwie dumny jak paw.

Ale też jest niedobrze, by zbyt często przegrywał w te 
warcaby? 

Ponieważ obserwując taką sytuację, synowie mogą mieć 
potrzebę całkowitego odrzucenia go jako autorytetu, za któ-
rym chcą podążać. Jeżeli jeszcze na dodatek ich ojciec, zupełnie 
nie myśli o sobie w relacji z matką, to ta tendencja się wzmac-
nia. W konsekwencji owe dzieci, nie tylko nie idą za ojcem, to 

jeszcze na dodatek zaczynają wspierać obóz matki, niejedno-
krotnie wchodzą z nią w koalicję przeciwko własnemu ojcu.

W czym to się może przejawiać?
We wspólnym obwinianiu ojca za wszelkie niepowodzenia 

osobiste i rodzinne. We wspólnym wyśmiewaniu go, ciągłym 
dokuczaniu i żartowaniu. O ile pojedynczy żart, nawet z kogoś, 
niekoniecznie musi zaboleć, o tyle ciągłe tego typu naigrawa-
nia są bardzo bolesną raną na sercu. 

Ok, a ci co mieli ojca tyrana, jakie mogą mieć problemy 
w życiu?

Jeżeli postawa ojca wzbudziła w nich taki lęk, że się poddali, 
wówczas ciężko im będzie zbudować własną tożsamość. Będą 
starali się zapracować na czyjąś miłość, realizować nieswoje 
pomysły na życie. Może też być tak, że poszukają innego prze-
wodnika w swoim życiu. Tak jak byli uzależnieni od ojców, 
jak nie mogli wyrwać się spod ich ręki, tak teraz będą zależni, 
a dokładnie uzależnieni, np. od alkoholu. To on będzie nimi 
kierował. Oni nie czują, że żyją samodzielnie, ktoś lub coś 
musi nimi kierować. 

Dodatkowo bardzo często sami powielają w opiece nad 
dziećmi, to czego doświadczyli od własnego ojca. A więc stają 
się apodyktyczni, nie do zniesienia dla swojego potomstwa. 
To działa trochę jak fala w wojsku, najpierw jesteś kotem, 
a potem sam „kotujesz”. 

Nie da się w tym momencie nie zapytać o rolę, jaką w związ-
ku z tym pełnią ojcowie wobec własnych synów. 

Jedną z głównych ról ojca jest socjalizacja, przekazanie 
norm społecznych – a więc wszystkiego tego, co wiąże się 
z przestrzeganiem prawa, obowiązkowością. Jasne kryteria, 
jasne zasady są dla nas ograniczeniami, ale dają nam też 
poczucie bezpieczeństwa, którego tak bardzo potrzebujemy. 
Stają się dla nas drogowskazem, za którym mamy kroczyć. 
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KAROL DOMAGAŁA SDB

DLACZEGO MNIE
ZOSTAWIŁEŚ?

OJCZE, 

W poprzednim artykule skupiłeś się na nadmiernej obecno-
ści matki w życiu dziecka i nastolatka. Rozumiem, że jednak 
i ojcowie mogą popełniać błędy. 

Aby matki było za dużo, musi być za mało ojca. Te dwie 
osoby nawzajem siebie przenikają. To jest związane z ich 
psychiką, ze strukturą osobowości, ale to także ściśle wiąże 
się z postawą ojca, który albo ten proces przyhamowuje, 
albo go wzmacnia. I znowu ten złoty środek – szczypta mamy 
i szczypta ojca, te proporcje sprawdzają się najlepiej. 

Dlaczego w ogóle ojcowie porzucają swoje dzieci?
Nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. 

Czynników jest kilka. Te główne to potrzeba zapewnienia bytu 
materialnego rodzinie. Nierzadko bywa tak, że w związku 
z trudną sytuacją finansową ojcowie opuszczają w zasadzie 
rodzinę i udają się na emigrację zarobkową. Wtedy ojciec 
dla swoich dzieci kojarzy się bardziej z „mikołajem”, który 
wpada do domu raz na jakiś czas i obsypuje swoją rodzinę 
prezentami. 

Jakie skutki przynosi to rodzinie?
Na pewno bardzo silnie wpływa na kobietę, która nagle 

musi wejść w podwójną rolę matki i ojca. Nie jest to proste, 
gdyż Pan Bóg tak wyposażył naszą psychikę, że pewne atrybu-
ty, które posiadają mężczyźni, są po prostu niezastępowalne 
przez kobiety – i odwrotnie. Chociażby dlatego, że na co dzień 
kobieta powinna odpowiadać za domową atmosferę, a ojciec 
dbać bardziej o ład i dyscyplinę domową. Te dwie funkcje 
czasami się po prostu wykluczają. 

Oczywiście najgorszym skutkiem takiej sytuacji jest 
całkowicie rozbite małżeństwo. Jest to dzisiaj dramat wielu 
małżeństw i wielu rodzin. Nie ma się co łudzić, im dłuższy jest 
czas rozłąki, tym bardziej więzi zanikają. 

Czy bliska więź między żoną a mężem ma także duże zna-
czenie dla ich potomstwa?

Trwałość małżeństwa i bliskość między ojcem a matką 
uczy dziecko, jak w przyszłości wchodzić w satysfakcjonujące 
bliskie relacje z ludźmi. Daje ogromne poczucie stabilizacji 
i bezpieczeństwa. Świat staje się bardziej klarowny i przewi-
dywalny. Więź między małżonkami wpływa pośrednio na 
osiągnięcia szkolne dzieci, a także na ich kontakt z otoczeniem. 
Kiedy ojciec aktywnie uczestniczy w życiu dzieci, nie mają one 
problemu z komunikacją, zdobywaniem nowych znajomości, 
pokonywaniem nieśmiałości. 

Rozumiem, że wyjazd ojca w ramach szukania lepszych 
zarobków, nie jest jedyną przyczyną braku ojca w rodzinie?

Dla niektórych ojców obecność w domu, bycie wśród dzieci 
staje się wyjątkowo trudnym doświadczeniem, z którego 
niekiedy wycofują się niezależnie od sytuacji materialnej 
w rodzinie. 

Z czego to wynika?
Kiedyś w tradycyjnym modelu rodziny, rola ojca była jasna 

i ściśle przypisana do tego, co wykonywał. Miał zapewnić byt 
materialny dla swoich najbliższych, a poprzez przykład swojej 
pracy przekazać synom drogę, którą będą kroczyć w przyszło-
ści. Mówiąc krótko, wystarczyło, że ojciec był i robił to, co do 
niego należy. Teraz ta sytuacja uległa zmianie. Mężczyzna po-
dzielił się z kobietą funkcją zarobkową, zdarza się, że niekiedy 
bierze nawet urlop „tacierzyński”. Już nie wystarcza, że jest, 
ale swój autorytet musi wypracować poprzez swoją aktywną 
obecność, wychowanie i przekazywanie emocji. 

I jak sobie z tymi nowymi zadaniami radzą mężczyźni?
Różnie, niektórzy odnajdują w tej roli swój ogromny poten-

cjał, którym potrafią się dzielić ze swoim potomstwem. Są też 
ogromnym wsparciem dla swoich żon, nie tylko materialnym, 
ale właśnie tym uczuciowym i wychowawczym. Poprzez swoje 
zaangażowanie sprawiają, że ich córki stają się księżniczkami 
a synowie rycerzami. 

Dlaczego uznałeś, że zaangażowanie ojca ma wpływ na 
odkrywanie w córkach, iż są księżniczkami, a u synów, że 
są rycerzami.

Jest to jedna z ciekawszych różnic pomiędzy ojcem i matką. 
Matki zazwyczaj traktują swoje dzieci prawie jednakowo, 
niezależnie od płci. Ojcowie jednak w swoim podejściu tę płeć 
rozróżniają, a więc wzmacniają w swoim potomstwie identy-
fikację z własną płcią. To, że dzisiaj jest tak wiele wśród ludzi 
młodych, a także w późniejszym okresie życia, wątpliwości co 
do przeżywania własnej płciowości, nie jest związane li tylko 
z zaburzeniami, modą, przekazem społecznym, ale również, 
a może przede wszystkim z brakiem wystarczającej obecności 
ojca w rodzinie. 

A zbyt ostra i apodyktyczna obecność ojca ma negatywny 
wpływ na rozwój dzieci?

Oczywiście, one w takich warunkach nie są w stanie zbu-
dować własnej tożsamości. 

Co to powoduje u córek?
Że nie potrafią zbliżyć się do mężczyzny, że nie uznają jego 

roli jako opiekuna. Dla nich prawdziwy mężczyzna to ten 
brutal, który nimi kieruje bez liczenia się z ich potrzebami. 

Motywacją, dla której 
pragniemy dokonać 
I n t ro n i z a c j i  Na j -

świętszego Serca Pana Jezu-
sa jest nauczanie Kościoła 
w odniesieniu do kultu Serca 
Bożego. W setną rocznicę po-
świecenia rodzaju ludzkie-
go przez papieża Leona XIII, 
Jan Paweł II w archikatedrze 
warszawskiej 11 czerwca 
1999 r. kieruje do wiernych 
znamienne słowa: „I ja zachę-
cam was do odnowy i rozwoju 
czci Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Przybliżajcie do tego 
źródła życia i świętości osoby, 
rodziny, wspólnoty parafial-
ne, środowiska, aby mogły 
z niego czerpać niezgłębione 
bogactwo Chrystusa. Tylko 
ludzie w miłości wkorzenie-
ni i ugruntowani potrafią 
przeciwstawić się cywilizacji 
śmierci i tworzyć na gruzach 
nienawiści, pogardy i przemo-

cy cywilizację, która ma swe 
źródło w Sercu Zbawiciela”. 

W takim duchu pragnie-
my zobaczyć nasze wysiłki, 
o które modlą się wszystkie 
Wspólnoty dla Intronizacji 
Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w Polsce już od 25 lat, by 
przez przyjęcie Go do swoich 
serc, rodzin i naszych wspól-
not odpowiadać miłością na 
Miłość, a także wypełniać 
wskazania Kościoła na dzisiej-
sze czasy. Motywacją do tego 
wyznania jest także świadec-
two osób, które o tym dziele 
Bożym dzisiaj nam przypo-
minają. Szczególną apostołką 
Intronizacji Najświętszego 
Serca Pana Jezusa jest Służeb-
nica Boża Rozalia Celakówna 
(1901-1944). 

Intronizacja Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa jest 
więc wyraźną wolą samego 
Chrystusa, dlatego wszyscy 

zaangażowani w to apostol-
stwo, winni żywić głębokie 
przekonanie, że uczestniczą 
prawdziwie w dziele Bożym. 
To sam Jezus zaprasza do 
tego dzieła, do wypełniania 
poszczególnych zadań tak 
członków Wspólnot dla Intro-
nizacji Najświętszego Serca 
Pana Jezusa oraz wszystkich, 
którzy w to dzieło zechcą się 
zaangażować – duchownych 
i świeckich. Intronizacja Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 
nie jest tylko jednorazowym 
aktem, ale to ciągła praca 
nad przemianą naszych serc, 
naszych rodzin i szerszych 
społeczności. Publiczne świa-
dectwo, by z wiarą pięknie 
odczytać akt intronizacyjny 
jest bardzo ważne i trzeba się 
do tego dobrze przygotować. 
Służebnica Boża Rozalia Ce-
lakówna przypomina o tym 
w swoich Wyznaniach z prze-

żyć wewnętrznych, że „Intro-
nizacja, to nie tylko formułka 
zewnętrzna, ale ona ma się 
odbyć w każdej duszy”. 

Wymowne słowa na ten 
temat przekazał bp Andrzej 
Czaja, który przewodniczył 
Zespołowi ds. Ruchów Intro-
nizacyjnych, w procesie przy-
gotowywania Jubileuszowego 
Aktu Przyjęcia Jezusa Chry-
stusa za Króla i Pana, jaki zo-
stał uroczyście odczytany 19 
listopada 2016 r. w Krakowie – 
Łagiewnikach. Biskup poucza: 
„To jest początek, ponieważ 
przed nami jest dzieło. Dzieło 
to nie jakieś jednorazowe wy-
darzenie. Oby ten akt miał też 
po latach takie znaczenie dla 
następnych pokoleń. Dlatego 
mówię, że to jest jedynie po-
czątek wielkiego dzieła, oby 
wielkiego dzieła!”.

o. Andrzej Zając CSsR

 Dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Jezusa

Główne zagadnienia Intronizacji (II)
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Od Beatki i Józia do Marysi i Michasia.

Poniżej znajdują się rozwiązania zadań.

KINGA ZELENT

Krzyżówka: Poziomo: zakątek, mądrala, kijanka, 
noga, paka, herbata, Norbert, tancerz. Pionowo: 
megahit, Zakopane, aligator, kajakarz, kwadrat. 
Hasło końcowe: Morze Czerwone.
Szyfrogram: Witamina C.
Rymowanki: łyżworolki, lemoniada.

KRZYŻÓWKA

RYMOWANKI

SZYFROGRAM

Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło końcowe. Utworzą je litery umieszczone w polach z liczbami 
od 1 do13.

Odgadnij, co przedstawiają obrazki i wpisz te 
słowa do niebieskich kratek pod nimi. Do jednej 
kratki wpisz jedną literę. Następnie zgodnie ze 
strzałkami przenieś litery do dolnego rzędu 
i odczytaj hasło końcowe.

Podobne do łyżew,  
choć nie jeżdżą po lodzie,
Zamiast płóz mają kółeczka i  
zawsze są w modzie. 

Woda, cukier i cytryny,
To orzeźwiający napój 
dla całej rodziny.

 Rozrywka

BĘDĘ MASZEROWAĆ
ZA JEZUSEM

Droga Marysiu! Drogi Michasiu!

Czy Wy też tak macie, że jest Wam czasami po prostu smut-
no? Ja się właśnie dziś tak czułam. Na śniadanie były bułki 
z serem, którego nie lubię. Pochlapałam sokiem nową bluzkę 
z cekinami. Józio śmiał się ze mnie, że jestem gapa. Na dodatek 
musiałam leżeć w łóżku, bo bolał mnie brzuch! A na podwórku 
wcale nie padał deszcz, tylko cudownie świeciło słońce i wszy-
scy zajmowali się swoimi sprawami. I nikt, ale to absolutnie 
nikt, nie interesował się tym, że było mi smutno i że leżałam 
w swoim pokoju całkiem sama. To niesprawiedliwe… I w końcu 
po obiedzie mama zapytała, dlaczego jestem naburmuszona. 
Rozumiecie – „naburmuszona”?! Ja! Przecież byłam smutna 

i nieszczęśliwa, a nie naburmuszona! Zaczęłam tłumaczyć, ile 
nieszczęść mnie dziś spotkało i jak nikt nie interesuje się moim 
losem. Mama stwierdziła, że owszem, trochę przygód miałam, 
ale można na nie spojrzeć z humorem. Wtedy i mnie, i innym 
ludziom wokół mnie będzie się żyło lepiej. Tatuś dodał, że nic 
tak nie poprawia humoru jak wspólna praca. Zaproponował, 
abym pomogła mu w majsterkowaniu. Na co Józio wykrzyknął, 
że on chętnie pomoże. A ja, co ze mną? I wtedy do akcji wkroczyli 
dziadkowie. Dziadziuś wziął mnie na kolana. Babcia powie-
działa: „Tak to już Pan Bóg wymyślił, że potrzebujemy siebie 
nawzajem. Czujemy smutek, gdy wydaje się nam, że jesteśmy 
sami. Zawsze tęsknimy za miłością. Jesteśmy stworzeni, aby 
kochać”. Pięknie ta nasza babcia umie wszystko wyjaśnić. Od 
razu zrobiło mi się lżej na sercu. A potem jeszcze dodała, że naj-
bardziej to tęskni Bóg – za każdym człowiekiem. Z przeogromnej 
miłości posłał na ziemię swego Syna, aby cierpiał, umarł, 
zmartwychwstał i otworzył nam niebo. Pan Jezus także z miłości 
do nas jest obecny w małym kawałku chleba, bo chce zawsze 
być blisko. I całkiem niedługo, w uroczystość Bożego Ciała, bę-
dziemy mogli wszystkim pokazać, że my też chcemy być blisko 
Niego. Zdziwiłam się bardzo, jak to możliwe. Wtedy dziadziuś 
podkręcił wąsa i powiedział: „Będziemy maszerować po ulicach 
za Panem Jezusem jak żołnierze za swoim dowódcą”. Trochę się 
przestraszyłam. Nie chcę być żołnierzem. Boję się. Niech Józio 
będzie żołnierzem. I niech Józio maszeruje. Ja zostanę w domu. 
Dziadzio popatrzył na mnie uważnie i wyjaśnił, że żołnierz 
Jezusa to ten, kto bardzo kocha i świat zdobywa miłością. Tak 
robili święci, a każdy z nas też może być święty. W takim razie 
zgadzam się, będę maszerować za Jezusem. A Wy też będziecie 
maszerować za Panem Jezusem? 

Wasi na zawsze
Beatka i majsterkujący Józio

 „Mamo, tato, a dlaczego…?”

Drodzy Rodzice i Dziadkowie!
Świat wokół nas zmienia się w za-

wrotnym tempie. Trudno przewidzieć, 
co przyniesie dzień jutrzejszy. Jak powie-
dział św. Jan Paweł II : „Wczoraj do ciebie 
nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś 
jest twoje”. Tak więc dziś, nie później, 
nie kiedyś, tylko właśnie dziś, zadbajmy 
o nasze dzieci, o ich wiarę, o ich więź 
z Chrystusem. Tak jak w stałym rytmie 
zmieniają się pory roku, tak i w określo-
nej kolejności, zgodnie z kalendarzem 
liturgicznym, przeżywamy wydarzenia 
zbawcze. Przed nami uroczystość Naj-
świętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, 
popularnie nazywana Bożym Ciałem. 
Jak przygotować dziecko na przeżycie 
tego święta? Oczywiście, jako pierwsza 
nasuwa się odpowiedź – poprzez własny 
przykład i zainteresowanie tematem. Po 
drugie – poprzez wspólne działanie. Po 
trzecie – poprzez poważne traktowanie 
dziecka i udzielanie uczciwych odpowie-
dzi na jego pytania. Zatem, z tymi trzema 
wskazówkami w zanadrzu, spróbujmy 
zastanowić się nad udzieleniem odpo-
wiedzi na postawione pytanie. 

Skoro przez własny przykład i za-
interesowanie tematem, to może wła-
śnie po dzisiejszej Mszy św. niedzielnej 
znajdźmy czas, aby o niej porozmawiać. 
Co dziecko zapamiętało, co zauważyło, 
czego nie rozumie. A co dla mnie – rodzi-
ca, dziadka – było ważne. Może głęboko 
w serce zapadło mi przeczytane słowo 
Boże lub homilia bardzo mnie poruszyła? 

A może wspaniałe było to, że mogłem / 
mogłam przyjść na Mszę św. do kościoła 
i przyjąć Jezusa Eucharystycznego? To 
jest nasze chrześcijańskie życie, które 
nam wydaje się zwykłe i normalne tak 
bardzo, że nie ma o czym mówić. Jed-
nak chociażby wydarzenia ostatnich 
miesięcy pokazały nam, że zwyczajność 
i normalność jest piękna. Sprawdziła 
się stara prawda, że docenia się to, co się 
straci. Tak więc rozmawiajmy z dziećmi 
o Mszy św. i o tym, co się podczas niej 
dzieje. Niech dziecko zrozumie, że ją 
przeżywamy, że jest to nasze prawdziwe 
spotkanie z Jezusem. Skoro tak często 
mówimy o zabawach, strojach, pracy, 
posiłkach, higienie i innych codziennych 
czynnościach, dlaczego w kwestii wiary 
miałoby zapaść milczenie? Jeśli dziecko 
będzie razem z nami uczestniczyło w nie-
dzielnej Mszy św. i dowie się, że Pan Jezus 
ukryty w chlebie przychodzi do naszego 
serca, nietrudno będzie mu zrozumieć, 
że Pan Jezus ukryty w chlebie „wędruje” 
po naszych ulicach w czasie procesji 
Bożego Ciała. Jeśli się z kimś przyjaźnię, 
to chcę mu pokazać świat, w którym 
żyję, ale też światu chcę pokazać swego 
przyjaciela.

Skoro przez wspólne działanie, 
to oczywiście, jak już wspomniałam 
wcześniej, wspólny udział we Mszy św. 
A może warto zainteresować się Białą 
Procesją? W każdej parafii są grupy 
dziewczynek sypiących kwiaty przed 
Panem Jezusem i chłopców dzwoniących 

dzwoneczkami. Kiedyś, gdy ustawiała 
się Biała Procesja, usłyszałam, jak mała, 
może trzyletnia dziewczynka (również 
ubrana na biało), z wielkim entuzjazmem 
powiedziała: „Mamo, jak dużo aniołków! 
Co aniołki będą robiły? Ja też chcę być 
aniołkiem”. Tak się zachwycić potrafi 
tylko dziecko. I tak szybko przejść do 
działania! Co w takiej sytuacji może 
zrobić dorosły? Albo czym prędzej za-
interesować się możliwością dołączenia 
dziecka do tejże grupy, albo zgasić jego 
zapał jednym słowem. 

Kiedyś bardzo pięknym zwyczajem 
było zdobienie okien przed uroczy-
stością Bożego Ciała. Stawiano w nich 
obrazy i kwiaty, aby w ten sposób po-
kazać, że jest to wyjątkowy i ważny dla 
nas dzień. Warto byłoby z dzieckiem 
zaprojektować i wykonać taką dekorację.

Poprzez poważne traktowanie dziec-
ka i udzielanie uczciwych odpowiedzi 
na jego pytania, pamiętajmy, aby nie 
zawieść zaufania i nie kwitować jego 
pytań stwierdzeniem, że są głupie albo 
że zrozumie, jak dorośnie. Jeśli pyta, 
to znaczy , że chce się dowiedzieć. Bardzo 
dobrze, gdy najbliżsi będą wyjaśniać jego 
wątpliwości. A jeśli zdarzy się tak, że nie 
potrafimy odpowiedzieć, poszukajmy 
wspólnie odpowiedzi. Może pomoże 
Wam w tym kolejny list Beatki i Józia? 
I zapytam już teraz, zanim rozpoczniecie 
dalszą lekturę. A wy będziecie maszero-
wać za Jezusem? 

Rozmowy o Mszy Świętej
JOLANTA WYSZTYGIEL
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Obraz Matki Boskiej Hodyszewskiej

Pop ruski w Hodyszewie w 1558 r. 
uprawiał 1 włókę gruntu. Dniami 
odpustów hodyszewskich w cerkwi 

były Zielone Świątki i Matka Boska Ziel-
na. Od 1596 r. należała ona do unickiego 
Kościoła katolickiego.

Wielką rolę w czasach epidemii 
1710 r. odegrało znajdujące się za 
wsią Święte Źródło. W 1727 r. wizyta 
generalna cerkwi hodyszewskiej, 
stwierdzała, że „przedtem wizyt nie 
było dlatego, że nie było kościoła 
parafialnego i o jego założeniu nie 
myślano”. Na cudownym obrazie 
ozdobionym miedzianą sukienką 
„wyzłacaną w różnych figurach” 
oraz pozłacanymi srebrnym koro-
nami, zawieszonych było 5 tabliczek, 
krzyżyk wysadzany kamieniami 
i kryształowy bisiur. Świątynia była 
stara, drewniana, „w sześciokąt”, 
szczupła, nieokazała. Składała się 
z ołtarza, nawy i babińca. Kopułę 
wieńczył żelazny krzyż. Dachy kryły 
dranice, babińce słoma. We wnętrzu 
znajdował się Deisus (ikonostas), 
ponad carskimi wrotami konterfekt 
Wieczerzy Pańskiej. Wśród obrazów 
namiestnych ikonostasu była cieszą-
ca się kultem ikona. 

W 1775 r. ks. Antoni Bańkowski, 
prezbiter hodyszewski, z darowizn pa-
rafian i okolicznych ziemian wybudował 
nową drewnianą cerkiew. W 1790 r. 
odnowione zostało działające od dawna 
bractwo religijne Zaśnięcia Najświętszej 
Maryi Panny umacniało w wierze para-
fian hodyszewskich. Nabierali hartu du-
cha, który po 1875 r. okazał się pomocny 
w czasie prześladowań religijnych. Do 
1875 r., następował stały proces zbliże-
nia katolików greckiego i rzymskiego 
obrządku. W 1853 r. wizytator parafii 
stwierdził, że na podstawie obrzędów 
trudno w y wnioskować, do jakiego 
wyznania należy ludność Hodyszewa. 
W 1870 r. złożono donos naczelnikowi 
powiatu, że w Hodyszewie prezbiter ks. 
A. Bańkowski czytał Ewangelię po rusku, 
a potem po polsku i po polsku mówił 
kazania. Wszyscy parafianie korzystali 
z modlitewników polskich i podczas 
procesji śpiewali pieśni w tym języku. 15 
sierpnia 1866 r. w czasie odpustu w Ho-
dyszewie wspólnie odprawili odpustowe 
nabożeństwo ks. Stanisław Kossakowski, 
proboszcz rzymskokatolickiej parafii 
w Pietkowie i komendarz ks. Konstanty 
Wawrzycki. 

Dwóch hodyszewian Filip Michałow-
ski i Antoni Urban poległo w potyczkach 

powstańczych 1863 r. Na wieś nałożono 
kontrybucję 10 rubli z każdego gospo-
darstwa. Moskale wyznaczyli „dziesięt-
ników”, którzy mieli donosić władzom, 
ale ci zamiast tego sami zaangażowali 

się w ruch powstańczy. W 1863 r. aresz-
towano w Hodyszewie 8 osób, które 
osadzono w więzieniu w Bielsku (zwol-
niono jedynie ks. Feliksa Bańkowskiego, 
prezbitera cerkwi unickiej), pozostałych 
popędzono na 8 lat do guberni tomskiej.

Lata 1875-1905 to czas prześladowań 
unitów hodyszewskich. W 1881 r. ro-
zebrano starą cerkiew, a w jej miejscu 
ustawiono nową, murowaną, w stylu 
bizantyjsko-klasycystycznym. Z drew-
na z rozebranej świątyni wybudowano 
w Krynicy kaplicę. Po ukazie wolno-
ściowym 1905 r. większość parafian 
zadeklarowała przynależność do parafii 
rzymskokatolickiej w Piekutach.

Cudowny obraz namalowano na skle-
jonej z trzech części desce (100x83 cm). 
Antoni Bańkowski, prezbiter hodyszew-
ski, w 1808 r. pisał: „Obraz NMP na desce 
malowany, słynący cudami od czasów 
dawnych, w szufladzie i ramach sny-
cerskiej roboty, wyzłacanych, zasuwają 
się tablaturą Uśpienia NMP, na płótnie 
malowanym. Szata obrazu NMP, z blachy 
miedzianej, wyzłacanej, z promieniem 
i 21 gwiazdeczką, figury wypukłej, na 
którym kolczyków w srebro oprawnych 
świecących się, drobnymi szkiełkami 

wysadzonych”. Bezpośrednio na cu-
downym obrazie zawieszono 136 wot, 
przytwierdzając do desek gwoździkami. 
Jedne miały postać tabliczek srebrnych, 
niektóre z napisami błagalnymi i dzięk-

czynnymi, część przedstawiała po-
stacie i części ciała – ręce, nogi, oczy, 
serca. Poza tym były różnorodne 
krzyże i ordery. Spośród wot zasłu-
giwał na uwagę krzyż brylantowy, 
ofiarowany przez majora huzarów 
Kazimierza Ostaszewskiego (ur. 1786) 
z Zabłudowa. Do rozbiórki unickiej 
cerkwi znajdowała się w niej spora 
ilość kul ortopedycznych, które po-
zostawili chorzy na nogi. 

W 1915 r., w czasie ewakuacji 
przed wkraczającymi wojskami nie-
mieckimi, psałomszczyk cerkiewny 
Ignacy M. Orlański wywiózł obraz 
w głąb Rosji. Umieścił go w miejsco-
wości Jaremiejówka, w powiecie zo-
łotonoskim, w guberni połtawskiej. 
W 1922 r. kuria biskupia poinfor-
mowała Polską Komisję Rewindyka-
cyjną dóbr kultury o wywiezionym 
obrazie. W 1926 r. został on zwrócony 
Polsce. Obraz wpierw umieszczo-
no w cerkwi prawosławnej na war-
szawskiej Pradze, później w Zamku 

Królewskim. 24 maja 1928 r. w wago-
nie salonowym Prezydenta RP został 
przewieziony do Szepietowa, a stamtąd 
wrócił do Hodyszewa. Wraz z obrazem 
zwrócono 124 zabytkowe wota.

W 1915 r. w opuszczonej cerkwi w Ho-
dyszewie proboszcz rzymskokatolickiej 
parafii z Piekut, gdzie spłonęła świą-
tynia, zaczął odprawiać nabożeństwa, 
a w 1917 r. powstała parafia rzymskoka-
tolicka.

Liczne pielgrzymki odwiedzające 
sanktuarium sprawiły, że w 1931 r. przy-
stąpiono do budowy nowego kościoła. 
Projekt (1932 r.) wykonał znakomity 
architekt Oskar Sosnowski, profesor 
Politechniki Warszawskiej, kierownik 
Zakładu Architektury Polskiej. Znany 
był w tych stronach z budowy nowych 
kościołów – w Goniądzu i Białymstoku 
(św. Rocha) oraz odbudowy po znisz-
czeniach I wojny światowej w Wigrach, 
Rosochatem Kościelnym i Fary Witol-
dowej w Grodnie. Prace budowlane 
w Hodyszewie przerwano w 1939 r. Zdą-
żono wznieść mury świątyni i żelazną 
konstrukcję kopuły. 31 sierpnia 1980 r. 
dokonano uroczystej koronacji obrazu 
hodyszewskiego. 

JÓZEF MAROSZEK

Hodyszewo dawne dzieje

Ostatnie trzy miesiące zatrzymały 
w biegu wiele osób, wyhamowały 
plany, przestawiły ich sprawy na 

inne tory. Zaburzyły rytm, którym pulso-
wała codzienność. Naszą pierwszą reak-
cją było zadziwienie, potem zrozumienie 
połączone z akceptacją, a z upływem cza-
su tęsknota za utraconym i nadzieja, że 
szybko wrócimy do poprzedniej aktyw-
ności. Wielu z nas sięgnęło po fotografie 
i zamiast planowania kolejnej podróży, 
poszybowało w przeszłość, przywołując 
przeżyte już historie i wracając do miejsc, 
które odznaczyły swój ślad w osobistej 
peregrynacji. Dla mnie przestrzenią 
takich powrotów jest Nowogródczyzna, 
naznaczona literacko, sprzęgnięta z pol-
ską tożsamością wpisaną w tradycję i wie-
lokulturowość – kraina malowniczych 
pól, zaścianków, dworków i błękitnego 
Niemna.

Sercem krainy jest Nowogródek. 
Ze szkolnych lat pamiętany jako jedno 
z dwóch domniemanych miejsc urodzin 
Adama Mickiewicza. Czy w dzisiej-
szym Nowogródku znajdziemy jeszcze 
Mickiewiczowskiego ducha? Wszystko 
zależy od tego, jaki ustawimy kąt patrze-
nia. Kiedy zachodzimy do miejscowego 
Muzeum, znajdującego się w wyremon-
towanym budynku, nawiązującym do 
rodzinnego domu wieszcza i zderzamy 
się z paniami oprowadzającymi po eks-
pozycji, podkreślającymi białoruski 
rodowód poety, eksponującymi rosyjski 
etap jego twórczości, to cienie autora 
Pana Tadeusza są wyjątkowo nikłe i bla-
de. Mickiewiczowskiej aury nie znaj-

dziemy również na ulicach miasteczka. 
Szerokie, wyprostowane i zalane asfal-
tem drogi powodują pewną dezorien-
tację. Turysta rozczytany w Balladach 
i romansach chciałby widzieć małe mia-
steczko, swojską gromadę ludzi, którzy 
potrafią widzieć nie okiem i szkiełkiem, 
ale sercem. Jeżeli jednak pójdziemy krok 
dalej i damy się ponieść małym ulicz-
kom prowadzącym w dół, dotrzemy do 
podnóża góry Mendoga. Tu znajdziemy 
ruiny zamczyska, o których wieszcz 
pisał w balladzie Świteź. I choć białoru-
skie władze podjęły się zabezpieczenia 
konstrukcji i wyremontowania jej po-
przez obłożenie współczesną czerwoną 
cegłą, to mimo tego dysonansu, kiedy 
spoglądamy ze szczytu wzniesienia na 
przestrzeń rozciągającą się u podnóży, 
przenosimy się „do tych pól malowanym 
zbożem rozmaitym”, do „pagórków le-
śnych” i „łąk zielonych”. 

PANORAMA LITERACKA
Niezwykły krajobraz rozciągają-

cy się ze wzgórza jest w każdym calu 
Mickiewiczowski. Oczyma wyobraźni 
można zobaczyć pobliskie dworki i za-
ścianki. Tylko 14 km od Nowogródka 
znajdował się Czombrów – pierwo-
wzór Mickiewiczowskiego Soplicowa. 
Możliwe, że ruiny zamku Kurczów 
w pobliskim Horodyszczu posłużyły 
Mickiewiczowi do nakreślenia sylwet-
ki zamku Horeszków, o którego spór 
toczyli Soplicowie i Hrabia, ostatni po 
kądzieli spadkobierca. Niektórzy zamek 
horeszkowski sytuowali w oddalonej 
o 12 km Korczowej, gdzie według legen-
dy była starożytna siedziba Tuhanów – 
Tuhanowicze. Inni zakładali inspirację 
ruinami zamku w Mirze, oddalonym od 
Nowogródka o 50 km. 

Zaledwie 8 km od Nowogródka leży 
Zaosie – drugie według tradycji praw-
dopodobne miejsce urodzin Adama 
Mickiewicza. Być może tutaj 24 grudnia 
1798r. przyszedł na świat późniejszy 

wieszcz narodowy. Dziś w Zaosiu próż-
no szukać powiewu historii – w miejscu 
uprzedniego folwarku w roku 1998 
wybudowano kryty strzechą budynek, 
stylizowany na XIX-wieczny dworek. Za-
bawia się tam dziś turystów rzekomymi 
opowieściami o dzieciństwie i młodości 
Mickiewicza, nie mówiąc o rzeczy-
wistych miejscach odbijających echa 
historii. A tylko 12 kilometrów dzieli 
zwiedzających od Kamienia Filaretów, 
przy którym spotykali się wileńscy 
przyjaciele Mickiewicza – m.in. Ignacy 
Domejko, Jan Czeczot, Tomasz Zan. Chło-
paki z sąsiedztwa, z którymi przyszło 
podzielić Mickiewiczowi późniejszy los 
zesłańca, kiedy po tzw. procesie filoma-
tów, zostali skazani za przyczynkiem 
Mikołaja Nowosilcowa.

20 km od Nowogródka znajdziemy 
piękną jak marzenie Świteź. Jezioro 
opisuje Mickiewicz jako miejsce ma-
giczne. Tu można spotkać błąkającą 
się Świteziankę, wymierzającą karę 
niewiernemu ukochanemu, można 
też wsłuchać się w odgłosy zatopione-
go miasta, uratowanego w ten sposób 
przed hordami wojsk ruskich. Do dzisiaj 
w wodach jeziora rośnie endemiczna 
roślina – lobelia jeziorna, której białe 
kwiatki stały się według Mickiewicza 
narzędziem kary. Zdobywcy miasta zau-
roczeni pięknem kwiatów, maili nimi 
swoje szyszaki, nie zdając sobie sprawy 
z trujących właściwości roślin. Jezioro 
jest niezwykłym miejscem – piasz-
czyste białe dno, ciemna linia puszczy 
wokół i okrągły kształt tafli powodują 
wrażenie lustra, kryjącego tajemnicę 
i zapraszającego do przejścia na jego 
druga stronę. Być może kamień leżący 
na brzegu był świadkiem spotkań Mic-
kiewicza z Marylą Wereszczakówną – 
najsłynniejszą literacką miłością poety. 
Sama Maryla spoczywa w nieodległych 
Bieniakoniach. Docierają tam tylko ci, 
którzy przemierzają Białoruś śladami 
największego polskiego romantyka. 
Zapraszam więc do podążenia jego tro-
pem. 

ANNA KIETLIŃSKA

DO TYCH PÓL SZEROKO NAD BŁĘKITNYM 
NIEMNEM ROZCIĄGNIONYCH…

 Miejsca pamięci

Muzeum im. A. Mickiewicza w Nowogródku

Nowogródek

Pozostałości zamku Mendoga

Widok nowogródzkiej Fary z Góry Mendoga
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 Przez muzykę do Boga
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Święty Tomasz z Akwinu na uroczy-
stość Bożego Ciała napisał piękny 
hymn, którego przedostatnia stro-

fa zaczyna się od słów Panis Angelicus 
(Chleb Anielski). Do słów tej jednej strofy 
powstało wiele utworów muzycznych, 
ale największą popularność zyskał Panis 
Angelicus Cezara Francka, organisty fran-
cuskiego (Belga z pochodzenia) żyjącego 
w Paryżu w XIX w. Utwór Francka jest 
dziś jednym z ulubionych hymnów śpie-
wanych przez chóry na całym świecie, 
doczekał się różnych aranżacji, a także 
nagrań z udziałem największych śpie-
waków. We Francji jeszcze do niedawna 
Panis Angelicus Cezara Francka był wyko-
nywany na każdym niemal ślubie.

Cezar Franck to dosyć niezwykła po-
stać. Niezwykłe są już jego imiona: César 
Auguste Jean Guillaume Hubert Franck. 
Prawdę mówiąc, czasem kpiono sobie 
z tych pretensjonalnych imion, którymi 
obdarzył go ojciec, ambitny urzędnik 
z Liège w Belgii. Cezar August (!) urodził 
się w 1822 r. w Liège, tam uczył się gry na 
fortepianie w Królewskim Konserwa-
torium. Jako „cudowne dziecko” szybko 
zaczął przynosić ojcu splendor i dochody 
występując wraz z bratem Josephem 
(skrzypkiem) w belgijskich pałacach 
i dworach. W 1835 r. rodzice postanowili 
zaprezentować swoje dzieci „w szerokim 
świecie” i rodzina przeprowadziła się 
do Paryża, gdzie po wyrobieniu francu-
skiego obywatelstwa bracia Franckowie 
zostali studentami konserwatorium 
paryskiego. Cezar jako pianista, owszem, 
zdobywał aplauz, ale jego kompozycje 
spotykały się raczej z chłodnym przyję-
ciem, wobec tego obrażony ojciec zabrał 
swoich synów (przez co nie ukończyli 

oni konserwatorium) i rodzina wróciła 
do Liège.

Wtedy właśnie młody Cezar, czując 
się psychicznie wykończony koncertami 
i ciągłym stresem, zbuntował się prze-
ciw zaplanowanej dla niego karierze 
wirtuoza-pianisty, pod nieobecność ro-
dziców wyjechał z domu bez pożegnania 
i przybył z powrotem do Paryża, by żyć 
jak „zwykły człowiek”. W 1848 r. ożenił 
się z Felicité (córką aktorów z Comedié 
Francaise) i rozpoczął pracę jako organi-
sta w kościele Matki Bożej Loretańskiej 
w Paryżu. 

Franck trafił na nowy kościół, w któ-
rym najznakomitszy we Francji organ-
mistrz Aristide Cavaille-Coll akurat insta-
lował nowe organy. Sławny budowniczy 
organów współpracując z Franckiem 
przy montowaniu instrumentu, docenił 
zdolności młodego organisty i wkrótce 
mianował go swoim doradcą artystycz-
nym. Odtąd Franck testował każde nowe 
organy Aristide’a instalowane w innych 
kościołach Paryża i był zapraszany do za-
grania na nich koncertu inauguracyjne-
go. Tak zaczęła się wielka kariera Francka 
jako wirtuoza-organisty. Okazało się, że 
grając na organach, ukryty wysoko pod 
sklepieniem kościoła, a przez to niewi-
doczny dla oczu ciekawskiej publiczności, 
wolny od tremy i nerwów, mógł naprawdę 
rozwinąć skrzydła i swobodnie grać. 
Praca organisty odpowiadała rówież 
głębokiej religijnej naturze Cezara.

Od 1857 r. do końca życia (a zmarł 
w 1890 r.) Franck pracował jako organista 
w paryskim kościele św. Klotyldy, wy-
posażonym w nowoczesne organy kon-
strukcji również Aristide’a Cavaille-Colla. 
Franck, wykorzystując do maksimum 
techniczne innowacje tego instrumentu, 
skomponował piękne wirtuozowskie 
utwory organowe, które są dziś w żela-
znym repertuarze wszystkich koncer-
tujących organistów. Napisał też dwa 
zbiory prostszych utworów przydatnych 
w liturgii, przeznaczonych dla organi-
stów kościelnych, którzy nie mają daru 
muzycznej improwizacji. Styl kompozy-
torski Francka, nieodłącznie związany 

z instrumentami wielkiego organmistrza 
Aristide’a Cavaillé-Colla nazwano później 
symfonizmem organowym. 

Sława wirtuoza organów spowodowa-
ła, że w 1872 r. Franck został mianowany 
profesorem klasy organów konserwa-
torium paryskiego. Tam zabłysnął z ko-
lei talentem pedagogicznym, stworzył 
własną szkołę organową, zwaną „szkołą 
Francka”. Prowadził tak ciekawe zajęcia, 
że przychodzili na nie tłumnie nie tylko 
organiści, ale i kompozytorzy, tacy jak 
George Bizet i Claude Debussy. Klasa 
Francka stała się w rzeczywistości klasą 
kompozycji i improwizacji. Studenci 
nazywali swego profesora „Papą Franc-
kiem” i szczerze go kochali, bo był życz-
liwym i prostodusznym człowiekiem, 
a w klasie panowała rodzinna atmosfera. 
Franck wykształcił całą plejadę kompo-
zytorów, przez co został nazwany „ojcem 
współczesnej muzyki francuskiej”. Co 
prawda żartowano, że jest ojcem, który 
czasem z trudnością może rozpoznać 
własne dzieci, ale czyż dobry profesor nie 
powinien pozwolić uczniowi iść własną 
drogą? (zwłaszcza w przypadku studiów 
kompozytorskich).

Cezar Franck pisał nie tylko utwory 
organowe, ale również tworzył wspa-
niałą muzykę symfoniczną, jego sławna 
Symfonia d-moll znana jest doskonale 
bywalcom filharmonii. Pozostawił też 
wielką kompozycję Messe à troi voix na 
chór i orkiestrę, której jedną z części jest 
właśnie Panis Angelicus – najpopularniej-
szy utwór Francka. 

Cezarowi Franckowi nie udało się 
uciec przed karierą wirtuoza, widocznie 
była ona jego przeznaczeniem. Za to 
udało mu się pozostać „zwykłym czło-
wiekiem”, dobrym i pobożnym. Paryżanie 
wspominali, jak w czasie Komuny Pary-
skiej i wojny 1871 r., kiedy inni artyści 
emigrowali za granicę, Franck w oblężo-
nym Paryżu pomagał w rozdzielaniu racji 
żywnościowych biedakom i sam nosił im 
wiadra węgla (a była wtedy mroźna zima). 

Może jego mocą był żywy i prawdziwy 
Panis Angelicus? 

ANNA KISIELEWSKA

PANIS 
ANGELICUS

 Odkrywamy kino

DZIESIĘCIORO 
PRZYKAZAŃ

ADAM RADZISZEWSKI

W 1923 r. legenda kina, Ceceil 
B. DeMill, zrealizował za za-
wrotną wtedy sumę 1,5 mln 

dolarów swoją pierwszą superproduk-
cję Dziesięcioro przykazań. Jest to wido-
wisko będące śmiałą próbą zestawienia 
biblijnych ideałów z rzeczywistością 
XX w.

Część biblijna filmu do dziś imponuje 
realizacyjnym rozmachem i efektami, 
część współczesna jednak trochę razi na-
iwnością i moralitetowym zacięciem, ca-
łość ma jednak posmak wielkości – pod 
tym względem film DeMille’a bardzo 
przypomina Griffithowską Nietoleran-
cję. Dziesięcioro przykazań składa się 
z dwóch części – pierwsza, zrealizowana 
w technikolorze, co tamte czasy było 
zupełną nowością, ilustruje najważniej-
sze epizody z Księgi Wyjścia: ucieczkę 
Żydów z Egiptu, przejście przez Morze 
Czerwone a potem przez pustynię, 
wreszcie przekazanie Mojżeszowi tablic 
z dziesięciorgiem przykazań. Druga 
część rozgrywa się we współczesności 
i opowiada o dwóch braciach, z których 
jeden jest prawy i dobry, drugi zaś zły 
i niemoralny. Ich historia, zaprezen-
towana w formie publicystycznego 
moralitetu, ma na celu pokazanie, jak 
przestrzeganie boskich przykazań wy-
gląda we współczesnym świecie i jakie 
są konsekwencje grzechu. Niestety, o ile 

DeMille jako inscenizator spektakular-
nych scen jest niezrównany (przejście 
przez Morze Czerwone to majstersztyk), 
to jako moralista jest nieznośny i mało 
przekonujący. Ostatecznie jednak pu-
bliczność przyjęła go entuzjastycznie 
(podobała się zwłaszcza część egipska, 
pod względem widowiskowości nie-
ustępująca babilońskiemu epizodowi 
Nietolerancji), choć organizacje kobiece 
i kościelne zarzucały DeMillowi, że 
film zawiera zbyt wiele „śmiałych i fry-
wolnych” scen. Widowni to jednak nie 
przeszkadzało, a sam reżyser stał się 
czołowym twórcą monumentalnych 
filmów historycznych i biblijnych. Po 
latach zresztą wrócił do tematu realizu-
jąc remake swojego dzieła, tym razem 
w całości skupiając się na wątku biblij-
nym – co tylko wyszło filmowi na dobre.

W historii kina tylko nieliczne pro-
dukcje mogą się równać rozmachem 
z remakiem Dziesięciorga przykazań 
z 1956 r.– wyreżyserowanym także 
przez Cecila B. DeMille’a. To monu-
mentalne widowisko kręcono w Egipcie 
oraz na Górze Synaj, a na jego potrzeby 
powstał jeden z największych planów fil-
mowych, jaki kiedykolwiek zbudowano. 
Jest to biblijna opowieść o życiu Mojże-
sza (Charlton Heston), który wychowany 
na dworze Faraona (Yul Brynner) odrzu-
ca bogactwo i zaszczyty, by poprowadzić 

swój lud ku wolności. Przyszły hebrajski 
prorok jako niemowlę cudem unika 
śmierci z rąk siepaczy faraona i zostaje 
przysposobiony przez jego siostrę Bitię. 
Młody Mojżesz wyrasta na księcia Egip-
tu. Jego szlachetność i mądrość sprawia, 
że kandyduje do tronu wraz z pierwo-
rodnym synem faraona – Ramzesem. 
Kiedy jednak wychodzi na jaw jego 
prawdziwe pochodzenie, Mojżesz posta-
nawia porzucić pałac i dzielić los swego 
zniewolonego przez Egipcjan ludu. Pew-
nego dnia, na świętej Górze Synaj, słyszy 
głos Boga nakazujący mu powrót do 
Egiptu i wyprowadzenie Hebrajczyków 
z niewoli do Ziemi Obiecanej.

Ciekawostką jest, że Charlton Heston 
został wybrany do roli z uwagi na podo-
bieństwo do wykonanej przez Michała 
Anioła rzeźby przedstawiającej Mojże-
sza, którą można podziwiać w Rzymie.

Aż do wejścia na ekrany kin Pasji 
w roku 2004, Dziesięcioro przykazań 
było najbardziej dochodowym epickim 
filmem religijnym. 
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 Ekonomia w prostych słowach Zapiski europejskie

Unia Europejska ogłosiła, że podejmuje 
skoordynowaną walkę z pandemią COVID -19 
oraz jej rozległymi konsekwencjami spo-
łecznymi i gospodarczymi. Z opóźnieniem, 
jakby ociężale, ale z dawnym wigorem wy-
powiadanych frazesów, wciąż żywych haseł, 
w ramach poprawności politycznej.

Niecierpliwym, rozczarowanym 
oby watelom Unii obiecano szybką 
pomoc kierowaną do systemów opieki 
zdrowotnej, na zaopatrzenie w podsta-
wowe produkty medyczne, ochronę 
miejsc pracy, badania naukowe nad 
szczepionką i lekami. Na razie można 
skorzystać z szybkiej pomocy sięgając 
po pieniądze z trzech funduszy spójno-
ści, niewydane dotychczas przez pań-
stwa członkowskie. A to jest kwota ok. 
37 mld euro, z czego dla Polski przypada 
prawie 7,5 mld euro. 

Wygląda nieźle, jednakże warto 
sobie uświadomić, że nie są to wcale 
nowe pieniądze, lecz wcześniej przy-
dzielone na budowę dróg i mostów 
oraz rozmaite inwestycje, które mają 
podciągnąć cywilizacyjnie – poprzez 
rozwój infrastruktury – kraje i regiony 
biedniejsze pod tym względem. Wpro-
wadzona zasada elastyczności pozwala 
skierować fundusze strukturalne na 
walkę z koronawirusem, szczególnie na 
potrzeby służby zdrowia, ale również 
rolnictwa, odczuwającego negatywne 
skutki pandemię. 

Na początku sesji Parlamentu Eu-
ropejskiego, w dniu 16 kwietnia br., 
słyszeliśmy zapewnienia o tym, że 
instytucje unijne działają, że demokra-
cja funkcjonuje pomimo bezpreceden-
sowych warunków. Przewodnicząca 
Komisji Europejskiej, Ursula von der 
Leyen, nie zważając na chadeckie umo-
cowanie swego stanowiska, wzniosłym 
tonem odwołała się do wizji europej-
skich Altiero Spinelli, włoskiego ko-
munisty, uwięzionego podczas II woj-
ny światowej na wyspie Ventotene, 
głównego autora Manifestu z Ventotene. 
Natchniony marksistowskimi teoriami 
głosił jako konieczność dziejową utwo-
rzenie superpaństwa europejskiego, 

bez granic i narodowości. Takiej kon-
cepcji Europy jestem zdecydowanie 
przeciwny, razem z grupą Europejskich 
Konserwatystów i Reformatorów, do 
której należą posłowie PiS. 

Eurodeputowani zatwierdzili w gło-
sowaniu wspólną rezolucję, przygoto-
waną przez Europejską Partię Ludo-
wą, socjalistów, liberałów i zielonych, 
w której domagają się od Rady i Komisji 
Europejskiej potężnego pakietu na 
rzecz odbudowy gospodarki i Unijnego 
Funduszu Solidarnościowego do walki 
z koronawirusem. Recesja już jest od-
czuwalna, może być głęboka, średnia 
przewidywana dla UE – 7,5%. Prawie 
każdy sektor gospodarczy znajdzie się 
w bardzo trudnej sytuacji. W polskim 
rolnictwie hodowcy drobiu alarmują 
o krytycznej sytuacji z powodu niskich 
cen skupu i spadku eksportu, niewiele 
lepiej jest na rynku mleka, wieprzowi-
ny i wołowiny. 

Zapowiadany przez Komisję Euro-
pejską fundusz odbudowy gospodarki, 
w powiązaniu z planowanym budżetem 
Unii na lata 2021-2027, powinien osią-
gnąć 2 bln euro. Imponująca kwota, ale 
czy wystarczająca? Ponadto, pogrążone 
w długach Hiszpania, Włochy czy Gre-
cja wysuwają zastrzeżenia ponieważ 
fundusze będą pochodziły, przeważnie, 
z obligacji oraz pożyczek na rynkach 
finansowych. A państwa te domagają 
się bezzwrotnych dotacji.

W sytuacji, gdy pandemia COVID – 
19 uderzyła mocno w europejską gospo-
darkę, elity unijne trzymają się nadal 
kurczowo ideologicznych projektów. 
Takim jest właśnie Europejski Zielony 
Ład. Forsują dekarbonizację, odnawial-
ne źródła energii z wiatraków, woltaiki, 
a w rolnictwie upatrują czołowego 
winowajcę zmian klimatycznych, które 
musi szybko wdrożyć nowe technologie 
i metody produkcji. Pojawiły się żąda-
nia, aby przyspieszyć redukcję gazów 
cieplarnianych, z zamiarem osiągnięcia 
neutralności klimatycznej w 2050 roku. 
Nieustraszonych bojowników o zieloną 
Europę nie przerażają gigantyczne 

koszty transformacji z niebezpieczny-
mi skutkami dla unijnej gospodarki, 
która może utracić konkurencyjność 
w stosunku do reszty świata. Dosto-
sowanie polskiej gospodarki, jak się 
szacuje, pochłonęłoby 300-500 mld zł. 

Franz Timmermans, z tropiciela 
rzekomych naruszeń praworządności 
w Polsce stał się teraz strażnikiem 
„zielonej Europy”, na stanowisku wi-
ceprzewodniczącego KE. Pouczał nie-
dawno naszych posłów z grupy EKR: 
„Polacy powinni zdać sobie sprawę, że 
węgiel nie jest paliwem przyszłości”. 
Nic go nie wzrusza, ani groźny kryzys 
ekonomiczny, ani olbrzymie koszty 
odbudowy gospodarki po koronawi-
rusie. Wysłałem niedawno pisma do 
przewodniczącego Parlamentu Euro-
pejskiego Davida Sassoli oraz Franza 
Timmermansa, wnioskując o przepro-
wadzenie powtórnej analizy strategii 
Europejskiego Zielonego Ładu oraz 
tymczasowe zawieszenie harmonogra-
mu jego realizacji.

Radykalne podejście do zmian kli-
matycznych, bez oglądania się na oko-
liczności oraz skutki globalizacji, nie 
może zastąpić konieczności racjonalne-
go myślenia i wnikliwych analiz ekono-
micznych. Tym bardziej, że Unia nie ma 
pieniędzy na jednoczesne ratowanie 
gospodarki i wprowadzanie Europej-
skiego Zielonego Ładu. Wygląda na to, 
że ideologiczne aksjomaty przysłaniają 
zdrowy rozsądek.

Nie kwestionuję potrzeby troszcze-
n i a  s i ę  o  n a sz ą  pl a n e t ę  Z i e m i ę , 
z uwzględnieniem zwalczania nieko-
rzystnych zmian klimatycznych. Wiem, 
jak wielką dbałość o stan środowiska 
naturalnego wykazuje Ojciec Święty 
Franciszek. W swoim nauczaniu mar-
twi się, jaka będzie przyszłość ludz-
kości. Jego encyklika Laudato si’ jest 
doprawdy inspirująca. 

Po pierwsze, ratowanie 
gospodarki

KRZYSZTOF JURGIEL

fo
t. 

Ad
ob

e 
St

oc
k

Dochody i wydatki państwa na dany 
rok są zapisane w ustawie budżetowej. 
Pierwszy polski budżet został uchwalo-
ny przez Sejm w roku 1768 i był jednym 
z najwcześniejszych w Europie. Połowa 
przewidzianych wówczas wydatków 
przeznaczona była na wojsko. Dziś bu-
dżet państwa jest o wiele bardziej zróżni-
cowany i skomplikowany. Współczesny 
budżet to najważniejszy akt finansowy, 
poprzedzony wielomiesięcznymi nego-
cjacjami i uzgodnieniami, w szczegól-
ności pomiędzy ministerstwami. Jest 
uchwalany w formie ustawy budżetowej 
na okres roku budżetowego, który pokry-
wa się z rokiem kalendarzowym. Projekt 
budżetu przygotowuje Rada Ministrów. 
Gdy wypracuje wspólne stanowisko, 
tj. spodziewane wpływy do budżetu 
zostaną rozdysponowane pomiędzy 
poszczególne resorty, ustawa trafia do 
Sejmu, stamtąd do Senatu i na koniec 
do Prezydenta. Gdy ten ustawę podpi-
sze, jest ona obligatoryjną wytyczną do 
realizacji wydatków budżetu państwa. 
Jeśli budżet nie zostanie przyjęty na czas 
przez Sejm, Prezydent może rozwiązać 
Parlament. Budżet państwa stanowi 
prawną podstawę działalności władzy 
wykonawczej. Jest upoważnieniem dla 
rządu do dokonywania wydatków i ścią-
gania dochodów. Jest zarazem aktem 

upoważniającym władzę wykonawczą 
do gospodarowania publicznymi fun-
duszami.

Dochody budżetu państwa pochodzą 
przede wszystkim z podatków. Poza nimi 
państwo ma prawo pobierać wypłaty 
z zysku spółek skarbu państwa, odsetki, 
wpływy z ceł, czy mandaty i grzywny. 
Różnica między dochodami i wydatkami 
w budżecie państwa stanowi odpowied-
nio nadwyżkę lub deficyt budżetowy. 
Deficyt bywa określany jako dziura 
budżetowa. Jej rozmiar można ograni-
czać poprzez zmniejszanie wydatków. 
W długim okresie umożliwia to zrów-
noważenie budżetu, a nawet osiągnięcie 
nadwyżki przychodów nad wydatkami. 
Jeśli jednak z różnych powodów nie jest 
możliwe ograniczenie wydatków, a pań-
stwo musi wypełniać swoje zadania, 
konieczne jest zwiększenie przychodów, 
np. przez emisję papierów skarbowych. 
Sposobem na finansowanie deficytu 
bywa również sprzedaż majątku, albo 
podniesienie podatków, przy czym 
w dłuższym okresie jest to działanie 
przeciwskuteczne. Im dłużej budżet 
państwa ma deficyt, tym więcej długów 
musi ostatecznie spłacić.

W tegorocznym budżecie państwa, 
przyjętym ustawą z dnia 14 lutego po raz 
pierwszy w najnowszej historii dochody 

równe są wydatkom, wynosząc 435,3 
mld zł. Prawdopodobnie skutki epidemii 
koronawirusa zweryfikują jednak te 
założenia.

Wśród wydatków publicznych naj-
większe pozycje stanowią świadczenia 
społeczne i zdrowotne, finansowane ze 
składek (przede wszystkim na ZUS i NFZ). 
Spośród wydatków finansowanych z bu-
dżetu państwa najwięcej środków prze-
znaczanych jest na edukację, infrastruk-
turę, a także bezpieczeństwo, obronę 
narodową. Ze środków budżetowych fi-
nansuje się również m.in. administrację, 
pomoc społeczną, ochronę środowiska, 
rolnictwo, czy sport. Od kilku lat budżet 
państwa jest w Polsce przygotowywany 
również w formie tzw. budżetu zada-
niowego. Jest to sposób klasyfikowania 
wydatków publicznych według 22 funk-
cji oznaczających poszczególne obszary 
działań państwa. Pozwala też w stosunko-
wo prosty sposób monitorować cele, jakie 
ma do zrealizowania rząd i jego agendy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu 
państwa co roku przygotowuje Minister-
stwo Finansów, a Najwyższa Izba Kontro-
li przedkłada co roku Sejmowi analizę 
wykonania budżetu państwa i założeń 
polityki pieniężnej. 

Adam Dębski

Poprzedni odcinek naszego cyklu poświęciliśmy podatkom, które zasilają budżet państwa. Dziś warto przyjrzeć się temu, na 
co rząd wydaje nasze pieniądze, czyli wydatkom budżetowym.
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K ościół otwiera się na nowe media, idzie do przodu, 
wychodząc naprzeciw zmieniającym się wymaganiom. 

Nie odrzuca kontaktów z mediami i wykorzystuje je do wy-
rażania własnych opinii. Wyjaśnia, odpowiada na pytania 
i przypomina o fundamentalnych zasadach. Proces ten trwa 
i coraz częściej ułatwiają go czaty, blogi i portale. Kościół 
widzi w komunikacji okazję, aby dotrzeć do ludzi zaintere-
sowanych nauką Ewangelii.

Ale czy można adorować Najświętszy Sakrament przez 
stronę internetową? Obecnie, gdy wszystko wraca do normy 
pojawia się pytanie: czy wszyscy wrócą do kościoła na mo-
dlitwę? A może stwierdzą, że wystarczy obejrzeć transmisję 
poprzez ekran smartfona? 

Musimy pamiętać, że spotkanie z Chrystusem ma się 
wyrażać udziałem w Ofierze Eucharystycznej. Adoracja Boga 
stanowi odpowiedź – zaznaczmy to wyraźnie – w doświad-
czeniu realnym, a nie wirtualnym. Komputery czy telefony 
nie czynią nas realnie obecnymi wobec Chrystusa. Nie można 
ulegać wirtualnym modom. Wirtualność, choć pomocna 
w dobie pandemii, nie zastąpi żywej obecności.

Harcerze z parafii w maju uczestniczyli on-line w Ogólno-
polskiej Pielgrzymce na Jasną Górę. Nie powiem, niektóre za-
dania były nawet ciekawe. Ale na koniec ogromna większość 
młodych ludzi stwierdziła: „To nie jest to samo! Gdy się nocuje 
pod wałami jasnogórskiego sanktuarium, albo uczestniczy 
się w Apelu Jasnogórskim, tego nie zastąpi internet!”.

Można zorganizować wirtualną pielgrzymkę, reko-
lekcje czy spotkanie wspólnoty. Ale to nie będzie to samo! 
Gdy uklękniesz przy prawdziwym konfesjonale i wyznasz 
grzechy Bogu, gdy przyjmiesz prawdziwe Ciało Chrystusa 
w czasie Eucharystii, gdy zabolą cię nogi w prawdziwej piel-
grzymce – wtedy zrozumiesz.

Z podziwem patrzyłem na pielgrzymów, którzy w tym 
roku wyruszyli z Łowicza na Jasna Górę. Zawracani, karani 
mandatami, nie poddali się. Jakże znamiennie zabrzmiały 
słowa bp. Zawitkowskiego, który powiedział do pątników: 
„Obejrzyjcie się czasem, Kochani Pielgrzymi, na Górkę Prze-
prośną. Świat się kręci, a krzyż stoi! (...) Kościoły znów się 
napełnią, a Bóg nasz los ku dobremu odmieni. Tylko wiarę 
miejcie mocną!”. I dodam od siebie: taką prawdziwą, a nie 
on-line...

ks. Aleksander Dobroński

 Z pamiętnika proboszcza

Właściwie nie wiadomo
do tej pory
w jakiej formule
odbędą się wybory:
Nie znamy nawet terminu
święta demokracji.
Będzie w czerwcu?
Czy może
dopiero
pod koniec wakacji?

I o co tu się spierać?

Czy jeszcze nie wiecie,
że od jakiegoś czasu
monarchia panuje 
w świecie?

Już nie trzeba głosować
ni w Senacie
ni w Sejmie…

Bo przecież wirus w koronie
całą władzę przejmie…

Czego tu się spodziewać
po jego wysokości?

Na dzień dobry – kagańca*
„nowej normalności”.

Prawdziwym jest despotą
jego królewska mość.
Nie zdążył usiąść na tronie,
a już nam daje w kość.

Gdy tylko się pojawił
Nowy władca nasz
od razu się okazało
że mocno trzyma za twarz…

Więc czy wybory będą
W maju, czy na jesieni…

Ze względu na powrót 
monarchii…
I tak niewiele się zmieni.

Wanda Kapica

A kiedy zbudzę się ze snu,
bo w końcu trzeba się obudzić, 
to czy poczuję zapach bzu, 
czy raczej trwogę wielu ludzi?

Kiedy już zniknie zmora ta, 
co jak Mefisto świat zadręcza, 
to czy raz jeszcze Bóg mi da, 
by na mym niebie wzeszła tęcza?

Kiedy powrócą zwykłe dni, 
co niosą wiarę w sens istnienia, 
wtedy wyśnimy dobre sny 
by znowu łamać Chleb Zbawienia.

ks. Tadeusz Golecki

02.05.2020

W RODZINNYM KRĘGU
czyli o świekrach, jątrewkach i nie tylko...

POWRÓT MONARCHII

A KIEDY ZBUDZĘ SIĘ

M ajowy Dzień Matki, czerwcowy Dzień Dziecka 
i Dzień Ojca prowadzą nas w tematykę rodzinną. 
Ostatnio mieliśmy okazję, odbywając przymuso-

wa kwarantannę domową, częściej i dłużej pobyć na łonie 
rodziny. Postanowiłam pójść tym tropem i podać Państwu 
trochę informacji językowych (i nie tylko), a tyczących się 
tematyki rodziny. Może zainspiruje do poszukiwań koligacji 
i odtwarzania drzew genealogicznych...

Dla szlachcica więzy krwi były ważniejsze od przyjaźni, 
urzędów i majątku. Uważano, że wszystko można osiągnąć, 
ale „samotność w tłumie” wydawała się nie do zniesienia. 
Zwłaszcza że tak naprawdę dotyczyła niewielu. XVII- czy 
XVIII-wieczna rodzina była szerokim kręgiem ludzi, znacz-
nie odbiegającym od naszych o niej wyobrażeń. Możni 
współrodowcy dawali opiekę, dbali o majątek i kariery 
krewnych, a w zamian mogli liczyć na ich pomoc w realizacji 
politycznych ambicji. Rozróżniano pokrewieństwo w linii 
prostej, które zachodziło w przypadku osób bezpośrednio 
od siebie pochodzących, np. dziad, ojciec, syn oraz pokre-
wieństwo w linii bocznej, gdy krewni mieli wspólnego 
przodka, ale nie pochodzili bezpośrednio od siebie, np. 
bracia, stryj i bratanek, ciotka i siostrzeniec. Pokrewień-
stwo w linii prostej oraz stopień pokrewieństwa, czyli 
odległość genealogiczna pomiędzy krewnymi, decydowały 
o pierwszeństwie w dziedziczeniu majątku oraz stanowiły 
przeszkodę w zawieraniu małżeństw.

Ważniejsze było pochodzenie po mieczu, bo tą drogą 
potomkowie dziedziczyli nazwisko, herb i arystokratyczny 
tytuł. Kobiety nosiły nazwisko rodowe tylko do czasu zamąż-
pójścia, po czym przyjmowały nazwisko męża, a jego herb 
łączyły z herbem ojcowskim. Rodziny bogate, utytułowane 
i sprawujące urzędy tworzyły elity poszczególnych stanów, 
zwłaszcza szlacheckiego, i starały się zawierać związki 
małżeńskie pomiędzy sobą, kumulując dobra. Podkreślenie 
pokrewieństwa z nimi, nieraz bardzo odległego, podnosiło 
prestiż rodzin mniej zamożnych. Wykształcił się cały sys-
tem nazewnictwa. 

Staropolskie określenia stopnia pokrewieństwa dotyczą 
nazw, którymi określa się członków rodziny. Niektóre z nich 
wyszły z użycia i nie są stosowane w dzisiejszej polszczyź-
nie. W dobie staropolskiej istotne było to, czy jest się krew-
nym „po mieczu” (ze strony ojca), czy „po kądzieli” (ze strony 
matki). Przodków ze strony ojca nazywano – agnatami, a ze 
strony matki – kognatami. Potomkowie męscy stanowili 
bliższą rodzinę – to oni dziedziczyli herb i nazwisko. 

Sprawdźmy, kto był kim według staropolskiej nomen-
klatury. Ojciec (tato) i mać (macierz) mieli czędo, czyli 
dzieci – synów i córki. Wnuki zaś określano jako wnęk lub 
wnęka (później dopiero – wnuk i wnuczka). Dziadkami 
tych wnuków byli praszczur (dziad) oraz baba (babka). A co 
z resztą rodziny? Żona nazywała rodziców męża świekrem 
i świekrą. Dla męża rodzice żony byli cieściem (teściem) 
i cieścią (teścią). Synowa przez rodziców męża nazywana 
była snechą. Snecha braci swojego męża zwała dziewierza-
mi, a jego siostry – żełwami (zełwami). Żony braci męża 
snechy nazywano jątrwiami (jątrewkami). Dla męża brat 
jego żony był szurzym (dziś mówimy szwagier), a siostra 
żony to świeść. Mąż świeści to… paszenog.

Przez stulecia powyższe nazwy powinowactwa zani-
kały i zmienił się model rodziny. Powiedziałabym nawet, 
że nazewnictwo stopni pokrewieństwa jest prostsze, ale 
współczesne rodziny – bardziej skomplikowane...

Urszula Jurkowska

 Mówić świadomie i pięknie  Fraszki

 Okiem poety

Ulotne komentarze do zjawisk i wydarzeń. 
Wszelkie zło żartem zwycięża!

Z braku lepszego oręża. Wiara on-line?

Dzięki Bogu, nadeszły tak bardzo oczekiwane opady. Może z kolej-
nymi kroplami deszczu spłyną wirusy? Podobnie jak ma to miejsce 
w baśniach Andersena, czy innych bajkach mających pozytywne 
zakończenie: „(...) i żyli długo i szczęśliwie”. Jednakże świat bajek za-
zwyczaj nie jest w stanie się ostać wobec dorosłości i wielu osobistych 
dylematów, które są jej udziałem. Zgniecione, dziecięce złudzenia 
beztroski, jak śmieci, lądują w koszu.

Pytania, tak trudnej ostatnimi czasy codzienności, nieustan-
nie powracają, dążąc do konfrontacji z nami, jak natrętny, 

niedający za wygraną przeciwnik. Z jednej strony może nam 
się wydawać, iż zło, jak w bajkach, zostanie pokonane. Prze-
cież każde dziecko wie, że bajka nie może się źle skończyć. 
Równie dobrze możemy sprawę zlekceważyć, uznając, że 
kiedyś i tak musi przyjść nasz kres. Nie szukać odpowiedzi na 
to, jak będzie wyglądało życie po pandemii, ale jak odnaleźć 
się w aktualnej rzeczywistości, w której wirus zadomowił się 
na dobre. Wirus, który mutując przedstawia coraz to nowe ob-
licza, według sobie tylko znanych „upodobań”. Można jednak 
stwierdzić, że wobec takiego rozwoju spraw, który postawił 
cały świat na głowie, ludzkość jest w pewien sposób bezradna. 

Natura poradzi sobie z nowym porządkiem świata. Przecież 
wirusy zasiedlały ziemię długo przed tym, jak pierwsi przed-
stawiciele homo sapiens, ówcześni wyznawcy sił przyrody, 
postawili na niej pierwszy krok. Tylko czy ludzkość będzie 
potrafiła przyjąć inną rzeczywistość? Cóż zatem robić, co o tym 
myśleć? Ktoś odpowie, że noszenie maseczek, zachowanie 
bezpiecznego dystansu i ograniczenie kontaktów rozwiązuje 
sprawę. W zakresie naszego bezpieczeństwa zapewne jest to 
słuszne. Pozostaje jednak jakże ważna kwestia relacji. Może 
warto zastanowić się, czy, paradoksalnie, remedium na całą tę 
sytuację nie jest zwiększenie autentyzmu w kontaktach mię-
dzyludzkich? Odrobina humoru wobec spotkanego w windzie 
sąsiada, czy w kolejce przed sklepem może być w tym okresie 
równie słuszne, jak zachowanie dystansu czy noszenie mase-

czek. Nie neguję tu zasadności „dystansu społecznego”, ale czy 
szczery uśmiech nie będzie pomocny w znormalizowaniu tej 
sytuacji? 

Kolejne lekarstwa są coraz bardziej skuteczne w walce 
z trawiącymi nas dolegliwościami, ale to właśnie humor jest 
tym „medykamentem”, dzięki któremu pokonujemy dystans 
społeczny i bariery smutku. Uśmiech łagodzi lęk, rozpogadza 
nas i przenika swoim światłem zakamarki naszej duszy. Jeśli 
powyższą „miksturę” wzbogacimy miłosierną czułością, zdolną 
pokonać opryskliwość, otrzymamy wspaniałą receptę niwelu-
jącą trudy nowej codzienności, pozbawioną niechcianych skut-
ków ubocznych. Tak proste rozwiązanie otwiera przed nami 
możliwości budowania prawdziwej wspólnoty; dużo lepszej 
niż ta, którą pragną tworzyć mnożące się, ramowe programy 
laicyzujące społeczeństwo. W Biblii znajdziemy przykłady 
na to, jak należy budować relacje międzyludzkie, szczególnie 
w przypadku sytuacji, w których Bóg (pozornie) wydaje się być 
bardzo od nas odległy. A jednak nasz Stwórca niezmiennie kro-
czy między nami. Jest przecież Emmanuelem – Bogiem z nami. 
Bogiem zawsze bliskim, nieustannie nas poszukującym. Tym, 
który pomoże nam odnaleźć samych siebie w obecnej sytuacji. 
Sytuacji, w której zaczynamy ze sobą naprawdę rozmawiać, 
budując na nowo tak mocno zaniedbane relacje. Co prawda, 
nie odbywa się to bez mniejszych czy większych tarć, jednakże 
one mogą być katalizatorem pewnego rodzaju oczyszczenia. 

Po takim katharsis zaczynamy dostrzegać w oddali niejako 
bajkową perspektywę, swoisty happy end tej ogólnoświatowej 
zawieruchy. Może jest nim odbudowanie relacji z Bogiem i bliź-
nimi; coś, co zapoczątkuje zmianę we mnie, dzięki której te dwie 
zostaną skierowane na odpowiednie tory. Szukanie odpowiedzi 
na powyższe pytania jest indywidualnym zadaniem każdego 
z nas. Bez pośpiechu, w domowym zaciszu, zaparzmy gorącą 
herbatę, przyprawiając ją szczyptą dystansu do siebie i świata. 
Tak bardzo potrzeba nam refleksji…

Rafał Łabanowski

SZCZĘŚCIE W NIESZCZĘŚCIU
 Szukam odpowiedzi
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10
W środę 10 czerwca przypada trzecia ROCZNICA 
ŚWIĘCEŃ BISKUPICH ABP. TADEUSZA WOJDY, 
Metropolity Białostockiego i jego ingresu do archika-

tedry białostockiej. Zachęcamy do modlitwy w intencji Księdza 
Arcybiskupa.

11
W czwartek 11 czerwca przypada UROCZYSTOŚĆ 
BOŻEGO CIAŁA. Procesje z Najświętszym Sakramen-
tem odbędą się w poszczególnych parafiach. Z powo-

du sytuacji epidemicznej nie będzie ogólnomiejskiej procesji 
w Białymstoku.

 Kalendarium Archidiecezji

ul. Słonecznikowa 8
tel. 668 853 716

85/744-55-46
(przy kościele św. Jadwigi Królowej)

DOM POGRZEBOWY
Szymborscy

Białystok, ul. Artyleryjska 9 
tel. 85/744-55-46 

(wjazd od ul. Botanicznej od strony 
pogotowia pierwsza ulica w lewo)

www.szymborscy.pl

 Przepisy Siostry Agnieszki

CIASTO Z RABARBAREM 
I KRUSZONKĄ

Składniki na kruszonkę: 70 g schło-
dzonego masła lub margaryny, 130 g 
mąki pszennej, 50 g cukru, 1 łyżeczka 
cynamonu.
Wykonanie: włożyć do miski wszystkie 
składniki i rękoma zagnieść kruszonkę. 
Odstawić w chłodne miejsce.
Składniki na ciasto: 150 g miękkiej mar-
garyny, 170 g cukru kryształu, 1 torebka 
cukru waniliowego, 270 g mąki pszennej, 
2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia, 
3 jajka, 200 ml maślanki, 400 g rabarbaru 
– pokroić w kawałki.
Wykonanie: w misce utrzeć margarynę 
z cukrem; dodawać po 1 jajku ciągle mik-
sując – masa się lekko zważy. Do masy 
jajecznej przesiać mąkę z proszkiem do 
pieczenia, dodać maślankę i mikserem 
połączyć składniki. Ciasto przełożyć do 
wyłożonej papierem blaszki o wymiarach 
25 x 30 cm i wyrównać. Na wierzchu cia-
sta położyć pokrojony rabarbar i posypać 
przygotowaną wcześniej kruszonką. Piec 
w temp. 170°C około 60 minut. Ciasto jest 
niskie. Jeśli chcemy, aby było wyższe, 
można włożyć do mniejszej blaszki.

CIASTO Z RABARBAREM 
I BUDYNIEM

Składniki na kruche ciasto: 500 g mąki 
pszennej, 2 łyżeczki proszku do piecze-

nia, 3/4 szklanki cukru kryształ, 1 cukier 
waniliowy, 250 g schłodzonej margaryny, 
2 żółtka, 1 całe jajko, 2 łyżki kwaśnej 
śmietany 12%.
Wykonanie: wszystkie składniki wło-
żyć do miski. Zarobione rękoma ciasto 
podzielić na dwie części – jedną trochę 
większą od drugiej. Blaszkę o wymiarach 
25 x 35 cm wyłożyć papierem do pie-
czenia. Wylepić ją większym kawałkiem 
ciasta i wstawić do lodówki na 40 minut. 
Mniejszy kawałek ciasta zawinąć w folię 
spożywczą i włożyć do lodówki.
Składniki na nadzienie: 1 litr mleka, 
2 opakowania budyniu waniliowego lub 
śmietankowego, 2 łyżki mąki ziemnia-
czanej, 1/2 szklanki cukru kryształu, 
400 g obranego i pokrojonego w kawałki 
rabarbaru.
Wykonanie: budyń razem z mąką ziem-
niaczaną rozmieszać w 250 ml mleka. 
Pozostałe mleko zagotować dodając 
cukier. Do gotującego się mleka wlać 
masę budyniową i energicznie mieszając 
ugotować budyń. Zdjąć z ognia i odstawić 
do przestygnięcia (ma być ciepły, ale 
nie gorący). Do ciepłego budyniu dodać 
pokrojony rabarbar i wymieszać. Masę 
wyłożyć na schłodzone ciasto w blaszce, 
wyrównać. Drugą część schłodzonego 
ciasta pokruszyć na budyń z rabarbarem. 
Piec w temp. 180°C przez około 50 min. 
Po upieczeniu i przestudzeniu posypać 
ciasto cukrem pudrem.

 Humor

– Szeregowy Nowak, nie widziałem was 
wczoraj na zajęciach z maskowania.
– Bardzo dziękuję za uznanie, panie kapitanie.

– Cześć. Możesz mówić?
– Tak, od drugiego roku życia.

– Czy ty w ogóle masz jakąś pasję, Syzyfie?
– Jasne, rock&roll.

Mąż mówi do żony:
– Jestem stary, brzydki i łysieję. Kochanie, 
powiedz mi, proszę, jakiś komplement.
– Masz dobry wzrok.

Pies mówi do drugiego psa:
– Wczoraj nauczyłem mojego pana nowej 
sztuczki.
– Jakiej?
– Gdy wyciągam łapę, on podaje mi swoją.

 Porady prawnika

 Krzyżówka
W kolorowe pola należy wpisać 
osoby i przedmioty, które znajdują 
się na obrazie.
POZIOMO:
 1)  w wyposażeniu rowerów,
 7)  Franciszek na Stolicy Piotrowej,
10)  sporo mniejszy od metra,
11)  środek dezynfekcyjny (obecnie 

często używany),
12)  drobne ogłoszenia w prasie,
13)  urzędnik w st. Atenach,
14)  zalega na złomowisku,
15)  jeden z trzech podczas Drogi 

Krzyżowej,
16)  pięknie grał na cymbałach 

w Panu Tadeuszu,
17)  wyrób cukierniczy,
20)  sedno sprawy,
24)  np. Biedronka, ale z towarami,
27)  synuś o ojcu,
28)  zwykle płyną do morza,
29)  widoczna w tle obrazu,
30)  wędruje z plecakiem,
31)  widoczny za ludźmi na obrazie,
35)  zwierzę podobne do renifera,
36)  ochota, np. na ciastko,
37)  pot. o człowieku prostackim, 

mało inteligentnym.
PIONOWO:
 2)  „dzida” do rzucania,
 3)  rzymska świątynia wszystkich 

bóstw,

 4)  niby towar na wystawie,
 5),  6), 32) na obrazie – zgodnie ze 

strzałkami,
 7)  miejsce zdarzeń na obrazie,
 8)  kandydat do zakonu,
 9)  znawca,
17)  zapusty,
18)  na drodze procesji Bożego 

Ciała,
19)  wielka szkapa,
21)  nielot chowający głowę w pia-

sku,
22)  wpisywane, po Alfach, na pas-

chałach ,
23)  film z 2009 r. z kreacją Toma 

Hanksa (3 wyrazy),
24)  ma 24 godziny,
25)  chroni szyję przed zimnem,
26)  czerwony kozak z lasu,
33)  ojciec Maryi,
34)  zabawka do ściskania.

Litery z pól ponumerowanych 
od 1 do 34 utworzą rozwiązanie. 
Wśród Czytelników, którzy nadeślą 
prawidłowe rozwiązania do 20 
czewca na adres pocztowy naszej 
Redakcji lub e-mail dm@archibial.
pl, rozlosujemy nagrody książkowe.

Andrzej Mariusz Pereszczako

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżów-
ki majowej, której hasło brzmiało 
„W każdym domu chleb inaczej sma-

kuje” nagrody wylosowały: Oliwia 
Porucznik, Maria Rafałowicz i Anna 
Janucik. Gratulujemy!

Chciałbym podzielić się 
z Czytelnikami „Dróg Mi-
łosierdzia” pewną historią, 
która wydarzyła się w ostat-
nim czasie. Otóż będąca w sile 
wieku emerytka, miała nagle 
w swoim życiu niezaplanowa-
ny wydatek. Nie mając jednak 
wystarczających środków fi-
nansowych na jego poniesie-
nie, zwróciła się o pomoc do 
swojej najbliższej sąsiadki 
i zaciągnęła u niej pożyczkę 
w kwocie 5 tys. zł. Umowa po-
życzki została zawarta pomię-
dzy stronami w formie ustnej 
i określała jej najważniejsze 
elementy, w tym terminy spła-
ty. Po upływie umówionego 
okresu pożyczkobiorczyni 
zwróciła pożyczone świad-
czenie swojej sąsiadce, płacąc 
umówioną kwotę pieniędzy 
osobiście do jej rąk. Odbyło 
się to bez obecności jakich-
kolwiek świadków oraz bez 
wydania pokwitowania od-
bioru przez drugą stronę. 
Proszę sobie wyobrazić zdzi-
wienie emerytki, gdy po kil-
ku latach od tego zdarzenia 
sąsiadka pozwała ją o zapłatę 

kwoty udzielonej pożyczki 
podnosząc, że nie została ona 
spłacona w jakiejkolwiek czę-
ści. Finał sprawy był taki, że 
emerytka musiała ponownie 
płacić swojej sąsiadce całość 
kwoty udzielonej pożyczki. 

W historii tej, mimo że 
może bulwersować czytel-
nika, nie ma nic z fikcji. Nie 
stanowi również, niestety, 
odosobnionego przypadku. 
Niech więc stanowi przestro-
gę przed zbyt lekkomyślnym 
i pochopnym zaciąganiem 
zobowiązań i ignorowaniem 
w tej kwestii przepisów obo-
wiązującego prawa. Omó-
wimy zatem najważniejsze 
regulacje odnoszące się do 
pożyczki, aby nikogo nie spo-
tkał przypadek wspomnianej 
kobiety.

Umowa pożyczki uregu-
lowana jest w ustawie z 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cy-
wilny w artykułach od 720 
do 724. Przez tę umowę dają-
cy pożyczkę zobowiązuje się 
przenieść na własność biorą-
cego określoną ilość pieniędzy 
albo rzeczy oznaczonych tylko 

co do gatunku, a biorący zobo-
wiązuje się zwrócić tę samą 
ilość pieniędzy albo tę samą 
ilość rzeczy tego samego ga-
tunku i tej samej jakości. 

Co niezwykle istotne, je-
żeli wartość pożyczki prze-
kracza 1000 zł, umowa taka 
powinna być zawarta dla ce-
lów dowodowych z zachowa-
niem formy dokumentowej. 
Do zachowania formy doku-
mentowej wystarcza złożenie 
oświadczenia woli w postaci 
pisemnego dokumentu, w spo-
sób umożliwiający ustale-
nie osoby składającej takie 
oświadczenie. Umowa zawar-
ta bez zachowania tej formy 
nie jest nieważna, jednak przy 
dochodzeniu wynikających 
z niej roszczeń powstają istot-
ne ograniczenia dowodowe 
w ewentualnym, przyszłym 
postępowaniu sądowym.

Warto jeszcze zwrócić 
uwagę na dwie kwestie. Po 
pierwsze, jeżeli rzeczy otrzy-
mane przez biorącego pożycz-
kę mają wady, dający pożyczkę 
obowiązany jest do naprawie-
nia szkody, którą wyrządził 

biorącemu przez to, że wie-
dząc o wadach nie zawiadomił 
go o nich. Po drugie, jeżeli 
termin zwrotu pożyczki nie 
został przez strony w umowie 
oznaczony, dłużnik obowią-
zany jest zwrócić pożyczkę 
w ciągu sześciu tygodni po 
wypowiedzeniu przez dają-
cego pożyczkę.

Na koniec wypada wspo-
mnieć, że zgodnie z przepisa-
mi ustawy z dnia 9 września 
2000 r. o podatku od czynności 
cywilnoprawnych, umowa 
pożyczki podlega obowiąz-
kowi opodatkowania. Obo-
wiązek ten powstaje z chwilą 
dokonania czynności cywil-
noprawnej i obciąża biorącego 
pożyczkę. Podstawę opodat-
kowania stanowi kwota lub 
wartość udzielonej pożyczki, 
a stawka podatku wynosi za-
ledwie 0,5%.

Podatnik jest obowiąza-
ny, bez wezwania organu 
podatkowego, złożyć dekla-
rację w sprawie podatku od 
czynności cywilnoprawnych, 
oraz obliczyć i wpłacić po-
datek w terminie 14 dni od 
dnia powstania obowiązku 
podatkowego.

Łukasz Mościcki

Pożyczka? Tak, ale z głową! Kapłańskie Jubileusze
70-lecie święceń kapłańskich obchodzą 18 czerwca: kard. Henryk 
Gulbinowicz, emerytowany Metropolita Wrocławski, i ks. inf. 
Zygmunt Lewicki.

60-lecie święceń kapłańskich obchodzą 19 czerwca: 
ks. kan. Henryk Abramowicz i ks. kan. Jan Milewski.

50-lecie święceń kapłańskich obchodzi 14 czerwca abp Leszek 
Sławoj Głódź, Metropolita Gdański.

Dostojnych Jubilatów polecamy modlitwie naszych 
Czytelników i życzymy im wielu lat  

„w łasce u Boga i ludzi”.



SUBSKRYBUJ

Kanał Archidiecezji Białostockiej YouTube ArchiBial MEDIA to nie tylko transmisje na żywo wydarzeń 
ważnych w życiu naszego lokalnego Kościoła. To również wiele ciekawych materiałów o wierze, nadziei 
i miłości. O Bogu i o człowieku. O życiu. 
Zapraszamy do SUBSKRYBCJI i oglądania programów cyklicznych:

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju

Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

Z ciekawymi ludźmi, na różne tematy rozmawia  
ks. Andrzej Dębski

Premierowe odcinki co dwa tygodnie w poniedziałki  
o godzinie 17.00

O życiu i dziele bł. ks. Michała Sopoćki opowiada 
siostra Dominika Steć ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa 
Miłosiernego

Premierowe odcinki co dwa tygodnie w środy  
o godzinie 15.30

Komentarz do Liturgii Słowa przedstawiają księża 
z Archidiecezji Białostockiej

Premierowe odcinki co tydzień w soboty  
o godzinie 15.30 


