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PO CO POŚCIĆ? 
O. WALDEMAR LINKE CP

może dziwić, że trzymany przez was w dłoniach kolejny nu-
mer Benedictum został opisany jako zimowy. Za oknem kra-
jobraz bardziej przypomina przedwiośnie niż zimę – w na-
szym klasztornym ogrodzie na Grochowie wiele kwiatów 
próbuje już zbudzić się do życia, wypuszczając zielone pędy. 
Chociaż pogoda szaleje, my trzymamy się stałego cyklu wy-
dawniczego i na koniec karnawału postanowiliśmy przy-
gotować teksty przypominające o istocie Wielkiego Postu, 
który wzywa nas do przemiany życia. Nawrócenie, które 
jest naszym codziennym wyzwaniem, nie jest celem samym 
w sobie, ale otwierając serce na działanie Boże, prowadzi ku 
Niemu – czyli pomaga wzrastać w świętości. 
W tym roku będziemy przeżywali wiele wydarzeń związa-
nych ze świętymi bliższymi nam i dalszymi. Dlatego w dru-
giej części tego numeru Benedictum postanowiliśmy przyj-
rzeć się bliżej drodze do świętości, którą szli przed nami 
wielcy Polacy: Jan Paweł II i kard. Stefan Wyszyński oraz 
patron naszej kaplicy św. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej.
Są też nasze stałe działy poświęcone kulturze, ostatnim wy-
darzeniom z życia Kościoła i prezentacji miejsc wartych od-
wiedzenia.
Wszystkim życzymy dobrej lektury i mamy nadzieję, że 
przyniesie ona błogosławione owoce.

O. Łukasz Andrzejewski CP

P ost to bardzo stara praktyka 
religijna, która wiąże się z pro-
stym faktem ogromnego zna-
czenia, jakie dla człowieka ma 

pożywienie. Bez jedzenia nie ma życia i do-
stęp do pokarmu to sprawa fundamentalna. 
Jest to jeden z motorów ewolucji, a więc 
tego, co człowieka jako gatunek ukształto-
wało. By rozwijać mózg, człowiek musiał 
mieć do dyspozycji duże zasoby pożywie-
nia, ponieważ to bardzo kosztowny ener-
getycznie narząd. Choć średnio stanowi on 
u człowieka ok. 2% masy ciała (a to i tak bar-
dzo dużo w porównaniu z innymi gatunka-
mi), to zużywa ok. 20% energii 
produkowanej przez organizm 
ludzki, pod warunkiem, że nie 
pracuje intensywnie. Poży-
wienia człowiek miał zwykle 
za mało, więc główną troską 
było jego zdobywanie. Gdy 
zaś człowiek miał dostęp do 
dużych zasobów żywnościo-
wych, korzystał z tego bardzo 
skwapliwie. Nie chodzi tylko 
o okazjonalne obżarstwo, ale 
też o regularne nadużywanie 
pokarmu przez osobniki i gru-
py społeczne, które łatwiej mo-
gły sobie zapewnić dostęp do 
znacznych ilości pożywienia. 
Na tym tle powstrzymanie się od jedzenia 
jest manifestacją władzy człowieka nad me-
chanizmami, które nim kierują jako zwie-
rzęciem. Post jest więc momentem, w któ-
rym objawia się to, co czyni nas osobami: 
nasza wolna wola i zdolność do funkcjono-
wania według reguł wyższych niż elemen-
tarne potrzeby zwierzęcego organizmu.

Najstarsze ślady praktyk postnych w Pi-
śmie Świętym odnoszą się do czasów 
przedmonarchicznych, czyli do XI w. przed 

Chrystusem. W 1 Sm 7,2-6 znajdujemy opo-
wiadanie o ceremonii pokutnej, którą pod 
przewodnictwem ostatniego z sędziów, ka-
płana Samuela z Szilo, odprawiają synowie 
Izraela. Jest to wynik tęsknoty za Bogiem, 
jaka zrodziła się we wspólnocie wyznaw-
ców Jahwe. Zrealizowali ją poprzez wyrzu-
cenie przedmiotów kultu bałwochwalczego, 
wspólnotową modlitwę do prawdziwego 
Boga, wyznanie grzechów i post. Obrzęd ten 
spowodował, że Pan powrócił do przymie-
rza, które grzechami swymi i zapomnieniem 
o Bogu Izraelici niemal przekreślili. Post nie 
był jedyną praktyką pokutną, ale należał do 

dość szerokiego spektrum działań, przez 
które Izraelici wyrażali swą postawę żalu za 
błędy przeszłości (a może lepiej powiedzieć: 
błędną przeszłość) oraz dobrą wolę, by przy-
szłość oprzeć na pamięci o Bogu i życiu 
zgodnie z przymierzem, które On zawarł ze 
swym ludem.

Z biblijnych tekstów możemy wnioskować, 
że post jest po to, by zatęsknić za Bogiem i za 
byciem wolnym człowiekiem oraz odnowić 
zerwane lub nadwątlone więzi z Bogiem.

Drodzy czytelnicy,



W niewielkiej miejscowości Jaroměřice 
u Jevička (Jaromierzyce koło Jewicz-
ka)  na Morawach w Czechach znaj-
duje się niezwykle uroczo położone 

miejsce kultu pasyjnego, zwane Kalwarią. Pierwsza 
wzmianka o upamiętnieniu Męki Pana w tym rejonie 
pochodzi z roku 1664. Jak podaje miejscowa legen-
da, która zapewne zawiera jakieś ziarno prawdy, na 
jaromierzyckiej górce wznoszącej się 476 m n.p.m., 
obok wioski miał mieszkać zły duch Kaderman, któ-
ry wyrządzał wiele szkody okolicznym chłopom. By 
go poskromić, mieszkańcy postanowili wznieść tam 
drewniany krzyż i złożyli ślub, że będą do niego piel-
grzymować dwa razy w roku: na Święto Znalezienia 
Relikwii Krzyża i na Podwyższenie 
Krzyża Świętego.

Bardziej wiarygodne źródła po-
chodzące z lat 80. XVII wieku mówią 
o epidemii, która przeszła przez Mo-
rawy w tamtym czasie. Mieszkańcy 
Jaromerzyc pielgrzymowali wówczas 
do wznoszącego się na górce krzyża, 
prosząc Boga o ochronę. Szczęśliwie 
morowe powietrze ominęło Jaromierzyce. W tym cza-
sie z powodu zarazy w sąsiednim Jewiczku zmarło 
ponad 400 osób. Widząc w tym palec boży, właściciel 
jaromierzyckich włości Franciszek Juliusz Ferdynand 
Szubirz postanowił wznieść drewnianą kaplicę pod 
wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego oraz ku 
czci świętych: Rocha, Rozalii, Fabiana i Sebastiana – 
uważanych za patronów w walce z morem. Uzyskał 
także u biskupa w Ołomuńcu  pozwolenie na odpra-
wianie trzy razy w roku Mszy św. w wybudowanej 
przez siebie kaplicy.

Do rozwoju tego miejsca wydatnie przyczynił się 
jego syn Franciszek Michał. Urodził się 14 grudnia 1680 
roku. Studiował filozofię w Ołomuńcu oraz prawo 
w Wiedniu. Był cenionym nauczycielem przyszłego 
króla i cesarza Karola IV, z którym miał nawet wyjechać 
do Hiszpanii, gdzie niechybnie czekała go wielka ka-
riera. Jednak niespodziewana choroba ojca zmusiła go 
w roku 1704 do powrotu do rodzinnego majątku, które-
go był spadkobiercą. W wieku 24 lat ożenił się z Joanną 
Konstancją von Streiforth. Młodzi małżonkowie oczeki-
wali upragnionego potomstwa. Podczas porodu doszło 
jednak do komplikacji. Lekarze byli bezradni. Pomóc 
mógł już tylko Bóg. W tych ciężkich chwilach ku niemu 
zwracali się z modlitwą błagalną Franciszek, Joanna, ich 
przyjaciele i służba. Dziedzic złożył nawet uroczysty 
ślub, że jak tylko jego małżonka urodzi szczęśliwie, on 
rozbuduje kaplicę. Nie czekali długo. Ku zaskoczeniu 
wszystkich Joanna wkrótce szczęśliwie urodziła.

W tym czasie z Ziemi Świętej przybył misjonarz 
ksiądz Jaromir Veith, przyjaciel Szubirzów. Młody 
hrabia opowiedział o niedawnych przeżyciach i zło-
żonej obietnicy. Jaromir uważnie obejrzał górkę, na 

której znajdowała się drewniana kaplica. Uznał, że 
jest bardzo podobna do tej w Jerozolimie, gdzie umarł 
Pan Jezus. To skłoniło dziedzica do rozbudowy kapli-
cy i stworzenia kopii miejsca, w którym dokonało się 
nasze odkupienie. Przystąpiono do realizacji tego am-
bitnego projektu. Architektoniczne założenie przygoto-
wał Włoch - Giovanni Santini.

W Święto Odnalezienia Relikwii Krzyża - 4 maja 
1712 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę 
nowego kościoła. Prace postępowały nad wyraz szyb-
ko i już w Święto Podwyższenia Krzyża 14 września 
1713 roku nowa świątynia została uroczyście konse-
krowana. Wówczas miejsce to za zgodą biskupa oło-
munieckiego nazwano Kalwarią.

W głównym ołtarzu niewielkiego 
kościoła znajduje się kopia rzym-
skiego obrazu Chrystusa Zbawiciela 
z Sanktuarium Świętych Schodów 
w Rzymie. Po prawej stronie możemy 
zobaczyć bardzo starą kopię całunu 
turyńskiego oraz narzędzi męki Pań-
skiej, a po lewej stronie umieszczono 
ołtarz z relikwiami św. Felicjana, mę-
czennika z pierwszych wieków chrze-

ścijaństwa. Za głównym ołtarzem znajduje się kaplica 
stylizowana na spowity w mroku Ogród Oliwny, gdzie 
poza płaskorzeźbami przedstawiającymi modlitwę Je-
zusa oraz śpiących apostołów, znajduje się niewielka 
pieta oraz ołtarz Matki Bożej Zwycięskiej. Swoistą oso-
bliwością tej niezwykłej kaplicy jest ołtarz przedstawia-
jący dusze cierpiące w czyśćcu.

Po ukończeniu budowy kościoła przystąpiono do  za-
gospodarowania otoczenia. Wybudowano kaplicę Boże-
go Narodzenia, Grobu Pańskiego i Wniebowzięcia NMP. 
Nawiązują one do miejsc, które znajdują się w Ziemi 
Świętej.  Przy drodze prowadzącej z miasteczka na Kal-
warię umieszczono dwanaście stacji Drogi Krzyżowej, 
które odpowiadają tym znajdującym się w Jerozolimie. 
Dla obsługi pielgrzymów obok świątyni powstał klasz-
tor augustianów z kopią kaplicy domku nazareńskiego 
z Loreto. Od 1994 roku w Jaromierzycach  posługę dusz-
pasterską pełnią oo. pasjoniści z Polski.

Pęd codziennego życia sprawia, że często trudno 
znaleźć chwilę na refleksję nad sensem wszystkiego, 
czemu z takim zapałem się oddajemy. Dlatego czło-
wiek potrzebuje choć odrobiny czasu na fizyczny i du-
chowy odpoczynek, który nie tylko przywróci nadwą-
tlone siły, ale będzie sposobnością do zastanowienia 
nad sprawami wiary. Doskonałą przestrzeń do tego 
tworzą cisza Kalwarii i piękno morawskiego krajo-
brazu. Każdego, kto chciałby zakosztować klasztornej 
gościnności, oderwać się od codziennych zajęć, czy po 
prostu zwiedzić kraj naszych południowych sąsiadów, 
zapraszamy do odwiedzenia Jaromierzyc. Nasz klasz-
tor może przyjąć do siedmiu osób, które chciałyby od-
być tu indywidualne rekolekcje albo odwiedzić Repu-
blikę Czeską. Adres strony: www.kalvariejaromerice.cz
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QUADRAGESIMA MORAWSKA KALWARIA 
BARTŁOMIEJ KUCEK O. PAWEŁ WÓJCIK CP

P raktyka Wielkiego Postu sięga chrześci-
jańskiej starożytności. Jednak ze wzglę-
du na skąpość źródeł trudno dokładnie 
odtworzyć proces jej formowania. Wie-

my, że już w II wieku w niektórych wspólnotach 
obowiązywał 40-godzinny post ścisły przed samą 
Wielkanocą. W tym okresie katechumeni przygo-
towywali się do chrztu a pokutnicy do pojedna-
nia z Bogiem i Kościołem. Ten czas chrześcijanie 
przeżywali w duchu umartwienia. Około roku 384 
u św. Hieronima znajdujemy tytułowe określenie 
„Quadragesima” (czterdzieści) nawiązujące do 
40-dniowego postu Jezusa na pustyni. Ta liczba ma 
w Piśmie Świętym znaczenie symboliczne. Ozna-
cza czas pokuty i przygotowania do wielkiego wy-
darzenia zbawczego. 

Inne teksty z IV wieku dokumentują istnienie 
w tym okresie ukształtowanego zwyczaju 40-dnio-
wego postu w ważnych ośrodkach życia kościelne-
go, w Jerozolimie, w Rzymie, w   Mediolanie.  Mamy 
również świadectwa, że niedzieli już wtedy nie wli-
czano do Wielkiego Postu i nie miał on jasno wyzna-
czonych granic czasowych. Zazwyczaj rozpoczynał 
się sześć tygodni przed Wielkanocą i obejmował 40 
dni przygotowania, chociaż niekoniecznie postu 
w sensie ścisłym. 

Pod koniec pontyfikatu papieża Grzegorza Wiel-
kiego (przełom VI/VII wieku) dodano kilka dni na 
początku, a pierwszym dniem Wielkiego Postu sta-
ła się środa, nazwana później popielcową. Począt-
kowo zwyczaj sypania popiołu na głowę dotyczył 
tylko nielicznych, publicznie napiętnowanych po-
kutników. Z czasem stał się powszechny. Praktykę 
tę usankcjonowano ostatecznie w 1091 roku, dając 
początek Środzie Popielcowej, która rozpoczyna 
Wielki Post. 

Pewną cezurę (rozgraniczenie) w tym okresie li-
turgicznym stanowi piąta niedziela Wielkiego Po-
stu. Mszał z roku 1570 nazywa ją Niedzielą Męki 
Pańskiej. Od tego czasu teksty liturgiczne koncentru-
ją się bardziej na męce Chrystusa, stanowiąc wpro-
wadzenie w wydarzenia Wielkiego Tygodnia, który 
rozpoczyna się w szóstą niedzielę - zwaną również 
Niedzielą Palmową. Jest ona upamiętnieniem uro-
czystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Odrębność 
tego okresu podkreślał bardzo rozpowszechniony 
niegdyś zwyczaj zasłaniania krzyży i obrazów w ko-
ściołach. Nawiązywał on do tzw. “chusty głodu” 
lub “welonu postnego” pojmowanego symbolicznie 
jako post dla oczu.

W polskiej pobożności motywy pasyjne niemal 
zdominowały pokutny charakter postu i sprawiły, 
że zaczęto gromadzić się na nabożeństwach Drogi 
Krzyżowej i Gorzkich Żali. Pierwsze z nich wywodzi 
się z Jerozolimy, gdzie już dość wcześnie pojawiały 
się próby odtworzenia drogi krzyżowej Chrystusa. 

Także w innych miejscach chrześcijanie chcieli po-
dążać śladami Zbawiciela, co prawdopodobnie stało 
się przyczyną tak szybkiego rozpowszechnienia się 
tego nabożeństwa. W znacznym stopniu przyczynili 
się do tego franciszkanie. W wieku XVII ostatecznie 
ustalono liczbę stacji na czternaście. Symbolizowały 
je krzyże oraz obrazy lub rzeźby, które przedstawia-
ły rozważane przy nich wydarzenia. Dla polskiego 
katolicyzmu jeszcze bardziej charakterystyczne są 
Gorzkie Żale. Zapoczątkowało je w 1707 roku brac-
two Świętego Rocha działające w warszawskim 
kościele Świętego Krzyża. Teksty nawiązujące do 
misteriów Męki Pańskiej zostały ułożone na wzór 
jutrzni, która jest częścią Liturgii Godzin.

Obecnie obserwujemy łagodzenie dyscypliny 
postnej i niechęć ludzi do podejmowania jakich-
kolwiek form pokuty. Powoduje to, że Wielki Post 
nie różni się wiele od reszty roku, zwłaszcza w pol-
skim Kościele, gdzie piątki zasadniczo są dniami 
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, nie tyl-
ko w tym okresie liturgicznym. Nie zawsze jednak 
tak było. Powstrzymywać się od spożywania mięsa 
nakazywano poza piątkami we wszystkie środy, 
w Wielką Sobotę do południa oraz w tzw. suche 
dni, które jednak nie są ściśle związane z Wielkim 
Postem, ponadto wypadają w środę, piątek oraz 
sobotę po jego pierwszej niedzieli, toteż de facto 
oznaczały tylko jeden dodatkowy dzień wstrze-
mięźliwości od pokarmów mięsnych. Tendencja 
w Kościele jest jednak taka, by odchodzić od na-
gromadzenia rygorystycznych postów w życiu 
wiernych. Nie ominęło to także Wielkiego Postu, 
toteż obecnie 40 dni przygotowania do Wielkanocy 
nie jest zbyt widoczne w życiu codziennym. War-
to zaznaczyć, że Kościół nigdy nie zakazał tego, by 
w czasie poprzedzającym Wielkanoc podejmować 
samemu nieco bardziej rygorystyczny post, choćby 
na wzór naszych przodków, a zniesienie nakazów 
nie oznacza ich potępienia.

Dobrze przeżyty Wielki Post pomaga zapanować 
nad popędami ciała, uwrażliwić na potrzeby innych 
i otworzyć serce na Słowo Boże, które pociąga ku 
większej miłości Boga i bliźniego.
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„ANI JEDNEGO DNIA NIE ZANIEDBYWAĆ…” 
O. ŁUKASZ ANDRZEJEWSKI CP

W śród wielu ważnych rocznic i wy-
darzeń, które będą miały miej-
sce w Roku Pańskim 2020 warto 
wspomnieć 100. rocznicę kanoni-

zacji Gabriela od Matki Bożej Bolesnej – pasjo-
nisty. Przyglądając się postaci młodego kleryka 
seminarium zakonnego we Włoszech, można 
byłoby zapytać, co doprowadziło tego zaled-
wie 24-letniego chłopaka na wyżyny świętości. 
Dlaczego młody człowiek, który według logiki 
świata i opinii własnej rodziny zmarnował so-
bie życie, przywdziewając zakonne szaty, został 
13 maja 1920 roku ogłoszony świętym przez pa-
pieża Benedykta XV.

Gdy się zgłębia biografię i pisma św. Gabriela 
(Franciszka Passenti), nawet niewprawionego 
w studiowaniu tekstów teologicznych czytelnika, 
uderza jego zwyczajność. Urodził się w Asyżu 
1 marca 1838 roku. Jego Ojciec, który z ramienia 
Stolicy Apostolskiej zarządzał miastem, na chrzcie 
nadał synowi imię najwybitniejszego obywatela 
Asyżu – św. Franciszka, który rozsławił tę nie-
wielką miejscowość na cały świat. Gabriel został 
nawet ochrzczony w tej samej chrzcielnicy co jego 
wielki poprzednik. Po pierwszych błogich latach 
życia przyszły poważne trudności. Rodzina czę-
sto zmieniała miejsce zamieszkania, bo ojciec po-
dejmował nowe obowiązki w różnych rejonach 
Państwa Kościelnego. Była też choroba i śmierć 
matki, długie rozłąki z ojcem, aż wreszcie rodzina 
osiadła w Spoleto. To urocze miasteczko w środ-
kowych Włoszech stało się bezpiecznym portem. 
Tam Gabriel wchodzi w wiek dojrzewania fizycz-
nego i duchowego. 

Czas nauki w spoletańskim kolegium księży 
Jezuitów to nie tylko okres zdobywania wiedzy 
o otaczającym świecie, rozwijania licznych talen-
tów, ale także pogłębiania życia duchowego pod 
czujnym okiem wybitnych duchowych przewod-
ników. Ostatnie lata nauki dostarczają kolejnych 
rozterek, potęgowanych jeszcze przez śmierć uko-
chanej siostry. Gabriel, który bierze z życia ile się 
da, będąc towarzyską podporą każdej większej 
zabawy w mieście, staje się poważny i wyważo-
ny. To nie znaczy, że rezygnuje z przyjaźni, zabaw 
czy swoich ulubionych wypraw w góry i polo-
wań. Niemniej coś każe mu się zastanawiać nad 
głębszym sensem życia i źródłem prawdziwego 
szczęścia.

W swoim życiu późniejszy święty widział wielu 
zakonników i księży. Pochodził wszak z bardzo 
religijnej rodziny. Ojciec był papieskim urzędni-
kiem bardzo świadomie przeżywającym w co-
dzienności  swoją wiarę, co podziwiał najmłodszy 
syn. Jeden z braci wstąpił do seminarium, a drugi 
poszedł do dominikanów. W różnych przełomo-
wych momentach swojego życia  także Franciszek 
decydował się ofiarować życie Bogu. Nie trakto-
wał tych deklaracji jednak zbyt poważnie. Był za-
fascynowany życiem i jego uciechami, wśród ró-
wieśników był duszą towarzystwa i zyskał sobie 
przydomek bawidamka. Jednak coś nie dawało 
mu spokoju. Uparcie powracało pytanie, co dalej 
i czy tak wygląda szczęście.  

Pod koniec liceum, targany rozterkami rozpacz-
liwie szuka odpowiedzi, prosi o radę jezuitów, 
udaje się nawet do pustelnika, który mieszka 
w górach nieopodal Spoleto. Wszystko na nic. Nie 
znajduje ukojenia. Nadal się modli i umartwia, 
studiuje i zastanawia się nad sensem życia, aż do 
22 sierpnia 1856 roku. Tego dnia nieco zniechęco-
ny i jakby mimochodem uczestnicy w tradycyjnej 
procesji z czczoną w Spoleto ikoną Maryi. Kiedy 
święty obraz dotarł do niego, wyraźnie usłyszał 
w swoim sercu te słowa: „Franciszku, świat nie 
jest dla ciebie stworzony, szybko wstąp do zako-
nu”. Zobaczył też, że spojrzenie Dziewicy zwraca 
się w jego stronę. Teraz był już pewien. Zapadła 
decyzja i nikt nie mógł go powstrzymać.

Niezwłocznie odpowiada na to zaproszenie. 
Jego bliskich i przyjaciół najbardziej zaskakuje 
pośpiech i determinacja oraz to, że nie szuka żad-
nych kompromisów. Wybiera mało znany zakon 
pasjonistów, o którym krążyła wówczas opinia 
jednego z najsurowszych. Jeśli ma ruszać w górę, 
nie chce stracić ani jednego dnia, nie chce iść na 

skróty. Jego celem jest świętość, którą chce osią-
gnąć za wszelką cenę. 

Wychowawca i przyjaciel o. Norbert jest zdu-
miony, z jak wielką łatwością ten wątły panicz 
przystosowuje się do surowego rytmu życia 
w klasztorze. Uwadze przełożonych nie umknęło 
też, jak wielkie postępy robił konfrater Gabriel – 
takie bowiem imię otrzymał w zakonie. Wydawa-
ło się, że nie idzie, lecz biegnie prosto w ramiona 
Ojca, wspierany na każdym kroku przez Maryję, 
której całym sercem oddany był od najmłodszych 
lat. Z klasztoru pisze do swojego taty, bardzo za-
troskanego o stan jego zdrowia: „Wszechmogący 
Bóg przez długi czas oczekiwał na mnie, a ja nie-
wdzięczny pozostawałem głuchy, błądząc i ob-
rażając Go w świecie”. Gabriel odnalazł swoje 
miejsce. W klasztornych murach przyszło wielkie 
ukojenie wszelkich rozterek. Z zachowanej kore-
spondencji przebija ogromna radość z podejmo-
wania codziennych obowiązków i możliwości 
służenia Bogu i braciom. Nie traci ducha nawet 
w chorobie, nawet kiedy zdaje sobie sprawę, że nie 
zostanie wyświęcony na kapłana i nie będzie mi-
sjonarzem głoszącym miłość Boga w czasie misji 
i kazań. Umiera niemalże w przeddzień swoich 24 
urodzin 27 lutego 1862 roku w klasztorze w Isola 
del Gran Sasso we włoskich Apeninach.

Patrząc na jego życie, moglibyśmy zapytać, 
w jaki sposób postać tego młodziutkiego zakon-
nika może zainspirować żyjących w dzisiejszym 
świecie ludzi. Zmieniły się czasy, zmieniły się oko-
liczności, nie każdy z nas może lub chce wstąpić 
w klasztorne mury. Są jednak w postawie św. Ga-
briela od Matki Bożej Bolesnej rzeczy, które warto 
dokładnie rozważyć. Przede wszystkim spójrzmy, 
jak Gabriel odczytuje drogę swojego powołania. 
Nie pyta, co dla niego będzie wygodniejsze, ale 
gdzie znajdzie prawdziwe szczęście. Docieka, 
czego pragnie i do czego dąży. Nie boi się stawiać 
trudnych pytań. Kiedy znajduje odpowiedź, zmie-
nia swe życie z wielką odwagą i konsekwencją. To 
są właśnie dwie ważne lekcje bardzo potrzebne 
dzisiejszej młodzieży: nie bać się szukać i mieć 
odwagę wziąć na siebie konsekwencje podjętych 
decyzji.

W klasztorze Gabriel podejmuje szereg postano-
wień, które są dla niego bardzo konkretnym reali-
zowaniem wezwania do świętości. To z kolei waż-
na wskazówka dla nas wszystkich. Wielu z nas 
marzy, by się zmienić, stać się lepszym, odmienić 
swoje życie, ale  jednocześnie poprzestaje na ma-
rzeniach. „Co mógłbym osiągnąć, gdyby mi się 
tylko chciało?” – mówimy sobie. Gabriel pokazuje, 
co można osiągnąć, gdy zamiast tylko marzyć, po-
dejmiemy wyzwanie. Nie sporadycznie w czasie 

Wielkiego Postu, może jeszcze Adwentu czy po 
Nowym Roku, ale konsekwentnie i codziennie. 
Jego postanowienia, których kilka umieszczo-
no pod tym tekstem, stanowią przykład bardzo 
konkretnych działań, które ten młody człowiek 
skrupulatnie realizował.  Kiedy widział swoje 
wady czy błędy nie mówił sobie, jutro się zmienię, 
później nad tym popracuję, ale brał się do dzieła 
natychmiast. Każdy z nas popełnia błędy, każdy 
upada, nawet osoby o najsilniejszej woli, dlatego 
Bóg, który przyjął nasze człowieczeństwo i zna 
nas jak nikt inny, chce nam towarzyszyć, podnosić 
i umacniać. To ostatnia lekcja, jaką daje nam św. 
Gabriel. Nie ufaj tylko we własne siły, ale powierz 
się Bogu przez ręce Maryi. W ten sposób nigdy się 
nie zawiedziesz, a w potknięciach czy upadkach 
znajdziesz pocieszenie i wsparcie.

Z POSTANOWIEŃ ŚW. GABRIELA
OD MATKI BOŻEJ BOLESNEJ:

1. Cieszyć się z dobrego, które przytrafia się 
innym.

2. Nie uskarżać się i nie mówić nigdy o niczyich 
usterkach nawet oczywistych; nikomu nie uchy-
bić w należnym mu szacunku, bez względu na 
to czy jest obecny, czy nieobecny: mówić dobrze 
o wszystkich.

3. Nie mówić nigdy w sposób szorstki, zdradza-
jący zniecierpliwienie lub w jakikolwiek inny spo-
sób mogący kogoś urazić.

4. Będę się umartwiał w zwykłych, codziennych 
sprawach, takich jak: jedzenie, czytanie, uczenie 
się, spacerowanie, rekreacje, słowem we wszyst-
kim, co mam ochotę czynić, starając się najpierw 
pohamować swoje apetyty i chęci, a potem mó-
wiąc z całego serca: „Panie, nie czynię tego, by do-
godzić sobie, ale dlatego, że taka jest Twoja wola”.

5. Przyjmować każdą rzecz  i w każdych oko-
licznościach jako zesłaną od Boga dla mojego 
większego dobra i pożytku, czy będzie to rzecz 
duża, czy mała i bez względu na to, jak się ona 
wydarzy. Będę przyjmował wszystko tak, jak 
gdybym słyszał samego Jezusa mówiącego do 
mnie: „Chcę, abyś to uczynił”. A ja odpowiadam: 
Fiat voluntas tua.

6. Trwać w obecności Bożej przy pomocy pona-
wianych raz po raz aktów strzelistych.

7. Natychmiast ucinać wszelkie czcze lub próżne 
myśli, myśli pełne dumy i wyniosłości, dotyczące 
takich rzeczy jak honor, reputacja itp.

8. Będę unikał wszelkiej dobrowolnej winy. 
Jeśli jednak na nieszczęście jakąś popełnię, to 
nie będę tracił otuchy, ale odważnie będę szedł 
dalej naprzód.
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BEATYFIKACJA KARDYNAŁA
STEFANA WYSZYŃSKIEGO

WERONIKA BEDNARSKA

S tereotypowe myślenie o świętym 
przywodzi nam na myśl osobę, która 
żyła dawno temu, mieszkała w od-
ległym kraju, nigdy nie popełniała 

błędów i pewnie już od urodzenia miała au-
reolę nad głową. W takim przekonaniu utrzy-
mywały nas dawniejsze życiorysy świętych,  
które przedstawiały ich niemal jak aniołów 
w ludzkiej postaci, których życie było nazna-
czone wieloma cudownymi zjawiskami. Nie 
możemy jednak zapominać, że świętym nikt się 
nie rodzi, ale może się nim stać. Wezwanie do 
świętości jest zaproszeniem skierowanym do 
każdego z nas, bo każdego z nas Bóg chce mieć 
przy sobie. Podążanie za głosem Stwórcy, prze-
strzeganie Jego praw w codzienności naszego 
życia jest wyzwaniem, które chociaż wydaje się 
przerastać nasze siły, jest możliwe do wypełnie-
nia, gdy umacnia nas Boża łaska. Właśnie o tym 
przypominają nam święci. Nie są to nadludzie 
obdarzeni szczególnymi zdolnościami czy ta-
lentami, ale osoby żyjące tuż obok nas, często 
niezbyt się wyróżniające. Może poza jednym, 
miłością Boga i bliźniego, która w ich życiu uka-
zuje się nader wyraźnie.

Taką osobą, którą być może pamięta jeszcze część 
z nas, był też ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. 
Z różnych obrazków, zdjęć 
czy filmowych ujęć wyłania 
się jego skromna postać.

Czasem zamyślony, za-
troskany sprawami Kościo-
ła, a czasem uśmiechnięty 
i rozpromieniony podczas 
spotkań z wiernymi. Ktoś 
tak bardzo zwyczajny i inny 
niż  nasze  wyobrażenia o  
wielkich i nieprzystępnych 
świętych.

Urodził się 1 sierpnia 1901 
roku w Zuzeli (północne 
Mazowsze). W młodości 
wiódł zwyczajne, chciałoby 
się powiedzieć, spokojne 
życie w niewielkiej nad-
bużańskiej wsi. Jego wiarę 
kształtowali ludzie, których 

widział na co dzień. Jak sam mówił: „Zdumie-
wająca była ich spokojna, ufna wiara. Ci ludzie 
widzą to, w co wierzą”. Pogłębieniu jego religij-
ności sprzyjała domowa atmosfera głęboko za-
kotwiczona w pobożności maryjnej. Wspominał 
później, że w domu nad jego łóżkiem wisiały dwa 
obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bo-
żej Ostrobramskiej. „I chociaż w onym czasie - jak 
sam mówił - do modlitwy skłonny nie byłem, za-
wsze cierpiąc na kolana, zwłaszcza w czasie wie-
czornego różańca, jaki był zwyczajem naszego 
domu, to jednak po obudzeniu się długo przyglą-
dałem się tej Czarnej Pani i tej Białej”.

Przyszły Prymas Polski bywał w dzieciństwie 
nieznośnym psotnikiem. Jego kolega z tamtych 
czasów relacjonował, że „Stefan nie był od razu 
taki święty! Lubił dziewczęta ciągnąć za włosy. 
A jeśli nie chcieliśmy, aby była klasówka, wyle-
waliśmy atrament z kałamarzy albo zapychali-
śmy go bibułą”. 

Jednak to właśnie w tym środowisku wzrasta-
ła jego fascynacja wiarą. Sielankę młodzieńczych 
lat przerwała I wojna światowa. Z tego powodu 
w latach 1915–1917 przeniósł się do Prywatnej 
Siedmioklasowej Szkoły Handlowej Męskiej 
w Łomży. Po jej ukończeniu podjął naukę we wło-
cławskim Niższym Seminarium Duchownym. 
To tam zrodziło się jego powołanie do kapłań-

stwa. Po ukończeniu szko-
ły średniej wstąpił w mury 
Wyższego Seminarium Du-
chownego we Włocławku. 
Święcenia kapłańskie, z po-
wodu poważnej choroby 
płuc, przyjął miesiąc później 
niż jego koledzy, 3 sierpnia 
1924, a swoją pierwszą Mszę 
św. odprawił 5 sierpnia 
u stóp Jasnogórskiej Pani. 

Kapłańską posługę rozpo-
czął jako wikariusz we wło-
cławskiej katedrze, później 
przyszły obowiązki redak-
tora dziennika diecezjalne-
go „Słowo Kujawskie” i wy-
jazd do Lublina na studia 
z zakresu prawa kanonicz-
nego. Do tej pory jego życie 

toczyło się podobnie jak w przypadku innych 
księży.

Jednak jak każdy cenny metal musi przejść przez 
ogień, by oczyścić się i ukazać swój blask, po-
dobnie i człowiek, przechodząc przez trudności 
i przeciwności, kształtuje i ujawnia najlepsze cechy 
swojego charakteru. Sługa Boży Stefan Wyszyński 
szczególnie mocno doświadczył tego oczyszcza-
jącego ognia, widząc całe zło ludzkie w czasie II 
wojny światowej i hitlerowskiej okupacji, później 
zaś kolejne zniewolenie i ofensywę ideologii mark-
sistowskiej, która ludziom wierzącym przyniosła 
prześladowania.

Wszystkie te doświadczenia pokazały jego wiel-
ką ufność w Bożą Opatrzność. Siła i  bezkompro-
misowa postawa, której źródło biło w wierności 
Ewangelii, pozwoliły mu stać się ostoją nie tylko 
polskiego Kościoła, ale także głosem wszystkich 
uciskanych i prześladowanych za przywiąza-
nie do wiary i polskiej tradycji. Odwaga, z jaką 
występował przeciwko okupantowi, wynikała 
nie tylko z wytrwałości, ale i całkowitego zaufa-
nia Bogu i złożeniu mu własnego życia przez 
ręce Maryi. 5 sierpnia 1974 r. na Jasnej Górze tak 
mówił: “Po święceniach kapłańskich w kaplicy 
Matki Bożej w katedrze włocławskiej uważałem 
za rzecz najbardziej właściwą przybyć na Jasną 
Górę, choć sił brakowało. Tak zaczęły się moje 
drogi. Prowadziły po śladach, które wydeptała 
Maryja, idąc przede mną jak światło, gwiazda, 
życie, słodkość i nadzieja, jako wspomożycielka 
w ciężkiej sytuacji, niemalże pielęgniarka i karmi-
cielka. Zawsze ufałem, że wspomoże mnie Ma-
ryja. Cześć moja dla Matki Najświętszej rozwijała 
się powoli. Tajemnice tej czci jeszcze lepiej od-
czułem, gdy nawiedzając swoją rodzinną parafię 
w Zuzeli, zobaczyłem ten sam obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej, przed którym modlili się moi 
rodzice”.

Przeżywszy dwie wojny światowe, jako jeden 
z niewielu nawoływał do chrześcijańskiego po-
jednania się Niemiec i Polski. Jego słowa są cyto-
wane do dziś: „Wybaczamy i prosimy o wybacze-
nie”. Bardzo zależało mu na prawdziwej jedności. 
Pewnego dnia zapisał: „Chrońmy się pogardy 
dla kogokolwiek, nawet dla najgorszego człowie-
ka, bo to jest jeszcze człowiek, aż… człowiek!”. 
W swojej trosce o Kościół, opracował program 
odnowy życia religijnego w Polsce ujęty w idei 
Wielkiej Nowenny i Jasnogórskich Ślubów Na-
rodu. Pisał w nich: „Przynosimy do stóp Twoich 
niepokalanych całe wieki naszej wierności Bogu 
i Kościołowi Chrystusowemu - wieki wierności 
szczytnemu posłannictwu Narodu, obmytego 
w wodach Chrztu świętego. Składamy u stóp 

Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: ro-
dziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne 
i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie 
wysiłki nasze, drgnienia serc i porywy woli”.

Kardynał Stefan Wyszyński przez całe swoje 
życie był wierny Chrystusowi i Kościołowi. Ani 
represje, ani prześladowania nie skłoniły go do 
zakłamania lub zmiany depozytu wiary, czy wy-
nikającego z nich moralnego nauczania o ludzkiej 
godności. W swojej wytrwałości osiągnął świętość. 
6 czerwca 2020 roku zostanie uroczyście wyniesio-
ny do chwały ołtarzy. 

Życie kardynała Stefana Wyszyńskiego jest 
dla nas przykładem, jak codzienna wierność 
Bogu, modlitwa i pielęgnowanie cnót tworzy 
nas i świat wokół. Z pozoru nieistotne wybo-
ry kształtują dobro, które pociąga ku Stwórcy. 
Ważne jest to, aby każdą czynność wykonywać 
z miłością i aby świętość była naszą codzienno-
ścią. Sługa Boży Stefan Wyszyński powiedział 
kiedyś: „Ludzie mówią - czas to pieniądz. Ja mó-
wię inaczej - czas to miłość. Pieniądz jest zniko-
my, a miłość trwa”.

„W sytuacji, gdy już sprawiedliwy nie ma 
nic do zrobienia, bo fundamenty ziemi się 
walą, pozostaje na świecie jedno prawo - 
miłości. Widząc, że wszystko zawodzi, tyl-
ko do niego można się jeszcze jakoś odwo-
łać”. (Warszawa, 6 kwietnia 1968 r.)

„Każdy z nas, gdziekolwiek wejdzie, 
ma świecić Bożym światłem, wszędzie 
wnosić zapaloną pochodnię swej duszy 
i wszystko wokół rozpalać”. (Prudnik Ślą-
ski, 11 października 1954 r.)

„Nienawiścią nie obronimy naszej ojczy-
zny, a musimy jej przecież bronić. Brońmy 
jej więc miłością! Naprzód między sobą, 
aby nie podnosić ręki przeciw nikomu 
w ojczyźnie, w której ongiś bili nas na-
jeźdźcy. Nie możemy ich naśladować. Nie 
możemy sami siebie poniewierać i bić. Po-
lacy już dosyć byli bici przez obcych, niech-
że więc nauczą się czegoś z tych boles nych 
doświadczeń. Trzeba spróbować innej 
drogi porozumienia – przez miłość, która 
sprawi, że cały świat, patrząc na nas, bę-
dzie mówił: ‘Oto, jak oni się miłują’. Wtedy 
dopiero zapanuje upragniony pokój, zgo-
da i wzajemne zaufanie”. (Niepokalanów, 
kwiecień 1969).
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S to lat, sto lat, sto lat, sto 
lat niechaj żyje nam! 
– śpiewamy swoim 
bliskim w każde uro-

dziny, życząc im jak najlepiej. 
W tym roku ta przyśpiewka 
przestanie być aktualna dla bez 
wątpienia najwybitniejszego 

z Polaków. 18 maja 1920 roku przyszedł na świat Ka-
rol Wojtyła – dzisiaj święty Jan Paweł II.  

Być może ktoś poczuł się urażony, przeczytaw-
szy wstęp – wszak Jan Paweł II umarł 15 lat temu! 
To oczywiście prawda, ale patrzymy na nasze życie 
jako ludzie wiary, która podpowiada nam, że „nasze 
życie zmienia się, ale się nie kończy”. Wierząc w świę-
tych obcowanie, mamy pewność, że Jan Paweł II jest 
z nami cały czas, choć już teraz w inny sposób. W koń-
cu przyśpiewka, którą zacytowałem na początku, 
kończy się słowami: „całą wieczność z nami w niebie 
niechaj żyje nam!”. Niedawno zrodziła się inicjatywa 
ogłoszenia św. Jana Pawła II patronem Europy i dok-
torem Kościoła. Spróbujmy odpowiedzieć sobie na 
pytanie dlaczego. 

PATRON EUROPY
Najlepszy z biografów polskiego papieża, ame-

rykanin George Weigel, w swoich książkach stawia 
tezę, że pontyfikat Jana Pawła II można podzielić na 
dwa główne etapy. Pierwszym z nich (1978-1991) była 
walka z imperium zła, jak umownie nazywa się ZSRR.  
Kiedy kardynałowie na konklawe wybierali metropo-
litę krakowskiego, Europę dzieliła żelazna kurtyna. 
Papież stał się wtedy głosem nie tylko Polaków, ale 
wszystkich ludzi żyjących w krajach bloku sowieckie-
go. Dzięki pierwszej pielgrzymce papieża do Polski 
nie tylko powstała „Solidarność”, ale również ludzie 
z Czechosłowacji, Rumunii, Węgier, NRD zobaczy-
li i usłyszeli, że wreszcie ktoś mówi w ich imieniu, 
rzucając wyzwanie kłamstwu, w którym system to-
talitarny próbuje ich utrzymywać. Bez Jana Pawła II 
nie byłoby wyborów 4 czerwca w Polsce, aksamitnej 
rewolucji, upadku muru berlińskiego. Czyż to nie wy-
starczy, żeby został ogłoszony patronem Europy? 

DOKTOR KOŚCIOŁA
Drugim etapem pontyfikatu według Weigla był 

czas głoszenia cywilizacji miłości przeciw cywilizacji 
śmierci (1991-2005). W teologicznym dorobku Karola 
Wojtyły najtrwalszym i najświeższym wkładem do 
rozwoju nauki Kościoła jest to, co nazywamy teolo-
gią ciała. Począwszy od Miłości i odpowiedzialności 
przez katechezy papieskie Mężczyzną i niewiastą 
stworzył ich, po encykliki Veritatis splendor i Evange-

lium Vitae Jan Paweł II pięknie wytłumaczył, dlaczego 
osoba jest godna miłości i nie może być przedmiotem 
użycia. Że małżeństwo składa się z mężczyzny i ko-
biety, zaś owocem ich miłości są dzieci, dzięki czemu 
rodzina jest obrazem Trójcy Świętej! Że każdy czło-
wiek ma bezcenną wartość, również ten nienarodzo-
ny i stary, schorowany, dlatego nie wolno dokonywać 
aborcji ani eutanazji. Że istnieją obiektywne normy 
moralne. Wreszcie samym swoim cierpieniem, niemą 
katechezą pokazał, jak zjednoczyć się z Chrystusem 
cierpiącym na krzyżu. 

MIŁOSIERDZIE 
Z perspektywy czasu widać coraz lepiej, że Jan Pa-

weł II w wyjątkowy sposób był papieżem Bożego Mi-
łosierdzia. To on w czasie Wielkiego Jubileuszu Roku 
Świętego 2000 jako  pierwszą wyniósł do chwały oł-
tarzy św. Faustynę Kowalską, znaną dziś na całym 
świecie. Nieprzypadkowo umierał w sobotę przed 
Niedzielą Bożego Miłosierdzia, którą sam ustanowił 
dla całego Kościoła. Dla nas swoistym uczynkiem 
miłosierdzia niech będzie przekazywanie pamięci 
i czci o Janie Pawle II następnemu pokoleniu. Dzisiej-
si osiemnastolatkowie już go nie pamiętają. Jeśli my 
nie przekażemy tego dziedzictwa, to oni go od nikogo 
nie otrzymają. Jak się z tego wytłumaczymy przed Ja-
nem Pawłem II, kiedy go w niebie (miejmy nadzieję!) 
spotkamy? Do dzieła, Bracia i Siostry! Czytajmy Jana 
Pawła II, opowiadajmy, pamiętajmy o Nim, czcijmy 
Go i módlmy się do Niego. Święty Janie Pawle II, 
módl się za nami!

„Będą patrzeć na Tego, którego przebili” – te słowa kie-
rują nasz wzrok ku Krzyżowi świętemu, ku drzewu krzy-
ża, na którym zawisło Zbawienie świata. „Nauka bowiem 
krzyża – jak pisze św. Paweł – która jest głupstwem dla 
świata, dla nas jest mocą Bożą” (por. 1 Kor 1,18). Rozu-
mieli to dobrze mieszkańcy Podhala. I kiedy kończył się wiek 
XIX, a rozpoczynał współczesny, ojcowie wasi na szczycie 
Giewontu ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest 
niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów. Rzec 
można, iż ten jubileuszowy krzyż patrzy w stronę Zakopa-
nego i Krakowa, i dalej: w kierunku Warszawy i Gdańska. 
Ogarnia całą naszą ziemię od Tatr po Bałtyk. Chcieli wasi 
ojcowie, aby Chrystusowy krzyż królował w sposób szcze-
gólny na Giewoncie. I tak się też stało […]

Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. 
Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na 
miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię 
Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecz-
nym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, 
że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. 
Niech on tam pozostanie!            (Zakopane, 6 czerwca 1997)

NIECH ŻYJE NAM! 
Ks. FRANCISZEK URMAŃSKI

Zdjęcie: Ryszard Porzynski z Pixabay

W czasie zbliżania się do rocznicy 100. 
urodzin Karola Wojtyły – św. Jana 
Pawła II, chcemy przybliżyć czytelni-
kom jego nauczanie. Z ogromnej bi-

blioteki papieskich tekstów, wybraliśmy fragment 
przemówienia, jakie skierował do młodych na We-
sterplatte 12 czerwca 1987 roku. Wydaje nam się, że 
wypowiedziane wówczas słowa pozostają dziś tak 
samo aktualne, jak 33 lata temu. Jest to tylko jeden 
z przykładów, jak prorocze i ponadczasowe były 
słowa Papieża z Polski.

[…] Młody człowiek pyta Chrystusa: „Co mam 
czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Mk 10, 17). 
W odpowiedzi Ten, którego młodzieniec nazwał 
„nauczycielem dobrym” (por. tamże), wskazuje mu 
na przykazania Boże. „Znasz przykazania: nie zabi-
jaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, 
czyli bądź prawdomówny, nie oszukuj, czcij swego 
ojca i matkę” (Mk 10, 19).

Przykazania Boże. Dekalog. Znamy je dobrze. 
Umiemy na pamięć — i często powtarzamy. Prze-
mawiają one do każdego człowieka bezpośrednią 
oczywistością prawdy w nich zawartej. Przykazania 
te nadał Bóg ludowi Starego Przymierza za pośred-
nictwem Mojżesza, ale równocześnie nawet i bez tego 
nadania są one wypisane „w sercu” człowieka. Nada-
nie tych przykazań ze strony Boga jest poniekąd po-
twierdzeniem ich obecności w świadomości moralnej 
człowieka. Zarazem wzmocnieniem mocy ich zobo-
wiązywania w sumieniu każdego.

Człowiek jest sobą poprzez wewnętrzną praw-
dę. Jest to prawda sumienia, odbita w czynach. W tej 
prawdzie każdy człowiek jest zadany samemu sobie. 
Każde z tych przykazań, które wymienia z przeko-
naniem młody rozmówca Chrystusa, każda zasada 
moralności, jest szczególnym punktem, od którego 
rozchodzą się drogi ludzkiego postę-
powania, a przede wszystkim drogi su-
mień. Człowiek idzie za prawdą tutaj 
wyrażoną, którą równocześnie dyktuje 
mu sumienie, albo też postępuje wbrew 
tej prawdzie. W tym miejscu zaczyna się 
istotny dramat, tak dawny jak człowiek. 
W punkcie, który ukazuje Boże przyka-
zanie, człowiek wybiera pomiędzy do-
brem a złem. W pierwszym wypadku 
— rośnie jako człowiek, staje się bardziej 
tym, kim ma być. W drugim wypadku 
— człowiek się degraduje. Grzech po-
mniejsza człowieka.

Czy tak nie jest? Rozejrzyjcie się wo-
koło! Popatrzcie po środowiskach bliż-
szych i dalszych! Czy tak nie jest?

Mówi się słusznie o prawach czło-
wieka. Podkreśla się, zwłaszcza w na-

szej epoce, znaczenie tych praw. Nie można jednakże 
zapomnieć, że prawa człowieka są po to, ażeby każdy 
miał przestrzeń potrzebną do spełniania swoich za-
dań i powinności. Ażeby w ten sposób mógł się roz-
wijać. Mógł stawać się bardziej człowiekiem.

Prawa człowieka muszą być podstawą tej mo-
ralnej mocy, którą człowiek osiąga przez wierność 
prawdzie i powinności. Przez wierność prawemu 
sumieniu. Owszem, przez wierność Bożym przyka-
zaniom, tak jak o tym mowa w rozmowie Chrystusa 
z młodzieńcem. Chodzi bowiem o wartości trwałe 
i niezmienne. Młodzieniec ewangeliczny jest świa-
dom tego, że zachowanie przykazań Bożych jest dro-
gą do „życia wiecznego”. Tak. Człowiek żyje w tej 
perspektywie. I ta perspektywa: życia wiecznego, 
spotkania z Bogiem, który jest moim Stwórcą, Ojcem 
i Sędzią — stanowi źródło moralnej mocy człowieka.

Myślę, że w tym punkcie z pewnością się nie my-
limy, odczytując tekst ewangeliczny. Ta perspekty-
wa, którą ugruntowują w nas słowa Chrystusa, jest 
dla człowieka, od młodości, źródłem moralnej mocy. 
Chłopiec, dziewczyna, którzy nauczą się obcować 
z Bogiem na gruncie wewnętrznej prawdy swego 
sumienia, są mocni. Mogą stawić czoło przeróżnym 
sytuacjom, nawet bardzo trudnym.

Aktualne są tu słowa kardynała Newmana, że 
potrzeba „ludzi, którzy znają swoją religię i którzy ją 
zgłębiają; którzy dokładnie wiedzą, jaka jest ich po-
zycja; którzy są świadomi tego, w co wierzą, a w co 
nie; którzy tak dobrze znają swoje Credo, że potrafią 
z niego zdać sprawę; którzy do tego stopnia poznali 
historię, że umieją jej bronić” (John Henry Newman, 
On Consulting the Faithful in Matters of Doctrine).

Młodzieniec z Ewangelii miał bardzo jasny po-
gląd na zasady, wedle których winno się budować 
ludzkie życie. A jednak i on w pewnym momencie 
nie zdołał przekroczyć progu swoich uwarunkowań. 

WCIĄŻ AKTUALNE NAUCZANIE…
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O statni rok studiów to czas podejmowa-
nia ważnych decyzji. Kiedy wielu  mo-
ich znajomych przeglądało oferty prak-
tyk zawodowych i planowało karierę 

w międzynarodowych korporacjach, ja spakowałam 
walizki i wyjechałam na jeden semestr do Holan-
dii. Pobyt w kraju tulipanów okazał się nie tylko 
niezapomnianą przygodą naukową, ale przede 
wszystkim okazją do obserwacji tamtejszej kultury. 
Codzienne przebywanie w społeczności niderlandz-
kiej prowokowało różnego rodzaju pytania. Jednym 
z nurtujących mnie tematów była wiara Holendrów. 
Pomyślałam, że aby zrozumieć teraźniejszość, warto 
poznać historię religii i religijności mieszkańców tej 
części Europy.

Od wielu lat w Europie obserwowana jest stop-
niowa sekularyzacja społeczeństwa. Holandia, Belgia, 
Czechy wskazywane są jako najbardziej zlaicyzowa-
ne kraje naszego kontynentu. Szczególnym przypad-
kiem są tu właśnie Niderlandy, które przeszły drogę 
od silnego utożsamiania się z chrześcijaństwem przez 
całe tysiąclecie do zdecydowanego odejścia od wiary 
w XX wieku.

Wzmianki  o dotarciu wiary w Chrystusa na te 
tereny datuje się na początek VI wieku. Stało się to 
za sprawą pierwszego króla Franków Chlodwiga 
I. Nieco później misję krzewienia wiary podjęli mi-
sjonarze z Anglii i Irlandii, były to wówczas rejony 
o ugruntowanej wierze. Działalność krzewicieli wia-
ry doprowadziła do dominacji chrześcijaństwa nad 
innymi wierzeniami. W epokę średniowiecza niemal 
cała zachodnia Europa wchodziła jako Christianitas, 
obszar zjednoczony wspólną wiarą, przyjmujący ka-
tolicką tradycję za podstawę swojego prawodawstwa 
i szeroko pojętej kultury. Sytuacja zmieniła się diame-
tralnie w XVI wieku wraz z początkiem Reformacji. 
Wielki wpływ na pojmowanie wiary w Niderlandach 
wywarły tezy głoszone przez zwolenników  Huldry-
cha Zwingliego i Jana Kalwina, czyli kalwinizm. Ka-
tolicką odpowiedzią na wystąpienia protagonistów 
reformacji była zapoczątkowana przez sobór trydenc-
ki (1545–1563) kontrreformacja, której nośnikiem stał 
się zakon jezuitów. Chociaż działalność zakonników 
szybko rozprzestrzeniała się w całej Europie, dociera-
jąc również do Niderlandów, nie udało się przywrócić 
pełnej jedności wiary.

Szczególnie mocno odczuły to Niderlandy, gdzie 
w marcu 1572 doszło do wybuchu powstania przeciw 
Hiszpanii. Podpisana 23 stycznia 1579 unia utrechc-
ka rozpoczęła proces rozbicia państwa na dwa nie-
zależne byty. Podział narodu potęgował dodatkowo 
narastający na sile konflikt religijny, bardzo mocno 
akcentowany przez dwie strony politycznego sporu. 
Ostatecznie doprowadziło to do powstania katolickiej 

Belgii i protestanckiej Holandii. 
W tym czasie ukształtował się 
także tzw. Pas Biblijny. Utworzyły 
go miejscowości zamieszkiwane 
przez najbardziej ortodoksyjnych 
holenderskich protestantów. Ten 
obszar zaczyna się w środkowej części kraju i docho-
dzi do krańców południowo-zachodnich. W pierw-
szej połowie XIX wieku zabroniono odprawiania 
obrzędów katolickich w większości niderlandzkich 
prowincji. Naród został podzielony na trzy grupy: or-
todoksyjnych kalwinistów, katolików i osoby dekla-
rujące neutralność wyznaniową.

Religijny podział ludności tego niewielkiego kraju 
trwa do dzisiaj, ale nasila się też sekularyzacja spo-
łeczeństwa. W roku 2018 po raz pierwszy w historii 
ponad połowa mieszkańców Niderlandów zadekla-
rowała brak przynależności do jakiejkolwiek grupy 
wyznaniowej, a jeszcze w 1971 roku było to zaled-
wie 23,6%. Ponadto znaczna większość formalnych 
chrześcijan nie uczestniczy w praktykach religijnych. 
Szacuje się, że jedynie 20% mieszkańców Holandii co 
najmniej raz w roku odwiedza jakąś świątynię w ce-
lach religijnych, przy czym zaledwie 8–9% katolików 
i 5–6% protestantów czyni to regularnie. Liczba ka-
tolickich parafii drastycznie spada: w roku 2003 za-
rejestrowanych było 1525 parafii, a w roku 2016 już 
tylko 700. Arcybiskup Utrechtu - największej diecezji 
Niderlandów - szacuje, że za dziesięć lat będzie tam 
otwartych jedynie 10 świątyń, choć jeszcze w roku 
2018 było 280 kościołów. Wiele dawnych budynków 
klasztornych, kaplic i kościołów przeznacza się dziś 
na galerie sztuki, hotele lub restauracje.

W miasteczku, którym mieszkałam, msza stu-
dencka nie cieszyłą się dużym  zainteresowaniem.  
Z grona 25 tysięcy międzynarodowych studentów co 
najwyżej 15 osób należało do katolickiej wspólnoty 
akademickiej. Wiara przez wielu postrzegana jest jako 
przeżytek, jako relikt przeszłości. Kiedy jednak religij-
ność Holendrów przeżywa kryzys, tamtejsza polska 
społeczność katolicka rośnie w siłę. Podczas mojego 
pobytu w kraju tulipanów bez większych trudności 
odnalazłam kościół, w którym odprawiane są cotygo-
dniowe nabożeństwa w języku polskim. Przy parafii 
prężnie działa Polska Misja Katolicka, dzięki której 
umacnia się polska wspólnota katolicka. Społeczność 
ta składa się nie tylko z polskich emigrantów, ale rów-
nież należą do niej polsko-niderlandzkie małżeństwa 
żyjące i wychowujące swoje dzieci w wierze katolic-
kiej. Widok rodziców prowadzących swoje dzieci do 
kościoła lub rodziny przygotowującej oprawę mu-
zyczną Mszy św. wzrusza i daje nadzieję, bo przecież 
w myśl słów jednego z ewangelistów: „Czyny powin-
ny mówić głośniej niż słowa” (Mt 21,28-32).

NIDERLANDY LAICKIE CZY CHRZEŚCIJAŃSKIE? 
DOMINIKA KULPIŃSKA

Zdjęcie: Kata Pal z Pexels

Kiedy Chrystus, zwracając się do niego z miłością, 
powiedział: „pójdź za Mną” (por. Mk 10, 21) — nie 
poszedł. Nie poszedł, ponieważ „miał majętności 
wiele” (por. Mk 10, 22). Pragnienie, aby zachować 
to wszystko, co miał, przeszkodziło mu. Pragnienie, 
ażeby „mieć”, ażeby „więcej mieć”, przeszkodziło 
mu w tym, aby „bardziej być”.

Droga bowiem, jaką wskazywał Chrystus, do 
tego prowadziła: ażeby „bardziej być”! Zawsze do 
tego prowadzą wskazania Ewangelii. W każdym 
bez wyjątku zawodzie czy powołaniu — wezwanie 
Chrystusa do tego prowadzi.

Wasze powołania i zawody są różne. Musicie do-
brze rozważyć, w jakim stosunku — na każdej z tych 
dróg — pozostaje „bardziej być” do „więcej mieć”. 
Ale nigdy samo „więcej mieć” nie może zwyciężyć. 
Bo wtedy człowiek może przegrać rzecz najcenniej-
szą: swoje człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją 
godność. To wszystko, co stanowi też perspektywę 
„życia wiecznego”.

 „Życie wieczne” — to królestwo Boże. Przykaza-
nia Boże do niego stanowią drogę. Ale... czyż nie jest 
prawdą, że zależy od nich równocześnie to, co tu na 
ziemi można nazwać „królestwem człowieka”? Czyż 
może być życie na jakimkolwiek miejscu ziemi „kró-
lestwem człowieka”, jeśli się odrzuci te przykazania: 
nie zabijaj, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świa-
dectwa, czcij ojca i matkę swoją, będziesz miłował 
bliźniego twego?

Istotnie. Tracił ogromnie wiele. Gdyby został 
z Chrystusem, tak jak apostołowie, byłby się docze-
kał dnia jerozolimskiej Paschy. Byłby się doczekał 
krzyża na Golgocie, ale potem i zmartwychwstania. 
I zstąpienia Ducha Świętego. Byłby się doczekał tej 
przedziwnej przemiany, jakiej w dniu Pięćdziesiąt-
nicy dostąpili apostołowie. Stali się nowymi ludźmi. 
Osiągnęli wewnętrzną moc prawdy i miłości.

Gdyby został przy Chrystusie ów młody czło-
wiek, byłby się przekonał o tym, że On — Nauczy-
ciel i Mistrz — „umiłowawszy swoich... do końca ich 
umiłował” (J 13, 1). I właśnie przez tę miłość „do koń-
ca” „dał im moc, aby się stali synami Bożymi” (por. J 
1, 12). Oni — ludzie. Zwyczajni, słabi ludzie. […]

Ta moc jest potrzebna, aby nie ulec pokusie rezy-
gnacji, obojętności, zwątpienia czy wewnętrznej, jak 
to się mówi, emigracji; pokusie wielorakiej ucieczki 
od świata, od społeczeństwa, od życia, także ucieczki 
w znaczeniu dosłownym — opuszczania Ojczyzny; 
pokusie beznadziejności, która prowadzi do samo-
zniszczenia własnej osobowości, własnego człowie-
czeństwa poprzez alkoholizm, narkomanię, nad-
użycia seksualne, szukanie doznań, wyżywanie się 
w sektach czy innych związkach, które są tak obce 
kulturze, tradycji i duchowi naszego narodu.

Ta moc jest potrzebna, ażeby umieć samemu do-
cierać do źródeł poznania prawdziwej nauki Chry-
stusa i Kościoła, zwłaszcza wtedy, gdy na różne spo-
soby usiłuje się was przekonać, że to, co „naukowe” 
i „postępowe” zaprzecza Ewangelii, gdy ofiarowuje 
się wam wyzwolenie i zbawienie bez Boga, czy na-

wet wbrew Bogu. Ta moc jest potrzebna, by żyć we 
wspólnocie Kościoła, współtworzyć środowiska 
oparte na akceptacji Chrystusa-Prawdy, by dzielić się 
ze wspólnotą swoim bogactwem, a także swoimi po-
szukiwaniami. Tyle jest serc, tyle jest serc, które cze-
kają na Ewangelię.

Ta moc potrzebna jest, by żyć, na co dzień od-
ważnie, także w sytuacji obiektywnie trudnej, aby 
dochować wierności sumieniu w studiach, w pra-
cy zawodowej, by nie ulec modnemu dziś konfor-
mizmowi, by nie milczeć, gdy drugiemu dzieje się 
krzywda, ale mieć odwagę wyrażenia słusznego 
sprzeciwu i podjęcia obrony. „Więcej być”. Dzi-
siejsze „więcej być” młodego człowieka to odwaga 
trwania pełnego inicjatywy — nie możecie z tego 
zrezygnować, od tego zależy przyszłość każde-
go i wszystkich — trwania pulsującego świadec-
twa wiary i nadziei. „Więcej być” to na pewno nie 
ucieczka od trudnej sytuacji.

Ta moc napełni twoje serce tym życiodajnym 
napojem. Ta moc potrzebna jest, by żyć autentycz-
nym życiem wiary, życiem sakramentalnym, które 
odnawia się zwłaszcza w sakramencie pokuty i wy-
raża się przez Eucharystię. Ta moc potrzebna jest, by 
apostołować w swoim otoczeniu radością i nadzieją 
mimo wszystko, by dawać siebie innym w pracy, 
w rodzinie, w szkole czy na uczelni, we wspólnocie 
parafialnej, w środowisku i wszędzie — na miarę 
swoich możliwości. Ta moc, która płynie z Chry-
stusa, która zawiera się w Ewangelii, jest potrzebna, 
aby od siebie wymagać, by postępowaniem waszym 
nie kierowała chęć zaspokojenia własnych pragnień 
za wszelką cenę, ale poczucie powinności: spełniam 
to, co jest słuszne, co jest moim powołaniem, co jest 
moim zadaniem. Powiedziałem przed czterema laty 
na Jasnej Górze: „Musicie od siebie wymagać, nawet 
gdyby inni od was nie wymagali” (18 VI 1983 r.). 
Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia mu-
sicie od siebie wymagać. To znaczy właśnie „więcej 
być” […].

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też 
w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar 
zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną 
sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowią-
zek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie 
można „zdezerterować”. Wreszcie — jakiś porządek 
prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” i „obro-
nić”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. 
Tak, obronić — dla siebie i dla innych.

[…] Więc w takim momencie pamiętajcie: oto 
przechodzi w twoim życiu Chrystus i mówi: „Pójdź 
za Mną”. Nie opuszczaj Go. Nie odchodź. Przyjmij 
to wezwanie. W przeciwnym razie może zachowasz 
„wiele majętności”, tak jak ten młodzieniec z Ewan-
gelii, ale „odejdziesz smutny”. Pozostaniesz ze smut-
kiem sumienia. […].
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TAIZE 2019
WIKTORIA KRZYKOWSKA

Z akończyło się kolejne ekumeniczne 
Europejskie Spotkanie Młodych orga-
nizowane przez wspólnotę braci z Ta-
izé. Tym razem młodzi z całej Europy 

spotkali się we Wrocławiu, aby wspólnie spędzić 
ostatnie dni grudnia  oraz świętować Nowy Rok

Jak każdego roku były wspólne modlitwy charak-
teryzujące się medytacyjnym śpiewem kanonów, 
które są parafrazami fragmentów Pisma Świętego 
albo dawnych tekstów liturgicznych.   Tradycją jest, 
że rodziny z miasta organizującego wydarzenie 
przyjmują pielgrzymów w swoich domach. W róż-
nych częściach miasta odbywają się liczne spotka-
nia i warsztaty, które pozwalają pielgrzymom po-
głębiać wiarę i poznawać kulturę kraju, do którego 
przybyli. 

Jedna z uczestniczek tegorocznego spotkania po-
dzieliła się z naszą redakcją swoimi wrażeniami.  

Po raz pierwszy uczestniczyłam w Europejskim Spotka-
niu Młodych. Było nas około piętnastu tysięcy - z różnych 
krajów, różnych wyznań, różnych języków i tradycji.

Taizé to ludzie o wielkich sercach, którzy w swoich 
domach ugościli pielgrzymów. Nie sposób opisać, jak 
cudownie doświadczyliśmy gościnności w domach pol-

skich rodzin z Wrocławia i okolic. Ci ludzie obdarzyli nas 
ogromnym zaufaniem, otwierając przed nami swoje domy 
i swoje serca.

Taizé to spotkania w małych, międzynarodowych gru-
pach. Każda z osób, które tam spotkałam, miała swoją hi-
storię, swoje  doświadczenia i jakieś piękno. Choć nie było 
czasu, aby się dobrze poznać, to każdy z nas dał drugiemu  
jakąś namiastkę siebie.

Taizé było dla mnie czasem spotkania z aniołami. Poja-
wiały się niespodziewanie. Służyły pomocą, miały zawsze 
dobre słowo, dzieliły się posiłkiem, wskazywały drogę.

Taizé to ludzie zgromadzeni na wspólnej modlitwie, 
zamyśleni, wpatrzeni w krzyż, śpiewający spokojne kano-
ny. To rodziny z dziećmi, które do nas dołączały  podczas 
modlitw, to wielka grupa wolontariuszy, którzy tak pięk-
nie i radośnie pomagali w organizacji tego wydarzenia. 
A mieli co robić – samych ciepłych posiłków było do wy-
dania 45 000!

Taizé to rozśpiewane tramwaje i autobusy, w których 
z powodu tłoku nie było wygodnie, ale jakże radośnie 
i pięknie.

To był cudowny czas pełen małych cudów. Chętnie wy-
biorę się na Taizé w kolejnych latach. Już   myślę o spotka-
niu w Turynie.

KULTURA

GOLGOTA OCZAMI LITERATURY – 
„GOLGOTA JASNOGÓRSKA” 

ERNESTA BRYLLA 
Golgota - miejsce niedaleko Jerozolimy, gdzie do-

konywano egzekucji skazańców. Właśnie tam ukrzy-
żowano Jezusa i dwóch łotrów. Miejsce Czaszki stało 
się bardzo ważnym symbolem w kulturze chrześci-
jańskiej. Przez wieki  inspirowało wielu artystów. Są 

wśród nich: Jerzy Duda-Gracz i Ernest 
Bryll. W 2001 roku wydali dzieła  po-

święcone drodze krzyżowej. 
“Golgota jasnogórska” Jerzego 

Dudy-Gracza to cykl osiemnastu 
obrazów przedstawiających czter-
naście stacji drogi krzyżowej oraz 
kilka scen po zmartwychwstaniu 
Jezusa. Ernest  Bryll poruszony 
dziełem malarza  napisał osiem-
naście wierszy. Nie są one bez-
pośrednim komentarzem do ob-
razów, ale wyrazem  osobistych 
przeżyć i przemyśleń związanych 
z wydarzeniami na Golgocie. 

Jak poeta zinterpretował drogę krzyżową? W swo-
im poemacie pasyjnym przeplata ze sobą dwie rze-
czywistości: współczesną oraz tą z czasów Jezusa. 
Bardzo płynnie przechodzimy z jednej do drugiej, 
mając wrażenie, że droga krzyżowa dzieje się wła-
śnie teraz, że Golgota jest tuż obok nas i w nas. Py-
tania, które zadaje, mocno uderzają w sumienie czy-
telnika, wywołując refleksję nad tym, jakimi ludźmi 
jesteśmy i czy przypadkiem nie zatraciliśmy praw-
dziwej istoty chrześcijaństwa. To, co my uważamy 
za “piękny przykład chrześcijaństwa” i “świętość jak 
z obrazka”, Bryll obala i krytykuje. Teksty i obrazy 
mają charakter uniwersalny i na pewno warto się 
z nimi zapoznać. Wystawę prac Jerzego Dudy-Gra-
cza można oglądać w kaplicy Matki Bożej  na Jasnej 
Górze w Częstochowie. Zachęcam też do lektury 
wierszy Ernesta Brylla, które mogą pomóc w rozmy-
ślaniach nad  Męką  Pańską.
„Zależy mi, aby Golgota jasnogórska nie była historią ob-
razkową sprzed 2000 lat, którą z dobrym samopoczuciem 
(że to nie myśmy krzyżowali) sprawujemy w Wielki Piątek. 
Ta Golgota jest dzisiaj, teraz i tutaj, w katolickiej Polsce.” 
(J. Duda-Gracz)

(Anna Najda)

Książka

W iek XIII przyniósł Kościołowi 
nową formę życia zakonne-
go, jaką były zakony żebracze 
(mendykanckie). Dzięki ewan-

gelizacyjnej działalności św. Franciszka 
z Asyżu powstała  nowa forma życia konse-
krowanego, która stała się alternatywą dla 
klasztorów mniszych.

Św. Franciszek z Asyżu (1182-1226) był 
synem bogatego kupca. Zamierzał zostać ry-
cerzem, jednak przeżył głęboką wewnętrzną 
przemianę i dzięki łasce Bożej wybrał drogę  
naśladowania  Chrystusa. Skromny sposób 
życia, jaki zaczął prowadzić, budził zdziwie-
nie, a jednocześnie podziw i przysporzył mu 
wielu naśladowców. Pierwsi uczniowie przy-
łączyli się do Franciszka już w 1208 roku. Byli 
to: br. Bernard z Quintavalle, br. Piotr Ca-
tani i br. Idzi. W roku 1209 Franciszek wraz 
z braćmi udał się do Rzymu, aby prosić Ojca 
Świętego o zatwierdzenie reguły dla zakonnej 
wspólnoty, która zgromadziła się wokół nie-
go i jego pierwszych naśladowców.  Papież 
Innocenty III zezwolił ustnie na prowadzenie 
przez Małych Braci życia opartego na rady-
kalnym przyjęciu rad ewangelicznych. Uro-
czystego zatwierdzenia doczekała się jednak 
dopiero trzecia redakcja tekstu reguły, którą 
przyjął papież Honoriusz III w 1223 roku. Po 
dzień dzisiejszy stanowi ona fundament życia 
franciszkańskiego. Główne przesłanie fran-
ciszkańskiej  reguły można 
zawrzeć w jednym krótkim 
zdaniu: „Reguła i życie Braci 
Mniejszych polega na zacho-
wywaniu świętej Ewangelii 
Pana naszego Jezusa Chrystu-
sa przez życie w posłuszeń-
stwie,  bez własności i w czy-
stości” .

Ideał ewangelicznego ra-
dykalizmu pociągnął wielu 
młodych ludzi. Liczba braci 
w roku 1221 wynosiła już oko-
ło 3000. Franciszkanie dotarli 
do każdego niemal zakątka 

Europy, do Maroka, Egiptu, a nawet zajętej 
przez muzułmanów Ziemi Świętej. Po śmierci 
św. Franciszka  rozpoczął się czas dyskusji nad 
kierunkiem, który powinien obrać zakon. We-
wnętrzne spory doprowadziły  do podziału na 
franciszkanów konwentualnych i obserwan-
tów. Z biegiem lat rozdział okazał się nieuza-
sadniony a nawet szkodliwy, osłabiał bowiem 
zakon wewnętrznie. W związku z tym papież 
Leon XIII konstytucją apo¬stolską „Felicitate 
quadam” z 4 października 1897 roku zniósł 
wszelkie odrębności w Zakonie Braci Mniej-
szych i nazwy par¬tykularne poszczególnych 
gałęzi. Obecnie w Kościele istnieje jeden zakon 
francisz¬kański, o ile bierzemy pod uwagę za-
łożyciela i regułę. Dzieli się jednak pod wzglę-
dem organizacyjnym na trzy podstawowe ga-
łęzie: Zakon Braci Mniejszych (franciszkanie), 
Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych 
(franciszkanie konwentual¬ni) i Zakon Braci 
Mniejszych Kapucynów (kapucyni). 

Święty Franciszek widział możliwość po-
dążania drogą rad ewangelicznych, nie tylko 
przez zakonników mieszkających w klasz-
torze, oddzielonym od świata zewnętrznego 
klauzurą, ale także przez ludzi świeckich, 
wiodących zwykłe rodzinne życie. Naślado-
wanie Chrystusa jest bowiem powinnością 
każdego chrześcijanina. Dlatego poza tzw. 
pierwszą regułą dla braci i drugą dla mni-
szek, napisał trzecią regułę dla świeckich. 
Dziś wierni pragnący realizować jego ideały 

w swoim powszednim życiu 
mogą zostać przyjęci do III Za-
konu Franciszkańskiego, czyli 
zakonu dla świeckich. 

Zakon św. Franciszka ode-
grał i nadal odgrywa ważną rolę 
w Kościele. Przez stulecia przy-
czynił się do odrodzenia, a póź-
niej pogłębienia życia religijnego 
i moral¬ności chrześcijańskiej, 
nie tylko przez głoszenie Ewan-
gelii słowem, ale ukazywanie jej 
w życiu braci naśladujących Bie-
daczynę z Asyżu.

FRANCISZKANIE
JAKUB MARCZAK
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Z
martwychwstanie Pańskie jest 
fundamentem wiary każdego 
chrześcijanina, a wspomnienie 
tego wydarzenia towarzyszy 

pokoleniom naszych przodków od czasu, 
kiedy uczniowie apostołów Dobrej Nowiny 
dotarli na ziemie zamieszkane przez ówcze-
snych Polan. 

Tradycja wystawiania dekorowanego Gro-
bu Pańskiego narodziła się w Jerozolimie. 
Najwcześniejsze wzmianki o tej formie po-
bożności wiązane są z żyjącym w X w.  bisku-
pem Ulrykiem z Augsburga, którego pobożne 
i ofiarne życie zostało ukoronowane pierwszą 
w kościele łacińskim kanonizacją. Podczas Tri-
duum Paschalnego święty metropolita chował 
Najświętszy Sakrament do skrytki za ołtarzem 
i przysłaniał kamieniem. Rozwijająca się wów-

czas pasyjna pobożność, podsycana wiadomo-
ściami nadchodzącymi wraz z uczestnikami 
pierwszych wypraw krzyżowych, w kolejnych 
latach zaowocowała różnorodnością przedsta-
wień Grobu Pańskiego oraz wielością widowisk 
Męki Pańskiej. Kroniki nie wspominają o tym, 
aby wśród uczestników pierwszej krucjaty byli 
polscy rycerze. Niemniej jednak kolejne wypra-
wy wsparli oni swoją obecnością i zaangażowa-
niem. Wśród nielicznego grona piastowskich 
krzyżowców należałoby wskazać postać księcia 
Jaksy z Miechowa herbu Gryf, który w trak-
cie wyprawy do Ziemi Świętej został przyjęty 
do jerozolimskiej konfraterni zakonu Stróżów 
Grobu Bożego. Wkrótce po powrocie do kraju 
w 1163 roku dał początek pierwszej na ziemiach 
polskich wspólnocie kanoników reguły św. Au-
gustyna stróżów Grobu Chrystusowego, dla 
której ufundował siedzibę w ojczystej wsi Mie-
chów. Choć pierwotna, najprawdopodobniej 
drewniana świątynia była skromną budowlą, to 
u jej fundamentów legły niezwykłe dary, które 
otrzymał dzielny rycerz: relikwie Krzyża Świę-
tego oraz cztery worki ziemi z miejsc uświęco-
nych obecnością Zbawiciela. I w ten oto sposób 
na polskiej ziemi powstała replika Bazyliki 
Grobu Pańskiego. Po utracie na rzecz muzuł-
manów w 1187 roku Jerozolimy pielgrzymka 
do Miechowa była traktowana tak samo jak do 
Ziemi Świętej. Było to niezwykłe wyróżnienie. 
Na  początku XIII stulecia obok pierwotnego 
kościoła powstała druga świątynia w stylu ro-
mańskim. Było to możliwe dzięki finansowemu 
wsparciu księcia wielkopolskiego i krakowskie-
go Przemysława II. Wraz z budowlami kościel-
nymi rozwijało się założenie klasztorne zakonu 
bożogrobców. Badacze przyjmują, że kościół 
miechowski miał stanowić kamień węgielny 
pod rzeczywistą kopię bazyliki jerozolimskiej. 
Niestety, liczne pożary, które z niezwykłą regu-

larnością nawiedzały miasto i klasztor, zniwe-
czyły pierwotne  plany. 

Obecny kościół w Miechowie to trzynawo-
wa gotycka bazylika, ale jej barokowe wnętrze 
pochodzi z XVIII wieku. Ślady romańskiej styli-
styki możemy  odnaleźć jedynie we fragmentach 
nawy głównej kościoła. Oprócz kamiennych cio-
sów i starannie dobieranej cegły jest tam okrągłe 
kamienne okno z czterolistnym przeźroczem. 
Niezwykłym, nawiedzanym przez pielgrzymów 
miejscem jest wykonana w XVI wieku kaplica 
z tzw. Grobem Chrystusa 
Pana, o kształcie i wymia-
rach odpowiadających 
oryginalnej kaplicy jero-
zolimskiej. Tradycja naka-
zuje wierzyć, że wmuro-
wany w zachodnią ścianę 
kamień pochodzi wprost 
z grobu Jezusa. Odre-
staurowane na początku 
XXI wieku zabudowania 
klasztorne wyróżnia wie-
ża z charakterystyczną 
kulistą kopułą, nad którą 

przez lata jaśniał podwójny krzyż – herb tutej-
szego zgromadzenia. Dziś kopułę wieńczy po-
stać Zmartwychwstałego Chrystusa.

Tradycyjnie w Wielką Sobotę wielu war-
szawiaków przejdzie szlakiem kościołów 
położonych wzdłuż Traktu Królewskiego, 
nawiedzając Groby Pańskie. Mając na uwa-
dze pamięć wydarzeń Triduum Paschalnego, 
wybierzmy się na pielgrzymkę do Miechowa. 
Nasza świątynia jerozolimska nie jest aż tak 
bardzo odległa.

PIĘKNA POLSKA PIĘKNA POLSKA

MIECHÓW
Paweł Marczak
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8 LISTOPADA 
W ramach Małego Centrum Kultury przy 

Ostródzkiej odbyło się spotkanie z aktorami 
Marzanną Graff i Aleksandrem Mikołajcza-
kiem, którzy opowiadali o tym, jak to się stało, 
że zostali aktorami, jakie były przy tym przy-
gody, co im utrudniało realizację marzeń, a co 
uskrzydlało.

11 LISTOPADA
Tradycyjnie w święto niepodległości odbył 

się koncert pieśni patriotycznych. Zgroma-
dzeni wysłuchali przygotowanych przez na-
sze parafialne grupy utworów, a także włą-
czyli się we wspólny śpiew. 

24 i 30 LISTOPADA
W ramach Projektu Małe Centrum Kultu-

ry przy Ostródzkiej zostały zorganizowane 
warsztaty dla ojca i syna. Ojcowie mogli prze-
konać się , że dzieci potrzebują właśnie ich, 
aby przeprowadzili je z dzieciństwa w doj-
rzałość i nauczyli odpowiedzialności. Istotą 
warsztatów było umocnienie wzajemnej relacji 
poprzez przeżycie wspólnej przygody. Był to 
niesamowity czas pokonywania trudności po-
przez współpracę oraz dobrą zabawę. 

24 LISTOPADA 
W naszym kościele odbył się koncert „Mo-

niuszko Tour” z okazji Roku Moniuszkow-
skiego i 40. rocznicy I wizyty Papieża Jana 
Pawła II w Polsce, zorganizowany we współ-
pracy z Fundacją Ave. Najpiękniejsze utwory 
Stanisława Moniuszki zaprezentowały chóry 
Ave, Camerata Varsovia i Oktawian z jedyną 

w Polsce orkiestrą perkusyjną MARIMBAND. 
Całości dopełniły świetlne animacje. 

30 LISTOPADA 
W „harcówce” odbyło się spotkanie z Toma-

szem Pałaszem, pt. „Pasja moją drogą życia”. 
Uczestnicy mogli poznać człowieka, który 
bezustannie podąża w rytmie pasji. Zaskaku-
jące, efektowne a przede wszystkim jedyne 
w swoim rodzaju spotkanie z człowiekiem or-
kiestrą – do słownie i w przenośni.  

15-16 GRUDNIA
W naszej parafii odbywały się rekolekcje ad-

wentowe, które poprowadził o. Jurii Kurdyba-
cha CP z Ukrainy.

6 STYCZNIA
Jak co roku w naszej parafii, w święto Obja-

wienia Pańskiego, Trzej Królowie koronowali 
dzieci uczestniczące we Mszach św. A wieczo-
rem odbyły się pierwsze „Kolędowe Jasełka” 
w ramach tradycyjnego Królewskiego Kolędo-
wania.

18 STYCZNIA
W naszym kościele odbył się koncert świą-

teczny w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycz-
nej YAMAHA na Białołęce.

19 STYCZNIA
Młodzież z Oratorium św. Gabriela od MBB 

zorganizowała trzecią edycję balu karnawało-
wego dla dzieci. Podobnie jak w latach ubie-
głych była doskonała zabawa i wiele atrakcji. 

Szkoła może nauczyć wiedzy, 
może pomóc w przyswojeniu 
sobie umiejętności, ale mądrość 
każdy zdobywa sam i to za cenę 
życiowych doświadczeń, które 
nie zawsze są proste, a często zostawiają bole-
sne blizny. Mądrość to takie bycie w świecie, 
z którego płynie dobro. Tylko gdzie się tego 
nauczyć?

Warszawscy pasjoniści od jesieni 2016 r. 
rozpoczęli w klasztorze p.w. św. Gabriela od 
Matki Bożej Bolesnej (ul. Zamieniecka 21) sta-
łe spotkania poświęcone mądrości, jakiej uczy 
nas Jezus Ukrzyżowany. Są to wykłady pro-
wadzone przez kompetentne osoby duchowne 
i świeckie, którym towarzyszy możliwość mo-
dlitwy medytacyjnej. Spotkania te odbywają się 
w piątki między 18:45 a 21:00. Każdy semestr 
poświęcony jest innej tematyce. Drugie półro-

cze tego roku dydaktycznego ma 
temat „Bolesna Matka Boga i na-
sza w teologii, pobożności, sztuce 
i poezji”. Zajęcia poprowadzi p. 
dr Monika Waluś, teolog dogma-

tyk, specjalistka z dziedziny mariologii i eku-
menizmu, wykładowca Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz 
w kilku wyższych seminariach duchownych, 
członkini Zespołu Laboratorium WIĘZI, stała 
współpracowniczka „Przewodnika Katolickie-
go”. Autorka wielu publikacji naukowych i pu-
blicystycznych. 

Zapisywać się do Szkoły Mądrości Krzy-
ża można pod numerem telefonu +48 537 664 
650 lub pod adresem poczty elektronicznej se-
kretariatSMK@gmail.com. W zajęciach można 
uczestniczyć za pośrednictwem Internetu. Wia-
domości pod tym samym numerem i adresem.

Zapraszamy na Bal Wielkanocny organizo-
wany przez Ojców Pasjonistów i Misję Gabrie-
la, który odbędzie się tradycyjnie w pierwszą 
sobotę po Wielkanocy. W tym roku bawić się 
będziemy 18 kwietnia 2020 r.

Bal ten ma charakter imprezy integracyjnej, 
rodzinnej. Jego zadaniem jest budowanie do-
brych relacji międzyludzkich i skierowany jest 
do uczestników w każdym wieku.

Tak, jak w poprzednich latach bal odbędzie 
się na przepięknie udekorowanej sali w Szkole 
na ul. Ostródzkiej i prowadzony będzie przez 
wykwalifikowanego oraz przesympatycznego 
wodzireja – Piotra Pastora.

Zapisy do 10 kwietnia przez formularz 
umieszczony na stronie www.misjagabriela.pl, 
wiadomość na adres e-mail: swek3@wp.pl lub 
telefonicznie na nr tel.: 668 644 995.

Zespół Misji Gabriela

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 Świętym Uśmiechu, a także 
dwa artykuły o powstającym na Białołęce 
sanktuarium i centrum dla młodych.

SZKOŁA MĄDROŚCI KRZYŻA

IV CHARYTATYWNY
BEZALKOHOLOWY BAL WIELKANOCNY

       PISZĄ O NAS…



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

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


