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w Wasze ręce oddajemy wiosenny numer naszego kwar-
talnika Benedictum. W tak istotnym momencie roku li-
turgicznego, jakim jest Wielki Tydzień, chcemy pochylić 
się nad tematyką związaną z przygotowaniem do Świąt 
Wielkanocnych, które stanowią wspomnienie najważ-
niejszego wydarzenia zbawczego: śmierci i zmartwych-
wstania Jezusa Chrystusa. W tradycji chrześcijańskiej ich 
celebrowanie związane było z wieloma zwyczajami, któ-
rych znaczenie postanowili przybliżyć nasi autorzy. Aby 
lepiej wyobrazić sobie wydarzenia ostatnich dni ziem-
skiego życia Jezusa, wybieramy się również na malowa-
ną słowem pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Dla zwolenni-
ków znacznie krótszych wyjazdów proponujemy w cyklu 
„Piękna Polska” odwiedziny Sulejowa.

W związku z toczącymi się ostatnio dyskusjami na 
temat rodziny i Kościoła postanowiliśmy spojrzeć na te 
dwa tematy od strony katolickiej nauki społecznej. 

Te i pozostałe teksty przygotowane przez naszych 
młodych autorów prezentujemy w nieco odświeżonej 
szacie graficznej, która, mam nadzieję, zachęci do lektury.

Z Panem Bogiem
O. Łukasz Andrzejewski CP

Drodzy czytelnicy,
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HOSANNA SYNOWI DAWIDOWEMU! 
O. ŁUKASZ ANDRZEJEWSKI CP

W niedzielę przed Wielkanocą 
obchodzimy wspomnienie uro-
czystego wjazdu Jezusa do Je-
rozolimy. Na początku liturgii 

tego dnia usłyszymy słowa: „W dniu dzisiejszym 
gromadzimy się, aby wraz z całym Kościołem 
rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dziś 
Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć 
i zmartwychwstać”. To zajście zapoczątkowało 
wydarzenia Wielkiego Tygodnia, w czasie któ-
rego wierni wspominają Mękę Chrystusa. Ta-
jemnica tego dnia jest rozpięta między dwoma 
momentami: radosną procesją z palmami oraz 
czytaniem opisu Męki naszego Pana Jezusa Chry-
stusa. W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf 
Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie 
związane, dlatego kolor szat nie jest fioletowy jak 
dawniej, lecz czerwony, purpurowy, królewski.

Tradycja czytania fragmentu Ewangelii opisu-
jącego Mękę Pańską ma swoje starożytne korze-
nie sięgające pierwszych wieków po Chrystusie. 
W Rzymie aż do pontyfikatu papieża Leona I (390 
– 461) trwał zwyczaj odczytywania tego dnia tylko 
Męki Pańskiej wg Ewangelii św. Mateusza. Póź-
niej zwyczaj ten przybrał formy bardzo uroczyste: 
Ewangelię odczytywano z podziałem na role, a na-
wet śpiewano, by podkreślić jej szczególne znacze-
nie i wymowę dla wiernych.

Inne tradycje liturgiczne skupiały się bardziej na 
wydarzeniu związanym z triumfalnym wjazdem 
do Jeruzalem, naśladując w tym kościół jerozolim-
ski. Według Egerii – pątniczki, która w IV wieku 
odwiedziła Ziemię Świętą i zostawiła bogaty opis 
panujących tam zwyczajów – pamięć o zdarze-
niach Wielkich Dni przybierała w tamtejszym Ko-
ściele dramatyczny wręcz przebieg. W niedzielę 
palmową chrześcijanie gromadzili się po południu 
na Górze Oliwnej na Liturgię Słowa, aby pod wie-
czór wejść uroczyście z gałązkami palmowymi 
i oliwnymi w rękach do miasta.

Zwyczaj ten szybko rozprzestrzenił się też na inne 
rejony. Około roku 600 w Hiszpanii i Galii pojawia 
się nazwa „Niedziela Palmowa”, chociaż obcho-
dzona jeszcze bez znanej nam procesji z palmami 
- ta pojawi się dopiero dwa wieki później i będzie 
wynikała z pragnienia dokładnego naśladowania 
tego, co dokonało się w ostatnich dniach życia Jezu-
sa. Z biegiem czasu przebieg procesji wzbogacano 
o kolejne elementy mające nadać jej więcej plastycz-

ności: figura Chrystusa siedząca 
na drewnianym ośle, wjazd bi-
skupa lub kapłana na ośle czy ko-
niu etc. Tradycja ta mocno zako-
rzeniona w biblijnych opisach ukazuje Chrystusa 
jako Króla pokornego. Nie jest to wojownik zdoby-
wający miasto mieczem i wkraczający na przedzie 
swoich zwycięskich oddziałów, ale Mesjasz, na 
którym wypełniają się słowa proroka Zachariasza: 
„Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwy-
cięski. Pokorny - jedzie na osiołku” (Za 9,9).

W wieku X połączono obie tradycje, których 
zwieńczeniem będzie wydany w roku 1570  Mszał 
Rzymski (księga, którą posługuje się kapłan w cza-
sie odprawiania Mszy św.). Wówczas liturgia Nie-
dzieli Palmowej przybiera formę bardzo podobną 
do znanej nam dziś. Na początku Mszy św. odby-
wa się tzw. „Statio” czyli liturgia słowa z odczyta-
niem fragmentu Ewangelii o wjeździe Pana Jezusa 
do Jerozolimy, Potem  obrzęd poświęcenia palm 
i procesja do świątyni, gdzie odprawia się Mszę św. 
o Męce Pańskiej z proklamacją jej opisu wg jednego 
z trzech ewangelistów synoptycznych (Mateusza, 
Marka lub Łukasza) w zależności od roku. Opis Ja-
nowy towarzyszy nam w Wielki Piątek.

Czytania Ewangelii tego dnia nie poprzedzają 
żadne wstępne modlitwy, nie towarzyszą jej świe-
ce ani kadzidło – nic. Samo „Słowo Krzyża” prze-
mawia dobitnie swoją głębią i prostotą, wskazując 
na wielką miłość Boga, który nawet „własnego 
Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wy-
dał” (Rz 8, 32). Ta Ewangelia nie wymaga żadnych 
komentarzy, wyjaśnień, czy kazań – mówi sama za 
siebie. Słuchając uważnie i z sercem otwartym, to-
warzyszymy naszemu Panu i Odkupicielowi nie-
mal jak naoczni świadkowie tamtych wydarzeń, 
obserwując dramat Boga-człowieka. Opis ostat-
nich chwil Jezusa choć przerażający i okrutny, to 
jednak niesie pokój, jakim napełnia nasze wnętrze 
wdzięczność i nadzieja wzbudzana przez pamięć 
o wielkanocnym poranku.

Skąd się bierze popiół na Środę Popielcową?

W XI w. pojawił się zwyczaj święcenia palm. 
Wierni przechowują je przez cały rok, aby 
w następnym roku przed Wielkim Postem mo-
gły zostać spalone na popiół, którym są posy-
pywane nasze głowy w Środę Popielcową.
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DZIELIĆ MĘKĘ Z JEZUSEM 
WERONIKA BEDNARSKA 

N asze wyobrażenia takich miejsc jak 
Ogród Oliwny czy grób Jezusa, karmione 
ewangelicznymi opisami odczytywany-
mi w każde Święta, znacznie odbiegają 

od dzisiejszego wyglądu tych świętych miejsc. Na 
przestrzeni wieków stały się one miejscem licznych 
pielgrzymek, a zatem z konieczności dostosowania 
do potrzeb pątników musiały zatracić swój oryginal-
ny historyczny charakter. Jak zatem dziś wyglądają 
najważniejsze miejsca związane z Męką Pańską?  

Doświadczenie Jezusa w Getsemani często przed-
stawiane jest jako jedno z najstraszliwszych przeżyć 
duchowych Jezusa. W tym szczególnym miejscu, 
znanym jako Ogród Oliwny na zboczu Góry Oliwnej, 
Jezus modlił się do Ojca w chwili, gdy Jego człowie-
czeństwo było przepełnione lękiem i wątpliwościami. 
Góra Oliwna leży naprzeciw Jerozolimy i rozciąga się 
z niej przepiękny widok na miasto. Teraz zabudowa-
na jest licznymi kościołami i klasztorami, ale w czasach 
Pana Jezusa była oazą sielskości i ciszy. Pan Jezus lubił 
to miejsce i często bywał tam ze swoimi uczniami. Pa-
trzył na Święte Miasto, którym zachwycali się nie tylko 
Żydzi, ale i obcokrajowcy. Lecz im bardziej zbliżała się 
Jego godzina, tym bardziej oczy Jego zasnuwał smutek. 
Jeden z kościołów zbudowanych na Górze Oliwnej i to 
w miejscu, z którego w całej okazałości widać Święte 
Miasto, nosi nazwę „Dominus flevit”, czyli „Pan pła-
kał”. Przypomina on moment, kiedy Jezus płakał nad 
Jerozolimą z tego powodu, że nie poznała czasu swego 
nawiedzenia i jako konsekwencję tego faktu zapowia-
dał jej zniszczenie.

W Getsemani (hebr. 
Gat Szemanim – tłocznia 
oliwek), w miejscu, gdzie 
według tradycji Zba-
wiciel modlił się w noc 
wydania, stoi „Bazyli-
ka Konania”, pośrodku 
której usytuowana jest 
goła skała, przy której Je-
zus modlił się słowami: 
„Abba, Ojcze, dla Ciebie 
wszystko jest możliwe, 
zabierz ten kielich ode 
Mnie! Lecz nie to, co Ja 
chcę, ale to, co Ty niech 
się stanie!” (Mk 14, 36). 
Pierwsza bazylika, która 
miała upamiętniać wy-
darzenie owej strasznej 
nocy, została całkowicie 

zniszczona przez Persów w 614 roku. Na przestrzeni 
wieków wielokrotnie próbowano ją odbudowywać, 
jednakże każdą kolejną spotykał taki los, jak wiele in-
nych zabytków w tym bardzo niespokojnym zakątku  
ziemskiego globu. Obecna konstrukcja pochodzi już 
z XX wieku i jest zaprojektowana w stylu bizantyńskim 
przez włoskiego architekta Antonia Barluzziego. Kon-
sekrowany w maju 1924 roku kościół jest często nazy-
wany „Bazyliką Wszystkich Narodów”, ponieważ fun-
dusze na jego budowę pochodziły z dwunastu państw: 
Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Kanady, Belgii, Wiel-
kiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Francji, Meksyku, Chi-
le, Argentyny, Brazylii. Nieopodal bazyliki znajduje się 
kamień, przy którym Jezus zostawił uczniów, by czu-
wali, a sam udał się do miejsca skupienia. 

Udając się dziś do tego pełnego pielgrzymów i tu-
rystów miejsca, trudno poczuć atmosferę spokojnego 
i cichego ogrodu z czasów Jezusa. Nadal można jednak 
podziwiać wspaniały widok Jerozolimy, zakosztować 
cienia rzucanego przez wiekowe drzewa oliwne (nie-
którzy utrzymują, że pamiętające czasy Chrystusa), 
a we wnętrzu świątyni rozważać cierpienia Pana, któ-
rych pełnia dokonała się na Golgocie. 

Dziś w miejscu śmierci i zmartwychwstania Jezusa 
wznosi się Bazylika Grobu Pańskiego. W tym jednym 
kompleksie sakralnym można kontemplować miej-
sce ukrzyżowania, złożenia do grobu i zmartwych-
wstania. Wybudowana przez krzyżowców świątynia 
obejmuje całą kalwarię, uniemożliwiając choćby wy-
obrażenie sobie pustej przestrzeni nieco odsuniętego 
od starego miasta wzgórza, na którym dokonywano 
egzekucji. Pozwoliła jednak zachować przed zniszcze-
niem najcenniejsze miejsca związane z wydarzeniami 
zbawczymi. W centralnej części bazyliki znajduje się 
najważniejsze miejsce dla chrześcijan, czyli Grób Pań-
ski - niemy świadek zmartwychwstania. Wchodząc 
od tej strony do świątyni, trzeba przejść przez bardzo 
małe drzwi zwane drzwiami pokory, bo nie da się ich  
pokonać bez pochylenia głowy. Przewodnicy często 
tłumaczą, że ma to na celu zmuszenie każdego wcho-
dzącego do oddania czci Bogu. Powód umieszczenia 
tak małego wejścia jest jednak nieco bardziej proza-
iczny i związany z burzliwymi dziejami Palestyny, 
która przechodziła z rąk do rąk. Wejście do bazyliki 
zamurowano, by uniemożliwić szturm wrogiej armii 
i zniszczenie bezcennych pamiątek. Dziś za otwiera-
nie i zamykanie świętego dla chrześcijan miejsca od-
powiedzialne są dwie muzułmańskie rodziny – Judeh 
i Nuseibeh. Klucze przed wiekami zostały podaro-
wane wyznawcom Allaha, bo w owych czasach byli 
najbardziej neutralną społecznością, chrześcijan zaś 
dzieliły liczne konflikty. 



W ielkanoc jest centralnym punktem 
roku liturgicznego. Nic więc dziw-
nego, że wokół jej obchodów wyro-
sło wiele zwyczajów. Ich symbolika  

świadczy o głębokim przywiązaniu naszych przod-
ków do wiary oraz o tym, że religia wzbogacała kul-
turę  narodów. 

Jeszcze do połowy XX wieku w okresie Wielkiego 
Postu rygorystycznie przestrzegano zasady niejedze-
nia mięsa, tłuszczu zwierzęcego, cukru, a nawet na-
biału. Ubodzy spożywali jedynie żur i śledzie. Gdy 
post dobiegał końca, urządzano tzw. „pogrzeb żuru 
i śledzia”. W Wielki Piątek mieszkańcy wsi zakopywali 
postne potrawy. W niektórych regionach Polski zasy-
pywano także garnek z popiołem, aby już nic nie przy-
pominało o pokutnym smutku i nie  mąciło radości.

Pięknym zwyczajem wielkanocnym jest święcenie 
pokarmów w Wielką Sobotę. Popularna święconka 
nie jest już tak bogata, jak bywało to w przeszłości, ale 
raczej skromna i symboliczna. Jednak ta tradycja jest 
nadal szeroko kultywowana i funkcjonuje jako wartość 
świąteczna i rodzinna, w pewnej analogii do wieczerzy 
wigilijnej Bożego Narodzenia z poświęconym opłat-
kiem. Skład koszyka nie jest dogmatycznie ustalony, 
jednak zawsze znajdują się w nim jajka, które symbo-
lizują nowe życie przyniesione nam przez Chrystusa 
w Jego Zmartwychwstaniu. Pochodzenie tradycji ma-
lowania pisanek nie jest do końca wyjaśnione i w róż-
nych rejonach Polski przybiera odmienne formy. Nie-
którzy artyści ludowi tworzą prawdziwe dzieła sztuki.

Współcześnie zestaw święconych pokarmów przed-
stawia się nader skromnie i odbiega  od pierwotnej 
paschalnej symboliki. Aktualny polski rytuał mówi 
o błogosławieniu chleba i pieczywa świątecznego, 
mięsa, wędlin, jaj i wszelkich pokarmów. Tymczasem 

oryginalnym i aż do X w. jedynym składnikiem świę-
conego był baranek, cały lub w kawałkach, upieczo-
ny na rożnie. Później zastąpiły go inne rodzaje mięsa, 
a nawet figurki z masła, ciasta, cukru, czekolady lub 
gipsu. Stopniowo wzrastała liczba przynoszonych do 
poświęcenia potraw. Oprócz baranka święcono szyn-
kę, kiełbasę, słoninę, całe prosięta i ptaki domowe oraz 
polne, ser, masło i inne wyroby mleczne (od pocz. X w.), 
jaja (od XII w.), chleb,  ciasta i placki (od pocz. XV w.), 
ryby, olej, mleko z miodem (pozostałość po zwyczaju 
chrzcielnym), wino i piwo oraz sól, chrzan, czosnek, 
pieprz, jabłka i przyprawy ziołowe.

Święconka łączy się ze śniadaniem wielkanocnym. 
Wtedy bowiem dzielimy się poświęconym jajkiem  
i  spożywamy inne pokarmy, które znalazły się w ko-
szyku. Mówi się, że korzeni tego zwyczaju szukać na-
leży w Ewangelii według św. Jana. Jest tam opowieść 
o tym, jak zmartwychwstały Jezus ukazał się apostołom 
nad Morzem Tyberiadzkim i przygotował śniadanie, 
by mogli wspólnie posilić się po trudzie całonocnej pra-
cy zwieńczonej cudownym połowem ryb (J 21, 1-14).

Z obrzędów Wielkiej Soboty trzeba wspomnieć zwy-
czaj święcenia wody i ognia. W wielu krajach wykracza 
on poza liturgię. W Niemczech, Austrii i części Szwaj-
carii w Wielką Sobotę wieczorem rozpala się ogień 
wielkanocny. W austriackiej Karyntii przekazuje się 
go z domu do domu, co jest symbolem przyjścia zmar-
twychwstałego Chrystusa do każdego  domostwa.  
Mikołaj Rej wspominał, że lud polski święcił w Wiel-
ką Sobotę wszystkie kąty w domu i cały dobytek, co  
świadczyło o sile wiary w Bożą Opatrzność . 

Religia miała ogromny wpływ na formowanie się 
kultury europejskiej, w tym także  polskiej. Widać to 
w zwyczajach wielkanocnych, choć widoczne są tam 
także pozostałości tradycji przedchrześcijańskiej.
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WIELKANOCNE TRADYCJE 
BARTŁOMIEJ KUCEK

Spory dotyczące wyglądu świątyni wciąż trwają. 
Z tego powodu podjęcie jakichkolwiek działań reno-
wacyjnych jest wyjątkowo skomplikowane. Sprzeciw 
jednej grupy wyznaniowej powoduje zatrzymanie 
wszelkich prac, toteż bazylika sprawia wrażenie zanie-
dbanej. Wchodząc do krypty grobowej, widzimy suro-
we ściany z niewielką liczbą ikon i skalnym ołtarzem. 
U jego  podnóża znajduje się miejsce złożenia Pana Je-
zusa do grobu. Ze względu na surowość krypty  i ni-
kłe światło, które pochodzi jedynie z płomieni świec, 
odnosi się wrażenie, że wydarzenia sprzed dwóch 
tysięcy lat miały miejsce całkiem niedawno. Bazylikę 

można zwiedzać w ciągu dnia oraz zostać na noc, by 
dłużej adorować Chrystusa, a także zgłębiać tajemnice 
jego śmierci i zmartwychwstania podczas indywidu-
alnych medytacji. Po zamknięciu głównych drzwi nie 
ma możliwości wejścia do świątyni ani jej opuszczenia. 
Każdy, kto pragnie  głębiej zanurzyć się w tajemnicę 
wydarzeń związanych z dniem Wielkiej Nocy, powi-
nien odwiedzić Bazylikę Zmartwychwstania Jezusa. 
Wizyta w tym świętym miejscu pomaga zrozumieć, na 
jak wielkie cierpienie zgodził się Chrystus, aby odkupić 
grzechy każdego z nas.
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ZAJĄCZEK CZY BARANEK?

WYŚPIEWAĆ ZMARTWYCHWSTANIE 

ANNA NAJDA

KAMIL BARTOSIEWICZ

W naszych domach trwają już 
przygotowania do Wielkanocy, 
a na półkach sklepowych wi-
dać baranki, pisklaki i zającz-

ki. Czy rozumiemy świąteczną symbolikę? 
Co ma chrześcijański charakter, a co jest obce 
naszej tradycji, choć staje się coraz bardziej 
popularne?

Baranek wielkanocny jest nawiązaniem do 
bardzo starej tradycji żydowskiej, obecnej tam 
na długo przed narodzinami chrześcijaństwa. 
Wiąże się on ze świętem Paschy, które Żydzi 
obchodzą na pamiątkę wyzwolenia 
z niewoli egipskiej. To właśnie na to 
święto przypadło ukrzyżowanie Je-
zusa, stąd w opisach Męki Pańskiej 
widzimy wyraźny pośpiech, by spra-
wę nauczyciela z Nazaretu szybko 
zakończyć. Ewangelista Jan zwraca 
uwagę, że Jezus umiera na krzyżu 
w porze zabijania baranków ofiarnych w świą-
tyni jerozolimskiej. Dlatego w orędziu  rozpo-
czynającym Wigilię Paschalną śpiewamy: „Oto 
są bowiem święta paschalne, w czasie których 
zabija się prawdziwego Baranka, a Jego krew 
poświęca domy wierzących”. Baranek jest też 
symbolem prostoty, niewinności, czystości i po-
słuszeństwa. Dla chrześcijan  to symbol męki, 
śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 
Święty Jan w Apokalipsie nazywa Chrystusa Ba-

rankiem Bożym (łac. Agnus Dei), który stał się 
ofiarą na odkupienie win ludzkości, a jego ofiara 
zastępuje wszystkie dotychczasowe.

Zajączek ma za sobą dużo krótszą historię, 
chociaż pierwsze wzmianki o nim  odnajduje-
my już w mitologii, gdzie uchodzi za zwierzę 
symbolizujące wiosnę i płodność. W starożyt-
ności uważano, że mięso zająca to afrodyzjak. 
W przedchrześcijańskich rytuałach, utożsa-
miano to małe zwierzę z obfitością i pomna-
żaniem dóbr. Wiele osób łączy także zajączka 
wielkanocnego z legendą o starogermańskiej 

bogini Ostrze (imię to w języku 
starogermańskim oznacza święta 
wielkanocne), która zmieniła ptaka 
w zająca  znoszącego kolorowe jaj-
ka. Stąd w niektórych rejonach roz-
przestrzeniła się tradycja szukania 
świątecznych prezentów przyno-
szonych przez zajączka. Zazwyczaj 

ma to miejsce po uroczystym wielkanocnym 
śniadaniu. Tradycja ta przywędrowała rów-
nież do nas. W Wielkopolsce i na Śląsku jest już 
całkiem dobrze utrwalona i zalicza się do obo-
wiązkowych wydarzeń z okazji Wielkanocy.

Mimo dużej atrakcyjności zajączka, który 
przynosi prezenty, to baranek w  naszej wie-
rze i tradycji jest symbolem Wielkanocy. Warto 
o tym pamiętać, gdy decydujemy, co chcemy 
umieścić na wielkanocnym stole.

W Wielkanoc podczas Mszy św. 
śpiewana jest pieśń „Niech 
w święto radosne” (Victimae 
Paschali laudes). Wykonuje się 

ją po drugim czytaniu. Warto zatrzymać się na 
chwilę nad tekstem tej pieśni.

 Upraszczając można powiedzieć, że jest on ob-
wieszczeniem zmartwychwstania Jezusa, pierw-
szą szokującą  depeszą pochodzącą od naocznych 
świadków. W wymiarze duchowym tekst pieśni 

przedstawia Nowe Prawo – miłosierdzie Boga 
(Odkupił swe owce Baranek bez skazy, pojednał 
nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy). Dzięki ofie-
rze Jezusa Chrystusa zapłatą za grzech nie jest już 
śmierć. Oksymorony (zestawienia sprzecznych ze 
sobą znaczeniowo wyrazów, sformułowań) przy-
prawiają niejednego słuchacza o dreszcze (śmierć 
zwarła się z Życiem; choć poległ Wódz Życia, 
króluje dziś żywy). Jak Bóg może umrzeć, skoro 
jest stwórcą całego świata? Warto pomyśleć, czy 
zastanawiam się nad tym, o czym śpiewam?
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ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
– OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO

SYLWIA TUREK i O. ŁUKASZ ANDRZEJEWSKI CP

K iedy mówimy o Duchu Świętym czy 
to w kontekście Zielonych Świąt, 
bierzmowania, czy innych miejsc jego 
obecności w roku liturgicznym, na 

myśl przychodzi nam przede wszystkim siedem 
darów: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umie-
jętności, pobożności i bojaźni Bożej. Rzadziej 
pamiętamy, że działanie Ducha świętego pozo-
stawia w nas owoce, których św. Paweł Apostoł 
wymienia aż dwanaście.

Tradycja chrześcijańska zaczerpnęła dary Ducha 
Świętego z księgi proroka Izajasza. Prorok wymie-
nia je, odnosząc się do zapowiedzi Mesjasza. Jego 
przepowiednia wskazuje, że to Jezus Chrystus jest 
różdżką Jessego i odroślą, na której spoczywa Duch 
Pański (Iz 11, 2). Do sześciu darów zapisanych 
w hebrajskiej wersji proroctwa, Septuaginta, a za 
nią Wulgata ( Biblia grecka i łacińska) dołączyły 
dar pobożności. I w ten sposób powstała modlitwa 
o siedem darów Ducha, która jest w gruncie rzeczy 
prośbą o jak największe - bo duchowe – podobień-
stwo do Jezusa.

Duch Święty, którego posyła Jezus, aby kontynu-
ował Jego misję w Kościele, działa przede wszyst-
kim poprzez utrwalanie w naszych sercach słowa 
Bożego,  aby Prawo Boże mogło się stać dla nas 
kryterium oceny przy dokonywaniu wyborów, 
a zasady Boże zasadami naszego życia.  Owocami  
działania Ducha są miłość, radość, pokój, cierpli-
wość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność 
i opanowanie, jak pisze św. Paweł Apostoł w Liście 
do Galatów (Ga 5,22-23).

Pierwszym znakiem działania w nas Ducha jest 
zatem miłość, której najwyższym uosobieniem 
jest sam Bóg. W Ewangelii św. Jana czytamy: ,,Jak 
Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. 
Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zacho-
wywać moje przykazania, będziecie trwać w miło-
ści mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca 
mego i trwam w Jego miłości’’ (J 15, 9-10). Drugi 
owoc to radość, po grecku char. Występuje w No-
wym Testamencie aż 60 razy. Radość w Duchu 
Świętym wynika z pełnienia służby bożej oraz 
przyjęcia i głoszenia Słowa Bożego. Nic nie daje 
większej i pełniejszej radości niż życie Ewangelią. 
Stąd wynika pokój, który jest stanem serca lub du-

cha. Pojawia się tam, gdzie 
jest pełne zaufanie w pro-
wadzenie nas przez Boga. 
W naszym życiu doświad-
czamy wielu trudności, ale 
mamy zapewnienie, że Pan 
jest z nami przez swego 
Ducha Pocieszyciela. Cier-
pliwość jest wymieniona 
za pokojem, natomiast opanowanie znajduje się 
na końcu listy. Cierpliwość działa bowiem ,,na ze-
wnątrz’’, opanowanie ,,wewnątrz’’ nas. Są to dla 
nas owoce szczególnie ważne, ponieważ ich brak 
może negatywnie wpłynąć na relacje z bliźnimi. 
Nie mamy bowiem  długiego znoszenia przeciw-
nych nam postaw i zachowań. Cechuje nas nie-
umiejętność stawiania granic pragnieniom i emo-
cjom. Uprzejmość w znaczeniu biblijnym oznacza 
naszą gotowość odpowiadania na potrzeby innych 
ludzi. Istotą tego przymiotu jest życzliwość, chęć 
pomocy i wyświadczania dobra, która jako owoc 
ducha ma być wśród powołanych postawą uni-
wersalną.

W owocach Ducha Świętego odnajdziemy rów-
nież dobroć i łagodność, które są   córkami miło-
ści. Człowiek jest stworzony przez Boga, jest do-
bry i powinien w tym wzrastać dzięki Bożej łasce. 
Ostatni owoc to wierność. Jej esencją jest stałość. 
Wiara jest nie tylko naszą ufnością Bogu, ale także 
manifestacją Jego działania. Dzięki wierze zysku-
jemy nowe spojrzenie nie tylko na nasze własne 
życie, ale także na treść Boskiego Słowa. Z wiarą 
łatwiej nam przechodzić przez trudności, bo wie-
my, że wszystko zostało uporządkowane według 
planów Opatrzności. Wzrastajmy więc w niej i pie-
lęgnujmy ją.

Rozważając wielkanocne tajemnice, powinniśmy 
zadać sobie pytanie, czy pozwalamy Duchowi 
Świętemu na prowadzenie nas w codziennym ży-
ciu? Język Ducha to język Ewangelii, język jedności, 
który zachęca do przezwyciężania barier, obojętno-
ści, podziałów i różnic. Modlitwa do Ducha Święte-
go to pragnienie samego Jezusa. ,,Duch przychodzi 
z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy 
się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się 
za nami w błaganiach, których nie można wyrazić 
słowami.’’ (Rz 8, 26).



I nstytucja zawierająca właściwe da-
nej kulturze normy regulujące za-
chowania seksualne, reprodukcję 
gatunku, wychowanie dzieci i wza-

jemne stosunki różnych grup wyróżnio-
nych według wieku, płci i pokrewień-
stwa” – tak Clifford Kirkpatrick definiuje 
rodzinę w swym największym dziele pt. 
„The Family. As Process and Institution”. 
Istnieje wiele różnych definicji rodziny. 
Można jednak stwierdzić, że zawsze była 
to i wciąż jest podstawowa jednostka spo-
łeczna, która dopiero w większej liczbie 
może aspirować do tworzenia społecz-
ności, a  w dalszej kolejności narodów 
i państw.

Rodzina na przestrzeni wieków

Nie zawsze rodzina postrzegana była tak 
jak obecnie. Ujęcie historyczne tego termi-
nu przedstawić można w oparciu o analizę 
czterech okresów historycznych: starożyt-
ności, średniowiecza, czasów nowo-
żytnych oraz współczesnych. Przyj-
rzyjmy się zatem funkcjonowaniu, 
cechom i podstawowym modelom 
rodziny w tych  okresach.

W starożytnym Rzymie rodzina 
postrzegana była jako swego rodza-
ju sacrum. Związane z nią słowo 
domus oznaczało nie tyle miejsce, ile 
raczej sferę bezpieczeństwa zwią-
zaną ze wspólnotą bliskich osób. 
Na czele rodziny zawsze stał ojciec, 
a jego rolą było zapewnienie rodzi-
nie bezpieczeństwa oraz stabilności 
finansowej. Jeszcze przed okresem 
Republiki dziećmi zajmowali się za-
równo matka, jak i ojciec, gdyż uwa-
żano, że tylko taka forma wychowania może 
zapewnić dziecku pełny rozwój. W czasach 
rzymskiej Republiki zaczęto odchodzić od 
takiego modelu – rolę wychowawców przej-
mowali greccy niewolnicy. W okresie tym 

zmianie ulega również rola kobiety w rodzi-
nie. Pierwotnie była ona odpowiedzialna za 
wychowanie dzieci oraz dbanie o gospodar-
stwo domowe. W czasach Republiki kobiety 
zapewniają sobie coraz więcej praw – rów-
nież do współdecydowania politycznego 
i ekonomicznego. 

Sytuacja zmienia się pod koniec istnienia 
Cesarstwa Rzymskiego. Kobieta i dziecko 
uważane są za istoty słabsze, to na mężczyź-
nie spoczywa zatem obowiązek zapewnie-
nia im godziwego bytu. Chrześcijaństwo 
przynosi również inne zmiany: monogamię, 
zakaz decydowania ojca o życiu i śmierci 
dzieci a także formalny zakaz rozwodów. 
Istotne jest również chrześcijańskie uświę-
cenie związku małżeńskiego, podnoszące 
go z rangi czysto cywilnego aktu na poziom 
formalnego sacrum. W kolejnych wiekach 
stopniowo poprawia się pozycja kobiet w ro-
dzinie i społeczeństwie. W XII i XIII w. wsku-
tek dynamicznego rozwoju kultu maryjnego 

rola kobiety staje się wręcz nadrzędna, co 
zadaje kłam współczesnemu postrzeganiu 
średniowiecza jako epoki wszechogarniają-
cej ciemności. 

Rodzina w średniowieczu jest instytucją 
społeczno-gospodarczą. Wszyscy jej człon-
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kowie są pracownikami rodzinnego zakła-
du. Panuje zwyczaj oddawania dzieci, które 
kończą 7 lat, na wychowanie do mistrza ce-
chu lub na dwór możnowładcy. 

Sytuacja ta zmienia się dopiero pod ko-
niec XIX w., kiedy gros obywateli jest za-
trudnionych w zakładach produkcyjnych. 
Wtedy powstaje instytucja płatnego urlopu, 
pracownicy zyskują wolne dni, które mogą 
poświęcić najbliższym. Dziecko zaczyna być 
centrum zainteresowania rodziny. Przyczy-
nia się to do wzrostu trwałości i jakości re-
lacji między małżonkami. Ideałem  staje się 
małżeństwo partnerskie.

Po zakończeniu wojen światowych społe-
czeństwa przystępują do odbudowy zniszczo-
nych gospodarek, co w połączeniu z emancy-
pacją kobiet sprawia, że zarówno ojcowie, jak 
i matki, większość czasu spędzają w pracy. Te 
zmiany mają niekorzystny wpływ na opiekę 
nad dziećmi i ich wychowanie. 

Rodzina obecnie

W latach 60. XX w. powszechne stają się  
antykoncepcja  oraz przerywanie ciąży. Te 
nieetyczne praktyki są pochodną rewolucji 
seksualnej, której efektem jest także wciąż 
dokonywana redefinicja  rodziny. W wąt-
pliwość poddawany jest pozytywny wpływ 
rodziny dwupokoleniowej (rodzice i dzie-
ci) na proces wychowawczy. Postuluje się 
przekazanie państwu obowiązku wycho-
wywania młodych obywateli.

Przykładem realizacji takiej koncepcji 
są społeczności skandynawskie. Obecnie 
w Szwecji ponad połowa dzieci rodzi się poza 
formalnie założoną rodziną, z czego więk-
szość w gospodarstwach domowych pro-
wadzonych przez samotne matki. Lewicowa 
polityka  doprowadziła do tego, że kobiety 
często postrzegają partnerów jako potencjal-
nych agresorów i ciemiężycieli, nie chcą więc 
tworzyć trwałych związków i ograniczają się 
jedynie do krótkich epizodów, które mają na 
celu prokreację. W krajach skandynawskich 
funkcjonują urzędy państwowe, które mają 
prawo do daleko idącej ingerencji w życie 
rodziny, jeśli uznają, że zagrożone jest dobro 

dziecka. Ich działalność budzi kontrowersje, 
a nawet sprzeciw.  Ostatnio głośna stała się 
sprawa Norweżki Silje Garmo,  która uciekła 
ze swego kraju do Polski, by bronić się przed 
ingerencją takiego urzędu. 

Socjologowie dostrzegają obecnie dwie ten-
dencje w procesach rodzinnych: osłabienie 
instytucjonalnego charakteru małżeństwa i ro-
dziny oraz podnoszenie jakości w partnerskich 
związkach między kobietą a mężczyzną.  Klu-
czową rolę zaczyna odgrywać jakość związ-
ku, mniej ważne jest kultywowanie tradycji. 
Negatywną pochodną tego jest popularyzacja 
patologicznych  form jednostek społecznych 
nazywanych rodziną: LAT (Living Apart To-
gether) – małżonkowie oficjalnie żyjący razem, 
jednak w różnych miejscach; DINK (Double 
Income No Kids) – rodziny, które świadomie 
rezygnują z potomstwa; związków LGBT+, 
coraz śmielej postulujących umożliwienie im 
adopcji dzieci.

Na koniec warto przytoczyć wyniki badań  
przeprowadzonych w 2008 r. i 2013 r. przez 
CBOS. W obu badaniach Polacy przyznali, 
że rodzina ma dla nich największą wartość 
(odpowiednio – 78% i 81%), zaś szczęście ro-
dzinne jest w ich życiu najważniejsze. W ka-
tegoriach demograficznych wyższą wartość 
rodzina stanowi dla kobiet, wzrasta wraz 
z wiekiem oraz jest istotnie ważniejsza dla 
osób religijnych. 

Powyższe badania pokazują, że Polacy wciąż 
bardzo pozytywnie postrzegają instytucję ro-
dziny. Trzeba jednak zauważyć, że także u nas 
upowszechnia się zachodni model odejścia od 
rodziny jako nadrzędnej jednostki społecznej. 
Tej niekorzystnej tendencji sprzyja materiali-
styczne podejście do życia i płynna rzeczywi-
stość gospodarki liberalnej, w której nic nie jest 
pewne. Nadmiar obowiązków zawodowych 
skutkujący długim przebywaniem w pracy 
sprzyja rozluźnianiu się więzi rodzinnej i źle 
wpływa na  dzieci.

Mimo trudności rodzina cigle jeszcze pozo-
staje najważniejszą i najstabilniejszą jednost-
ką społeczną, trzeba więc zrobić wszystko, 
by utrzymała swój społeczny status,  który 
jest jedynym gwarantem  rozwoju społecz-
nego i gospodarczego.
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N adszedł potem także Szymon Piotr, 
idący za nim. Wszedł on do wnę-
trza grobu i ujrzał leżące płótna oraz 
chustę, która była na Jego głowie, le-

żącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwi-
niętą na jednym miejscu.” (J 20, 6-7) 

Całun Turyński  to ponad czterometrowe 
lniane płótno przedstawiające dwustronne od-
bicie ludzkiego ciała. Według tradycji chrześci-
jańskiej jest to tkanina, w którą owinięto ciało 
ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Materiał jest 
jedną z najcenniejszych relikwii chrześcijaństwa, 
gdyż może zawierać dokładną „fotografię” Zba-
wiciela. Sam Kościół jednak nigdy oficjalnie nie 
potwierdził autentyczności tej pamiątki.

Z powodu zainteresowania całunem prze-
prowadzano na nim liczne badania w celu po-
twierdzenia bądź zanegowania jego autentycz-
ności. Doczekał się on nawet własnej dziedziny 
nauki. To syndologia (gr. sindon – prześciera-
dło/całun). Dotychczasowe ustalenia więk-
szości badaczy negują możliwość powstania 
wizerunku na Całunie wskutek działalności 
malarskiej. Odbicie Chrystusa nie ma śladów 
powtarzalności jakichkolwiek ruchów narzę-
dzia nakładającego barwnik. Ponadto krew 
obecna na płótnie składa się z hemoglobiny 
i daje pozytywny test na obecności surowicy 
i albumin, co jednoznacznie wskazuje na to, że 
należy ona do człowieka. Badania DNA datują 
wiek krwinek na pierwszy wiek naszej ery, na 
czas  życia Jezusa, zaś grupa krwi (AB) pokry-
wa się z grupą krwi z hostii z licznych cudów 
eucharystycznych (m.in. w Sokółce). Liczne 
ślady ran dowodzą, że osoba, która jest wi-
doczna na płótnie, była poddawana torturom 
i została „cierniem ukoronowana”.

Wyżej wspominaliśmy, że całun jest jak fo-
tografia. Płótno nie nosi żadnych śladów odry-
wania od ran ani śladów przesunięcia drobinek 
krwi. Ponadto wizerunek odbity jest jedynie na 
powierzchni płótna, nie wnika głęboko w mate-
riał. Na całej powierzchni obraz jest niesamowi-
cie delikatny, ma zaledwie 40 mikronów grubo-
ści. Taki efekt można uzyskać tylko wtedy gdy 

przedmiot nagle zaczy-
na emanować światłem 
w każdym kierunku. 
Możemy sobie zatem 
wyobrazić, że musia-
ło się to stać w chwili 
zmartwychwstania. 

Do niedawna jed-
nym z bardziej popu-
larnych źródeł wiedzy 
o całunie były rezulta-
ty badania metodą wę-
gla aktywnego, które  
przeprowadzono w 1988 roku. Trzy niezależne 
zespoły badawcze otrzymały próbkę materiału 
pobranego z całunu. Wyniki badań różniły się 
znacznie. Powstanie płótna określono na lata 
1260–1390. To bardzo duża rozbieżność (po-
nad sto lat). W późniejszych analizach ustalono 
jednak, że na takie wyniki mogły mieć wpływ 
warunki przechowywania całunu, liczne na-
prawy, zgromadzone na nim bakterie i grzyby, 
a nawet dotykanie go rękami przez wiernych 
podczas publicznego eksponowania.

Najnowsze badania antropologów potwier-
dzają, że osoba widoczna na całunie musiała 
być ukrzyżowana. W czasie prac i analiz posta-
ci stwierdzono, że jedno ramię jest dłuższe od 
drugiego o 6 cm. Do takiej deformacji dochodzi 
podczas krzyżowania. Potwierdzone zostały 
również badania krwi, które wcześniej podda-
wane były w wątpliwość. Zidentyfikowano tak-
że miejsce przebicia włócznią, a w następstwie 
organy, które zostały uszkodzone. Dzięki temu 
wyjaśniono fenomen krwi i wody wypływają-
cej z rany. Woda miałaby pochodzić z opłucnej, 
a krew wypłynęła prawą stroną na wysokości 
odcinka lędźwiowego. 

Całun niewątpliwie jest jedną z najistotniej-
szych relikwii chrześcijaństwa. Jako pierwszy 
świadek zmartwychwstania często nazywany 
jest piątą Ewangelią. Dzięki niemu możemy po-
znać Jezusa od jego ludzkiej strony, to jak wy-
glądał i jak cierpiał. Mimo ogromnej chęci zane-
gowania autentyczności całunu kolejne badania 
tylko potwierdzają jego pochodzenie.

NIEMY ŚWIADEK ZMARTWYCHWSTANIA 
TOMASZ WIADEREK I MICHAŁ KOWALSKI
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O statnio wiele osób zainteresował te-
mat diakonatu stałego. Pojawił się on  
w dyskusji nad dopuszczeniem do nie-
go kobiet oraz decyzji bp. Grzegorza 

Rysia – ordynariusza łódzkiego umożliwiającej 
szersze jego praktykowania w jego diecezji.

W kościele rzymskokatolickim mamy trzy stop-
nie  kapłaństwa:  diakonat,  prezbiterat  i  episkopat 
(biskupstwo). Dla dużej części wiernych diakonat 
to mniej więcej  roczny okres przejściowy między 
klerykiem,  a  prezbiterem. Okazuje  się  jednak,  że 
istnieje diakonat stały, gdy mężczyzna wyświęco-
ny na diakona nie dąży do stania się prezbiterem. 
Historia  diakonatu  stałego  sięga  czasów  apostol-
skich. W Liście do Filipian (Flp 1,1) Paweł Apostoł 
wymienia  diakona  obok  biskupa.  Diakon  pełnił 
funkcje  liturgiczne, nauczycielskie  i charytatywne 
w Kościele i w związku z tym musiał mieć określo-
ne kwalifikacje moralne, które św. Paweł wymienia 
w Pierwszym Liście do Tymoteusza (1 Tym 3,1-13). 

Do V w. w Kościele  zachodnim diakonat  był 
instytucją kwitnącą, a  jego rolę i pozycję potwier-
dzały liczne sobory oraz praktyka kościelna. W na-
stępnych wiekach, z różnych powodów, diakonat 
zanikł,  stając  się  jedynie  stopniem  przejściowym 
do kapłaństwa. W XVI w. Sobór Trydencki dążył 
do wskrzeszenia tego urzędu, lecz nie podjął żad-
nych konkretnych uchwał w tej sprawie. W okre-
sie przygotowującym II Sobór Watykański zamiar 
przywrócenia  diakonatu  stałego  wspierał  m.in. 
wybitny teolog niemiecki Karl Rahner SJ. To wła-
śnie on jako jeden z soborowych ekspertów przy-
czynił się do wniesienia tego problemu pod obrady 
soborowe. Ostatecznie Sobór Watykański II posta-
nowił przywrócić diakonat stały, co zapowiedzia-
ła  konstytucja  dogmatyczna  o  Kościele  („Lumen 
Gentium”) z 1964 r. Sobór Watykański  II zadecy-
dował, że należy przywrócić diakonat stały „jako 
właściwy i trwały stopień hierarchiczny” oraz, że 
można  go  udzielać  „mężom  dojrzałym,  również 
żyjącym w stanie małżeńskim, a także zdatnym do 
tego młodzieńcom, dla których jednak obowiązek 
celibatu winien pozostać w mocy” (LG art. 29).  

Wskazania Soboru wypełnił Paweł VI, w 1967 r. 
ogłosił  motu  proprio  „Sacrum  diaconatus  ordi-
nem” z ogólnymi normami przywrócenia diakona-
tu stałego. W rok później ten sam papież w konsty-

tucji  apostolskiej  „Pontificalis  romani  recognitio” 
zaaprobował ryt, w jakim należy udzielać święceń 
prezbiterów  i  diakonów  oraz  określił  ich  formę 
i treść. Ostatecznie 15 VIII 1972 r. w liście apostol-
skim „Ad pascendum” Paweł VI ustalił dokładne 
warunki dopuszczenia i wyświęcania kandydatów 
na diakonów. Istotne elementy regulacji prawnych, 
dotyczących diakonatu  stałego,  zawartych w po-
wyższych  dokumentach,  weszły  do  ogłoszonego 
25 stycznia 1983 r. przez Jana Pawła II nowego Ko-
deksu Prawa Kanonicznego. O diakonacie stałym 
mówi również ogłoszony 11 października 1992 r. 
nowy Katechizm Kościoła Katolickiego w artykule 
dotyczącym sakramentu święceń (pkt 1569-1571). 

Diakon  stały  może  odprawiać  nabożeństwa, 
błogosławić  małżeństwa,  prowadzić  pogrzeby, 
udzielać komunii i głosić kazania. W odróżnieniu 
od prezbitera nie może jednak sprawować Eucha-
rystii,  spowiadać  i  udzielać  sakramentu  namasz-
czenia chorych. Według prawa kanonicznego kan-
dydat do diakonatu stałego – mężczyzna nieżonaty 
i zobowiązujący się do celibatu – może przystąpić 
do święceń po ukończeniu 25. roku życia. Kandy-
dat  związany małżeństwem musi mieć  ukończo-
nych 35 lat i posiadać pisemną zgodę żony. Prawo 
kanoniczne  nie  wyznacza  górnej  granicy  wieku 
dopuszczającej  święcenia.  Zazwyczaj  konferencje 
biskupie ustalają ten wiek na 50 lat dla mężczyzny, 
który całkowicie poświęca się posłudze diakonatu 
oraz 55 lat dla tego, który oprócz diakonatu pracu-
je  zawodowo.  Kandydaci  do  diakonatu,  zgodnie 
z  przepisami  Konferencji  Episkopatu,  powinni 
otrzymać odpowiednią formację. Jeśli nie ukończy-
li studiów teologicznych, powinni odbyć specjalny, 
co najmniej trzyletni kurs, podczas którego zdobę-
dą odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną. 
W ostatnim roku nauki przyszły diakon powinien 
odbyć  praktykę we wspólnocie  parafialnej,  spra-
wując m.in. posługę lektora i akolity. Diakoni żona-
ci, którzy całkowicie oddali się posłudze na rzecz 
Kościoła,  powinni  otrzymywać    wynagrodzenie 
wystarczające  na  utrzymanie  ich  oraz  ich  rodzin 
(KPK 281 § 3). 

Aktualnie  diakoni  stali  posługują  w  ośmiu 
polskich diecezjach: ełckiej (5), gliwickiej (2), ka-
towickiej (5), opolskiej (6), pelplińskiej (1), szcze-
cińsko-kamieńskiej  (4),  toruńskiej  (3)  oraz  war-
szawskiej (3).

DIAKONAT STAŁY
DOMINIK GRABOWSKI
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SULEJÓW
W ielki Post skłania do refleksji 

nad służbą Bogu i człowiekowi  
poprzez modlitwę i pracę (ora et 
labora). Taki też charyzmat prze-

jawiali cystersi, którzy naśladując Chrystu-
sa w liturgii i w życiu codziennym, pragnęli 
kształtować człowieka na Jego wzór. Zakon 
powstał w XI wieku na fali ruchów odnowy 
życia monastycznego w Kościele. Podstawo-
we zasady duchowości to surowe przestrze-
ganie Reguły św. Bernarda, ubóstwo, prostota 
oraz odosobnienie. Miało to swoje praktycz-
ne odwzorowanie w architekturze, liturgii 
i życiu codziennym mnichów z Citeaux (od 
nazwy tej miejscowości we Francji pochodzi 
nazwa zakonu). Gospodarka cysterska była 
zorganizowana w taki sposób, aby zabezpie-
czyć całkowicie potrzeby opactwa. Klasztor 
musiał być położony na uboczu głównych 
szlaków i mieć dostęp do wody.

Dogodne warunki do życia zakonnego 
odnalazł konwent dwunastu mnichów z bur-
gundzkiego Morimond na wschodnim brzegu 
rzeki Pilicy, w miejscu przeprawy niedaleko 
miejscowości Sulejów. Siedzibę zakonu ufun-
dował w 1176 roku książę Kazimierz Sprawie-
dliwy. Legenda głosi, że zagubiony w puszczy 
Kazimierz obiecał ukazującej się Opatrzno-
ści otoczonej dwunastoma lwami wzniesie-
nie świątyni w zamian za ocalenie z opresji. 
W 1232 r. mnisi  konsekrowali  tutejszy ko-
ściół  a następnie wznieśli dalsze zabudowa-
nia klasztorne. W kolejnych dziesięcioleciach 
powstawały murowane fortyfikacje, aby sku-
tecznie odpierać częste najazdy tatarskie. Naj-
wspanialszy etap rozwoju klasztoru przypadł 

na wiek XVII. Ufundowano i zrealizowano 
wówczas zachowane do dziś ołtarze, wybudo-
wano pałac opata, założono ogrody. W XVIII 
w. przebudowano znajdujące się wzdłuż mu-
rów obronnych, od strony północnej, pomiesz-
czenia i nadano im charakter mieszkalno-go-
spodarczy. Czas rozbiorów oraz kasata zakonu 
cystersów przez władze carskie w 1819 roku 
rozpoczęły etap długotrwałego niszczenia tego 
cennego obiektu. Część zabudowań znalazła 
się w posiadaniu nowo utworzonej parafii, 
a część została sprzedana osobom prywatnym. 
W 1891 r. rozebrano oryginalne budynki  klasz-
torne mieszczące m. in. zakonne dormitorium, 
pozostawiając jedynie  ruiny z pięknymi arka-
dowymi oknami (biforia).

Sulejów to miejsce wyjątkowe. Jest bowiem  
jedynym cysterskim opactwem warownym na 
terenie Polski. Jego historyczna wartość zo-

stała w 2012 roku podkreślona wpisaniem na 
listę pomników historii” i uznaniem za jeden 
z najcenniejszych polskich zabytków. Szcze-
gólną wartość artystyczną przedstawia kościół 
klasztorny pw. NMP i św. Tomasza Becketa 
z Canterbury (Kantuaryjskiego). Ta budowla 
jest doskonałym przykładem przejścia stylu 
późnoromańskiego w styl wczesnogotycki. 
Bryła kościoła zachowała się do dzisiaj w pier-
wotnym kształcie. Jest to orientowana budow-
la trójnawowa, wzniesiona z ciosów piaskowca 
szydłowieckiego z transeptem i prostokątnym 
prezbiterium. Wejście główne do kościoła pod-
kreśla majestatyczny uskokowy portal zwień-
czony półkolistym tympanonem, na którym 
umieszczono płaskorzeźbiony krzyż wcze-

KULTURA
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snochrześcijański, po bokach zaś  słońce, 
księżyc i ptak jako symbole śmierci Chry-
stusa. Fasadę nad wejściem dekoruje rozeta 
z częściowo zachowanym kamiennym ma-
swerkiem. Tradycyjnie surowe i skromne  
późnoromańskie wnętrze cysterskiego ko-
ścioła znakomicie uzupełniają nowożytne 
(XVII w.) marmurowe i alabastrowe ołtarze 
ufundowane przez tutejszego opata Stani-
sława Zarembę, którego doczesne szczątki 
spoczywają pod ołtarzem św. Benedyk-
ta. Pośród cennego wyposażenia świątyni 
znajdują się warte obejrzenia XVIII-wiecz-
ne, dwukondygnacyjne stalle, późnobaro-
kowe konfesjonały oraz niedawno odre-
staurowane organy z charakterystycznym 
cymberblastem (wirującą gwiazdą z dzwon-
kami). Całość uzupełnia rokokowy polichro-
mowany, drewniany ołtarz główny, ambona 
oraz kilka ciekawych epitafiów. Z pierwotnego 
budynku klasztornego pozostał wspomnia-
ny już fragment wschodniego skrzydła oraz 
kapitularz, który zachowuje cechy romańskie 
w proporcjach wnętrza, wysokich sklepieniach 
wspartych na pojedynczym filarze z bogato 

rzeźbionym kapitelem oraz dekoracyjnymi 
przezroczami do średniowiecznego krużgan-
ka. Obecnie mieści się tu niewielkie muzeum 
z kilkoma cennymi eksponatami.

Cystersi wrócili do Sulejowa w 1986 r. 
i zgodnie z uświęconą tradycją zakonną pracu-
ją i modlą się. Warto się tam wybrać, by same-
mu zobaczyć tę perłę architektury cysterskiej 
i zakosztować zakonnej gościny.

KULTURA

MOUNTAIN TOP

Ekranizacja powieści Ro-
berta Whitlowa o tym sa-
mym tytule przedstawia 
historię prawnika – kazno-
dziei i jego ekscentrycznego 
klienta. Sprawa, która wy-
daje się tylko  kolejnym zle-

ceniem, okazuje się trudną podróżą 
w przeszłość. Życie zgodne z wła-
snym sumieniem w bezwzględnym, 
egocentrycznym świecie stawia bo-
haterów przed trudnymi wyborami. 
Wzruszenie przeplata się ze łzami 
rozbawienia i prowokuje do refleksji 
nad własnym życiem.

ALIVE

Cimorelli to zespół składający się z 6 sióstr. Swoją karierę za-
częły od nagrywania coverów na YouTube. Wraz ze wzrostem 
popularności narodziła się w nich chęć do tworzenia i nagrywa-
nia własnych kompozycji. „Alive” jest ich drugim albumem. To 
piękna muzyka stworzona na chwałę Boga.

Film

Muzyka
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Z ycie zakonne to wspólnotowa for-
ma życia konsekrowanego, w któ-
rym człowiek poświęca się Bogu 
i Kościołowi. Dołączając do wspól-

noty osób konsekrowanych, wybiera się czy-
stość, ubóstwo, posłuszeństwo i tymi ewan-
gelicznymi zasadami kieruje w życiu.  

Początki życia zakonnego można dostrzec 
już w IV wieku w Egipcie, gdzie nauczał i pro-
wadził samotne życie pokuty i umartwienia 
św. Antoni Wielki. Wspólnoty mnichów i mni-
szek tworzyły się głównie na terenach dzisiej-
szej Grecji, Bułgarii, Rumunii i  Rusi, gdzie do 
dziś ta tradycja jest podtrzymywana nie tylko 
przez katolików, ale także przez prawosław-
nych. 

Na Zachodzie życie zakonne swoje początki 
bierze głównie z osobistego przykładu i pism 
Św. Augustyna, a za ojca zachodniego życia za-
konnego uznaje się Św. Benedykta, który nadał 
mu zunifikowaną regułę. Zakony benedyktyń-
skie, zwane monastycznymi, cechowało życie 
we wspólnocie i skupienie się na wspólnej mo-
dlitwie liturgicznej i medytacji. Aby utrzymać 
wspólnoty, mnisi i mniszki musieli poświęcić 
się także pracy. Bardzo często byli  skrybami, 
rzemieślnikami, ale także trudnili się rolnic-
twem. Było to odzwierciedleniem benedyk-
tyńskiej zasady – „Módl się 
i pracuj” (łac. Ora et labora). 

W wieku XIII pojawiła 
się nowa forma życia za-
konnego, jaką były zakony 
żebracze (mendykanckie). 
Wspólnoty te powstały 
na skutek próby reformy 
funkcjonowania zakonów 
benedyktyńskich przepro-
wadzanej przez papieża In-
nocentego III, ale najwięk-
szy wpływ na ich powstanie 
miała ewangelizacyjna dzia-
łalności Św. Franciszka 
z Asyżu oraz Św. Dominika 
Guzmana. Źródłem utrzy-

mania braci mendykantów w odróżnieniu od 
mnichów była jałmużna - czyli dobrowolne 
datki wiernych. Ponieważ franciszkanie i do-
minikanie nie ślubowali stałości miejsca, często 
wychodzili z orędziem Ewangelii poza klasz-
torne mury, łącząc życie zakonne z posługą 
ewangelizacyjną. 

Znaczne ożywienie życia zakonnego nastą-
piło w XVI wieku. W obliczu  wyzwań, jakie 
niosła reformacja, powstały nowe zakony. To-
warzystwo Jezusowe (jezuici), założone przez 
Hiszpana św. Ignacego Loyolę,  propagowało  
doktrynę katolicką. Urszulanki, zgromadzenie  
założone przez św. Anielę Merici, zajmowały 
się wychowaniem dziewcząt. Podejmowano 
też odnowę dawniej powstałych zakonów.  
Św. Teresa z Avila zreformowała w Hiszpanii 
karmelitów i karmelitanki. Wśród franciszkań-
skich zakonów miała miejsce reforma kapu-
cyńska. 

W ciągu następnych stuleci powstało wiele 
wspólnot zakonnych. Były to przede wszyst-
kim zgromadzenia prowadzące różne formy 
działalności apostolskiej: duszpasterstwo, mi-
sje, nauczanie, posługę chorym i wiele innych. 

Dziś, gdy świat coraz bardziej ucieka od 
spraw duchowych i udaje, że człowiek składa 

się tylko z materii, wielu lu-
dzi czuje pragnienie znalezie-
nia prawdziwego szczęścia. 
Wspólnoty zakonne powinny 
być zatem żywym przykła-
dem chrześcijańskiego życia. 
To z nich powinna płynąć nie 
tylko nauka, ale także świa-
dectwo. Nie bez przyczyny 
coraz więcej młodych ludzi 
gromadzi się w różnego ro-
dzaju wspólnotach czy dusz-
pasterstwach prowadzonych 
przez zakonników. Widzą 
tam autentyczny przykład 
życia Ewangelią, które daje 
właśnie to upragnione, nie-
przemijające szczęście.

ŹRÓDŁA ŻYCIA ZAKONNEGO 
JAKUB MARCZAK
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Z gromadzenie Męki Jezusa Chrystusa, 
popularnie zwane pasjonistami, zo-
stało założone przez włoskiego misty-
ka św. Pawła od Krzyża w roku 1720. 

Duch Święty wzbudził w Kościele nową rodzinę 
zakonną, by w świecie coraz bardziej odchodzą-
cym od Boga głosiła Chrystusa Ukrzyżowanego, 
którego męka jest największym i niepojętym 
dziełem Boskiej Miłości i najlepszym lekar-
stwem na zło.  

Pasjoniści oprócz trzech podstawowych ślubów 
zakonnych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, 
składają czwarty ślub wiążący ich z męką Chrystu-
sa. Przez ten ślub zobowiązujemy się szerzyć sło-
wem i czynem pamięć męki Chrystusa i pogłębiać 
świadomość jej znaczenia i wartości dla każdego 
człowieka i życia całego świata (Konstytucje, 6). 
Naszym zawołaniem jest: Męka Jezusa Chrystusa 
zawsze w sercach naszych!

Św. Paweł od Krzyża wyraźnie określił filary, 
na których opiera się życie pasjonistów: miłość bra-
terska, modlitwa, samotność (czyli oderwanie od 
zgiełku świata), asceza (zaparcie się siebie samych) 

i ubóstwo. Ten sposób życia służy nawróceniu 
i uświęcaniu zakonnika, by ten mógł prawdziwie 
prowadzić innych do Chrystusa.

W wytrwałej modlitwie kontemplujemy Chry-
stusa, który oddał za nas swoje życie i objawił mi-
łość Bożą ku ludziom, wskazując drogę, którą mają 
kroczyć, aby zjednoczyć się z Ojcem. Owa kontem-
placja czyni nas wciąż zdolniejszymi do ukazy-
wania Jego miłości, świadczenia pomocy innym, 
aby i oni ofiarowali swoje życie Ojcu w Chrystusie 
(Konstytucje, 5).

Kontemplacja naturalnie prowadzi do głosze-
nia Chrystusa – dzielenia się Miłością, której się 
doświadczyło. Dlatego św. Paweł od Krzyża pisał, 
że zakonnicy mają nie zaniedbać żadnego środka 
i użyć każdego sposobu celem nawrócenia dusz 
poprzez misje, katechezy, kazania, medytacje, du-
chowe ćwiczenia dla kapłanów, zakonnic i świec-
kich, i każdy inny rodzaj apostolskiej pracy.

Dziś jest nas około 1700, działamy w 62 krajach 
świata. Są pośród nas  kapłani i bracia zakonni. Pol-
ska Prowincja pw. Wniebowzięcia N.M.P. składa 
się z 9 wspólnot i liczy 48 zakonników pracujących 
w trzech krajach: w Polsce, Czechach i na Ukrainie.

PASJONIŚCI
O. JAKUB BARCZENTEWICZ CP
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T ermin „wspólnota” budzi zaintereso-
wanie socjologów już blisko 200 lat. 
Jednak dotychczasowe próby jego 
zdefiniowania wciąż nie wydają się 

w pełni satysfakcjonujące.

Pierwszej obszernej analizy świata wspólnoty 
w socjologii dokonał Ferdinand Tönnies, nazywa-
ny później ojcem teorii wspólnoty. W swoim dziele 
„Wspólnota i stowarzyszenie” autor za podstawę  
stosunków społecznych uznaje wspólnotę krwi. Ro-
dzice i dzieci oraz rodzeństwa to wspólnoty podsta-
wowe. Następnie Tönnies przedstawia przejście od 
wspólnoty naturalnej do wspólnoty ducha. Ta z ko-
lei charakteryzowana jest jako „wspólne działanie 
w jednym kierunku”, aby ostatecznie przerodzić się 
w najwyższy rodzaj wspólnoty jakim jest „nałoże-
nie” się tych dwóch rodzajów wspólnot. 

Szczególnym rodzajem wspólnoty jest wspólno-
ta religijna. Próbę jej zdefiniowania podjął dr Paweł 
Załęcki – socjolog i antropolog społeczny, autor pu-
blikacji „Wspólnota religijna jako grupa pierwotna”, 
który za czynniki determinujące powstanie tej szcze-
gólnej zbiorowości społecznej przyjął m.in. poczucie 
wzajemnej przynależności, odczuwanie silnej więzi 
interpersonalnej poprzez wspólne praktyki i dozna-
nia natury religijnej. Takie ujęcie łączy w sobie po-
stulaty Tönniesa, wskazując na akt współdziałania 
w pewnym obszarze, który w przypadku wspólno-
ty religijnej bezpośrednio związany jest z rozwojem 
wiary. 

Poszukując odwołania do wspólnoty w katolic-
kiej nauce społecznej, napotykamy na cytat z Księ-
gi Rodzaju, kiedy po stworzeniu Adama „Pan Bóg 
rzekł: «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, 
uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc»” 
(Rdz 2, 18). Choć w przytoczonym fragmencie nie 
użyto słowa wspólnota, autor podkreśla charakter 
człowieka jako istoty społecznej, która do prawi-
dłowego rozwoju potrzebuje drugiego człowieka. 
Katolicka nauka społeczna sprzeciwia się jednak ko-

lektywistycznemu 
podejściu, które jest 
charakterystyczne 
dla komunizmu. 
Jednocześnie jed-
nak odrzuca niczym nieskrępowany leseferyzm, 
który zakłada, że wolny rynek gwarantuje sprawie-
dliwość. Do tych zagadnień szczegółowo odnieśli-
śmy się w poprzednim numerze, w artykule „Soli-
daryzm społeczny w ujęciu polskiem”.

 Na kartach Nowego Testamentu pojęcie „wspól-
noty” zostało użyte przede wszystkim w odniesie-
niu do kształtującego się po śmierci Jezusa kręgu 
jego uczniów i osób, które za ich sprawą nawróciły 
się na nową wiarę. Już w drugim rozdziale Dziejów 
Apostolskich kluczowe pojęcie zostało zastosowane 
w odniesieniu do pierwszych trzech tysięcy nawró-
conych Żydów. 

Wspólnota pierwszych chrześcijan dawała 
poczucie bezpieczeństwa, braterskiego wsparcia 
i umocnienia w wierze. Wartości te mimo upływu 
czasu wydają się być bardzo aktualne we współcze-
snym świecie i stale poszukiwane przez ludzi. Natu-
ralna potrzeba przebywania z drugim człowiekiem 
i dzielenia się swoimi przeżyciami rodzi w nas, cza-
sem podświadomie, chęć przynależności do wspól-
noty. Formacje religijne były szczególnie bliskie św. 
Janowi Pawłowi II, który traktował je jako źródło na-
dziei dla Kościoła i społeczeństwa. Podczas audien-
cji generalnej w 1998 roku podkreślał, że jednym 
z darów Ducha dla naszych czasów jest właśnie roz-
kwit ruchów [wspólnot] kościelnych.

Podążanie za słowem Jezusa wymaga  zrozu-
mienia i ufnego przy nim trwania także w  chwi-
lach trudnych. Choć wspólnoty religijne różnią się 
zakresem działalności i formą wypełniania swoich 
założeń, wszystkie łączy nadrzędny cel, jakim jest 
rozwój duchowy jej członków  podążających  za gło-
sem Boga.

WSPÓLNOTA NA DRODZE W ROZWOJU
DUCHOWYM 

DOMINIKA KULPIŃSKA
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S wiatowe Dni Młodzieży w Panamie 
za nami, ale wspomnienia pozosta-
ną na zawsze. To była moja pierw-
sza podróż do Ameryki Środkowej. 

Ten kraj zaskoczył mnie i oczarował.

SPOKOJNIE, JESZCZE ZDĄŻYSZ
W Ameryce Środkowej zapomina się o po-

śpiechu,  który  tak  bardzo  daje  się  we  znaki 
w Europie. Panamczycy nie spieszą się i chęt-
nie znajdują czas na pogawędki oraz spotkania 
z rodziną, przyjaciółmi czy sąsiadami. Są ser-
deczni, uśmiechnięci i bardzo często spóźniają 
się do pracy albo na umówione spotkanie. Ży-
cie jest za krótkie, żeby przejmować się punk-
tualnością – mawiają.

SŁODKIEGO, MIŁEGO ŻYCIA
Panamczycy  jedzą  dużo  bananów,  pla-

tanów  (warzywa  przypominające  banany), 
ziemniaków, ryżu, kukurydzy i egzotycznych 
owoców – a to wszystko w różnych postaciach 
i  konfiguracjach.  Nie  brakuje  też  kurczaków 
i  wołowiny  oraz  tradycyjnej  kiełbasy 
z wołowiny  –  chorizo. Uwielbiają  tak-
że  fast  foody,  które można  spotkać na 
każdym  kroku.  Frytki  frytkami  poga-
niają. A do tego „soda”, czyli kolorowy 
napój  gazowany. Woda  też  jest,  ale  za 
to nie mają w zwyczaju pić herbaty czy 
kawy (gospodarze nigdy ich nie zapro-
ponowali) ani przygotowywać zup (nie 
jadłam ani  razu). W Panamie  za  to nie  żałuje 
się cukru – ma być dużo i bardzo słodko. Sok 
owocowy  przed  podaniem  nierzadko  zostaje 
wzbogacony dodatkowymi łyżeczkami cukru, 
a galaretka najlepiej smakuje z lodami.

DYSKOTEKA NA KÓŁKACH
Przechadzając  się  ulicami,  można  zauwa-

żyć charakterystyczne „chicken busy”. To stare 

szkolne autobusy z lat 60. sprowadzone z USA. 
Są  kolorowe,  często  obwieszone  migającymi 
lampkami. W każdym z nich rozbrzmiewa gło-
śna lokalna muzyka, a przechodnie  są zapra-
szani do wspólnej zabawy.

DWA ŚWIATY
W Panamie bardzo widoczne są kontrasty. 

Obok wygodnego  życia w  luksusowych wie-
żowcach  toczy  się  codzienność  najuboższych 
mieszkańców stolicy. Miałam okazję nocować 
m.  in.  w  kilkugwiazdkowym  hotelu,  ale  tak-
że w  domu  znajdującym  się w  dzielnicy  San 
Miguelito,  która uważana  jest  za  jedną  z  naj-
niebezpieczniejszych  i najbiedniejszych w Pa-
namie. Choć początkowo trochę się bałam, bo 
ostrzegano nas, żeby samemu, a nawet w pa-
rach, nigdzie nie chodzić i na ulicy nie wyjmo-
wać telefonów komórkowych,    to mieszkańcy 
tej „dzielni” zdobyli moje serce. Mimo że po-
siadają tak niewiele, to dzielą się tym, co mają, 
a nie tym, co im zbywa. Od jednej „seniority” 

usłyszałam, że  jest  szczęśliwa, bo dzięki piel-
grzymom  czuje,  jakby do  jej  domu przyszedł 
sam Chrystus.

Tekst  pochodzi  z  blogu  –  Chrześcijanka 
z  sąsiedztwa.  Opublikowany  dzięki  uprzej-
mości  autorki  Marii  Górczyńskiej.  Serdecz-
nie  zapraszamy  do  odwiedzenia  blogu:  
http://chrzescijankazsasiedztwa.pl

LIPIEC W STYCZNIU. CO MNIE NAJBARDZIEJ 
ZASKOCZYŁO W PANAMIE?

MARYSIA GÓRCZYŃSKA
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MATURZYSTO!
Już po raz trzeci zapraszamy do udziału w „studniówce” ze św. Gabrielem od Matki Bo-
żej Bolesnej. Od dziś, aż do końca matur modlimy się za maturzystów, w każdy czwartek 
w parafii św. Mateusza przy ul. Ostródzkiej 172 w Warszawie.

W naszych modlitwach prosimy nie tylko o powodzenie w egzaminach, ale również o mą-
dre wybory i dobre rozeznanie życiowego powołania.

Do modlitwy zachęcamy również i was. Dla każdego zapisanego do naszej księgi ma-
turzysty przygotowaliśmy modlitewnik i ręcznie robiony mały różaniec, który zawsze 
można mieć przy sobie – również na egzaminie.

Jeśli chciałbyś dołączyć możesz to zrobić na stronie www.stodni.pl lub na naszym profilu 
na Facebook’u: https://www.facebook.com/StoDniZeSwGabrielem/
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KRONIKA PARAFIALNA

6 STYCZNIA
W  uroczystość  Trzech  Króli  odbył  się 

koncert kolęd w wykonaniu naszego chó-
ru parafialnego Passio Vivens i dwóch za-
przyjaźnionych chórów oraz  innych grup 
parafialnych.
Krótką  relację  można  zobaczyć  na 

YouTube: https://youtu.be/NXJeSJ6J0cE 

20 STYCZNIA
Zespół młodzieżowy Vox Gloria zorga-

nizował pierwszy koncert w nowym skła-
dzie  i  z  nowym  repertuarem,  który  ma 
też promować ich autorską płytę. Przygo-
towania do nagrań  idą pełną parą, a my 
trzymamy za nich kciuki.

2 LUTEGO
Ukazał  się  kolejny  numer  „L’Ecco  di 

San Gabriele”, miesięcznika wydawanego 
w sanktuarium św. Gabriela we Włoszech, 
a w nim duży artykuł poświęcony naszej 
parafii  i  powstającemu  tu  sanktuarium 
Młodych Świętych.

17 LUTEGO
O  godzinie  12.30  została  odprawiona 

Msza św. w  intencji maturzystów, której 
przewodniczył prowincjał pasjonistów o. 
Łukasz Andrzejewski. Tym wydarzeniem 
zainaugurowaliśmy trzecią edycję „Stud-
niówki ze św. Gabrielem”, w czasie której 
otaczamy duchową opieką maturzystów. 
Więcej informacji na stronie stodni.pl.

18 – 26 LUTEGO
Już tradycyjnie uroczystość naszego pa-

trona  św. Gabriela  od Matki  Bożej  Bole-
snej poprzedziła nowenna.

27 LUTEGO
W uroczystość św. Gabriela naszą para-

fię odwiedził ks. bp. Romuald Kamiński. 
W czasie homilii wskazywał na zaprosze-
nie do naśladowania świętych w codzien-
ności naszego życia.

31 MARCA
Wizytację  kanoniczną  w  naszej  parafii 

przeprowadził  ks.  bp  Marek  Solarczyk. 
W  czasie  wizytacji  udzielił  sakramentu 
bierzmowania naszej młodzieży.
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PODZIEL SIĘ 1% PODATKU
Nasza parafia posiada status organizacji pożytku publicznego. Wypeł-
niając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT 
(28, 36, 36L, 37, 38), można wpisać nasz KRS (0000492304) i przekazać 
1% swojego podatku na działalność statutową parafii, czyli budowę 
nowego kościoła, centrum dla młodych i działalność duszpasterską.

N u m e r  K R S  0 0 0 0 4 9 2 3 0 4

Zapamiętaj ten numer!

KRONIKA PARAFIALNA

WESPRZYJ BENEDICTUM
Nasz kwartalnik jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich. Koszt wydania każdego numeru Bene-
dictum ponosi Parafia św. Mateusza. Jeśli podoba ci się nasze pismo i chciałbyś wspomóc redakcję  
możesz to uczynić wspierając naszą parafię i wszystkie prowadzone tu dzieła. Możesz również za-
angażować 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



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

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


