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BARTŁOMIEJ KUCEK

Głównym tema-
tem jesiennego nume-
ru „Benedictum” jest 
modlitwa. Warto się 
zastanowić, na czym 
polega nasza rozmo-
wa z Bogiem. Jak się 
realizuje? Jaki jest jej 
sens? Czy słuszne są 
opinie, że katolicy 
„klepią” modlitwy, 
a rezultatów nie wi-
dać? Czy powinniśmy 
oczekiwać nagrody za 
to, że się modlimy? 
A może to oczekiwa-
nie jest oznaką skłon-
ności do pogańskiego 
myślenia magicznego, 

które utożsamia mo-
dlitwę z czarami?

Modlitwa jest ele-
mentem życia każde-
go katolika, wyznaw-
ców innych religii, 
a czasami także tych 
ludzi, którzy dekla-
rują, że w Boga nie 
wierzą. Jest mocno 
ugruntowana w na-
szej kulturze. Warto 
poświęcić chwilę, by 
dowiedzieć się o niej 
czegoś więcej.

Z Panem Bogiem
Bartłomiej Kucek

Szanowni Państwo,
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MODLITWY DAWIDA, SYNA JESSEGO 
O. DR HAB. WALDEMAR LINKE CP

Z miany w pobożności ostat-
nich dziesięcioleci przynio-
sły wiele dobrego, a jed-
nym z najistotniejszych 

zjawisk jest odkrycie przez świeckich 
i osoby nie mające pogłębionej wiedzy 
teologicznej, że czytanie Pisma Świętego to forma 
modlitwy. Ogromne zainteresowanie lectio divina, 
a więc modlitewnym obcowaniem z tekstem na-
tchnionym, jest konkretnym owocem tego zjawiska. 
To wielki skarb w świecie, w którym słowo pisane – 
zwłaszcza w jego drukowanej postaci – zdaje się być 
w odwrocie. Jest jednak kwestią otwartą, czy łatwo 
nam zrozumieć słowa Pisma Świętego i uczynić je 
swoimi na tyle, by zawrzeć w nich najintymniejsze 
doświadczenia duszy i najgłębsze własne pragnie-
nia. Zdaje się, że to poważne wyzwanie dla każdego 
z nas. W słowach tych nie zawsze czujemy się  jak 
we własnej skórze. Czasem jest to madejowe łoże 
(w mitologii greckiej prokrustowe lub Damastesa), 
do którego niezmiennych gabarytów przystosowuje 
się każdego, naciągając ciała osób zbyt niskich, przy-
cinając zbyt wysokich. Czyż nie lepiej modlić się 
własnymi słowami i znaleźć oryginalny wyraz dla 
naszych modlitw?
A  jednak Kościół nie przestaje modlić  się po wie-

lokroć w ciągu dnia w ten właśnie sposób. Jego co-
dzienną  modlitwą  liturgiczną  jest  Liturgia  godzin, 
którą  często  nazywa  się  brewiarzem.  Jeszcze  dwie 
dekady  temu  był  to  prawie  że  ezoteryczny  termin 
z  żargonu  duchownych.  Dostępność  na  urządze-
niach mobilnych  (witryna  internetowa, aplikacja na 
smartfon, e-book) sprawiła, że dziś każdy, kto chce, 
może wejść w tę wielką rzekę modlitwy wspólnoty 
wierzących i popłynąć z  jej nurtem ku morzu Bożej 
miłości. Dzięki temu, że cały Kościół modli się tymi 
samymi słowami, modlitwa ta jest znakiem jedności 
Ciała Chrystusowego, które modli się razem ze swą 
Głową – Jezusem wielbiącym Ojca, w jednym Duchu, 
którego dał wszystkim wierzącym. Ta praktyka litur-
giczna  jest  szkołą  modlitwy  słowami  Psalmów,  bo 
tworzy sytuację, w której Psalmy są nasze, choć nie 
zawsze odpowiadają naszemu nastrojowi, odzwier-
ciedlają nasze przeżycia. 
Jednak to jeszcze nie wszystko, co trzeba zrobić, by 

słowa te stały się moją modlitwą. Ten zbiór różnorod-
nych tekstów powstawał przez setki lat. Od czasów 
istnienia królestwa ze stolicą w Jerozolimie, któremu 
kres  położył  upadek  miasta  w  587  r.  przed  Chry-
stusem,  aż  do  czasów  gdy  królestwo  odrodziło  się 
pod rządami kapłańskiej rodziny Hasmoneuszy (od 
połowy II w. do poł. I w. przed Chr.). Z powodu tej 

wielkiej rozpiętości czasowej  i rozmaito-
ści kontekstów powstania czytanie Psal-
mów  wymaga,  by  dać  się  wprowadzić 
w  fascynującą  przygodę  Ludu  Bożego, 
która  ma  w  sobie  nie  mniej  zaskakują-
cych zwrotów  niż “Walka o tron”, ale też 
tkwi w niej głębia większa niż przesłanie 

“Władcy pierścieni”. W odróżnieniu jednak od tych 
fikcji jest to historia, która się wydarzyła i ciągle dzie-
je. Warto się w nią zagłębić, ponieważ uczy ona życia 
z Bogiem, które czasem jest chwałą Jego miłości i mą-
drości, czasem powrotem z bezdroży grzechu a cza-
sem błąkaniem się z dala od Niego.
Na zakończenie Psalmu 72 (werset 20) znajdujemy 

zapisek: „Skończyły się modlitwy Dawida, syna Jes-
sego”.  To  ślad pracy  kogoś,  kogo możemy nazwać 
redaktorem antologii poezji religijnej nazywanej Psał-
terzem czy Księgą Psalmów (Ps). Ale to nie znaczy, 
że wszystkie utwory opatrzone w tym zbiorze nume-
rami od 1 do 72 tradycja przypisuje sławnemu kró-
lowi,  czy że wszystkie  zaliczyć można do kategorii 
modlitw uwielbienia (po hebrajsku tefilōt). Pierwsze 
dwa utwory z tego zbioru nie mają żadnych powią-
zań z osobą Dawida. Dopiero Ps 3 ma wskazówkę, 
że przypisywany był temu władcy, ale jest określony 
jako mizemōr, a więc hymn religijny, pieśń liturgiczna, 
a nie jako modlitwa. Gdy zaś przyjrzymy się Ps 45,1, 
przeżyjemy  jeszcze  większe  zaskoczenie,  bowiem 
tekst  ten  przeznaczony  dla  (do wykonania  przez?) 
przewodnika chóru i/lub synów Koraha – jest to jed-
nocześnie utwór pouczający (maškil) i śpiew poświę-
cony tematyce miłosnej czyli erotyk (šir yedidōt). To 
dość ryzykowna kombinacja: jak się uczyć, gdy przed 
oczyma mamy nie stroniący od zmysłowości utwór 
biesiadny? Do  tego  jeszcze dochodzi problem głęb-
szej natury: jak to wszystko staje się modlitwą? Jeśli 
zniknie z naszego życia duchowego zmysł przynależ-
ności do Kościoła, który widzi siebie jako wspólnotę 
uczniów Jezusa i Jego oblubienicę, to pod nobliwym 
poetyckim  werniksem  pokrywającym  kunsztowne 
i zachwycające obrazy metafor nie odkryjemy w Psal-
mach modlitwy. Czytać Psalmy można  jako poezję, 
jako źródła historyczne, jako świadectwo przeżyć re-
ligijnych i na wiele innych sposobów. Modlić się nimi 
– tylko wtedy, gdy razem z Jezusem wołamy: „Boże 
mój, Boże, czemuś mnie opuścił?” (Ps 22,2, por. Mk 
15,34; Mt 27,46), „Ojcze, w Twe ręce powierzam du-
cha mego” (Ps 31,6, por. Łk 23,46) czy „chleb z nieba 
dał  im do  jedzenia”  (Ps 78,24, por.  J 6,31). Słowami 
przypisywanymi  Dawidowi  możemy  się  zachwy-
cać, kierując się własną wrażliwością, ale modlić się 
– tylko z Jezusem, synem Dawida, do którego Dawid 
mówi jako do swego Pana (Ps 110,1, por. Dz  2,33-36).
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MIĘDZY WIARĄ A MAGIĄ

MOC MODLITWY W HISTORII POLSKI 

MICHAŁ KOWALSKI I TOMASZ WIADEREK

BARTŁOMIEJ KUCEK

W religioznawstwie przyjmuje się 
zwykle, że modlitwa jako forma 
kultu religijnego wywodzi się 
genetycznie z zaklęć magicznych. 

I tak zapewne jest, przyjąwszy, że magia jest 
historycznie wcześniejsza od religii.” – prof. dr. 
hab. Bogusław Wolniewicz

Istnieje przekonanie, że modlitwa jest rodzajem 
magii, w której człowiek prosi nadnaturalne bó-
stwo o wysłuchanie jego próśb, co niejednokrot-
nie wiąże się z oczekiwaniem na konkretny dar. 
Jednak, chociaż religia wywodzi się z magii, nie 
oznacza to, że ma tę samą naturę. Tak jak fakt, że 
motyl wywodzi się od gąsienicy, nie czyni go lata-
jącą gąsienicą albo gąsienicy – pełzającym moty-
lem, tak to, że pewne zachowania religijne wywo-
dzą się historycznie z magii, nie przesądza o  ich 
magicznym  charakterze. Nie istnieje rozróżnienie 
na „czarną” i „białą” modlitwę. Nie istnieje mo-
dlitwa, która w swej intencji zawierałaby coś złe-
go. Co za tym idzie, każda modlitwa ma pewną 
wartość moralną, a więc coś obcego magii. Ważną 
cechą modlitwy jest jej osobowy charakter. Każda 
modlitwa przypomina raczej wołanie lub prośbę 

do Boga. W teologii katolickiej mówimy, że modli-
twa jest wzniesieniem duszy do Boga albo rozmo-
wą z Bogiem, co wskazuje na jej mistyczny a nie 
magiczny charakter. Najważniejszy jest jej aspekt 
duchowy, gesty są drugorzędne, są  jedynie tym, 
co jej towarzyszy, angażując ciało. Zaklęcie ma-
giczne jest zaś jest próbą sterowania jakąś siłą 
i dzięki niej wpływania na rzeczywistość. Ponadto 
jest zabiegiem technicznym, w którym gesty od-
grywają  ważną rolę. 

Modlitwa jest istotnym  elementem życia chrze-
ścijańskiego. Aby nie stała się czynnością ma-
giczną, trzeba wystrzegać się szukania coraz to 
nowych modlitw i  sprawdzania, która z nich jest 
najskuteczniejsza. Bóg jest zawsze życzliwy czło-
wiekowi, dlatego celem modlitwy nie jest próba 
wpłynięcia na Niego. Możemy prosić o wszystko, 
co uważamy  za dobre, ale powinniśmy pozwolić 
jako pierwszej działać woli Bożej. Założenie, że 
dzięki modlitwie wszystko będzie tak, jak chcemy, 
jest już wiarą w magię. Nie oznacza to jednak, że 
nie warto się modlić. W większości sytuacji modli-
twa nie działa natychmiast, ale powoduje proces, 
dzięki  któremu otrzymujemy łaskę Bożą, dar jego 
życzliwości i wsparcia. 

W iara katolicka wpisana jest w 
dzieje państwa polskiego. Mo-
dlitwy towarzyszyły najważniej-
szym momentom w jego historii, 

stając się nie tylko wyrazem pobożności polskie-
go narodu, ale także wspaniałymi zabytkami ję-
zyka i kultury.

Tak było z pieśnią „Bogurodzica”, która jest śre-
dniowieczną modlitwą a towarzyszyła Polakom 
pod Grunwaldem, stając się pieśnią bojową.

Bywały  sytuacje, w których wydarzenia z histo-
rii Polski łączyły się z obroną katolicyzmu. Wiara 
wyrażana modlitwą spajała się z poczuciem tożsa-
mości narodowej i dawała siłę. Z polskiej historii 
warto wymienić dwa wydarzenia otoczone wiel-
ką sławą: oblężenie Jasnej Góry i Cud nad Wisłą. 
Pierwsze ma związek z miejscem ważnym  dla 

Polaków i polskiego katolicy-
zmu, ale także z Maryją. Mo-
dlitwa za jej wstawiennictwem 
stała się elementem obrony 
przeciw najeźdźcy. Drugie z 
przywołanych wydarzeń to 
obrona przed najazdem bol-
szewickim, przed komuni-
zmem, który jest ideologią antyreligijną. Ważny 
jest także ten sierpniowy dzień, który poświęcony 
jest przecież Maryi, jakże pięknie czczonej w tym 
dniu od wieków przez polski lud. 

Modlitwa była i pozostaje do dziś jednym z ele-
mentów dziedzictwa narodowego. Dodawała 
otuchy w ciężkich chwilach, ale zdarzało się, że 
stawała się orężem. Wierzymy, że wpływała na 
losy naszego państwa i narodu, toteż pamiętajmy 
o modlitwie za ojczyznę.



L ectio Divina jest czytaniem tekstu 
Pisma Świętego, przyjętego i roz-
ważanego jako Słowo Boga z modli-
twą serca, skierowaną do Boga-Ojca 

przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. 
To osobiste spotkanie z Trójcą Przenajświęt-
szą w Słowie Bożym wspiera nas w rozpozna-
waniu woli Bożej i w przyjęciu pomocy Boga 
do realizacji Jego pragnień.

W naszej modlitwie można wyróżnić następu-
jące części:

1. Modlitewne czytanie Pisma Świętego. Roz-
poznanie,  co tekst  mówi sam w sobie.

2. Medytacja. Rozważanie, co Bóg  mówi do mnie.
3. Modlitwa serca w Duchu Świętym. Uświado-

mienie sobie,  co my mówimy Bogu w odpowie-
dzi na Jego Słowo.

Poszczególne części modlitwy wskazują na 
ważne aspekty spotkania z Bogiem. Te trzy wy-
miary nawzajem się przenikają. Podczas naszej 
modlitwy będziemy nawiązywać do przykła-
dów świętych Kapłanów i Założycieli Zgroma-
dzeń Zakonnych Jezuitów i Pasjonistów: świę-
ty Ignacy Loyola (1491-1556) i święty Paweł od 
Krzyża (1694-1775). Poniżej przybliżymy wyżej 
wymienione części modlitwy.

1. Modlitewne czytanie Pisma Świętego. Po-
znanie, co tekst  mówi sam w sobie. 

Prośba do Ducha Świętego, aby nasza mo-
dlitwa była osobowym spotkaniem z Bogiem-
-Ojcem i Synem Bożym, Jezusem Chrystusem 
w Duchu Świętym oraz uwielbianiem Trójcy 
Przenajświętszej. 

Możemy posłużyć się Aktami strzelistymi wia-
ry, nadziei, miłości i żalu oraz prosić Boga za wsta-
wiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Aniołów 
Stróżów i naszych Świętych Patronów, abyśmy 
z pokorną wiarą przyjmowali Bożą miłość do nas 
takich, jakimi jesteśmy. Poznajemy w ten sposób 
Prawdę o Trójcy Przenajświętszej oraz prawdę 
o nas samych, jak Bóg Sam nas widzi.

Warto przeczytać fragment Pisma Świętego 
w sposób ciągły, a następnie z zatrzymywaniem 
się po jednym zdaniu. 

2. Medytacja – rozważanie, co Bóg mówi do 
mnie.

2.1. Trzy prośby na po-
czątku:

2.1.1. Poproszę o pokor-
ne przylgnięcie do kocha-
jącego mnie Jezusa Chrystusa (potrzebuję uczci-
wości, poznania prawdy o mnie i o Bogu).

2.1.2. Poproszę Trójcę Przenajświętszą o ob-
raz dla pamięci i wyobraźni podczas mojej mo-
dlitwy.

2.1.3. Przedstawię Bogu moje pragnienie (cel 
modlitwy). 

Poproszę o owoc medytacji, o pogłębienie pra-
gnień (aby żyć według woli Bożej). 

2.2. Właściwa medytacja
2.2.1. Otwieramy się obecnie na Słowo Boga 

poprzez wyciszenie ludzkiej inicjatywy, szuka-
my woli Bożej, nie zatrzymujemy się zaś w kręgu 
naszych obaw lub oczekiwań. 

Intelektualne rozważanie opisów biblijnych nie 
przynosi zawsze pożytku duchowego. Potrzebu-
jemy w takim przypadku jedynie przyglądać się 
w skupieniu opisanym wydarzeniom z fragmen-
tu Pisma Świętego, pamiętając o obecności Trójcy 
Przenajświętszej w naszych sercach oraz pragnąc 
wyciągnąć jakiś pożytek z tego dla naszego życia 
w zjednoczeniu z Bogiem teraz na ziemi i po na-
szej śmierci w niebie. 

2.2.2. Wchodzę z pomocą Słowa w całą historię 
mojego życia.

Poznaję prawdę o moim życiu: Kim jest dla 
mnie Jezus Chrystus? Kim ja jestem, a kim powi-
nienem być? Ujawnia się wpływ mojego serca na 
moje czyny.

2.2.3. Obecnie pokornie zanoszę do Boga re-
akcje mojego serca na Słowo (dialog z Bogiem: 
uwielbienie, dziękczynienie, wypowiedzenie 
mojego cierpienia, przebłaganie za grzechy, 
prośba).

Jeżeli nudzę się podczas modlitwy, jest we mnie 
agresja, potrzebuję powierzyć wszystko Bogu, 
który leczy moją nienawiść nagromadzoną przez 
wiele lat.

3. Końcowa modlitwa
Zwróćmy się na koniec naszej modlitwy do 

Matki Najświętszej oraz za jej wstawiennic-
twem do Jezusa, a następnie do Boga.
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MODLITWA SŁOWEM BOŻYM 
O. SEBASTIAN WALAK CP
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BREWIARZ
DARIUSZ SKŁODOWSKI

L iturgia Godzin, 
zwana popular-
nie brewiarzem, 
to najstarsza, naj-

bardziej unikatowa i naj-
bardziej przemawiająca 
do człowieka modlitwa 
Kościoła. Obowiązek spra-
wowania liturgii godzin 
należy do wszystkich du-
chownych, ale zdecydowa-
nie zaleca się ją także lu-
dziom świeckim. Pomaga 
ona usystematyzować co-
dzienną modlitwę i zbliżyć 
się do Boga, rozważając to, 
co mówi poprzez teksty Pi-
sma Świętego. 

Modlitwa psalmami była znana już za cza-
sów Jezusa. On sam modlił się ich  słowami. 
Piękne jest to, że w obecnych czasach moż-
na zwracać się do Ojca tak, jak robił to nasz 
Zbawiciel. Oczywiście nie tylko Jezus modlił 
się w ten sposób, robili to wszyscy pobożni 
Żydzi. Nie mieli dostępu do tekstów, jak to 
ma miejsce obecnie i dlatego znali, jeżeli nie 
wszystkie, to przynajmniej część psalmów na 
pamięć. W tamtych czasach była to modlitwa 
każdego wierzącego. 

Jeszcze do Soboru Watykańskiego II księża 
i zakonnicy odmawiali wszystkie 150 psal-
mów w ciągu jednego tygodnia. Dziś w bre-
wiarzu mamy je podzielone na cztery tygo-
dnie,  aby w ciągu jednego miesiąca odmówić 
wszystkie psalmy. Na każdy dzień składa się 
pięć godzin kanonicznych: jutrznia (poprze-
dzona wezwaniem), modlitwa w ciągu dnia, 
nieszpory, kompleta oraz godzina czytań. 
Każda z tych części rozpoczyna się hymnem, 

następnie znajdują się 
trzy psalmy (z wyjąt-
kiem komplety), krótkie 
czytanie z Pisma Święte-
go, responsorium, Bene-
dictus (jutrznia), Magni-
fiacat (nieszpory), Pieśń 
Symeona (kompleta), 
prośby oraz modlitwa na 
zakończenie.

Liturgia godzin to mo-
dlitwa całego Kościoła. 
Wszędzie, w każdym 
zakątku świata wygląda 
niemal tak samo. Niesa-
mowite jest to, że odma-
wiając np. jutrznię o szó-

stej rano, można być pewnym, że ktoś modli 
się w ten sam sposób, tymi samymi słowami, 
w tym samym czasie. Brewiarz łączy nas więc 
we wspólnej modlitwie. Odmawiając kolejne 
partie brewiarza, duchowo łączymy się z pa-
pieżem, biskupami, kapłanami, zakonnika-
mi i zakonnicami oraz z wieloma wiernymi 
świeckimi. 

W każdym psalmie można znaleźć odnie-
sienie do swojego życia. Nieważne w jakim 
stanie jest człowiek. Odmawiając Liturgię 
Godzin, ma się autentyczne wrażenie, że Bóg 
zwraca się bezpośrednio do nas. To bardzo 
pomaga w zrozumieniu, czego Stwórca ocze-
kuje od człowieka i jak należy postępować 
w życiu, aby wypełniać Jego wolę. Dlatego 
modlitwa brewiarzem jest nie tylko przywi-
lejem duchownych, jest też darem dla całego 
Kościoła. Dziś środki techniczne pozwalają 
każdemu praktykować tę formę pobożności 
dzięki aplikacji na  smartfon albo poprzez 
stronę internetową brewiarz.pl.

KATECHEZA LITURGICZNA



7

NOWENNA POMPEJAŃSKA
KRZYSZTOF MARCZAK

Za każdym razem gdy chcesz uzy-
skać ode mnie jakąś łaskę, odpraw 
na moją cześć trzy nowenny bła-
galne, odmawiając 15 tajemnic mo-

jego różańca, a potem odpraw trzy nowenny 
dziękczynne” – z tymi słowami zwróciła się 
Najświętsza Panna Pompejańska do nieule-
czalnie chorej Fortunaty Agrelli z Neapolu (21 
lat). Po 54 dniach modlitwy Fortunatina została 
cudownie uzdrowiona. Tak właśnie powstała 
„Nowenna nie do odparcia”, która polega na 
odmawianiu trzech części różańca (radosnej, 
bolesnej oraz chwalebnej) przez  54 dni bez 
przerwy. Oczywiście można również odma-
wiać czwartą część czyli Tajemnicę Światła. 
Dlaczego mówi się jednak, że jest to nowenna 
nie do odparcia? Ponieważ Matka Boża dała 
obietnicę, że każdy kto odmówi nowennę, 
otrzyma łaskę, o którą prosi. Wypełnianie się 
obietnicy potwierdzają liczne świadectwa tych, 

którzy wraz z odmawianiem nowenny zanosili 
swe prośby do Boga. Jest w nich mowa o uzdro-
wieniach nieuleczalnie chorych, nawróceniach, 
ocaleniach małżeństw i innych niezwykłych 
wydarzeniach.

Historia Nowenny Pompejańskiej wiąże się nie 
tylko z Fortunatiną Agrelli, ale w szczególności 
z błogosławionym Bartolomeo Longo, który 
został nazwany „apostołem 
różańca”, po tym jak rozpro-
pagował tę modlitwę w Ko-
ściele. Papież Leon XIII uznał 
objawienia Najświętszej Pan-
ny Pompejańskiej i dał począ-
tek oficjalnemu szerzeniu się 
tego nabożeństwa.

Więcej na temat Nowenny 
znaleźć można na stronie: 
pompejanska.rosemaria.pl

KATECHEZA LITURGICZNA

O rnat jest to wierzchnia szata liturgicz-
na zakładana przez kapłana do Mszy 
Świętej oraz czynności bezpośrednio 
z nią związanych. Powstał ze zwy-

kłego rzymskiego płaszcza (paenula), który uży-
wany był w podróży, w niepogodę, a zwłaszcza 
w czasie widowisk  cyrkowych, gdy widzowie 
chcieli chronić się przed deszczem. W ciągu wie-
ków zmieniał  krój i elementy zdobnicze, ale za-
wsze symbolizował obowiązki kapłana wobec 
Boga i wiernych. Przypominał o męce i śmierci 
krzyżowej Chrystusa oraz o ciężarze służby ka-
płana. Kolor ornatu zależy od okresu liturgicz-
nego lub wspomnienia dnia. Wprowadzenie do 
Mszału Rzymskiego (OWMR 346) wymienia 
sześć barw ornatów: biały, czerwony, zielony, 
czarny, fioletowy i różowy. Biel symbolizuje czy-
stość, niewinność i doskonałość, zieleń - nadzie-
ję, młodość i odrodzenie oraz sprawiedliwość, 
fiolet i czerń - żałobę, pokutę, skruchę i pokorę 
, czerwień to znak walki, krwi, męczeństwa, ale 
także ognistych języków, w postaci których Duch 
Święty zstąpił na apostołów w Wieczerniku. Bia-

łe ornaty są zakładane przez 
kapłana na msze okresu 
Wielkanocnego i Narodze-
nia Pańskiego, we wszystkie 
święta Jezusa Chrystusa za 
wyjątkiem tych, które do-
tyczą Jego męki oraz w dni 
świętych, którzy nie byli 
męczennikami. Białe są tak-
że ornaty maryjne. Kolor 
czerwony stosowany jest w Niedzielę Palmo-
wą, Wielki Piątek, w mszach związanych z Du-
chem Świętym oraz we wspomnienia świętych 
męczenników. Zielone ornaty przywdziewa się 
w okresie zwykłym. Fioletowe kapłan zakłada 
w okresie Adwentu i Wielkiego Postu, a także na 
mszę za zmarłych. Czerń już przeważnie nie jest 
stosowana, ale dawniej była używana  w czasie 
mszy pogrzebowych i w intencji osób zmarłych. 
Ornat różowy można zobaczyć w niedzielę Gau-
dete (III Adwentu) i Laetare (IV Wielkiego Postu). 
Róż jako rozjaśniony fiolet symbolizuje wtedy ra-
dość w okresie pokuty i oczekiwania.

Dominik Grabowski
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Weronika Bednarska: Szczęść Boże! 
Czy wybór ojca na stanowisko prowin-
cjała był dla ojca zaskoczeniem, a  może 
też ojciec się tego spodziewał? 

Ojciec Łukasz: Był dla mnie zasko-
czeniem, chociaż brałem  pod uwagę, że 
zostanę wybrany, ale nie do końca spo-
dziewałem się takiego wyniku.

W: Miał ojciec dużą konkurencję? 
O. Ł: Jak zawsze! Chociaż trudno mó-

wić o konkurencji, prowincjała wybiera-
my spośród zakonników 7 lat po ślubach 
wieczystych.

W: Czyli wygrana była satysfakcjonu-
jąca? 

O. Ł: Trudno powiedzieć, że to była 
wygrana. Po prostu, zostałem wybrany, 
przyjąłem nominację i ten wybór został 
zatwierdzony przez ojca generała na 4 
lata. 

W: Od momentu wyboru spadło na 
ojca wiele nowych obowiązków. Z jaki-
mi  wyzwaniami musi mierzyć się nowy 
prowincjał? 

O. Ł: Zadania prowincjała są głów-
nie związane z animowaniem życia 
wszystkich wspólnot zakonnych naszej 
prowincji. Jest to również spotykanie 
się z zakonnikami z naszych klaszto-
rów, zajmowanie się sprawami formacji 
zakonnej, przygotowaniem informacji 
o życiu prowincji, przyjmowanie kan-
dydatów do zgromadzenia, korespon-
dencja z urzędami państwowymi i ko-

ścielnymi oraz wizytowanie klasztorów. 
Jednym z najbliższych zadań będzie dla 
mnie wyjazd na kapitułę generalną, któ-
ra rozpoczyna się w październiku. Jak 
widać obowiązków, wyjazdów i podró-
ży będzie wiele. 

W: Obowiązków i podróży będzie 
dużo, dlatego chcę zapytać, czy chciał-
by ojciec zobaczyć albo poznać działanie 
poszczególnych klasztorów na terenie 
prowincji? Czy zamierza się ojciec wy-
brać, a może już tam ojciec był? Na co 
będzie zwracana  uwaga?

O. Ł: Do tej pory już odwiedziłem 
wszystkie klasztory i wszystkie nasze 
wspólnoty. Przez pierwszy tydzień swo-
jej posługi zrobiłem ponad 3 500 kilome-
trów. W czerwcu nie udało mi się dotrzeć 
na Ukrainę i do Kieźlin k. Olsztyna, ale 
za to odwiedziłem je na początku wrze-
śnia. Mogę powiedzieć, że spotkałem się 
ze wszystkimi zakonnikami. Myślę, że 
poznałem też ich oczekiwania, zobaczy-
łem, jak funkcjonują wspólnoty, jakie są 
słabe i mocne strony. To  będzie dla mnie 
teraz punktem wyjścia do dalszych dzia-
łań. 

W: Jak duża jest  prowincja? 
O. Ł: Nasza prowincja terytorialnie 

jest bardzo duża, bo obejmuje trzy kraje: 
Polskę, Czechy i Ukrainę. Liczbowo jest 
niewielka. Mamy 10 klasztorów. 8 w Pol-
sce, 1 na Ukrainie i 1 w Czechach. Jest 
nas, zakonników  46, w tym 1 pracuje 
poza prowincją. 

WYWIAD
Z NOWYM PROWINCJAŁEM PASJONISTÓW

O. ŁUKASZEM ANDRZEJEWSKIM
WERONIKA BEDNARSKA
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W: Jednym ze 
zobowiązań, jakie 
składają pasjoniści 
podczas ślubów jest 
głoszenie i rozwa-
żanie Męki Pańskiej. 
W jaki sposób odby-
wa to się w różnych 
klasztorach na tere-
nie prowincji? 

O. Ł: Generalnie 
we wszystkich odby-
wa się to tak samo. 
Każdy z nas zobo-
wiązuje się do tego, 
że przez godzinę 
dziennie będzie po-
dejmował rozmyśla-
nie o Męce Pańskiej 
w życiu Pana Jezusa. 
Owocami tego roz-
myślania dzielimy 
się w konfesjona-
le, w czasie kazań oraz w czasie spotkań 
w grupach, w których pracujemy, w naszej 
działalności kaznodziejskiej, misjonarskiej. 

W: Mówił ojciec o spotkaniach i o ka-
znodziejstwie. Jak wiemy, w dotychcza-
sowej posłudze prowadził Ojciec grupy 
i odpowiadał za wiele przedsięwzięć. 
Czy w związku z nowo objętym stano-
wiskiem zawiesza ojciec ich działalność? 
Przekazuje następcom? A może nadal 
będzie się ojciec nimi  zajmował? 

O. Ł: Jak długo pozwolą mi na to 
nowe obowiązki oraz za zgodą i zapro-
szeniem ojca proboszcza Przemysława 
będę starał się tutaj, na Białołęce poma-
gać. Oczywiście w mniejszym wymiarze 
niż do tej pory, ale będę też opiekował 
się grupami, które prowadziłem. 

W: A czy może nam ojciec zdradzić, 
jakie plany i pomysły ma nowy prowin-
cjał na funkcjonowanie klasztorów.  

O. Ł: Zmiany już się dokonały. W za-
sadzie zmiany personalne zakończyły się 
w  pierwszych  dniach września. Już pod 
koniec czerwca zostały rozesłane dekrety, 
pisma, w których zakonnicy zostali  po-
informowani, w jakich zakonach będą od 
1 września. Zatem można powiedzieć, 
że sezon przeprowadzek 2018 został za-
kończony. Ale oczywiście pewnie jeszcze 
jakieś zmiany, jakieś korekty gdzieś tam 
będą na bieżąco następowały. Chociaż na 
razie wszystkie wspólnoty pracują do-
brze. 

W: Czy plany ojca będą dotyczyły 
osób świeckich? 

O. Ł: Zawsze bierzemy pod uwagę 
osoby świeckie. Zwłaszcza, że jest nas 
coraz mniej, jako zakonników, więc je-
żeli chcemy żyć naszym charyzmatem, 
dzielić się nim dalej, potrzebujemy rów-
nież współpracy z osobami świeckimi.



T rwający już pięć lat pontyfikat 
Ojca Świętego Franciszka cha-
rakteryzuje się przede wszystkim 
zwróceniem uwagi wiernych na 

osobę ludzką. Papież  porusza kwestie biedy 
na świecie, wykluczenia społecznego, rela-
tywizmu moralnego, bierności świata kato-
lickiego na problemy społeczne oraz apeluje 
o poszanowanie  godności człowieka.

Przyrodzona i niezbywalna godność osoby 
ludzkiej była głównym powodem, dla które-
go Kongregacja Nauki Wiary, przy aprobacie 
Ojca Świętego, postanowiła zmienić pkt 2267 
Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK) na 
temat kary śmierci. Zmiana, o której mowa, po-
ruszyła wiernych całego świata, gdyż podwa-
żyła tradycyjne nauczanie Kościoła. Według 
dotychczasowej nauki kara śmierci mogła być 
stosowana jeśli inne środki penitencjarne by-
łyby niewystarczające do ochrony społeczeń-
stwa. Jan Paweł II  zaznaczał, że stosowanie jej 
dziś, przy obecnych możliwościach większo-
ści państw może być już zupełnie niepotrzeb-
ne. W jego encyklice „Evangelium vitae” tak 
precyzował ogólną zasadę o prawie władzy 
państwowej do karania śmiercią złoczyńców:

„Uprawniona obrona może być nie tylko 
prawem, ale poważnym obowiązkiem tego, 
kto jest odpowiedzialny za życie drugiej oso-
by, za wspólne dobro rodziny lub państwa. 
Zdarza się niestety, że konieczność odebrania 
napastnikowi możliwości szkodzenia prowa-
dzi czasem do pozbawienia go życia. W takim 
przypadku spowodowanie śmierci należy 
przypisać samemu napastnikowi, który nara-
ził się na nią swoim działaniem, także w sytu-
acji, kiedy nie ponosi moralnej odpowiedzial-
ności ze względu na brak posługiwania się 
rozumem.”

Kara śmierci w nauczaniu  Jana Pawła II 
nie jest złem samym w sobie, ale przypad-
ki uprawnionego jej zastosowania powinny 
być bardzo rzadkie, a obowiązkiem katoli-
ka jest przyczynianie się do budowy takiego 
społeczeństwa, w którym kara ta stanie się  

niepotrzebna. Te 
dwa poziomy od 
zawsze obecne 
w katolickim na-
uczaniu dziś zo-
stały zmienione.

Stwierdzenie za-
warte w nowym 
pkt. 2267 KKK 
określające karę śmierci jako niedopuszczal-
ną wprawia w zakłopotanie nie tylko licz-
nych filozofów i teologów, ale także zwykłych 
wiernych. Z tego powodu 45 przedstawicieli 
filozofii, teologii i pisarzy skierowało do Kole-
gium Kardynałów list otwarty, w którym udo-
wadniają błąd w nowym przepisie i proszą 
kardynałów o doradzenie papieżowi zmia-
ny.  Niektórzy z sygnatariuszy sprzeciwiają 
się stosowaniu kary śmierci, ale uważają, że 
nie jest ona z zasady wewnętrznie zła -  co 
wynikałoby z rozumienia nowego pkt. 2267. 
Jednym z głównych powodów, dla którego 
zdecydowali się na napisanie takiego listu, był 
fakt, że ta zmiana „powoduje krytyczny po-
ziom doktrynalnego i moralnego zamieszania 
wśród wiernych.” - stwierdził prof. Michael 
Sirilla, teolog na Uniwersytecie Franciszkań-
skim w Steubenville. 

„Większość ludzi przyjmuje tę zmianę jako 
zwrot w nauczaniu Kościoła, w sprawie ob-
jawionej w Piśmie Świętym, konsekwentnie 
i definitywnie wykładanej przez Magisterium 
przez wieki. To naturalnie doprowadziło nie-
których do żądania od Kościoła zmiany in-
nych nauk, na przykład na temat niemoralno-
ści homoseksualizmu” - dodaje profesor.

Spór filozoficzno-teologiczny związany 
z tym zagadnieniem, narastające niejasności 
wokół niektórych aspektów nauki papieża 
Franciszka (np. kontrowersje wokół adhor-
tacji „Amoris Laetitia”) przypominają o nie-
zwykle istotnym obowiązku każdego katoli-
ka, każdego z nas - o obowiązku modlitwy za 
Kościół Święty i Ojca Świętego, aby prowadził 
on lud wierny zgodnie z Pismem Świętym ku 
zbawieniu.

KARA ŚMIERCI 
JAKUB MARCZAK

10



M
sza trydencka zwana jest rów-
nież mszą przedsoborową, 
mszą tradycyjną lub łacińską. 
Pierwsze określenie pochodzi 

od nazwy włoskiego miasta Trydent i od-
nosi się do odbywającego się tam w latach 
1545-1563 soboru, po którym papież Pius 
V ujednolicił istniejący wtedy obrządek 
i wprowadził mszał, według którego  ka-
płani  sprawować mieli Mszę Świętą.

Czym zatem charakteryzuje się msza try-
dencka? Kapłan skierowany jest w stronę 
tabernakulum. Stoi  tyłem do wiernych. Jest 
to postawa zwana po łacinie ad orientem, 
czyli ku wschodowi, co oznacza zwrócenie 
się ku światłości, ku krzyżowi, ku Jezusowi 
Chrystusowi. Liturgia sprawo-
wana jest w języku łacińskim. 
Część obrzędów jest bardzo 
rozbudowana i towarzyszą im 
liczne gesty wykonywanych 
przez kapłana (np. żegna się on 
znakiem krzyża 16 razy). Wierni 
dużo czasu spędzają w posta-
wie  klęczącej. Z teologicznego 
punktu widzenia bardzo waż-
ną cechą mszy trydenckiej jest 
uwypuklenie aspektu Ofiary, 
co widać w ustawieniu krzyża 
w centralnym punkcie ołtarza. 
Msza Święta jest w tym kontek-
ście bezkrwawym uobecnieniem 
Ofiary Chrystusa, która dokonu-
je się sakramentalnie na słowa 
kapłana w Przeistoczeniu. Msza 
trydencka składa się z dwóch 
części: mszy katechumenów 
i mszy wiernych. Pierwsza część 
to modlitwy u stopni ołtarza, liturgia słowa, 
kazanie i wyznanie wiary. Druga to Ofiaro-
wanie,  Kanon, Komunia Święta i obrzędy 
zakończenia. W dawnych czasach po za-
kończeniu pierwszej części nieochrzczeni 

musieli opuścić świątynię. Mszę trydencką 
celebruje się jako mszę czytaną (recytowa-
ną) oraz jako mszę śpiewaną. Ważnymi 
elementami są cisza, gesty kapłana oraz ad-
oracja krzyża. Ma ona charakter kontempla-
tywny, wymaga od wiernych dużego sku-
pienia i zaangażowania duchowego. Można 
wówczas rozważać tajemnice bolesne Ró-
żańca Świętego lub wybrane momenty 
Męki Pańskiej. Dla współczesnego człowie-
ka uczestnictwo w mszy trydenckiej będzie 
na pewno dużym przeżyciem duchowym.

Msza trydencka jest skarbem Kościoła. 
Ukształtowała duchowość wielu świętych 
i błogosławionych. Kształtuje i dziś ducha 
wielu katolików. Papież Benedykt XVI ze-

zwolił na jej swobodne odprawianie w 2007 
roku w dokumencie Summorum Pontifi-
cum, w którym jednocześnie została ofi-
cjalnie nazwana nadzwyczajną formą rytu 
rzymskiego.
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RYT TRYDENCKI
ANNA KULPIŃSKA
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KULTURA

WAR ROOM. SIŁA MODLITWY

Historia bohaterów filmu “War Room. 
Siła modlitwy”, ukazuje jak ważne jest 
budowanie praw-
dziwej, żywej relacji 
z Bogiem. Elizabeth, 
agentka nierucho-
mości, wydaje się 
być szczęśliwą żoną 
i mamą kilkunasto-
letniej Danielle. Jed-
nak sytuacja bohater-
ki jest dużo bardziej 
s k o m p l i k o w a n a . 
Kryzys w małżeń-
stwie, coraz trudniej-
szy kontakt z córką 

i natłok obowiązków zawodowych spra-
wiają, że kobieta czuje się coraz bardziej 
samotna i bezsilna. Wtedy poznaje panią 
Clare. Nowa klientka pokazuje agentce 

swoje ulubione miejsce w domu. 
Jest to niewielka garderoba, któ-
ra została zaadoptowana na pokój 
modlitwy. Pani Clare nazwała to 
miejsce pokojem narad (war room). 
Dla Elizabeth to był impuls, który 
kazał  jej  podjąć próbę walki o swo-
ją rodzinę.

Widz obserwuje,  jak zmienia się 
życie bohaterów, kiedy zamiast po-
legać jedynie na sobie, zaczynają 
coraz bardziej ufać Bogu. 

(Dominika Kulpińska)

Film

KULTURA

Obraz „Anioł Pański” to pejzaż ze sce-
ną rodzajową, która przedstawia  kobie-
tę i mężczyznę pochylonych nad koszem 
z ziemniakami. W pobliżu stoją taczki 
i wbite w ziemię widły. W oddali widać 
dzwonnicę kościoła. To stamtąd zapewne 
dał się słyszeć dźwięk dzwonów wzywa-
jących na modlitwę, która o tej porze koń-

czy ciężką pracę w polu. Wieśniacy po-
chylili się w modlitewnym skupieniu. Ta 
realistyczna pełna ekspresji scena utrzy-
mana jest w ciemnych barwach, choć wi-
dać także resztki światła zachodzącego 
słońca. Ekspresyjnymi pociągnięciami 
pędzla Jean-Francois Millet maluję scenę 
z Barbizon, gdzie sam żyje wraz z żoną 
i dziewięciorgiem dzieci. 

W latach sześćdziesiątych XX wieku 
wybitny malarz Salvador Dali doszedł do 
wniosku, że obraz ten przedstawia scenę 
żałobną. Po prześwietleniu dzieła okazało 
się, że pod koszem z ziemniakami ukryty 
jest zarys niemowlęcej trumienki, niewi-
docznej gołym okiem.

(Stefania Studzińska)

SZTUKA

 Anioł Pański, Jean-Francois Millet, olej na płót-
nie, 1857–1859, 55,5 × 66 cm, Muzeum Orsay w Paryżu
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O. RAFAŁ SEBASTIAN PUJSZA CP

KULTURA KULTURA

KSIĄDZ AMORTH 
O SWOIM NAUCZYCIELU 

OD EGZORCYZMÓW

Autorem biografii zatytułowanej Egzor-
cysta z sanktuarium Świętych Schodów. Oj-
ciec Candido Amantini pasjonista jest ks. 
Gabriele Amorth SSP, słynny watykański 
egzorcysta, zmarły w 2016 roku. W książce 
opisuje życie i posłannictwo swojego wiel-
kiego poprzednika i mistrza. Podaje liczne 
świadectwa. Czytelnik łatwo może dojść 
do wniosku, że o. Amantini to naprawdę 
wielki święty naszych czasów. 

Kim był? Sługa Boży o. Candido od Nie-
pokalanej, pasjonista, urodził się 3 stycznia 
1914 roku w Bagnolo we Włoszech. Powo-
łany na drogę życia zakonnego, w wieku 
16 lat złożył śluby w klasztorze-samotni 
Świętego Józefa na Monte Argentario i zo-
stał wyświęcony na prezbitera w Rzymie 
13 marca 1937 roku. Przez wiele lat nauczał 
teologii. Napisał Tajemnicę Maryi, książ-
kę, w której nie tylko zawarł studium teo-
logiczne dotyczące Matki Bożej, ale dał też 
dowód  wielkiej miłości do Matki Jezusa. 
Apostolat angażujący go w sanktuarium 
Świętych Schodów w Rzymie przez ponad 
30 lat obejmował kierownictwo duchowe, 
spowiedzi i egzorcyzmy. Wyczerpującą 
bitwę ze złym duchem, zakończył dopiero 
wraz ze śmiercią 22 września 1992 roku, 
we wspomnienie Świętego Kandyda.

Misja egzorcysty uczyniła go ekspertem 
w tej dziedzinie. Był zapraszany na kon-
ferencje i dyskusje, które odbywały się na 
rzymskich uczelniach, w radiu i telewizji. 

Wielka była 
jego miłość 
i cierpliwość 
w z g l ę d e m 
osób, które 
zwracały się 
do niego ze 
swoimi trudnościami. Pozostawał w ści-
słym kontakcie duchowym ze Świętym 
Pio z Pietrelciny, który powiedział o nim: 
„Ojciec Candido to kapłan według Bożego 
Serca”.

 Książka liczy ponad 100 stron. Dołączo-
no do niej kolorową 32-stronicową wkładkę 
ze zdjęciami i mapami miejsc związanych 
z życiem i działalnością   bohatera. Słowo 
do czytelnika kieruje o. Łukasz Andrzejew-
ski, prowincjał pasjonistów, który przybli-
ża historię miejsca, w którym posługiwał 
bohater biografii. Wydano ją dla uczczenia 
26. rocznicy jego narodzin dla nieba. Stało 
się to dzięki staraniom Centrum Promocji 
Duchowości Pasyjnej pw. św. Gemmy Gal-
gani, działającego przy polskiej prowincji 
pasjonistów oraz Fundacji Żywe Słowo 
z Warszawy. Warto dodać, że jest ona dru-
gim tomem z serii wydawniczej o nazwie 
„Przyjaciele Gemmy Galgani”. Książkę 
można nabyć za pośrednictwem stron in-
ternetowych: zyweslowo.pl oraz swieta-
gemma.pl.
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W połowie drogi z Warszawy 
do Olsztyna, na północy 
Mazowsza, leży miasto 
Przasnysz wplątane w le-

niwe nurty rzeki Węgierki. Jego bogata 
historia sięga XIII wieku i rozpoczyna 
się od nadania praw miejskich przez 
księcia mazowieckiego Janusza I Star-
szego.

Największy rozkwit miasta przypada 
na wiek XVI, kiedy to obok Płocka i War-
szawy Przasnysz staje w szeregu najwięk-
szych ośrodków miejskich Mazowsza. 
Z tego też okresu pochodzą najważniejsze 
zabytki miasta, a wśród nich, ufundowa-
ny przez Pawła Kostkę – starszego brata 
świętego Stanisława, zespół budynków 
klasztornych oo. bernardynów. Jego naj-
bardziej reprezentacyjną część stanowi 
jednonawowy późnogotycki kościół pod 
dawnym wezwaniem św. Jakuba i św. 
Anny. Prace budowlane prowadzono do 
drugiej połowy XVII stulecia. Dokończo-
no wtedy zabudowania klasztorne, wznie-
siono wieżę, a od południowej ściany ko-
ścioła dobudowano okazałą kaplicę. Była 
ona pierwotnie miejscem adoracji obrazu 
św. Anny Samotrzeciej, ze względu na 
tradycyjną cześć, jaką obdarzali świętą oj-
cowie bernardyni. Z czasem, w miarę ży-
wiołowego rozwoju kultu Matki Boskiej, 
kaplica stała się szczególnym miejscem 
modlitwy przed słynącym cudami obra-
zem. Nieznana jest data powstania iko-
ny, ale dzięki zachowanym materiałom 
archiwalnym wiemy, że już od XV wieku 
ten niezwykle piękny i subtelny obraz 
Bogurodzicy z Dzieciątkiem towarzyszył 
życiu lokalnej społeczności, a liczne i cen-
ne wota świadczą o skuteczności zanoszo-
nych tam modlitw. Przez lata dbano tak-
że o wystrój i zdobienie samej kaplicy, co 
jakiś czas odnawiając i złocąc ołtarz, de-
korując sklepienia polichromiami a ścia-

ny freskami. Od roku 1923, klasztor oraz 
słynące łaskami miejsce kultu i modlitwy 
znajduje się pod opieką Zgromadzenia 
Męki Jezusa Chrystusa - czcigodnych oo. 
pasjonistów. 

Równolegle z budową klasztoru ber-
nardynów powstawał w bezpośrednim 
sąsiedztwie konwent sióstr bernardynek 
z niewielkim kościółkiem p.w. świętych 
Klary i Józefa. Dzisiaj, to zaciszne i prze-
pełnione modlitwą kontemplacyjną miej-
sce, związane z dziełem życia bł. o. Ho-
norata Koźmińskiego, zajmują mniszki 
klaryski kapucynki.

Kolejnym ważnym, a zarazem najstar-
szym zabytkiem Przasnysza jest późnogo-
tycka fara z charakterystyczną, wzniesio-
ną obok kościoła murowaną dzwonnicą. 
Niestety, przypadające na wiek XVII po-
żary i zniszczenia odcisnęły swoje piętno 
na oryginalnych dekoracjach świątyni. 
Dzisiejsze wnętrze kościoła swój charak-
ter zawdzięcza w głównej mierze pracy 
i zapałowi proboszcza ks. Stanisława Cza-
plińskiego, który na początku XX wieku 
zdołał podnieść budowlę z ruiny i dopro-
wadzić do stanu, w  jakim  możemy po-
dziwiać  ją dzisiaj.

Do najważniejszych wydarzeń w dzie-
jach tej świątyni należy zaliczyć chrzest 
św. Stanisława Kostki jesienią 1550 r. 
W kościele parafialnym rodzina Kostków 
miała swoją prywatną kaplicę, a z racji 
położenia rodowej siedziby we wsi Rost-
kowo dzieci były chrzczone właśnie u św. 
Wojciecha w Przasnyszu. Tutaj spoczęli 
rodzice i rodzeństwo Stanisława, a po-
śród nich jego starszy brat Paweł, który 
po śmierci świętego stopniowo rezygnu-
jąc z ziemskich godności, oddawał się po-
kucie i życiu duchowemu, aż do śmierci 
w opinii świętości.

Dzisiejsze Rostkowo jest malowniczą 
miejscowością położoną w niewielkiej 

PRZASNYSZ
PIĘKNA POLSKA Paweł Marczak
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ŚWIATOWE DNI RODZINY
JULIA JAROSZEWSKA

W 1994 roku z inicjatywy Jana Pawła II 
odbyło się I Światowe Spotkanie Rodzin. 
W tym roku, 22 sierpnia w Dublinie w Ir-
landii  przedsta-
wiciele  rodzin 
spotkali  się  dzie-
wiąty  raz,  aby 
rozmawiać o roli, 
p o s ł ann i c tw i e 
i  wartości  rodzi-
ny.  Tym  razem 
przyświecało  im 
hasło  „Ewange-
lia  rodziny:  ra-
dość  dla  świata” 
W  dyskusjach 

podnoszono  wagę  relacji  międzypoko-
leniowych. Mówiono,  jak ważne dla  ro-
dziny, dla społeczeństwa i dla świata jest 

umacnianie  więzi 
między  młodymi 
i  starymi.  W  pro-
gramie znalazły się 
również  wspólne 
modlitwy  i    świa-
dectwa.  W  Mszy 
Świętej,  którą  ce-
lebrował    papież 
Franciszek, uczest-
niczyli    także  kar-
dynałowie  i bisku-
pi.

PIĘKNA POLSKA

odległości  od  Przasnysza. Wzniesiony  tu 
w XV wieku dwór i kapliczka były siedzi-
bą rodziny herbu Dąbrowa, która używała 
przydomka, a następnie nazwiska Kostka. 
Tu przyszedł na świat Stanisław - później-
szy  patron  Polski  i  szczególny  opiekun 
dzieci i młodzieży.

Rostkowskie  sanktuarium  zostało 
wzniesiona pod koniec XIX wieku w wy-
razistym  neogotyckim  stylu,  w  miej-
scu  wcześniejszej  zaniedbanej  świątyni. 
Umieszczone  w  głównym  ołtarzu  reli-
kwie  świętego Młodzianka były przyczy-
ną dwóch wielkich wydarzeń  religijnych, 
które  zgromadziły  wielotysięczne  tłumy 
wiernych.  Pierwsze  z  nich  miało  miejsce 
w  1926  r.  i  było  związane  z  ponownym 
sprowadzeniem relikwii z Rzymu do Pol-
ski.  Kolejne  wiązało  się  z  obchodzonym 
w 1967 r. 400-leciem urodzin św. Stanisła-
wa. Gospodarzem ówczesnych uroczysto-

ści  był  prymas  Polski  Stefan  Wyszyński 
oraz  biskup  krakowski  Karol  Wojtyła  – 
późniejszy św. Jan Paweł II. Od 1983 roku 
datuje się początek tradycji pieszych piel-
grzymek dzieci  i młodzieży z Przasnysza 
do Rostkowa. 
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KRONIKA PARAFIALNA KRONIKA PARAFIALNA

BOŻE CIAŁO

KAPITUŁA POLSKIEJ PROWINCJI PASJONISTÓW

WARSZTATY BIBLIJNE

BOŻE CIAŁO
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KRONIKA PARAFIALNA KRONIKA PARAFIALNA

15 CZERWCA
BOŻE CIAŁO

W  Uroczystość  Najświętszego  Ciała 
i Krwi Chrystusa rozpoczęły się regular-
ne msze w nowym kościele. Jako jeden 
z  pierwszych  swoją  Mszę  prymicyjną 
odprawił  tego  dnia  w  naszej  świątyni 
ks. Bartłomiej Michalski, który kilka dni 
wcześniej przyjął święcenia kapłańskie.

20 CZERWCA
KAPITUŁA POLSKIEJ PROWINCJI

PASJONISTÓW
Polska Prowincja Zgromadzenia Męki 

Jezusa  Chrystusa,  którego  zakonnicy 
posługują już niemal dziesięć lat w na-
szej  parafii  w  dniach  18-22  czerwca 
odbywała  swoją  kapitułę.  Jest  to  spo-
tkanie, na którym wybiera  się  jego za-
rząd prowincji na czteroletnią kadencję 
i dyskutuje o ważnych sprawach życia 
wspólnot,  apostolatów  i  charyzmacie 
zakonnym.  W  obradach  wzięli  udział 
trzej  ojcowie  z  naszej  parafii.  Kapituła 
wybrała  na  urząd  prowincjała  –  czyli 
przełożonego całej prowincji o. Łukasza 
Andrzejewskiego, a na  jednego z Kon-
sultorów o. Przemysława Śliwińskiego.

13-17 SIERPNIA
WARSZTATY BIBLIJNE

W ramach projektu z Budżetu Party-
cypacyjnego  –  Małe  Centrum  Kultury 
przy Ostródzkiej  odbyły  się Warsztaty 
Biblijne dla dzieci, które w wakacyjnym 
czasie przyciągnęły grono  chętnych do 
lepszego poznania Pisma Świętego.

20-27 SIERPNIA
WYJAZD ORATORIUM 

Młodzież z Oratorium św. Gabriela 
wraz  ze  swoim  opiekunem  o.  Łuka-

szem,  wyjechała  na  tygodniowy wy-
poczynek w Beskid Wyspowy. Relację 
z  tego wydarzenia można znaleźć na 
profilu Oratorium: 
www.facebook.com/oratoriumGabriela

1 WRZEŚNIA
ZMIANY

PERSONALNE 
Do naszej wspólnoty parafialnej do-

łączyli  o. Andrzej  Jakimiak  i  o.  Jerzy 
Słowikowski. O. Sebastian Walak roz-
począł posługę w parafii w Łodzi.

9 WRZEŚNIA
FESTYN PARAFIALNY 

W  drugą  niedzielę  września  odbył 
się  kolejny  festyn  rodzinny  „Gabriel-
-święty  uśmiechu”.  W  czasie  jego 
trwania mogliśmy nie tylko doskonale 
spędzić czas,  lepiej się poznać, wspa-
niale się bawić i skosztować wyśmieni-
tych smakołyków, ale także wesprzeć 
budowę  naszego  kościoła.  (zdjęcia na 
ostatniej stronie)

16 WRZEŚNIA
ODPUST

ŚW. MATEUSZA
W niedzielę 16 września świętowa-

liśmy „imieniny naszej parafii” czyli 
Uroczystość  św.  Mateusza  Aposto-
ła  i  Ewangelisty.  Sumie odpustowej 
przewodniczył Ks. Abp Henryk Ho-
ser SAC. W swoim kazaniu wskazał 
na  wspaniałe  wzory  świętych,  któ-
rych śladami możemy podążać i my, 
wzrastając  w  wierze  i  miłości.  Do-
stojny gość zwrócił uwagę, że wielu 
świętych  patronujących  temu  miej-
scu to nie tylko przywilej, ale i zada-
nie.



Święty znalazł się w pobliżu miasta i układał się właśnie pod drzewem na noc, kiedy jakiś 
człowiek przybiegł doń i powiedział:

- Kamień! Kamień! Daj mi drogi kamień!
- Jaki kamień? - spytał święty.
- Minionej nocy, we śnie, ukazał mi się Pan i powiedział, że jeśli pójdę na peryferie mia-

steczka o zmroku, znajdę świętego, który da mi drogi kamień, a ten uczyni mnie na zawsze 
bogatym.

Święty spojrzał do torby i wyciągnął z niej jakiś kamień.
- Pewnie chodzi o ten tu - powiedział, podając mężczyźnie kamień. - Znalazłem go na ścież-

ce w lesie, parę dni temu. Oczywiście, możesz go wziąć.
Człowiek patrzył na kamień w zachwycie. Był to diament, wielki prawie tak, jak jajo. Wziął 

go i poszedł sobie. Całą noc wiercił się na posłaniu, nie mogąc zasnąć. Następnego dnia, 
o świcie, obudził świętego i powiedział:

- Daj mi bogactwo, jakie pozwala ci tak łatwo pozbyć się drogocennego diamentu.

ROZMAITOŚCI

OPOWIADANIE DLA DUCHA: Drogi kamień

ROZMAITOŚCI

REBUS DLA DZIECI

NA POPRAWĘ HUMORU
Pewien człowiek, który walczył z Bo-

giem, wszedł na szczyt najwyższej góry, 
jaką udało mu się znaleźć, i woła:

- Ej, Boże!
- Tak?
- Czym jest dla Ciebie milion lat?
- Phi, mniej niż jedną sekundą - odpo-

wiada Bóg.
- A czym jest dla Ciebie milion dola-

rów?
- Phi, ledwo jednym dolarem!
- W takim razie - mówi człowiek - daj 

mi milion dolarów.
Bóg na to:
- Dobrze, poczekaj jedną sekundę...

 
Piotrek ma coś załatwić u księdza pro-

boszcza.
- Zachowuj się grzecznie! - upomina go 

matka. - Jak zobaczysz księdza, powiedz 
ładnie: „Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus”.

Kiedy Piotrek wraca, mama upewnia 
się:

- Byłeś grzeczny?
Chłopiec na to:
- Tak, tylko księdza nie było na ple-

bani i otworzyła mi gospodyni, więc jej 
powiedziałem: „Bądź pozdrowiona, łaski 
pełna”.

18

Rozwiązane hasło:
.....................................................................................
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ROZMAITOŚCIROZMAITOŚCI

WESPRZYJ BENEDICTUM
Nasz kwartalnik jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich. Koszt wydania każdego numeru 
Benedictum ponosi Parafia św. Mateusza. Jeśli podoba ci się nasze pismo i chciałbyś wspo-
móc redakcję  możesz to uczynić wspierając naszą parafię i wszystkie prowadzone tu dzieła. 
Możesz również zaangażować się we współpracę z redakcją poprzez tworzenie artykułów, 
grafik, zdjęć, czy zwyczajnie poprzez pomoc w redagowaniu tekstów i składaniu pisma. 
Każdy z nas ma jakiś talent, który może pomnożyć dla dobra innych do czego zachęcamy.

Rzymskokatolicka Parafia św. Mateusza Ap. i Ew. ul. Ostródzka 172, 03-289 Warszawa 
Numer konta bankowego:

0 4  1 0 9 0  1 8 4 1  0 0 0 0  0 0 0 1  1 2 9 1  8 5 7 0
Email: redakcja.benedictum@gmail.com

ŚW. STANISŁAW KOSTKA
(1550 – 1568)

Do wyższych rzeczy zostałem stworzony.

Ad maiora natus sum



Parafia św. Mateusza Ap. i Ew.
ul. Ostródzka 172, 03-289 Warszawa

www.pasjonisci.org.pl; benedictum@pasjonisci.org.pl;
www. facebook.com/parafiaostrodzka


