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Wiosna 2020 roku niechybnie przejdzie do historii. Pojawienie 
się nowego groźnego wirusa wywróciło do góry nogami świat, 
w którym żyjemy. Nasze codzienne obowiązki, przyzwyczaje-
nia, praca, szkoła, podróże a nawet religia – niemal wszystko się 
zmieniło. Przez prawie dwa miesiące funkcjonowaliśmy w spo-
sób, którego zapewne jeszcze na początku tego roku nikt by sobie 
nie wyobraził. Każdego, kto próbowałby nas przekonać, że wiel-
kie metropolie zamrą na kilka tygodni, posądzilibyśmy o brak ro-
zumu. Jednak stało się. Dziś wszyscy stawiamy sobie pytanie, co 
będzie dalej, jak będzie wyglądać nasze życie w najbliższej przy-
szłości, czy dotknie nas kryzys, co jeszcze możemy utracić.
Nasza redakcja nie mogła przejść obojętnie wobec tych pytań. 
Postanowiliśmy zabrać się do tematu po bożemu i na motyw 
przewodni numeru wybraliśmy zaufanie Bogu. Naszym roz-
ważaniom będzie przewodził Psalm 121, którego tekst wraz 
z komentarzem rozpoczyna wiosenno-letni numer Benedictum. 
W biblijnej historii Naamana uzdrowionego z trądu chcemy zo-
baczyć postawę człowieka wobec choroby i cierpienia. Kult Naj-
świętszego Serca Jezusa to z kolei znak nadziei dla świata, który 
zwraca się do źródła miłości, prosząc o miłosierdzie. W numerze 
nie zabrakło także historycznego spojrzenia na zjawisko epidemii 
oraz próby dostrzeżenia tego, co dobrego może pozostać z tego 
trudnego doświadczenia, które stało się naszym udziałem.
Jak zwykle, nasi autorzy przygotowali wiele ciekawych tekstów 
odnoszących się do aktualnych wydarzeń. Są też stałe rubryki, 
które cieszą się popularnością wśród czytelników. Zachęcamy do 
lektury. Oby pomogła nabrać ufności w Miłosierdzie Boga.

O. Łukasz Andrzejewski CP

Drodzy czytelnicy,
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PSALM 121 
JOANNA CZLAPSKA, KANCLERZ BRACTWA SŁOWA BOŻEGO

Treść Psalmu
Wznoszę swe oczy ku górom:
Skądże nadejdzie mi pomoc?
Pomoc mi przyjdzie od Pana,
co stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli zachwiać się twej nodze
ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.
Oto nie zdrzemnie się
ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.
Pan cię strzeże,
Pan twoim cieniem
przy twym boku prawym.
Za dnia nie porazi cię słońce
ni księżyc wśród nocy.
Pan cię uchroni od zła wszelkiego:
czuwa nad twoim życiem.
Pan będzie strzegł
twego wyjścia i przyjścia
teraz i po wszystkie czasy.

Psalm 121 należy do grupy tak zwanych 
psalmów stopni, które były śpiewane przez 
pielgrzymów podążających do świątyni je-
rozolimskiej. My też w naszym ziemskim 
życiu jesteśmy pielgrzymami. Podążamy 

różnymi ścieżkami do kre-
su naszych dni. Czasami 
napotykamy na ostre za-
kręty bądź trudne do po-
konania przeszkody. Cza-
sami otacza nas ciemność, 
ogarnia poczucie bezrad-
ności i lęku. Bóg jednak 
daje każdemu z nas obiet-
nicę, „Pan cię uchroni od 
zła wszelkiego: czuwa nad 
twoim życiem” (Ps 121,7). 
Wczytując się w słowa 
Psalmu 121, rzeczywiście 

możemy napełniać się tą obietnicą Bożej 
opieki. Hebrajskie słowo shemar oznacza-
jące „strzec”, „chronić” pojawia się w tym 
krótkim ośmiowersowym psalmie aż sześć 
razy. Bóg jawi nam się jako strażnik, któ-
ry czuwa nad swoim ludem, by go strzec 
i chronić przed złem. Jest jak cień, który stoi 
po prawicy swojego ludu (por. Ps 121,5). 
Czytając piąty wers, w którym mowa o pra-
wości człowieka, można zadać sobie pytanie 
o swoją wierność Bogu i Jego prawu? Czy 
dochowuję wierności zwłaszcza wtedy, gdy 
napotykam  przeciwności, gdy świat zdaje 
się krzyczeć, że Boga nie ma? Pan Bóg za-
prasza nas każdego dnia do ufnego spoglą-
dania w Jego kierunku, do wznoszenia oczu 
ku górze (por. Ps 121,1), do zawierzania sie-
bie Jego bezgranicznej miłości i zanurzania 
w pokoju, którego On jest źródłem.

Czy pozwalam, by Boży pokój mimo ze-
wnętrznych niepokojów zagościł w moim 
sercu? Czy ufam Bogu i wierzę, że stoi przy 
moim boku? Czy wierzę, że pomoc przyj-
dzie od Pana?
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ZAUFANIE W HISTORII BIBLIJNEJ (NAAMAN) 
O. WALDEMAR LINKE CP 

UFNOŚĆ A CHOROBA: 
WĄTPLIWOŚCI NAAMANA

Choroba to doświadczenie, które odbiera nam 
różne możliwości, ale przede wszystkim wysta-
wia na próbę nasze poczucie, że jakoś panujemy 
nad materią życia. W chorobie trzeba zażywać 
lekarstwa, które nie są smaczne, robić to, czego 
nie lubimy, nie robić tego, co lubimy. Dlatego 
w chorobie łatwo o bunt będący przejawem lęku 
i bezradności. Wraz z nim pojawia się też często 
drażliwość, której przyczyną jest przekonanie, 
że skoro nie panujemy nad rzeczywistością (lub 
– mówiąc dokładniej – straciliśmy złudzenie, że 
tak jest), targa nami niepokój, że cokolwiek się 
dzieje, jest wymierzone w nas i ma na celu poka-
zanie, jak mało znaczymy w oczach innych. Pali-
wem buntu staje się wtedy ambicja czy poczucie 
własnej wartości dotknięte do żywego świado-
mością, jak niewiele możemy w chorobie. Co jest 
natomiast na drugim biegunie buntu? Ufność. 
Nawet jeszcze nie zaufanie do kogoś, bo ono już 
buduje na ufności, ale własne fundamentalne 
nastawienie wobec nie dającego się kontrolować 
świata, który w każdej chwili może nas czymś 
zaskoczyć. 

W Piśmie Świętym możemy znaleźć opowia-
danie, które w modelowy sposób pokazuje, czym 
jest ten wachlarz uczuć towarzyszących choro-
bie. To opowiadanie o uzdrowieniu Naamana (2 
Krl 5,1-19a), które znajduje swoje odbicie nawet 
w nauczaniu Jezusa Chrystusa (Łk 4,27). Przyj-
rzymy się tej biblijnej narracji, by zobaczyć, jak 
w sercu człowieka rodzi się ufność, zaufanie, 
a w końcu wiara.

ELIZEUSZ – MĄŻ BOŻY

Opowieść o Elizeuszu jest powiązana ściśle 
z cyklem opowieści o innej postaci prorockiej, 
Eliaszu. To samotny bojownik sprawy Jahwe, 
która wydawała się już stracona na terytorium 
Izraela. Namaścił on Elizeusza jako swego na-
stępcę (1 Krl 19,16), a właściwie to miał namaścić, 
bo ostatecznie przekazanie urzędu prorockiego 
odbyło się przez okrycie Elizeusza płaszczem 
(1 Krl 19,19). Gest ten jest powiązany ze sceną 

odejścia Eliasza (2 Krl 2,13) i symbolizuje ciągłość 
misji dwóch proroków, których działanie zlewa 
się w jedną całość. Czytelnik bardzo rozbudo-
wanej narracji historycznej, którą znajdujemy 
w dużej części 1-2 Krl, może mieć kłopot z od-
różnieniem scen dotyczących jednego i drugiego 
proroka. Przejście suchą nogą przez Jordan (2 Krl 
2,8.14) to czyn szczególny (poprzednim, który 
robił takie rzeczy był Jozue, następca Mojżesza, 
por. Joz 3,14-17). Elizeusz może go dokonać nie 
dlatego, że ma magiczny przedmiot (płaszcz 
Eliasza), ale że uznaje się za jego następcę i suk-
cesora jego roli wobec Boga. W relacjach o Elize-
uszu nie chodzi wyraźnie o Elizeusza ani nawet 
o Eliasza, skoro mógł on zostać zastąpiony przez 
kogoś innego. Chodzi zaś (nic nowego w Piśmie 
Świętym) o Boga, który nie opuszcza swego ludu 
w żadnej sytuacji. Eliasz bał się, że po jego śmier-
ci zalew pogańskiego kultu Baala będzie całko-
wity (1 Krl 19,10.14). Jednak Bóg zapewnia go, 
że po Elizeuszu zostanie „siedem tysięcy takich, 
których kolana nie ugięły się przed Baalem i któ-
rych usta go nie ucałowały” (1 Krl 19,18). Bez Eli-
zeusza więc trud Eliasza i niebezpieczeństwa, na 
które się narażał, byłyby daremne. Bez Eliasza nie 
byłoby Elizeusza jako narzędzia Bożej opatrzno-
ści nad Jego ludem. Ale bez zbawczej woli Boga 
nie byłoby tej prorockiej epopei z dwoma bohate-
rami. Ostatecznie więc to Bóg jest w niej postacią 
pierwszoplanową, a Eliasz i Elizeusz odgrywają 
role pomocnicze.

NAAMAN POGANIN WIERZĄCY

Był naczelnym wodzem na dworze króla Ara-
mu czyli Królestwa Damaszku (w dzisiejszej 
Syrii). Za czasów Elizeusza było to najsilniejsze 
państwo między Asyrią a Egiptem, a więc regio-
nalny hegemon, wokół którego organizował się 
międzynarodowy układ polityczny tego regionu. 
Mówiąc krótko, Naaman był osobą bardzo waż-
ną, od której zależał los wielu ludów i królestw. 
Przywykł, że jego wola miała moc sprawczą, 
ponieważ rozkazywał nie tylko prostym żołnie-
rzom, ale również oficerom wysokiego szczebla. 
Musieli się z nim liczyć także władcy słabszych 
ośrodków zależnych od Aramu, gdy stojąc na 



czele wojska dyktował im 
warunki wojny lub po-
koju, konfliktu lub przy-
mierza. Trąd to choroba 
straszna dla każdego, ale 
jeśli chodzi o kogoś tak 
wysoko postawionego 
jak Naaman, to do zwy-
kłego ludzkiego dramatu 
dochodzą jeszcze męki 
upokorzonej buty wyho-
dowanej na przekonaniu 
o własnej wszechmocy 
i wszechwładzy. 

Kiedy Naaman staje 
u drzwi proroka Elize-
usza, oczekuje szacunku, 
uprzejmości, potraktowania z uwagą, doświad-
cza zaś czegoś przeciwnego. Gdy wódz aramej-
ski stawał ze swym wojskiem u bram miasta, 
otwierały się one i podejmował go z szacunkiem 
najwyższy godnością jego mieszkaniec. W prze-
ciwnym razie miasto to musiało być zdobyte 
i zniszczone, by na honorze wodza nie powstała 
plama. U drzwi izraelskiego proroka wita go słu-
ga i nie zaprasza do środka. Polecenie przekazane 
przez Elizeusza, by Naaman siedem razy obmył 
się w Jordanie, też nie wydaje mu się sensowne. 
Bunt Aramejczyka jest więc zrozumiały i nie wy-
maga uzasadnień. Znalazł się w sytuacji przymu-
sowej i frustrującej. Szukał uzdrowienia, a musiał 
się zmierzyć z tym, co w chorobie najtrudniejsze. 
Został potraktowany jak przedmiot. Nie okaza-
no mu szacunku, troski ani współczucia. Nikt się 
z nim nie liczył. Dlatego chce powrócić do Da-
maszku natychmiast, by nie kontynuować tego 
upokarzającego doświadczenia. Jego gniew pły-
nie głównie z tego, że sytuacja wymknęła mu się 
spod kontroli, nie realizuje się scenariusz, do któ-
rego był przyzwyczajony i który sobie wyobraził.

Charakterystyczne jest, że do zmiany nasta-
wienia doprowadzają go posługujący mu. Ży-
ciowe doświadczenie oswoiło ich z ufnym po-
wierzaniem się temu, co mówią inni. Ileż razy 
musieli wykonywać polecenia, których sens wi-
dzieli dopiero po ich wykonaniu albo też nie do-
wiadywali się nigdy, czemu służyło ich działa-
nie. Dla Naamana musiała to być trudna lekcja, 
jak dla każdego, kto nie jest przyzwyczajony do 
posłuszeństwa, nie jest wdrożony do ufności. 
Musiał się przełamać i na bok odłożyć własne 

racje. Bez tego trwałby w stanie emocjonalnego 
zawieszenia i buntu, w którym nikt nie mógł 
mu pomóc.

Tekst biblijny nie jest bogaty w psychologicz-
ne rozważania. Wiele emocji obecnych w tej 
parafrazie to wynik swoistej rekonstrukcji. Nie 
widzimy więc, jak buduje się zaufanie Naama-
na do Elizeusza. Nie ono też jest przedmiotem 
opowiadania, któremu się przyglądamy. Autor 
dość pospiesznie zmierza do tego, co dla niego 
jest najważniejsze. Naaman nie tylko zaufał pro-
rokowi, ale przede wszystkim uwierzył w Boga, 
któremu służy jego uzdrowiciel. Kiedy próbuje-
my zrozumieć motywy postaci w tym opowiada-
niu, to widzimy, że musiały się na to złożyć licz-
ne elementy. Przede wszystkim Naaman musiał 
zapomnieć o swej urażonej dumie, swych proble-
mach z obrazem siebie i tym wszystkim, co było 
źródłem jego buntu. Nie mniej istotną sprawą 
było to, że Elizeusz przez swą bezinteresowność 
wyrażającą się w odmowie przyjęcia hojnych 
„wyrazów wdzięczności” (2 Krl 5,16) skierował 
uwagę Naamana na Boga. Zachował się więc tak, 
jak powinien, jak Boże narzędzie, co wynikało 
z jego roli jasno nakreślonej w cyklu poświęco-
nym Eliaszowi i Elizeuszowi. Zaufanie zrodzone 
z doświadczonego dobrodziejstwa przerodziło 
się u Naamana w wiarę w Boga – źródło życia 
i Najwyższe Dobro.

W opowiadaniu tym znajdujemy więc poglą-
dową lekcję na temat tego, co nas spotyka w sta-
nie choroby, ale też wskazówkę, jak wtedy po-
stępować, aby pomóc sobie lub innym. Trzeba 
uwierzyć w Boga.

5
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WIARA W OBLICZU EPIDEMII 
BARTŁOMIEJ KUCEK

M otyw wystawienia wiary 
na próbę jest żywy nie 
tylko w chrześcijaństwie.  
Można powiedzieć, że 

jest on ponadreligijny, zrozumiały 
w każdej kulturze. Są sytuacje, które 
wystawiają na próbę także naszą wiarę 
w Boga. Bóg, który jest wszechmogący 
i wszechwiedzący, który jest nieskoń-
czoną dobrocią, jawi nam się jako ktoś, 
kto nigdy nie powinien dopuścić do 
nas zła i cierpienia. Pojawienie się ko-
ronawirusa spowodowało, że człowiek 
wierzący może zadawać sobie różne py-
tania. Jak ufać Bogu, gdy umierają nasi 
bliscy? Jak wierzyć w Jego opiekę nad 
światem i nad każdym z nas z osobna? 
Nie jesteśmy pierwszymi ludźmi, któ-

rzy zmagają się z epidemią. W dawnych 
czasach groźne choroby co jakiś czas 
zbierały swe śmiertelne żniwo. Mimo 
to przetrwała nie tylko ludzkość, ale też 
wiara. Umocniło ją zmaganie się z nie-
bezpieczeństwem.

Epidemia dżumy zwanej czarną 
śmiercią rozbudziła życia religijne – 
wierzono w moc modlitw, sakramen-
tów, rozpowszechniało się zamawianie 
Mszy świętych w intencji zmarłych, 
pielgrzymowano do Rzymu. Człowiek 
średniowiecza szukał oparcia w Bogu 
i w obliczu śmierci zwracał się do Boga 
nie przeciw Niemu. To oznaka ufności, 
że Bóg jest, czuwa i nie opuszcza nas 
w momencie zagrożenia. Wbrew wielu 
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niesprawiedliwym opiniom średniowie-
cze nie było epoką zacofania i ciemnoty, 
a ludzie uczeni starali się wyjaśnić przy-
czyny epidemii. Szukali też sposobów 
powstrzymania jej. Błądzili, bo na ów-
czesnym etapie rozwoju nauki, niewiele 
mogli zrobić.

Życie religijne kwitło również z po-
wodu wiary ludzi w to, że epidemia była 
karą za grzechy ludzkości. Jeśli nawet 
cierpienie człowieka jest konsekwencją 
nieposłuszeństwa względem Boga, to 
nie znaczy, że Bóg przestał nas kochać, 
bo to nie stanie się nigdy. On zawsze to-
warzyszy nam w cierpieniu, czego sym-
bolem jest  śmierć Chrystusa na krzy-
żu. Czasem jednak człowiek potrzebuje 
wstrząsu, przypomnienia o śmierci. To 
odrywa go od spraw przyziemnych 
i kieruje ku temu, co nieuniknione. Czło-
wiek współczesny zdaje się jednak tak 
bardzo szukać długiego życia, wręcz nie-
śmiertelności, że rzadko myśli o śmierci 
i o tym, co po niej nastąpi. Należy wciąż 
przypominać, że śmierć nie jest końcem 
dla człowieka wierzącego. Po niej cze-
ka nas życie wieczne. Zwątpienie, które 
ogarnia człowieka w obliczu śmierci ko-
goś bliskiego, jest zwyczajnym ludzkim 
odruchem. Na szczęście wiara przynosi 
ratunek. Wierzymy, że dusza jest nie-
śmiertelna, a śmierć nie oznacza końca 
wszystkiego. Tej wiary nie może znisz-
czyć żadna epidemia. Powinna raczej 
przypomnieć, co jest celem naszej życio-
wej wędrówki i pomóc nawróceniu. Nie 
można też patrzeć na epidemie w spo-
sób magiczny. Nie jest tak, że zarażony 
to grzesznik, a zdrowy jest bez grzechu. 
Choroba traktuje wszystkich równo i tak 
samo czyni śmierć. Warto przypomnieć 
sobie jedną z bardziej znanych alego-

rii – danse macabre (taniec śmierci), która 
uzmysławia, że śmierć nie ominie niko-
go. Dla niej wszyscy jesteśmy tacy sami. 
Pozycja społeczna, status majątkowy 
a nawet żarliwość modlitwy nie uchroni 
od śmierci. Oczywiście modlić się trzeba, 
ale jeśli modlimy się z przekonaniem, że 
Bóg ma spełnić nasze oczekiwania, bo 
my wiemy najlepiej, co jest dla nas do-
bre, to tak naprawdę nie modlimy się 
wcale. Modlitwa nie jest magią.

Kościół nie zostawia nas samych 
w trudnej sytuacji, ponieważ nie zosta-
wił nas i sam Bóg, który w tym Kościele 
działa. Świat rządzi się swoimi prawa-
mi, Bóg zaś dał nam wolną wolę i nie 
może nas przymusić do niczego. Świat 
bez epidemii i śmierci czeka na nas, ale 
to jest świat, do którego trafimy po tym, 
jak dobrze przeżyjemy naszą ziemską 
wędrówkę. Bóg nigdy nie cieszy się 
z naszego cierpienia, nigdy go nie pra-
gnie i przygotował dla nas wieczność, 
w której to już nie będzie nas dotyczyć, 
ale wpierw musimy mu zaufać i nie po-
rzucić tego zaufania. Wątpliwości mogą 
się mnożyć, mogą się potęgować. Będą 
wykorzystywane przez szatana do za-
chwiania naszej wiary, stanowią bowiem 
podatny grunt dla jego działań. Pró-
bował przecież swoich sztuczek nawet 
z samym Jezusem Chrystusem. Tym bar-
dziej warto uczestniczyć w życiu religij-
nym nawet w sytuacji znacznych ogra-
niczeń. O znaczeniu wiary w kontekście 
epidemii mówi często papież Franciszek. 
Bóg jest obecny w Kościele, toteż nie bój-
my się tu właśnie szukać odpowiedzi na 
wszelkie wątpliwości. Im bardziej zaufa-
my Kościołowi, tym bardziej będziemy 
bezpieczni i tym bardziej niezachwiana 
będzie nasza wiara.



8

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSOWE,
UFAMY TOBIE.

WERONIKA BEDNARSKA

„... Imiona tych, co rozszerzać będą 
to nabożeństwo, będą zapisane w mym 
Sercu i na zawsze w Nim pozostaną…”
12 obietnic, jakie Jezus przekazał czcicielom swego Serca

C zęsto spotykamy się z opinią, że 
wiele nabożeństw ma swoje korze-
nie w polskiej pobożności. Także 
niezwykle pięknemu nabożeństwu 

czerwcowemu jest przypisywana polska inspi-
racja. Nic bardziej mylnego. Korzenie tej mo-
dlitwy sięgają roku 1720, kiedy to w leżącej na 
riwierze francuskiej Marsylii wybuchła epide-
mia cholery. Miejscowy biskup, widząc drama-
tyczną sytuację wiernych związaną z epidemią, 
postanowił swoją diecezję poświęcić Sercu Je-
zusa. 1 listopada 1720 r. niedługo po odmówie-
niu aktu zawierzenia choroba zaczęła ustępo-
wać. Na pamiątkę tego wydarzenia marsylski 
ordynariusz nakazał odmawianie nowenny do 
najświętszego Serca Jezusa. Wraz z upływem 
czasu ta forma pobożności zaczęła się rozprze-
strzeniać na inne rejony Francji.

Drugim powo-
dem, dla które-
go nabożeństwo 
czerwcowe stało 
się tak popular-
ne, było widzenie 
świętej Małgorza-
ty Marii Alaco-
que. Tej skromnej 
wizytce w czerw-
cu w 1675 roku 
objawił się Chry-
stus, przekazując 
12 obietnic zło-
żonych czcicielom Najświętszego Serca. Dzięki 
tym wydarzeniom kult nabożeństwa do Serca 
Zbawiciela zaczął szerzyć się nie tylko we Fran-
cji, ale docierać daleko poza granice tego kraju. 

Na kształtowanie się formy tego nabożeństwa 
najmocniej wpłynęła siostra Aniela de Sainte-
-Croix. To od tej żyjącej w XIX wieku francu-
skiej zakonnicy pochodzi pomysł odmawiania 
w czerwcu litanii ku czci Najświętszego Serca 

Jezusowego. Współsiostrom tak się ten pomysł 
spodobał, że złożyły prośbę do papieża o za-
twierdzenie tego nabożeństwa jako oficjalnej 
praktyki Kościoła. W 1873 roku papież Pius X 
zatwierdził nabożeństwo, które wkrótce zaczęło 
się rozpowszechniać wśród wiernych. W Pol-
sce po raz pierwszy zostało ono odmówione 
1 czerwca 1857 roku w Lublinie, w klasztorze 
sióstr wizytek, następnie zaś było kultywowane 
w klasztorach w Warszawie i Krakowie. 

Oryginalny tekst tej modlitwy napisała siostra 
Anna Magdalena Remusat z Marsylii. Tekst skła-
dał się początkowo z 27 wezwań, a inspiracją 
była modlitwa ojca Jana Croiseta, który od 1691 
roku w ten sposób czcił serce Jezusa. W później-
szych latach Kongregacja Nauki i Wiary dodała 
6 kolejnych wezwań, które w sumie z tymi pier-
wotnymi tworzą 33 zwroty do Serca Jezusowe-
go. Znamienna liczba wezwań nawiązuje do 
liczby lat Jezusa na ziemi.

Dziś odmawiamy litanię składającą się z trzech 
części. Pierwsza dotyczy stosunku Jezusa do 
Ojca i do Ducha Świętego, druga przymiotów 
Jezusa, a trzecia miłości Bożego Serca do ludzi. 

Większość we-
zwań to prawie 
dosłowne cytaty 
z Pisma Święte-
go, pozostałe są 
bardzo mocno 
z nim powiązane. 

W Polsce tra-
dycja odmawia-
nia tej modlitwy 
była szczególnie 
umiłowana przez 
świętego Jana 
Pawła II, który 
powtarzał, że to 

nabożeństwo jest odpowiedzią na słowa Jezusa 
skierowane do siostry Małgorzaty Marii Alaco-
que. Choć ta litania jest w Polsce mniej popu-
larna niż nabożeństwo majowe, to warto o niej 
pamiętać, bo jej piękna biblijna treść może po-
móc w rozważaniu bożej miłości i wielkich dzieł 
odkupienia, z jednoczesnym przyzywaniem mi-
łosierdzia dla nas grzesznych w tym trudnym 
czasie. 



F ides omnium christianorum in Tri-
nitate consistit [łac. wiara wszyst-
kich chrześcijan opiera się na Trój-
cy Świętej] zauważył w Expositio 

Symboli św. Cezary z Arles. To spostrzeżenie 
zamieszczone jest także w Katechizmie Ko-
ścioła Katolickiego, bo przy chrzcie, który 
jest włączeniem w chrześcijańską społecz-
ność, katechumen musi potwierdzić swoją 
wiarę trzykrotnie: w Boga Ojca, w Jezusa 
Chrystusa i w Ducha Świętego. Fakt ten znaj-
duje także odzwierciedlenie w chrzcie Pana 
Jezusa w Jordanie. Wówczas pojawiają się 
wszystkie trzy Osoby Boskie. Pan Jezus stoi 
na brzegu rzeki, Ojciec wypowiada słowa do 
Niego i do zgromadzonych, a Duch Święty 
pokazuje się w postaci gołębicy.

U podstaw chrześcijańskiego życia stoi wiara 
w Trójjedynego Boga, który pomimo swej jed-
ności  i niepodzielności  istnieje w  trzech oso-
bach: Bogu Ojcu, Jezusie Chrystusie i Duchu 
Świętym.  Zrozumienie  tego  dogmatu  prze-
kracza  ludzkie możliwości. Możemy  jedynie 
zbliżyć się do prawdy, nie rozumiejąc jej. Po-
twierdzenie znajdujemy w Katechizmie: We-
wnętrzność Jego Bytu jako Trójcy Świętej stanowi 
tajemnicę niedostępną dla samego rozumu, a nawet 
dla wiary Izraela przed wcieleniem Syna Bożego 
i posłaniem Ducha Świętego.
Z  historycznego  punktu  widzenia  prawda 
o  trójjedności  Boga  występuje  już  w  listach 
apostolskich.  To  z  nich  pochodzą    pozdro-
wienia, które słyszymy podczas liturgii: Łaska 
Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności 
w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi 
[2 Kor 13, 13]. Wcześniej, w Piśmie Świętym, 
wielokrotnie pojawia się przesłanka do istnie-
nia Boga w Trzech Osobach. W samej Księdze 
Rodzaju [Rdz 1, 26] Bóg mówi: Uczyńmy… . 
Ten  zwrot może mieć  jednak  dwojakie  zna-
czenie. Albo wskazuje na to, że Bóg istnieje nie 
w  jednej osobie, albo  jest użyty  jako pluralis 
maiestatis, czyli  liczba   mnoga podkreślająca 
dostojeństwo  osoby  wypowiadającej  te  sło-

wa. Pełniejszy obraz trójjedności Boga zawar-
ty w Piśmie oddają fragmenty Ewangelii wg 
św.  Jana:  J 1,1; 1,18;  J 20-29;  J 10,30. Ponadto 
w Ewangelii wg św. Mateusza Chrystus dając 
polecenie swoim uczniom, daje nakaz: Idźcie 
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzie-
lając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego [Mt 28, 19].
Powyższe  fragmenty  znajdują  potwierdze-
nie  w  udokumentowanej  nauce  Kościoła 
z czasów soboru w Nicei (325 r.) i w Konstan-
tynopolu  (381  r.).  Pierwszy  z nich ustalił,  że 
Syn jest współistotny Ojcu, a nie mniejszy czy 
różny od Niego. 
Jedno z najnowszych i najprostszych stwier-
dzeń  w  obronie  dogmatu  o  Trójcy  Świętej 
zostało  wygłoszone  przez  papieża  Francisz-
ka w 2013 roku: Najświętsza Trójca nie jest 
wytworem ludzkiego umysłu: jest obliczem, 
którym sam Bóg się objawił, nie z wysokości 
katedry, ale krocząc razem z ludzkością. To 
właśnie Jezus objawił nam Ojca i obiecał nam 
Ducha Świętego. Bóg kroczył z nami w dzie-
jach ludu Izraela a Jezus kroczy z nami za-
wsze, obiecał nam Ducha Świętego [...].
Współcześnie  dialog  filozoficzny  rozważa-
jący  fakt  trójjedności  Boga  jest  praktycznie 
znikomy  i  stanowi  margines  debaty  teolo-
gicznej.  Brak podważania  tego dogmatu  jest 
widocznym  sukcesem wielowiekowej  i  cier-
pliwej pracy Kościoła. Głęboka refleksja tęgich 
umysłów Kościoła nad naturą Boga sprawiła, 
że podważanie dogmatu trynitarnego jest dziś 
niezauważalne.
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K oronawirus – to słowo, któ-
re wywróciło nasz świat 
do góry nogami. Władze 
państw na całym świecie 

podjęły działania, które miały ograni-
czyć rozprzestrzenianie się choroby. 
Kościół Katolicki w trosce o wiernych 
wprowadził wiele obostrzeń w za-
kresie sprawowania sakramentów. 
Trudno to zaakceptować. Warto jed-
nak uświadomić sobie, że wielu z nas 
doświadcza podobnych trudności na 
co dzień. Ludzie w podeszłym wieku 
albo obłożnie chorzy nie są w stanie 
uczestniczyć w niedzielnej Euchary-
stii. Kościół to rozumie, toteż w oficjal-
nych dokumentach reguluje obowiąz-
ki wiernych i wskazuje, kto jest z nich 
zwolniony.

Obowiązek uczestnictwa we Mszy 
świętej został wskazany w 1247 kanonie 
Kodeksu Prawa Kanonicznego: „W nie-
dzielę oraz w inne dni świąteczne nakaza-
ne, wierni są zobowiązani uczestniczyć we 
Mszy […]”. Jednak Katechizm Kościoła 
Katolickiego dodaje, że z tego obowiąz-
ku zwalniają ważne powody, na przy-
kład choroba, pielęgnacja niemowląt, 
nieustanna opieka nad chorymi, niesie-
nie pomocy w wypadkach i klęskach 
żywiołowych, wykonywanie pracy za-
wodowej w ruchu ciągłym, brak moż-
liwości dostania się do kościoła z po-
wodu znacznej odległości przy braku 
środków lokomocji a także dyspensa 
udzielona przez ordynariusza miejsca 
(KKK 2181).

Czy jednak udzielone nam przez 
biskupów dyspensy oznaczają, że mo-
żemy zrobić sobie wolne od kościoła? 
Wierni, którzy nie mogą uczestniczyć 
w niedzielnej Eucharystii, powinni mo-

dlić się, pozostając w domu. W mia-
rę możliwości mogą też skorzystać 
z transmisji radiowej, telewizyjnej lub 
internetowej. Chociaż nie mają możli-
wości spotkania Chrystusa obecnego 
pod postaciami chleba i wina, to jednak 
mogą, karmić się Jego słowem, uczest-
nicząc w liturgicznej modlitwie całego 
Kościoła. W ostatnim czasie otworzy-
ły się przed nami nowe możliwości 
uczestnictwa w nabożeństwach bez 
wychodzenia z domu. Parafie, zgro-
madzenia zakonne, diecezje a nawet 
poszczególni księża ułatwiają wiernym 
rozwijanie  życia duchowego, transmi-
tując Msze św., nabożeństwa, kateche-
zy, rekolekcje i prowadząc internetowe 
lekcje religii albo spotkania z grupami 
modlitewnymi. Również w naszej pa-
rafii mamy możliwość wzięcia udziału 
w nabożeństwach, rekolekcjach, czy-
taniu Słowa Bożego i konferencjach za 
pośrednictwem transmisji na żywo pro-
wadzonej na stronach facebookowych 
„Misja Gabriela” oraz „Parafia Św. Ma-
teusza, Ostródzka”.

Pośród całego wachlarza transmi-
sji kursów i spotkań jedne są robio-
ne profesjonalnie, inne pokazują, że 
ich autorzy dopiero zaznajamiają się 
z działaniem mediów społecznościo-
wych. Jednak żadna, nawet najlepiej 
przeprowadzona  transmisja nie zastą-
pi Eucharystii, która jest spotkaniem 
z żywym Bogiem, podobnie jak roz-
mowa telefoniczna nie zastąpi spotka-
nia z drugim człowiekiem. Nie można 
więc „zasubskrybować” Mszy św., do 
czego przyzwyczaiły nas portale inter-
netowe, oferując rozrywkę bądź usługi. 
Uczestnictwo w liturgii wymaga nasze-
go zaangażowania i wysiłku, wymaga 

SUBSKRYPCJA KOŚCIOŁA?
MICHAŁ KOWALSKI I TOMASZ WIADEREK



pójścia do Chrystusa wychodzącego ku 
nam.

Innym problemem jest ograniczenie 
możliwości korzystania z sakramentu 
spowiedzi w czasie epidemii. Wiele osób 
pyta, czy i tu nie można by pozwolić na 
udzielanie rozgrzeszenia przez środki 
audiowizualne. Ponieważ wątpliwości 
były poważne, głos zabrał rzecznik Kon-
ferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Ry-
tel-Andrianik, który wyjaśnił, że nie jest 
możliwa spowiedź przez telefon lub In-
ternet, bo w przestrzeni wirtualnej nie ma 
sakramentów. Warto jednak podkreślić, 
że pomimo pandemii wielu kapłanów 
cały czas posługiwało w konfesjonałach, 
zapewniając różne możliwości skorzysta-
nia z sakramentu pokuty i pojednania. 

Pandemia sprawiła, że doświad-
czamy pomysłowości duchownych 
i świeckich w wielu aspektach kościelnej 
rzeczywistości. Pokazuje to, że powoła-
niem uczniów Chrystusa jest głoszenie 
Ewangelii bez względu na czasy i oko-

liczności. Obecność nauczania Kościoła 
w Internecie bardzo szybko się poszerza. 
Warto się temu przyjrzeć i wyciągnąć 
właściwe wnioski. Rekolekcje i kateche-
zy internetowe pomogą zabieganym, ale 
nie powinny przecież stać się regułą.

Kościoła nie da się „zasubskrybo-
wać”, ale wiele przejawów jego obec-
ności w rzeczywistości cyfrowej może 
pomóc w dotarciu z przesłaniem Ewan-
gelii na krańce świata, również tego wir-
tualnego. Papież Franciszek nieustannie 
przypomina o konieczności wyjścia na 
peryferie. Nieśmy więc światło Chry-
stusa również tym, dla których świat 
wirtualny stał się miejscem codziennej 
egzystencji. Nie po to, by utwierdzić ich 
w swoim wyborze, ale pokazać piękno 
stworzenia, zwiastować radość Chry-
stusową i świadczyć o Bożej miłości, 
która rozprasza wszelki mrok. Interne-
towa rzeczywistość stwarza ogromne 
możliwości i warto z nich korzystać, ale 
ma też ciemną stronę i trzeba o tym pa-
miętać.
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O. ŁUKASZ ANDRZEJEWSKI CP: Od kil-
ku lat przy kościele Matki Bożej Zwycięskiej na 
Kamionku działa wspólnota osób owdowiałych. 
Czym jest ta wspólnota?

P. TERESA KRYNICKA-WIĘCKOWSKA: To 
niesformalizowana grupa osób z różnych parafii 
warszawskich i podwarszawskich, która działa 
przy parafii na Kamionku za zgodą księdza pro-
boszcza – Wacława Madeja i księdza biskupa Ro-
mualda Kamińskiego. Wspólnota adresowana jest 
przede wszystkim do osób owdowiałych, które 
szukają pokrzepienia po stracie osoby najbliższej 
– współmałżonka.

Kiedy zakładaliśmy wspólnotę na jesieni 2012 
roku, nie mieliśmy ustalonej nazwy. Po kilku 
miesiącach zrozumieliśmy, że naszym celem jest 
„przebycie drogi do Emaus” i zgoda na duchową 
przemianę, na nowe spojrzenie na własne życie. 
Przyjęliśmy więc nazwę Wspólnota Osób Owdo-
wiałych W drodze do Emaus.

Zależy nam bardzo na otwartym charakterze 
grupy. Nie ma zapisów, nie ma żadnych formalno-
ści, każdy może przyjść na Mszę św. lub spotkanie. 
Teraz jest to utrudnione, ale mamy nadzieję, że 
czas epidemii minie i znowu będziemy mogli spo-
tkać się w licznym gronie. Na comiesięczne Msze 
święte i spotkania przychodzi ponad 50 osób.

O. ŁUKASZ: Skąd wziął się pomysł tworzenia 
grupy dla ludzi, którzy stracili współmałżonka?

P. TERESA: Pomysł wynikał z własnych do-
świadczeń. Powstał z silnego pragnienia stworze-
nia w Kościele  miejsca,  w którym osobom owdo-
wiałym będzie łatwiej przeżyć bardzo trudny czas 
żałoby. W moim przekonaniu jest to czas, kiedy 
trzeba od nowa przemyśleć, przemodlić, przebu-
dować stosunek do Boga, do bliskich i do samego 
siebie. Na dodatek trzeba to zrobić w jednej z naj-
trudniejszych sytuacji w życiu. Łatwo popełnić błę-

dy, zagubić się. Możliwość wspólnej modlitwy za 
zmarłych, rozmowy z osobami które nas rozumieją, 
bo przeżywają podobne problemy – to wielki dar.

O. ŁUKASZ: Kto był zaangażowany w po-
wstanie tej wspólnoty i otaczał ją duszpasterską 
opieką?

P. TERESA: Pierwszym opiekunem grupy był 
ks. dr Leszek Woroniecki, pallotyn. Mądrze i spo-
kojnie kształtował charakter naszego działania. 
Wskazał cel – zmianę spojrzenia na własne życie, 
na nasz osobisty dramat. Zachęcał nas do umiło-
wania Słowa Bożego. Niestety, po dwóch latach 
został skierowany do pracy w Szwajcarii, ale zo-
stawił nam swojego następcę ks. dr. Michała Łoba-
zę, również pallotyna.

Ksiądz Michał rozwinął naszą wspólnotę. Za-
wsze uśmiechnięty i gotowy do pomocy potrafił 
zaprzyjaźnić się z młodymi i starszymi, uczył nas 
modlitwy i odpowiedzialnego traktowania siebie 
i innych. Kiedy ks. Michał został proboszczem 
w Międzyrzeczu (ok. 400 km od Warszawy), za-

opiekował się nami o. Łukasz Andrzejewski, pa-
sjonista, który mamy nadzieję – pozostanie z nami 
na dłużej. Mimo że jest najmłodszym z naszych 
duszpasterzy, cieszy się już dużym autorytetem, 
uznaniem i zaufaniem.

W DRODZE DO EMAUS
- WSPÓLNOTA OSÓB OWDOWIAŁYCH

O. ŁUKASZ ANDRZEJEWSKI CP



O. ŁUKASZ: Jak początkowo inicjatywa ta 
była odbierana przez innych?

P. TERESA: Niektórym pomysł utworzenia 
Wspólnoty Osób Owdowiałych nie wydawał się 
oczywisty. Natomiast ci, którzy sami przeżyli 
śmierć bliskiej osoby, nawet jeśli nie deklarowali 
uczestnictwa, widzieli sens jej powołania. Trud-
ności sprawiało znalezienie opiekuna duchowego, 
ale doświadczyliśmy wielkiej łaski od Boga, że na 
naszej drodze postawił początkowo księży palloty-
nów, a teraz ojców pasjonistów.

O. ŁUKASZ: Doświadczenie utraty kogoś bli-
skiego to bardzo trudne doświadczenie. Jak poma-
ga w nim uczestnictwo we wspólnocie?

P. TERESA: W wymiarze duchowym pomaga 
wspólna modlitwa, uczestnictwo w Eucharystii 
i otrzymywane za ich pośrednictwem łaski od Boga.

W wymiarze społecznym pomaga rozmowa, 
dzielenie się, współodczuwanie z innymi osoba-
mi owdowiałymi. Można nawet płakać nad losem 
swoim i innych, powoli zmieniać spojrzenie na wła-
sną sytuację. Pomaga nam w tym nieoceniona pani 
Anna Putro, doświadczony psycholog pracujący 
z osobami w żałobie.

Naszym zamysłem było to, aby po pewnym cza-
sie, który przyniesie pokrzepienie i ułatwi powrót 
do życia, poszczególne osoby angażowały się w ży-
cie Kościoła wedle własnych pragnień (działanie na 
rzecz swoich parafii, pomoc innym). Z założenia nie 
jest to wspólnota „na stałe”. Z perspektywy ponad 7 
lat istnienia Wspólnoty Osób Owdowiałych widać, 
że w wielu przypadkach tak jest. Skład grupy się 
zmienia, jedni przychodzą, drudzy odchodzą. Jest 
jednak spora grupa tych, którzy się lepiej poznali, 
czasem zaprzyjaźnili i pozostają stałymi uczestni-
kami naszych spotkań.

O. ŁUKASZ: Czy tego typu wspólnoty w Ko-
ściele są potrzebne w zmieniającym się społeczeń-
stwie i czy mogłyby powstać w innych parafiach?

P. TERESA: W moim przekonaniu są potrzeb-
ne. Osoby przeżywające żałobę często nie znajdują 

zrozumienia w najbliższym środowisku - w pracy, 
wśród znajomych, a nawet wśród najbliższej rodzi-
ny. Wsparcie z ich strony wygasa po 2-3 miesią-
cach, a głęboki smutek, poczucie osamotnienia, ból 
pozostają jeszcze na długo. Okres żałoby staje się 
często czasem próby dla dawnych przyjaźni, relacji 
rodzinnych i koleżeńskich. Część z nich rozluźnia 
się lub całkiem zanika. Wtedy, żeby przetrwać i do-
brze przeżyć żałobę, potrzebna jest pomoc. Poza 
tym, kto ma pomóc wdowom  jeśli nie wspólnota 
parafialna?

O. ŁUKASZ: Jak wyglądają spotkania, kiedy 
i gdzie się odbywają i kto może do nich dołączyć?

P. TERESA: Na naszej comiesięcznej Mszy św. 
gromadzimy się w trzecią sobotę miesiąca o godz. 
16.00 w Konkatedrze na Kamionku (Warszawa, ul. 
Grochowska 365). Msza św. odprawiana jest w in-
tencji zmarłych współmałżonków.

Potem zazwyczaj spotykamy się w sali na ple-
banii na katechezie i agapie. Na razie te spotkania 
są niemożliwe. Oczywiście każdy, kto ma taką po-
trzebę, może uczestniczyć we Mszy św. i w naszych 
spotkaniach. Staramy się zamieszczać aktualne in-
formacje na naszej stronie www.doow.pl.

O. ŁUKASZ: Czy poza tymi spotkaniami 
wspólnota proponuje jeszcze jakieś formy aktyw-
ności?

P. TERESA: Kilka razy w roku uczestniczymy 
w dniach skupienia prowadzonych przez naszego 
opiekuna – ojca Łukasza Andrzejewskiego. Bierze 
w nich udział zazwyczaj około 25 osób. W ciągu 
roku szkolnego w grupie kilkunastu osób spotyka-
my się na plebanii na Kamionku dwa razy w mie-
siącu i na podstawie przygotowanych komentarzy 
rozważamy czytania z ostatniej niedzieli.

Kilka razy udało nam się zorganizować krótkie 
wyjazdy. Ostatnio 12 osób pojechało do Między-
rzecza, odwiedzić naszego poprzedniego opiekuna 
– księdza Michała. Przy okazji potraktowaliśmy tą 
wyprawę także krajoznawczo.

Najbliższe miesiące będą sprawdzianem, jak 
Wspólnota Osób Owdowiałych przerwa czas epi-
demii.
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DUCHOWOŚĆ ZAKONNA 
JAKUB MARCZAK

D ominikanie to potoczna nazwa 
braci należących do Zakonu Braci 
Kaznodziejów. Chociaż pochodzi 
ona od imienia założyciela, św. 

Dominika, to przywołuje dwa łacińskie sło-
wa: Domini canes, czyli „psy Pana”. Początki 
zakonu związane były z działalnością ka-
znodziejską na południu dzisiejszej Francji. 
Bracia, choć nie należeli jeszcze formalnie 
do żadnego zakonu, głosili tam Słowo Boże 
w niespotykany dotąd sposób. Prócz trady-
cyjnej wówczas misyjnej wędrówki organi-
zowali spotkania i dyskusje na tematy teolo-
giczne i dzięki obszernej wiedzy teologicznej 
oraz filozoficznej pokazywali błędy heretyc-
kich nauk. Zakon został zatwierdzony papie-
ską bullą w roku 1216, a w 1217 św. Dominik 
rozesłał z Prouille pierwszych braci. Zgodnie 
z nauką św. Dominika Słowo Boże powinno 
się głosić całym sobą. Postawę tę potwierdza 
bardzo popularna w zakonie dewiza, która 
wyraża istotę duchowości dominikańskiej: 
contemplata aliis tradere - nauczać innych 
tego, w czym jest się samemu zakorzenionym 
poprzez kontemplację.

Szczególne miejsce w dominikańskiej ducho-
wości zajmuje nauka w duchu prawdy. Poszu-

kiwanie prawdy jest głównym zadaniem do-
minikanina i ma służyć temu,  aby zakonnicy 
byli „pożyteczni duszom bliźnich”. Chociaż 
dominikanów nazywa się często zakonem gło-
sicieli Słowa Bożego, to nie jest to ich pierw-
szym zadaniem. Najważniejsze jest życie we 
wspólnocie i pielęgnowanie liturgii.

Rodzinę dominikańska stanowią trzy zako-
ny. Męski, żeński i zakon  przeznaczony dla 
świeckich. Członkowie tego ostatniego, zwani 
tercjarzami, gromadzą się we wspólnotach – 
confraterniach, aby czerpać z tradycji domi-
nikańskiej i włączać się w misję apostolską. 
Confraternie są czymś więcej niż grupami 
duszpasterskimi, których wiele istnieje przy 
klasztorach dominikańskich. Przyjęcie nowych 
członków jest rzeczywistym włączeniem do 
zakonu kaznodziejskiego. Od tego momentu 
tercjarz jako członek rodziny dominikańskiej 
może w pełni korzystać z jej dóbr duchowych. 
Reguła jest drogowskazem, ale także pomocą 
w służeniu Bogu.

Z dominikańskiej rodziny wywodzi się wie-
lu świętych i błogosławionych, także papieży. 
Warto wspomnieć o Piusie V, któremu przy-
szło wprowadzać reformy Soboru Trydenckie-
go. W dominikańskiej rodzinie znalazł swoje 

miejsce także Pier 
Giorgio Frassati – 
tercjarz, patron lu-
dzi gór i młodzieży. 
W szeregach zakon-
nych byli wielcy 
uczeni, mistycy i ar-
tyści: Albert Wielki, 
Tomasz z Akwi-
nu, Mistrz Eckhart 
czy Fra Angelico. 
Wszystkich łączy-
ło przekonanie, że 
fundamentem mą-
drości jest modli-
twa i kontemplacja.
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Z achowanie czystości przedmał-
żeńskiej to problem, który przy-
wodzi na myśl niezręczne rozmo-
wy z rodzicami lub rekolekcje dla 

młodzieży. Okazuje się jednak, że nie jest 
to jedynie przedmiot zainteresowań ludzi 
dorosłych. Dwie licealistki z naszej parafii 
postanowiły  przyjrzeć się temu zagadnieniu 
z perspektywy młodych ludzi. Redakcja Be-
nedictum zaprosiła autorki do podzielenia 
się spostrzeżeniami.

Cześć, witam wszystkich. Chciałabym opowie-
dzieć o projekcie, w którym brałyśmy udział. Doty-
czył czystości przedmałżeńskiej. Ukończyłyśmy go 
niedawno na platformie internetowej „Zwolnieni 
z teorii”, która pomaga młodym ludziom realizo-
wać swoje pomysły na zmienianie świata. Jeśli ktoś 
z was chciałby zrealizować projekt społeczny, to 
warto tam zajrzeć. 

Nasz projekt miał liczne grono obserwatorów. 
Wiele osób uznało, że jest przestarzały i w naszych 
czasach niepotrzebny. Szczerze mówiąc, nawet 
mnie to nie dziwi. Telewizja, Internet promują 
współżycie przed ślubem i przekonują, że nie ma 
w tym nic złego. Jeżeli się czegoś chce, powinno się 
zaspokajać swoje potrzeby. My jednak uważamy, 
że czystość przedmałżeńska to coś wspaniałego, 
co możemy ofiarować później wyjątkowej osobie, 
z którą będziemy już zawsze. Ciekawe filmiki na 
ten temat przygotowuje moja koleżanka. Znajdzie-
cie je na kanale “Czystość przedmałżeńska”. Jeśli 
to nie wystarczy, polecam czasopismo: „Miłujcie 
się!”. Warto też wejść na stronę czasopisma, znaj-
dziecie tam wiele dodatkowych artykułów i książek, 
które być może was zainteresują. 

Myślę, że każdy, kto chce zawrzeć związek mał-
żeński, chciałby, by był on trwały i opierał się na 
prawdziwej miłości. Każdy z nas potrzebuje osoby, 
która pomaga nam w stawaniu się lepszym czło-
wiekiem. Zna nas i kocha takimi, jakimi jesteśmy. 
Chce, byśmy byli szczęśliwi, a naprawdę szczęśliwi 
możemy być wtedy, gdy nie krzywdzimy innych 

ani samych siebie. Czystość przedmałżeńska otwie-
ra drogę do miłości. Czy mając obok siebie osobę, 
która jest jak otwarta księga, która dzieliła się 
z nami swoimi najskrytszymi marzeniami, bole-
snymi i radosnymi przeżyciami, która pragnie nas 
uszczęśliwić, nie chcielibyście jej dać czegoś wyjąt-
kowego, wspaniałego, czym moglibyście podzielić 
się tylko z nią. Czystość przedmałżeńska pomaga 
kształtować swój charakter. W tym miejscu przy-
toczę słowa mojej mamy „…czystość przedmał-
żeńska  wymaga czasami zaparcia się siebie, wal-
ki ze swoim egoizmem, ale może właśnie dlatego 
kształtuje charakter osoby, która chce tę czystość 
zachować. Taka umiejętność panowania nad sobą, 
bardzo przydaje się później w związku małżeń-
skim. Pozwala poświęcić część siebie dla dobra 
wspólnego”.

Nie jesteśmy zdolni kochać w sposób doskonały, 
ale Bóg jest. Dlatego,  jeśli pozwolimy mu wejść 
do naszego życia, związek, który stworzymy, bę-
dzie szczęśliwy, bo oparty na pełni miłości, którą 
daje Bóg. A On mówi: „Nie cudzołóż.” Nie po to, 
by nam uprzykrzyć życie, lecz by uczynić je szczę-
śliwszym.

Jeśli zainteresował cię ten temat, więcej infor-
macji znajdziesz na stronach:

Nasz projektowy Instagram: czystoscprzed-
malzenska

I projektowy Facebook: Czystość przed-
małżeńska

CZYSTOŚĆ PRZEDMAŁŻEŃSKA 
ZOSIA POSADOWSKA, KINGA BARTOSZEWSKA
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KULTURAKATECHEZA Dominika Grabowskiego

S wiat, w którym jest tak wiele hałasu, tak 
wiele zagubienia, potrzebuje milczącej 
adoracji Jezusa ukrytego w hostii – powie-
dział Benedykt XVI, zachęcając do trwania 

przy Chrystusie Eucharystycznym. Adorować, zna-
czy czcić Boga z miłością, szacunkiem i dziękczynie-
niem w miejscu Jego obecności, w Jego wspaniałości 
i w całym Jego dziele zbawienia. Adoracja Najświęt-
szego Sakramentu jest pełnym miłości spotkaniem 
z naszym Bogiem, Panem i Stwórcą, który jest w po-
staci chleba eucharystycznego. Od pierwszych wie-
ków w Kościele po Mszy Świętej przechowywano 
konsekrowane Hostie, a racją tej praktyki była moż-
liwość zanoszenia Komunii wiernym, którzy nie 
mogli uczestniczyć w Najświętszej Ofierze, zwłasz-
cza chorym i tym, którzy za wyznawanie swej wia-
ry oczekiwali w więzieniach na męczeństwo. Przez 
Komunię świętą łączyli się oni z Chrystusem i skła-
daną przez Niego eucharystyczną ofiarą. Ta prak-
tyka zapoczątkowała u wiernych zwyczaj adoracji 
Najświętszego Sakramentu i oddawania Mu kultu. 
Papież Pius XII w encyklice Mediator Dei podaje, że 
„pierwotna praktyka tej pobożności może mieć po-
czątek w adoracji w Wielki Czwartek, gdy po Mszy 
Świętej Wieczerzy Pańskiej były przechowywane 
i adorowane święte postaci”. Z upływem czasu kul-
towi Eucharystii zostały nadane różne kształty, np. 
pobożne i codzienne odwiedziny tabernakulum, 
obrzędy błogosławieństwa Najświętszym Sakra-
mentem, uroczyste procesje (szczególnie w uroczy-
stość Bożego Ciała i podczas kongresów euchary-
stycznych) oraz adoracje publicznie wystawionego 
Najświętszego Sakramentu (godzinne, kilkugodzin-
ne, 40-godzinne, wieczyste). Wielu świętych oraz 
papieży przypominało, jak ważna jest adoracja. Pa-
pież Jan Paweł II za św. Alfonsem Marią Liguorim 
uważał, że „wśród różnych praktyk pobożnych 
adoracja Jezusa sakramentalnego jest pierwsza po 
sakramentach, najbardziej miła Bogu i najbardziej 
pożyteczna dla nas”. Eucharystia jest nieocenio-
nym skarbem: nie tylko jej sprawowanie, lecz także 
jej adoracja poza Mszą Świętą pozwala zaczerpnąć 
z samego źródła łaski” (Ecclesia de Eucharistia, 25). 
Benedykt XVI powiedział: „W rzeczywistości tylko 
przez adorację można dojrzeć do głębokiego i au-
tentycznego przyjęcia Chrystusa. I właśnie w tym 
akcie osobowego spotkania z Panem dojrzewa 
także posłannictwo społeczne zawarte w Euchary-
stii, które ma na celu przełamanie barier nie tylko 
między Panem a nami, ale także i przede wszystkim 

barier odgradza-
jących nas od sie-
bie nawzajem”. 
Z punktu widze-
nia przepisów 
liturgicznych wy-
stawienie może 
odbywać się na 
trzy sposoby: 
Pierwszym spo-
sobem jest wy-
stawienie w monstrancji (najuroczystsza forma). 
Drugim wystawienie w puszce, natomiast, trzecim 
sposobem jest po prostu otwarcie drzwiczek taber-
nakulum (forma najmniej uroczysta). Przy wysta-
wieniu Najświętszego Sakramentu w monstrancji 
zapala się cztery albo sześć świec, to jest tyle, ile 
w czasie Mszy Świętej i używa się kadzidła. Przy 
wystawieniu w puszce zapala się przynajmniej 
dwie świece i można użyć kadzidła. Celebrans, jeśli 
jest kapłanem lub diakonem, ubiera się w sutannę, 
albę lub komżę i zakłada białą stułę. Inni posługu-
jący wkładają strój liturgiczny używany tradycyjnie 
albo szatę odpowiednią do tej posługi i zatwier-
dzoną przez ordynariusza. Do udzielenia błogo-
sławieństwa na końcu adoracji, gdy wystawienie 
jest w monstrancji, kapłan lub diakon wkłada tak-
że kapę i welon białego koloru. Jeżeli wystawienie 
jest w puszce, wkłada welon. Podczas przechodze-
nia przed wystawionym Najświętszym Sakramen-
tem powinniśmy uklęknąć na dwa kolana. Istnieje 
obowiązek śpiewu pieśni eucharystycznych na 
początku i końcu wystawienia Najświętszego Sa-
kramentu. Nabożeństwo liturgiczne z wystawie-
niem Najświętszego Sakramentu powinno zawierać 
pieśń na wejście, „O zbawcza Hostio”, stosowne 
modlitwy i śpiewy o charakterze przebłagalnym, 
błagalnym bądź dziękczynnym (uwielbieniowym), 
„Przed tak Wielkim Sakramentem”, po błogosła-
wieństwie „Chwała i dziękczynienie”, „Niechaj 
będzie pochwalony” i pieśń na wyjście. Warto za-
uważyć, że pobożne odmówienie (śpiew) modlitwy 
„Przed tak wielkim Sakramentem” podczas litur-
gii Wieczerzy Pańskiej po Mszy Świętej (w Wielki 
Czwartek) oraz w uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) można uzyskać od-
pust zupełny. W innym czasie - odpust cząstkowy. 
Odpust zupełny można uzyskać także za samą ad-
orację Najświętszego Sakramentu przez co najmniej 
pół godziny, jeśli jest krótsza – odpust cząstkowy.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
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„DZIKIE SERCE”
- JOHN ELDREDGE 

Cofnijmy się do czasów, kiedy byłeś ma-
łym chłopcem. Przypomnij sobie ulubione 
zabawy z czasów beztroskiego dzieciństwa. 
Żyłeś wtedy w świecie pełnym przygód, 
niebezpieczeństw i wyzwań, dla których je-
dynym ograniczeniem była twoja wyobraź-
nia. Wczoraj rycerz, dzisiaj superbohater, 
jutro pirat. Chciałeś być odważny, staczając 
wielką bitwę, ratując piękną damę przed 
potworem (czyżby smokiem?) no i oczywi-
ście przeżyć ekscytującą przygodę! Jednak 
każda dziecięca zabawa, podobnie jak bi-
twa przynosi ofiary – zdarte kolano, znisz-
czone spodnie, siniaki, potłuczony wazon. 
Dorosłym trudno jest zrozumieć, że ten wa-
zon czyhał na życie pewnej niewiasty, a ko-
lano rozbiłeś ratując świat przed kosmita-
mi. „Bądź grzecznym chłopcem” Pamiętasz 

tę przestrogę? John 
Eldredge w swo-
jej głośnej książce 
pt. DZIKIE SERCE 
ukazuje, jak ważne 
i fundamentalne dla 
każdego mężczyzny 
są pragnienia ukryte 
na samym dnie jego 
serca – przeżycie 
przygody, stocze-
nie bitwy i ocalenie 
damy. Jak twierdzi 
autor, bycie dojrzałym chrześcijaninem 
wcale nie oznacza bycia dobrym chłopcem. 
Jeśli więc jesteście ciekawi misji, jaka jest 
wpisana w wasze męskie serce, Przeczy-
tajcie „Dzikie serce”. Pomoże wam zajrzeć 
w głąb siebie.

(Kamil Czekalski)

KULTURA

„URZEKAJĄCA”
- JOHN I STASI ELDREDGE

Masz czasami wrażenie, że jesteś małą, 
zranioną dziewczynką, zbyt wrażliwą 
i ufną, zamkniętą w ciele dorosłej kobie-
ty, która radzi sobie jakoś? Usiądź w ulu-
bionym fotelu z pyszną kawą lub herbatą. 
Pomyśl przez chwilę o najgłębszych pra-
gnieniach, które wypełniały twoje serce, 
kiedy byłaś dzieckiem. Marzy-
łaś o byciu piękną księżniczką? 
O przystojnym, nieustraszonym 
rycerzu, który ocali cię przed 
siejącym postrach smokiem 
i pokocha bezwarunkowo? 
A może chciałaś dokonać czegoś 
wielkiego? Przeżyć wspania-
łą przygodę? Co czujesz, kiedy 
wspominasz te marzenia? Może 
myślisz, że były niedorzeczne 

i naiwne? Przecież w dorosłym życiu ta-
kie rzeczy się nie zdarzają, to domena ba-
jek i dziecięcych fantazji. A co byś powie-
działa, gdyby się okazało, że to coś więcej 
niż zwykłe mrzonki, że te pragnienia są 
podstawą twojego kobiecego ja i wynikają 
z tego, jaką stworzył cię Bóg? Podstawą, 
która przez troski życia codziennego, ra-
cjonalność i konieczność twardego stąpa-

nia po ziemi została wepchnięta 
na samo dno twojego serca, ale 
która w dalszym ciągu czeka 
zahibernowana, żeby rozkwit-
nąć wraz z tobą? O tym właśnie 
mówi „URZEKAJĄCA”. Lektu-
ra tej książki pomoże ci odkryć 
tajemnice kobiecej duszy. Już 
czas odkryć swoje piękno i po-
kazać je światu!

(Anna Cichal)

Książka

Książka

KATECHEZA Dominika Grabowskiego
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K siądz kardynał Stefan Wyszyński, 
zwracając się do rzeszy rodaków zgro-
madzonych na Jasnej Górze w rocz-
nicę milenijnego aktu oddania Polski 

w niewolę Maryi (1967) powiedział: Na straży 
życia nadprzyrodzonego nurtu naszego narodu, 
na straży obecnego i wcielonego narodu Kościo-
ła stała zawsze, przedziwnie obecna w naszych 
trudnych dziejach przez tysiąclecie, Matka Chry-
stusowa i nasza, Matka Kościoła, Dziewica Wspo-
możycielka, Królowa Polski, Maryja…(…).Słowa 
Prymasa Tysiąclecia są szczególnie bliskie rodzi-
mej pobożności, zwłaszcza w maju, gdy wokół 
przydrożnych  kapliczek i krzyży gromadzą się 
wierni, intonując litanie i hymny maryjne. Rodo-
wód tych nabożeństw jest znacznie wcześniejszy 
niż się powszechnie uważa. Sięga on bowiem V 
wieku i terenów bliskiego Wschodu, skąd do Eu-
ropy przeniósł go w XIII wieku król hiszpański 
Alfons X Mądry. Nabożeństwom zwykle towa-
rzyszyło śpiewanie pieśni i składanie kwiatów ku 
czci Niepokalanej oraz podejmowanie duchowych 
ofiar i wyrzeczeń. 

Wyjątkowe miejsce wśród majowych modlitw 
ma Litania do Najświętszej Marii Panny, zwana lo-
retańską. Jej nazwa pochodzi od włoskiego miasta 

Loreto, gdzie znajduje się 
przywieziony z Nazaretu 
dom Świętej Rodziny. Jest 
to niewielka prostopadło-
ścienna budowla, która 
pomimo wielowieko-
wych ingerencji zachowa-
ła swój surowy charakter. 
Zbudowano ją z typowe-
go dla Galilei kamienia 
o charakterystycznym 
kształcie i obróbce. Zgod-
nie z tradycją, wkrótce po 
Wniebowstąpieniu dom 
dziecinny Zbawiciela 
stał się miejscem spotkań 
i modlitw pierwszych 
chrześcijan. Początki lo-
retańskiego sanktuarium 
sięgają XIII wieku, kie-
dy to zamożna rodzina 
bizantyjskich notabli de 

Angeli postanowiła oca-
lić cenną relikwię przed 
Turkami wypierającymi 
krzyżowców z Palestyny. 
Kamienne ściany rozebrano i przetransportowano 
drogą morską do Recanati, a następnie odtworzo-
no w miejscu nad którym dzisiaj góruje wyniosła 
kopuła renesansowej bazyliki. Niedługo później, 
w XVII - XVIII wieku w krajach katolickiej Euro-
py zaczęły pojawiać się świątynie naśladujące to 
niezwykłe architektoniczne przedsięwzięcie. Na 
terenie dzisiejszej Polski jest kilkanaście miejsco-
wości, które we wnętrzu kościołów wzniosły dom-
ki loretańskie. Można je podziwiać, pielgrzymując 
polskim szlakiem. Warszawskim przykładem tego 
typu założenia powtarzającego pierwowzór z Lo-
reto jest kościół  Matki Bożej Loretańskiej przy ulicy 
Ratuszowej. Jest to najstarsza świątynia na Pradze 
stanowiąca pierwotnie część osiemnastowieczne-
go  założenia klasztornego zakonu bernardynów. 
Wkrótce po wybudowaniu okazałego kościoła 
w jego wnętrzu wzniesiono kaplicę. Jej budowę 
wsparł finansowo król Władysław IV. Miejsce to 
stało się wkrótce znanym ośrodkiem kultu i na-
bożeństwa przed figurą Matki Bożej Loretańskiej. 
O randze tego sanktuarium niech świadczy fakt 
umieszczenia w 1648 roku wizerunku Matki Bo-
żej Loretańskiej w herbie Pragi. Niedługo potem, 
w trakcie potopu szwedzkiego kościół, kaplica 
oraz zabudowania klasztorne zostały zniszczone 
i ograbione. Kolejne insurekcje i czasy zaborów 
nie oszczędziły pierwotnego założenia, które jedy-
nie w niewielkim stopniu zachowało swój dawny 
kształt i charakter. Domek loretański jednak ocalał, 
możemy więc przynajmniej spróbować wyobrazić 
sobie jego włoski pierwowzór. 

Praga i Loreto mają jeszcze jeden wspólny 
ślad, którym warto podążyć w maju.  To postać 
ks. Ignacego Kłopotowskiego. Jego misyjne zaan-
gażowanie w duszpasterstwo na rzecz ludzi ubo-
gich, dzieci, starców oraz chorych zaowocowało 
niezwykłymi dziełami i wyniosło go do godności 
błogosławionych sług Kościoła. Dzięki jego pracy 
oraz powołanemu Zgromadzeniu Sióstr Loretanek 
powstało polskie Loretto, które jest szczególnym 
miejscem modlitwy i skupienia. W sanktuarium 
skrytym w zaciszu wyszkowskich lasów, tak jak 
przed wiekami znów błogosławi nam sprowadzo-
na z Włoch figura Matki Bożej Loretańskiej.

PIĘKNA POLSKA

LORETO
Paweł Marczak
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KRONIKA PARAFIALNA

1 LUTEGO 
Lutowy numer miesięcznika Nasza 

Arka został w całości poświęcony posta-
ci św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej. 
Znalazło się w nim wiele ciekawych in-
formacji o Gabrielu - Świętym Uśmiechu, 
a także dwa artykuły o powstającym na 
Białołęce sanktuarium i dziełach z nim 
związanych.

27 LUTEGO
Tego dnia przeżywaliśmy Uroczystość 

św. Gabriela - patrona nowo budowa-
nego kościoła. Jak co roku wspomnienie 
młodego świętego poprzedziła nowenna 
przygotowująca duchowo do przeżycia 
tego czasu. W ramach nowenny 23 lute-
go odbył się koncert – uwielbienie, który 
poprowadził zespół Kanaan z Józefowa. 
W samą uroczystość gościliśmy w naszej 
parafii ks. bp. Marka Solarczyka, który 
w homilii zachęcał, byśmy byli ludźmi 
takiego zawierzenia i takiej otwartości jak 
św. Gabriel. 

MARZEC-KWIECIEŃ
Z powodu wprowadzenia w Polsce sta-

nu zagrożenia epidemicznego i ze wzglę-
du na obowiązujące przepisy prawa pań-
stwowego musieliśmy dostosować także 
nasze życie religijne do zaleceń władz 
świeckich. Wprowadzone regulacje praw-
ne miały na celu powstrzymanie rozprze-
strzeniania się wirusa poprzez ograni-
czenie kontaktów między obywatelami. 
W związku z tym biskupi udzielili dys-
pensy od uczestnictwa w niedzielnych 
Mszach św., jednocześnie zachęcając do 
podjęcia innych osobistych i rodzinnych 
form życia duchowego. 

22 MARCA 
Ruszyły transmisje Mszy św. z naszej 

parafii na profilu Facebook parafii i Misji 

Gabriela. W kolejnych dniach transmito-
waliśmy także nabożeństwa i rekolekcje 
pt. „Wierzyć, to znaczy chodzić po wo-
dzie”, które prowadził o. Przemysław Śli-
wiński CP. 

4 KWIETNIA 
Niedziela Palmowa wprowadziła nas 

w najbardziej wyjątkowy Wielki Tydzień 
naszego dotychczasowego życia. Za-
mknięci w domowej kwarantannie roz-
ważaliśmy misteria męki i śmierci Jezusa 
Chrystusa. 

13 MAJA
Dokładnie sto lat wcześniej w Bazylice 

Świętego Piotra w Rzymie papież Bene-
dykt XV kanonizował św. Gabriela od 
Matki Boskiej Bolesnej, pasjonistę. Cere-
monia rozpoczęła się o godzinie 8.00 rano 
i zakończyła się około 13.00. Obecnych 
było 40 kardynałów, ponad 300 biskupów 
z całego świata i tysiące wiernych. W uro-
czystości brał też udział Michał Possenti, 
lekarz, starszy brat świętego wraz z inny-
mi krewnymi.

16 MAJA
Miała miejsce trzecia edycja Między-

narodowego Różańca Młodych. Główna 
celebracja była sprawowana przy reli-
kwiach św. Gabriela od Matki Bożej Bo-
lesnej w jego sanktuarium we Włoszech. 
Był też telemost z kaplicą arcybiskupów 
krakowskich, gdzie św. Jan Paweł II przy-
jął święcenia kapłańskie, diecezją Berga-
mo, szczególnie mocno doświadczoną 
przez epidemię koronawirusa, Belo Hori-
zonte w Brazylii i Nowym Jorkiem. Pol-
scy pasjoniści modlili się z młodzieżą i za 
młodzież w kaplicy domu formacyjnego 
w Warszawie.

PIĘKNA POLSKA



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

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

Bazylika  św. Piotra
w dniu kanonizacji 

św. Gabriela 
(13 maja 1920 r.)
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