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NIEDZIELA GAUDETE 
– ODPOWIEDNI CZAS NA ODROBINĘ RADOŚCI

O. GRZEGORZ MOSSAKOWSKI CP

BARTŁOMIEJ KUCEK

Rok istnienia na-
szego czasopisma to 
odpowiedni czas na 
pierwsze podsumo-
wanie. Cieszę się, że 
„Benedictum” nie pa-
dło ofiarą słomiane-
go zapału, że u czy-
telników pojawiło 
się zainteresowanie 
współpracą z nami. 
Jeszcze raz zachęca-
my i zapraszamy, bo 
„Benedictum” nie jest 
przecież prywatnym 
przedsięwzięciem re-
dakcji, ale dziełem ca-
łej parafii i osób z nią 
związanych.

Zbliża się Boże 
Narodzenie. Jako ka-
tolicy będziemy je 
świętować, mając na 
względzie jego religij-
ne przesłanie, bo ono 
jest najważniejsze. 
Oby nasze modlitwy 
sprawiły, że wokół 
nowo narodzonego 
Jezusa zgromadzą się 
także ci, którzy w zla-
icyzowanym świecie 
odeszli od Boga i już 
się nawet nie zastana-
wiają, co świętują.

Z Panem Bogiem
Bartłomiej Kucek

o d trzech tygodni trwamy w Ad-
wencie, czterotygodniowym czasie 
oczekiwania i przygotowania do 
obchodów Uroczystości Narodzenia 

Pańskiego. Chociaż nie ma on mocno uwy-
puklonego charakteru pokutnego, jak to ma 
miejsce w Wielkim Poście, szaty liturgiczne 
tego okresu są przeważnie koloru fioletowego, 
a wierni podejmują różne praktyki ascetycz-
ne i postanowienia odejścia od swoich złych 
skłonności, by jak najlepiej przygotować się na 
przyjście Chrystusa i to nie tylko to 25 grudnia, 
ale i także, a może przede wszystkim na Jego 
powtórne pojawienie się na końcu czasów, któ-
re będzie naszym wejściem do wieczności.

 Jednym z charakterystycznych elementów li-
turgii Adwentu jest jego trzecia niedziela, zwa-
na Gaudete. Tego dnia Kościół poprzez teksty 
liturgiczne i perykopy Pisma Świętego pragnie 
wzbudzić w swoich wiernych radość z blisko-
ści przyjścia Chrystusa w Święta Bożego Na-
rodzenia, ale i z Jego obecności przy nas na co 
dzień. Wzywa także do nieustannej gotowo-
ści na ostateczne przyjście Jezusa na ziemię, co 
niestety coraz mniej jest obecne w świadomości 

ludzi naszych czasów. Nazwa trzeciej niedzieli 
Adwentu wzięła się od łacińskiego czasowni-
ka gaudere, który oznacza „radować się, cieszyć 
się” i nawiązuje do początkowej antyfony z li-
turgii Mszy św. tego dnia: „Radujcie się zawsze 
w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! 
Pan jest blisko” (Flp 4, 4n)”. Tego dnia kapłani 
celebrujący Najświętszą Ofiarę mają możliwość 
użycia szat liturgicznych koloru różowego, któ-
ry symbolizuje kolor nieba przed świtem, zanim 
jeszcze pojawi  się słońce. Tak jak niebo przed 
wschodem przybiera różową barwę, tak różowe 
szaty w liturgii niedzieli Gaudete zapowiadają 
rychłe ukazanie się Niegasnącego Słońca, któ-
rym jest Chrystus.

Dziś żyjemy w społeczeństwie, które tak bar-
dzo skomercjalizowało Święta Bożego Naro-
dzenia, często nazywane już tylko „Świętami”, 
że niemal całkowicie zniknęła z nich obecność 
Dziecięcia Bożego. Należy zastanowić się, czy 
świecki charakter tych Świąt daje prawdziwą ra-
dość, czy tylko jej substytut. Niedziela Gaudete 
przypomina nam, gdzie szukać prawdziwej ra-
dości, która nie przemija po wigilijnej kolacji jak 
bijąca z reklam „magia świąt”.

25 grudnia świętujemy Boże Na-
rodzenie, ale data narodzin 
Jezusa Chrystusa nie jest datą 
historyczną. Nie podają jej 

ewangelie ani inne dokumenty z pierwszych wie-
ków naszej ery. Do IV wieku Boże Narodzenie ob-
chodzono jako kilkudniowe święto Teofanii (Ob-
jawienia). Było to wspomnienie trzech ważnych 
wydarzeń z życia Pana Jezusa: narodzin, chrztu 
oraz cudu w Kanie Galilejskiej. Świętowanie 
w pierwszych wiekach było bardzo utrudnione ze 
względu na silne prześladowania chrześcijan.

Tradycja, by narodzenie Jezusa wiązać z dniem 25 
grudnia, pojawiła się na początku III w. Tę datę po 
raz pierwszy podaje św. Hipolit Rzymski. W dato-
wanym na 204 rok komentarzu do Księgi Daniela 

napisał: „Pierwsze przyj-
ście Pana naszego wcie-
lonego, który narodził się 
w Betlejem, miało miejsce 
ósmego dnia przed kalen-
dami styczniowymi”(25 
grudnia). Dzień 25 grudnia 
jako datę narodzin Chrystusa podał też rzymski 
historyk chrześcijański Sekstus Juliusz Afrykański 
w swojej Chronographiai z roku 221. 

Dla chrześcijan data narodzin Zbawiciela mia-
ła znaczenie symboliczne. Chrystus-Światłość, 
przychodząc na świat, przezwyciężył ciemności 
grzechu, podobnie jak światło słońca coraz dłuż-
szego dnia przezwycięża ciemności nocy. Zapo-
wiadane w Starym Testamencie 

Szanowni Państwo,

NARODZINY BOŻEGO NARODZENIA 
ANNA KULPIŃSKA
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G hana leży w zachodniej Afryce nad 
Atlantykiem. Stolicą tego państwa 
jest Akra. Dominują tam religie 
chrześcijańskie, ale występują tak-

że tradycyjne wyznania afrykańskie oraz is-
lam. Znaczna część mieszkańców praktykuje 
katolicyzm. 

Dla przybysza z Europy uderzająca jest od-
mienność kulturowa, ale można tam też wciąż 
obserwować, jak przenikają się różne wpływy, 
jak mieszają się zwyczaje zaczerpnięte z róż-
nych kultur, tworząc nową jakość. 

Bardzo dobrze widać to podczas obchodów 
Bożego Narodzenia, które jest tam szczegól-
nie celebrowane. Podobnie jak w Europie już 
na początku grudnia witryny sklepowe ozdo-
bione są przyprószonymi śniegiem choinkami, 
które przecież nie występują tam w warunkach 
naturalnych. Zainspirowani ich widokiem 
mieszkańcy stolicy i mniejszych miejscowości 
rzyozdabiają lampkami bananowce, których 
jest tam pod dostatkiem. 

Dzień Bożego Narodzenia jest tak samo ra-
dosny jak w Polsce. Odbywają się rodzinne 
i sąsiedzkie spotkania. Choć na co dzień więk-
szość mieszkańców je raz dziennie, w tym 
dniu nikt nie może być głodny, więc gotuje 
się znacznie więcej. Na świąteczne śniadanie 
i obiad podaje się zupę z okry (roślina jadalna) 
oraz tradycyjne fu-fu, podobne trochę do klu-
sek z ubitej masy jarzynowej. Chociaż nawet 
wigilijne posiłki są dość skromne, to jednego 
na pewno tam nie brakuje – KAWY. W Polsce 
jednym z zapachów, jakie kojarzą się z Bożym 
Narodzeniem, jest woń pomarańczy. W Gha-
nie pachnie kawa, której zbiory zbiegają się 
z przygotowaniami do świąt. Pije się tam wów-
czas bardzo dużo pachnącego naparu. 

Zanim jednak ludzie zasiądą do stołu, udają 
się do kościoła. Pierwsza, najbardziej uroczysta 
Msza Święta rozpoczyna się późnym wieczo-
rem w Wigilię. Poprzedzają ją występy dzieci 
oraz chóru. Wszyscy tańczą i śpiewają, wyra-
żając radość z przyjścia Boga. Sama Euchary-
stia trwa dłużej niż u nas, nawet około czterech 
godzin. Gdy ktoś pieszo pokonuje wiele kilo-

metrów, by dotrzeć do świątyni, nie chce jej od 
razu opuszczać, zwłaszcza że po Mszy Świętej 
wierni wraz z chórem, który gra na bębnach 
i balafonach (instrument perkusyjny), wycho-
dzą na ulice, tańczą i radośnie śpiewają o na-
rodzeniu Chrystusa. W ten sposób rozpoczyna 
się trwająca do rana kolorowa parada, do której 
nierzadko dołączają wyznawcy innych religii. 

Dzień Narodzenia Pańskiego również rozpo-
czyna Msza Święta. Po Eucharystii ludzie od-
świętnie ubrani w tradycyjne stroje wręczają 
sobie prezenty. Narodziny Jezusa to nie jedyne 
święto, które Ghańczycy obchodzą 25 grud-
nia. W tym dniu obdarowują też upominkami  
położne i  akuszerki, dziękując za ich ofiarną 
pracę. Znana jest tam legenda, która głosi, że 
przy narodzinach Jezusa była obecna kobieta 
o imieniu Anna, która pomogła Maryi podczas 
porodu Jezusa i tuż po nim. Postanowiono 
więc, że ten dzień będzie też świętem kobiet, 
które pomagają wydać na świat nowego czło-
wieka. 

„Boże Narodzenie jest bardzo radosne i tę ra-
dość czuje się wszędzie” – podkreśla Bożena 
Latocha misjonarka świecka SMA, która przez 
trzy lata mieszkała w Ghanie.

Od mieszkańców Afryki, którzy nie mają 
przecież łatwego życia, możemy się uczyć 
spontanicznego okazywania radości. A więc 
afishapa!
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O PÓŁNOCY DO KOŚCIOŁA 

AFISHAPA, CZYLI WESOŁYCH ŚWIĄT! 

LUIZA ROSŁANOWSKA

WERONIKA BEDNARSKA

T łumy ludzi wędru-
jące o zmroku do 
kościoła. Mimo mro-
zu i niesprzyjającej 

aury z radością podążają na 
spotkanie z nowo narodzo-
nym Jezusem. Brzmi znajomo? 
Tak, mowa o Pasterce, jedynej 
w swoim rodzaju, niepowta-
rzalnej Mszy Świętej odbywa-
jącej się tylko raz w roku. 

Zacznijmy od początku. Czym jest Pasterka? 
To pierwsza msza Świąt Bożego Narodzenia, 
odprawiana późnym wieczorem bądź o pół-
nocy z 24 na 25 grudnia. Jest najważniejszą 
częścią liturgii związanej z narodzinami Je-
zusa Chrystusa, chociaż wybieramy się na nią 
w Wigilię. 

Słowo „pasterka” nie jest przypadkowe. Na-
zwa pochodzi od pasterzy, którzy jako pierw-
si szli do Betlejem powitać nowo narodzone 
Dzieciątko. Za ich przykładem my także uda-
jemy się dzisiaj na spotkanie z maleńkim Je-
zusem.

Zapoczątkowanie zwyczaju 
odprawiania Pasterki przypi-
suje się papieżowi Grzegorzo-
wi Wielkiemu (+604). Później 
kolejni papieże w rzymskiej 
bazylice Matki Bożej Większej 
odprawiali tę mszę jako jedną 
z trzech celebrowanych w Boże 
Narodzenie. Symbolizowały 
one potrójne narodzenie Jezu-

sa: przedwieczne zrodzenie przez Boga Ojca, 
narodzenie w czasie z Maryi oraz mistyczne 
narodzenie się Jezusa w ludzkich sercach. 
Według innych interpretacji trzy Msze Święte 
nawiązywały do różnych osób, które odda-
ły hołd Chrystusowi: aniołów, pasterzy oraz 
Trzech Mędrców ze Wschodu.

Pasterka dla wielu z nas stała się nieodłącz-
nym elementem świętowania Bożego Naro-
dzenia. Chociaż odprawiana jest w środku 
nocy, przyciąga tłumy ludzi w różnym wieku. 
Trudno o lepszą kontynuację wigilijnej wie-
czerzy niż wspólne celebrowanie Najświętszej 
Eucharystii.

cd. NARODZINY BOŻEGO NARODZENIA 
przyjście Mesjasza było wielokrot-

nie porównywane do światła rozpraszającego 
mrok (Księga Malachiasza 2,30, Księga Izajasza 
60, 19;20)

Inna tradycja, opierająca się na apokryfach 
Nowego Testamentu mówi, że poczęcie Chry-
stusa dokonało się 25 marca, zatem święto Jego 
narodzin musi przypadać 25 grudnia. 

W 328 roku w Betlejem poświęcono bazyli-
kę wybudowaną, by uczcić miejsce narodzin 
Chrystusa. Od tej pory corocznie 25 grudnia 
celebrowano tam święto Wcielenia Słowa Bo-
żego. W 335 roku zwyczaj ten dotarł z Betlejem 
do Rzymu, a stąd do innych krajów. Sprzyjało 
temu dobre przyjęcie święta na dworze cesar-
skim.

Nieco później obchody wprowadzone zosta-
ły także na wschodzie. Najpierw około 380 r. 

w Azji Mniejszej, następnie na Cyprze i w An-
tiochii, a w końcu w Egipcie. Chociaż w tym 
ostatnim długo Boże Narodzenie obchodzono 
6 stycznia, w dniu przesilenia zimowego.

W odróżnieniu od chrześcijan zachodnich, 
którzy świętują narodzenie Chrystusa 25 grud-
nia, większość prawosławnych obchodzi to 
święto 7 stycznia. Trzynastodniowa różnica 
bierze się ze stosowania różnych kalendarzy. 
Kościół prawosławny nie przyjął reformy ka-
lendarza wprowadzonej przez papieża Grze-
gorza XIII w 1582 roku. Różnica między sta-
rym kalendarzem juliańskim a gregoriańskim 
wynosi obecnie 13 dni. Do pierwszej wojny 
światowej we wszystkich kościołach prawo-
sławnych obowiązywał kalendarz juliański. 
Obecnie niektóre z nich, próbują wprowadzać 
kalendarz gregoriański.

cd. ze str. 3 
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NASZ NOWY ŚWIĘTY. OSKAR ROMERO
BARTŁOMIEJ KUCEK

D laczego nasz? Nie mam na myśli 
tego, że polski, bo święty Oskar 
Romero niewątpliwie Polakiem nie 
był. Nie był też pasjonistą, choć z pa-

sjonistami kontakt miał, o czym też parę słów 
napiszę. Jest po prostu świętym kościoła kato-
lickiego, czyli naszym świętym. Ta oczywista 
prawda bywa czasem pomijana. Pojawia się 
pokusa, by dzielić świętych na prawicowych 
i lewicowych, na świętych tradycjonalistów 
i modernistów. W ten sposób dochodzi do 
przeróżnych kombinacji, które są zupełnie nie-
potrzebne i niestosowne. 

Historia świętego Oskara Romero nie jest histo-
rią łatwą. Wręcz przeciwnie, to historia nadająca 
się na film i tak została wykorzystana. Sztuka 
filmowa lubi to, co nieoczywiste, a w tym przy-
padku mamy do czynienia z kontrowersją. Pyta-
nie brzmi – czy w ogóle uzasadnioną?

Salwador, miejsce działalności świętego, był 
za jego życia krajem pogrążonym w przemocy 
i niepewności. Rządziła nim junta, czyli woj-
skowy reżim, który był wspierany przez Stany 
Zjednoczone jako zabezpieczenie przed ewen-
tualnym przejęciem władzy przez komunistów. 
To właśnie spowodowało, że zdaniem niektó-
rych, arcybiskup Oskar Romero i Kościół katolic-
ki w Salwadorze zostały przepełnione duchem 
marksizmu. Jest to podejście do sprawy tak pro-
ste, że zarazem kompletnie nieprawdziwe. Ko-
ściół ma swoją misję, którą realizował św. Oskar 
Romero i tą misją nie jest wypieranie komuni-
zmu za wszelką cenę. Polecono nam zwyciężać 
zło dobrem, nie zło złem. Święty arcybiskup 
wiedział, że zamykanie oczu na nadużycia junty, 
w tym morderstwa i wszelką niesprawiedliwość 
społeczną, jest drogą donikąd, drogą sprzyjającą 
złu i grzechowi. To nie była droga odpowied-
nia dla uczniów Chrystusa. Nie jest to żaden 
marksizm, nie jest to żaden komunizm, nie jest 
to żadna myśl lewicowa – jest to najprawdziw-
szy i najgłębszy katolicyzm, postawienie Boga 
na pierwszym miejscu i bycie w gotowości na 
śmierć za wiarę.

Tak właśnie zakończyło się ziemskie życie 
świętego Oskara Romero. Oddał życie, by kato-

licyzm w Salwado-
rze pozostał wierny 
nauce Jezusa Chry-
stusa, by pozostał 
katolicyzmem wła-
śnie, a nie jedynie 
elementem kra-
jobrazu państwa, 
które w imię walki 
z komunizmem 
było w stanie po-
sunąć się do zła nie 
mniejszego niż to, 
które groziło mu ze 
strony zbrodniczej ideologii. Święty Oskar Ro-
mero nie jest, jak da się gdzieniegdzie przeczy-
tać, świętym rewolucjonistą. To po prostu wier-
ny i oddany katolik, arcybiskup, który był nim 
nie dla siebie i swojej chwały, bo przy poparciu 
dla junty mógł żyć w spokoju, ale dla ludzi, 
których Pan Bóg przed nim postawił. Dla nich 
wybrał śmierć. Został zastrzelony podczas spra-
wowania Mszy Świętej. To, że wybory świętego 
były słuszne, już wiemy, ponieważ możemy się 
modlić za jego wstawiennictwem.

Święty Oskar Romero stopniowo dochodził 
do właściwej oceny sytuacji w Salwadorze. Jest 
prawdopodobne, że duży wpływ na formowa-
nie się jego poglądów i postawy miał kontakt 
z pasjonistami w latach 70’. W ten sposób bliski 
nam zakon mógł przyczynić się do dania Kościo-
łowi jeszcze jednego świętego.

Szczególną czcią obdarzany jest święty arcy-
biskup w Ameryce Środkowej i Południowej. 
Salwador może tu służyć jako przedstawienie 
sytuacji, która dotyczyła całej tej części świata 
i w pewnym stopniu ma na nią wpływ także  
dziś.  Dlatego tak szczególne będą zbliżające się 
Światowe Dni Młodzieży – środkowoamery-
kańskie państwo, nowy środkowoamerykański 
święty i południowoamerykański papież. Świę-
ty Oskar Romero potrzebny jest Kościołowi tam, 
ale też na całym świecie, ponieważ jego postawa 
jest drogowskazem dla człowieka zagubionego 
w świecie przeróżnych, często rozmytych ide-
ologii. Naszą drogą jest katolicyzm i jego naucza-
nie niech będzie naszym drogowskazem.

KATECHEZA LITURGICZNA

W ostatniej katechezie omówiliśmy 
ornat oraz kolory, jakie są stoso-
wane w liturgii. Dziś przyjrzymy 
się elementom ubioru, które przy 

ołtarzu wyróżniają biskupa. Pierwszym elemen-
tem jest mitra (infuła). Jest to wysokie nakrycie 
głowy, z którego na szyję i plecy opadają dwie 
wstęgi. Mitra jest symbolem duchowego hełmu, 
który ochrania biskupa w walce z ciemnością 
błędu. Przedni i tylny płat mitry oznacza znajo-
mość obu testamentów, natomiast wstęgi ozna-
czają umiejętność posługiwania się dosłownym 
i przenośnym sensem Pisma Świętego. Ponad-
to infuła jest znakiem pozostawania biskupa 
w najściślejszym związku z Bogiem, na wzór 
Mojżesza, który oglądając chwałę Boga, jaśniał 
blaskiem promieni wyglądających jak rogi. Pod 
mitrą, biskup nosi piuskę, małą, okrągłą czapecz-
kę koloru fioletowego, która przykrywa czubek 
jego głowy. Mała pętelka na środku piuski  uła-
twia jej zdejmowanie. Kiedyś piuska chroniła 
przed zimnem. Dziś ma już tylko znaczenie 

symboliczne. Oznacza ob-
łok Bożej obecności i opieki 
nad tym, który ją nosi. Bi-
skup w ręku trzyma pasto-
rał, który najprawdopodob-
niej wywodzi się od laski 
podróżnej używanej przez 
pierwszych misjonarzy. Jest 
symbolem pasterza, który dba o swoje owce oraz 
władzy nad nimi. Początkowo pastorały robiono 
z drewna, później z kości słoniowej, aż w koń-
cu ze srebra i złota. Do średniowiecza były one 
nieduże, większe z zakrzywieniem (stimulus), 
które symbolizuje biskupi obowiązek przyciąga-
nia wiernych do Kościoła, pojawiły się w X w. 
Symboliczne  znaczenie ma również środek pa-
storału. Przypomina, że biskup jest podporą dla 
lokalnego Kościoła. Zaostrzona końcówka sym-
bolizująca powołanie biskupa do zachęcania, na-
pominania a nawet  karcenia wiernych. 

W następnej katechezie omówimy symbolikę 
pektorału, paliusza i pierścienia biskupiego.

Dominik Grabowski

Peter Paul Rubens żył na przełomie 
XVI i XVII wieku. Przeszedł do historii 
jako jeden z najwięk-
szych malarzy epoki 
baroku.

Obraz “Pokłon pa-
sterzy” przedstawia 
biblijną scenę, która ro-
zegrała się w betlejem-
skiej stajence, gdzie na 
świat przyszedł Jezus. 
Centralnym elemen-
tem dzieła jest postać 
Dzieciątka leżącego 
w żłobie. Pochylają się 
nad nim Maryja i Józef. 
Wokół stoją pasterze, 
którzy przybyli oddać 
pokłon nowo naro-
dzonemu Bogu. Nad 
wszystkimi czuwają 

aniołowie. Scena utrzymana jest w cie-
płych barwach. Nie brakuje intensywnej 

czerwieni, postaci peł-
nych ruchu i miękko na-
malowanych szat. Bar-
dzo ważne jest światło, 
które bije od maleńkie-
go Jezusa, rozpraszając 
mrok stajenki. Ono daje 
nadzieję wśród ciemno-
ści.

Ten piękny, reali-
styczny i pełen ekspre-
sji obraz można oglądać 
w kościele św. Pawła 
w Antwerpii. 

(Stefania Studzińska)

SZTUKA

 Pokłon pasterzy, Peter 
Paul Rubens, olej na płótnie, 
ok. 1608, 401 x 294,5 cm, ko-
ściół św. Pawła w Antwerpii
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W czasach, w których wielokrot-
nie skompromitowane idee 
marksistowskie oraz przeciwne 
im idee liberalne przestają być 

wystarczającym założeniem dla funkcjono-
wania społeczeństw, współcześni myśliciele 
coraz częściej sięgają po solidaryzm, który 
zgodnie z definicją słownikową jest „kierun-
kiem społeczno-politycznym, według któ-
rego podstawową cechą społeczeństwa jest 
naturalna wspólnota interesów łącząca ludzi 
z wszystkich klas i warstw”. 

Początków solidaryzmu upatrywać nale-
ży u Hebrajczyków w okresie niewoli egip-
skiej. Podstawą funkcjonowania dwunastu 
plemion było – oprócz gwarancji wolności 
i równości – zobowiązanie do bezinteresow-
nego pomagania sobie w trudnych momen-
tach. Z bliska możemy to obserwować rów-
nież w czasach dzisiejszych, przechadzając się 
chociażby ulicami Jerozolimy, gdzie trudno 
jest zobaczyć ludzi żebrzących. Kontynuację 
tych idei odnajdujemy we wspólnotach wcze-
snochrześcijańskich, kiedy to wspólna wiara 
implikowała wspólnotę wartości, sposobu ży-
cia, interesu i odpowiedzialność za całą spo-
łeczność. Wzrost liczby chrześcijan miał swoje 
odzwierciedlenie w odejściu od powyższych 
ideałów w praktyce, niemniej chrześcijaństwo 
zachowało je w postaci normatywnej. Ten 
stan rzeczy sformalizowany został w sposób 
doktrynalny w XIX w. w encyklice Leona XIII 
Rerum novarum, opartej w dużej mierze na 
nauczaniu i filozofii św. Tomasza z Akwinu.

Co najmniej nietaktowne byłoby przypisa-
nie analizy solidaryzmu jedynie myślicielom 
chrześcijańskim, dlatego wspomnieć należy 
choćby o pozytywistycznym ujęciu tego kon-
ceptu przez takich filozofów jak August Com-
te, Leon Duguit czy Emil Durkheim. W ogól-
nym zarysie odrzucali oni jednak sensowność 
samej wiary katolickiej, traktując ją jako wy-
twór świadomości zbiorowej. Chcąc się nato-

miast od tego wyboru oddalić, swe postrzega-
nie solidaryzmu osadzali na poznaniu czysto 
naukowym, przeciwstawiając mu wszelkie 
przejawy religijności. Analiza osadzona na 
takich fundamentach w sposób oczywisty 
ogranicza próbę zrozumienia i przełożenia 
na współczesne realia koncepcji solidaryzmu, 
w związku z czym w poniższym artykule 
przyjrzymy się raczej analizie solidaryzmu 
dokonanej na podstawie papieskich encyklik 
społecznych przez polskiego ekonomistę, 
prawnika i filozofa ze Lwowa z początku XX w. 
– Leopolda Caro.

Koncepcje Leopolda Caro oparte są na fi-
lozofii tomistycznej, w związku z czym pod-
stawowym ich założeniem jest to, że człowiek 
jest istotą z natury społeczną, wolną i rozum-
ną. Pełny obraz człowieka jest zaś możliwy 
do zaobserwowania dopiero w momencie 
doświadczenia jakiegoś cierpienia, które jest 
nierozerwalnie związane z ludzką dolą. Nie 
oznacza to naturalnie konieczności akceptacji 
wszystkiego, co los zsyła człowiekowi, gdyż 
jako istota wolna i rozumna może on modyfi-
kować swoje życie. 

Jako zwolennik katolickiego solidaryzmu 
odrzuca Caro również liberalny ponadczasowy 
egoizm, którego najbardziej znanym odzwier-
ciedleniem jest koncept homo oeconomicus 
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– człowieka racjonalnego ekonomicznie. Jed-
nocześnie nie do zaakceptowania jest dla niego 
historycznie zrelatywizowany i uzależniony od 
bazy materialnej człowiek marksistowski. Kon-
cepcja katolickiego solidaryzmu staje się w tym 
miejscu niejako trzecią drogą, równoważącą 
obie wyidealizowane skrajności. Podstawą po-
wyższego staje się ponadczasowa skłonność jed-
nostek do współdziałania, wynikająca z dwóch 
przesłanek – podobieństwa potrzeb oraz ko-
nieczności wymiany dóbr między jednostkami 
w dobie rozwijającej się wciąż specjalizacji.

Katolicka antropologia widzi w człowie-
ku wszystkie jego ułomności, jednocześnie 
podkreślając ogromny potencjał tkwiący 
w sferze duchowej, której zdają się zupełnie 
nie dostrzegać skupione przede wszystkim 
na kwestiach czysto materialnych liberalizm 
i socjalizm. Zdaniem Caro, tylko katolicki 
nurt solidaryzmu jest w stanie – zachowując 
prawa jednostek (negowane przez socjalizm) 
– uwzględnić cele i potrzeby społeczne (co 
natomiast odrzuca liberalny indywidualizm). 
Jednostka ludzka jest w solidaryzmie zawsze 
podmiotem, nigdy zaś jednym z elementów 
procesu produkcyjnego, które to postrzega-
nie idealnie obrazuje popularne współcześnie 
określenie „kapitału ludzkiego”.

Zasadniczą kwestią dla zrozumienia soli-
daryzmu jest podejście do własności, równości 
i sprawiedliwości. Leopold Caro, odrzucając 
liberalizm,  nie neguje w żaden sposób pra-
wa własności, przeciwnie, uznaje własność za 
czynnik niezbędny do funkcjonowania gospo-
darczego społeczeństw. Prawo własności wy-
wodzi się według niego z natury, zostało nam 
dane przez Boga. Następuje tu jednak przyto-
czenie nowotestamentowej zasady, zgodnie 
z którą celem redystrybucji nie jest równy (czy 
też uzależniony od zasług) przydział dóbr, 
tylko rozdzielenie ich według posiadanych 
i zgłaszanych potrzeb. Posiadający nadmiar 
przybytku są automatycznie zobligowani do 
dzielenia się nim z biedniejszymi członkami 
społeczności. Caro łączy tu własność ze spra-
wiedliwością i braterstwem, nie zaś z fetyszy-
zowaną przez socjalizm równością. Braterstwo 
zaś – podobnie jak sprawiedliwość – w swej 
czystej postaci wywodzi się z najważniejszej 
zasady, na której oparte winno być społeczeń-
stwo – miłości.

Podstawowym twierdzeniem, na którym 
oparta jest cała idea solidaryzmu społecznego 
jest fakt, iż każde działanie jednostki wpływa 
w jakiś sposób na życie pozostałych jednostek 
a także wywołuje nieodzowną reakcję z ich 
strony. Podkreślona w ten sposób zostaje za-
tem wzajemna współzależność wszystkich 
ludzi. Naczelnym przesłaniem solidaryzmu 
jest zatem zaniechanie współzawodnictwa na 
rzecz współdziałania. Jednostka winna w każ-
dym swym działaniu mieć na uwadze dobro 
publiczne, społeczeństwo zaś (oraz jego zor-
ganizowana forma – państwo) winno służyć 
dobru jednostek. W ten sposób solidaryzm 
łączy najlepsze cechy liberalizmu i socjalizmu 
w całość, pozbywając się jednocześnie ich naj-
większych ograniczeń.

Wprowadzenie powyższego systemu wy-
maga od społeczeństwa pracy u podstaw, któ-
rej początkiem musi być odpowiednia eduka-
cja. W pierwszym etapie wdrażania koncepcji 
solidaryzmu niezbędna jest zatem aktywna 
rola państwa, które jako zrzeszenie obywateli 
nie tylko ma dbać o ich bezpieczeństwo, ale 
również pomagać człowiekowi w doskonale-
niu się. Należy jednak w tym miejscu pamię-
tać, iż solidaryzm neguje niszczenie wizji jed-
nostki w społeczeństwie, propagowane przez 
kolektywizm oparty na myślach Jana Jaku-
ba Rousseau. Wciąż mamy tu do czynienia 
z godnością i podmiotowością istoty ludzkiej 
stworzonej na obraz i podobieństwo Boga.

Podsumowując, solidaryzm społeczny za-
istniał we współczesnej myśli ekonomicznej po 
zaobserwowaniu ułomności systemu kapitali-
stycznego i związanego z nim indywidualizmu, 
negując jednocześnie socjalistyczny mit dobro-
bytu kolektywnego, jako niezgodny z katolicką 
eschatologią. Leopold Caro był jednym z naj-
bardziej zasłużonych myślicieli, którzy rozwinę-
li ten nurt myślowy, powstały na bazie encyklik 
społecznych końca XIX i początku XX wieku. 
Solidaryzm do dnia dzisiejszego uważany jest 
za jedną z najlepszych koncepcji umożliwia-
jących przeniesienie etyki katolickiej do życia 
gospodarczego, przy zachowaniu wolności jed-
nostki i prawa własności. Altruizm i miłość bliź-
niego zastępują w nim egoizm, zaś zaspokojenie 
potrzeb jest substytutem czysto ekonomicznego 
pojęcia zysku, jako głównego celu i czynnika na-
pędowego światowej gospodarki.



S ynod Biskupów składa się 
z przedstawicieli Episkopa-
tów z różnych regionów i jest 
instytucją doradczą w Koście-

le. Na Synodach omawiane są zagadnie-
nia związane z działalnością Kościoła. 
Tematem ostatniego Synodu była mło-
dzież, wiara i rozeznanie powołania. 
Uczestniczyło w nim poza biskupami 
także 34 młodych ludzi. Przysłuchiwali się ob-
radom, ale mieli także prawo zabierania głosu 
zarówno podczas kongregacji generalnych, jak 
i spotkań w grupach. Podsekretarz Synodu Bi-
skupów podkreślał, że była to ważna i weryfiku-
jąca obecność. Robocza część XV zgromadzenia 
zwyczajnego zakończyła się uchwaleniem przez 
ojców synodalnych dokumentu końcowego, 
a następnie zatwierdzeniem go przez papieża 
Franciszka. Tematyka dotycząca młodzieży wpi-
suje się w cele pontyfikatu Ojca Świętego i jego 
wielką troskę o to, aby Kościół był zawsze blisko 
młodych. Podczas obrad biskupi podkreślali, że 
szczególną rolę w kształtowaniu młodzieży od-
grywają szkoły i uczelnie wyższe, w których mło-
dzi spędzają najwięcej czasu. Zwrócono uwagę 
na kwestie migracji. Zajęto się tematem niezwy-
kle ważnej roli, jaką odgrywa rodzina w kształ-
towaniu młodego pokolenia. Przypomniano o jej 
szczególnej funkcji w każdym społeczeństwie. 

Kolejną z istotnych kwestii omawianych podczas 
obrad była odnowa liturgiczna, która „nie jest wy-

rażaniem samego siebie, ale dziełem 
Chrystusa i Kościoła”. „Młodzi mają 
potrzebę piękna gestów, dbałości 
w głoszeniu i zaangażowania wspól-
notowego” – czytamy w tekście. Mó-
wiono także o pewnych naglących 
wyzwaniach, o których wspominali 
młodzi obecni na synodzie. Jednym 
z nich jest działalność w środowisku 

cyfrowym. Sieć oferuje całą gamę manipulacji, 
przemocy i pornografii. Stąd zaproszenie Kościoła 
do działalności i głoszenia Ewangelii także w sie-
ci. Dokument zatrzymuje się również nad potrze-
bą dowartościowania kobiet w społeczeństwie 
i Kościele. Dalej ojcowie synodalni podjęli  także 
problematykę uczuciowości, ciała i seksualności. 
Przypomina się rodzinom i wspólnotom chrześci-
jańskim potrzebę odkrycia przez młodych, że sek-
sualność jest darem. 

Na zakończenie dokumentu przypomniano po-
wszechne wezwanie do świętości. Pragnienie świę-
tości sprawia, że wielu młodych gotowych jest wy-
rzec się własnego życia pośrodku prześladowań, 
aby zostać wiernym Ewangelii. Wiele tematów po-
ruszonych podczas Synodu  dotyczyło  autentycz-
nych  problemów współczesnej młodzieży. 

Synod był realnym przejawem tego, że Kościo-
łowi zależy na młodzieży i chce jej towarzyszyć 
w drodze ku dorosłości. Napawa to ogromną  na-
dzieją, że młodzi nie odwrócą  się od Kościoła, ale 
właśnie w nim znajdą wartości,  których tak bardzo 
szukają.

Gdy w czasie liturgii odczytany zosta-
je fragment Pisma Świętego, lektor 
mówi do zgromadzonych: „Oto sło-
wo Boże”. Czym jest ostatni wyraz 

tej formuły liturgicznej? Co oznacza całe to wy-
rażenie? Mówiąc najprościej, wyrażamy w tych 
słowach naszą wiarę, że Pan Bóg mówi do nas. 
Wiarę tę wyraża Konstytucja o Liturgii Soboru 
Watykańskiego II: „gdy w Kościele czyta się Pi-
smo Święte, On [Chrystus] sam przemawia. Jest 
obecny, gdy Kościół modli się i śpiewa psal-
my, gdyż On sam obiecał: ‘Gdzie są dwaj albo 
trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród 
nich’ (Mt 18,20)” (KL 7). Ale wiemy przecież, że 
to nie Pan Bóg napisał tę księgę. Jest to raczej 
zbiór ksiąg, ogromny zbiór tekstów z różnych 
czasów, z różnych kręgów kulturowych i śro-
dowisk religijnych, zawierający najróżniejsze 
gatunki, od listów po poezję. Liczba autorów 
tych tekstów jest ogromna, a większość z nich 
jest nieznana.

Nasza wiedza o historii powstania Pisma Świę-
tego oparta także na źródłach pozabiblijnych 
każe nam tę listę znacznie wydłużyć, ale czyni 
z niej raczej zbiór postaci anonimowych. Jak 
więc możemy mieć pewność, że gdy czytamy 
Pismo Święte, słyszymy słowo Boże? Musimy 
wrócić do Konstytucji o Liturgii, a konkretnie 
do warunku, który ona stawia, oraz do efektu, 
o którym mówi. Warunek związany jest z lektu-
rą „w Kościele”. Warto zauważyć, że nie chodzi 
tu o miejsce, ale o wspólnotę połączoną więzią 
jedności ponad podziałami wynikającymi z roz-
rzucenia po świecie, życia w różnych czasach. 
Kościół jest jeden, to znaczy, że jego życie obej-
muje także ogromną wspólną pamięć – tradycję 
Kościoła, która pozwala mu w ciągu zmian histo-
rycznych dostrzec ciągłość wynikającą z jedności 
i spójności Bożego Objawienia. W 1993 r. Papie-
ska Komisja Biblijna wydała dokument, w któ-
rym tak mówi się o owym czytaniu w Kościele: 
„Kościół, jako lud Boży, jest świadom tego, że 
korzysta z pomocy Ducha świętego w rozumie-

niu samego siebie i przy interpretacji Pisma św. 
Pierwsi uczniowie Jezusa wiedzieli, że nie byli 
w stanie ogarnąć wprost wszystkich aspektów 
całej pełni znaczeniowej Pisma św., które było 
im przekazane. Ale choćby w oparciu o własne 
doświadczenie, trwając we wspólnocie ludzi 
wierzących, mieli okazję stwierdzić, że pogłębia 
się i stopniowo rozwija ich rozumienie prawd 
objawionych. Widzieli w tym wyraźnie wpływ 
i działanie ‘Ducha prawdy’, którego Chrystus 
obiecał im zesłać po to, by doprowadzić ich do 
pełni prawdy (J 16, 12-13). W ten sposób też cały 
Kościół zmierza własną drogą, podtrzymywany 
nieustannie obietnicą Chrystusa: ‘A Pocieszy-
ciel, Duch święty, którego Ojciec pośle w moim 
imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypo-
mni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem’ 
(J 14, 26)” (O interpretacji Biblii w Kościele III.B). 
Tak więc całość i jedność Kościoła wymaga, by 
pierwszym aktem tego czytania było szczere 
zwrócenie się do Boga – Ducha Świętego, by 
mówił do nas. Musimy też uznać, że pełnia tego, 
co Bóg objawia Kościołowi, nie jest dana jednej 
osobie, ale Kościołowi jako całości. Nie ma więc 
słuchania Boga i Jego słowa bez słuchania siebie 
nawzajem w Kościele, także głosów z daleka czy 
z głębi dziejów. Marcin Luter napisał w dziele 
„O wolności chrześcijanina”: „Jeśli bowiem nie-
gdyś już samo dotknięcie Chrystusa uzdrawia-
ło, o ileż bardziej to niezwykle delikatne, w du-
chu dokonane zetknięcie, a nawet wchłonięcie 
Słowa”. Był on przeświadczony, że dotknięcie 
to musi być bezpośrednie, a więc nie uznawał 
kościelnego pośrednictwa, a sam Kościół rozu-
miał jako miejsce, w którym ludzie dzielą się 
swym bezpośrednim doświadczeniem spotka-
nia z Chrystusem. To na pierwszy rzut oka wi-
zja bardzo pociągająca, jednak taki Kościół staje 
się klubem dyskusyjnym, bo niknie w nim to, co 
najważniejsze: obecność Boga, bez której Kościół 
jest pusty i martwy. By Kościół był rzeczywiście 
miejscem, w którym Bóg mówi, potrzebna jest 
wiara w Bożą obecność w Kościele.
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Pismo Święte czytane z wiarą prowadzi nas 
więc do spotkania z Bogiem zwracającym się do 
nas poprzez naszą zdolność do rozumienia. Taką 
formę komunikacji grecka filozofia nazwała logo-
sem, czyli tym, co rozumne i dające się uchwycić, 
nawet jeśli nie zawsze objąć rozumem. Dlatego 
Bóg przyszedł do ludzi jako Logos – wcielona 
Boża Prawda. W homilii na Boże Narodzenie 
2006 r. Benedykt XVI powiedział: „Ojcowie Ko-
ścioła w ich greckim tłumaczeniu Starego Testa-
mentu znajdowali słowa proroka Izajasza, które 
również św. Paweł przytacza, aby ukazać, w jaki 
sposób nowe drogi Boże były już zapowiadane 
w Starym Testamencie. Było tam napisane: ‘Bóg 
krótkim uczynił swe słowo, skrócił je’ (por. Iz 10, 

23; Rz 9, 28). (...) Sam Syn jest Słowem, Logosem. 
Odwieczne Słowo stało się małe – tak małe, że 
zmieściło się w żłobie. Stało się dzieckiem, aby 
Słowo było dla nas uchwytne”. Słowa te znalazły 
się w Adhortacji Dei Verbum opatrzone komen-
tarzem z końcowego dokumentu Synodu Plenar-
nego poświęconego Słowu Bożemu: „Słowo jest 
teraz nie tylko słyszalne, nie tylko posiada głos, 
obecnie Słowo ma widzialne oblicze Jezusa z Na-
zaretu” (DV 12). Księgi Pisma Świętego nie znaj-
dziemy w żłóbku żadnej szopki. Dopiero czytana 
przez okulary Wcielenia, jako przesłanie skiero-
wane do nas przez Boga w Jego Synu, Biblia staje 
się słowem samego Boga.
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KULTURA

IN HERFOOTSTEPS

Film „In herfootsteps” 
(pol.: Za jej śladami) przed-
stawia historię młodej, od-
ważnej i wrażliwej na losy 
drugiego człowieka Kata-
rzyny Tekakwithy. Młoda 
Indianka żyła w XVII w. 
i jako pierwsza mieszkanka 
Ameryki została ogłoszona 
świętą przez papieża Be-
nedykta XVI w 2012 roku. 

Mimo wątłego zdrowia 
i sprzeciwu ze strony 
najbliższych podjęła się 
ewangelizacji rdzennych 
Indian. 

Widz towarzyszy bo-
haterce w jej duchowej 
podróży. Poznaje ludzi, 
dla których postać świętej 
Katarzyny była niezwykle 
ważna.

(Dominika Kulpińska)

OJCIEC UBOGICH. ŚWIĘTY 
WINCENTY A PAULO

Książka „Ojciec ubogich. Święty Wincen-
ty a Paulo” G. Hunermanna to opowieść 
o założycielu dwóch zgromadzeń zakon-
nych: Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosier-
dzia (szarytek). Żył na przełomie XVI i XVII 
wieku. Pragnienie bycia bogatym i wpły-
wowym towarzyszyło mu od dzieciństwa, 
ale odpowiedział na Boże wezwanie do 
szerzenia miłosierdzia i poświęcił się dzie-

łom charytatywnym. Choć 
obracał się wśród przedsta-
wicieli francuskiej elity i zaj-
mował wysokie stanowiska, 
pozostał wierny swojemu 
powołaniu, poświęcając się 
pomocy ubogim i potrzebu-
jącym. Warto przeczytać tę 
książkę, aby zrozumieć, że 
zawsze, niezależnie od okoliczności można 
realizować swoje powołanie do świętości.

(Jakub Marczak)

LOVE RIOT

„Love Riot” zespołu 
Newsboys to kolejna płyta 
chrześcijańskiej grupy pop-
-rockowej z Australii. Jest 
ona zbiorem pieśni uwiel-
bienia, które różnią się od 
tradycyjnej muzyki kościel-
nej, jednak nic na tym nie 
tracą. W 2014 roku muzycy 
wystąpili w Warszawie na 

Festiwalu Nadziei. 
Dużą popularność 
zyskali dzięki fil-
mom „Bóg nie umarł” 
i „Bóg nie umarł 2”, 
w których ich utwory 
były motywem prze-
wodnim (God is not 
dead, Guilty). 

(Anna Najda)

Film

Książka

Muzyka

KRONIKA PARAFIALNA

NOCNA PIELGRZYMKA
5 października odbyła się nocna piesza 

pielgrzymka różańcowa. Późnym wieczo-
rem w naszym kościele Mszy Świętej na jej 
rozpoczęcie przewodniczył ksiądz biskup 
Romuald Kamiński. Następnie pielgrzymi 
wyruszyli do parafii Matki Bożej Pompe-
jańskiej. 

KONCERT CHÓRKU WIEWIÓREK
21 października młodzież z naszej pa-

rafii zaprezentowała “Koncert Chwały”. 
Schola parafialna wykonała znane kom-
pozycje o tematyce religijnej oraz nowe 
utwory w ciekawej i bogatej aranżacji in-
strumentalnej.

KONCERT 
PIOSENEK PATRIOTYCZNYCH

Z okazji setnej rocznicy niepodległości 
Polski odbył się koncert piosenek patrio-
tycznych. Wielopokoleniowy chór prze-

niósł słuchaczy do początków poprzednie-
go wieku. Zaprezentowany repertuar był 
niezwykle bogaty.

NAGŁOŚNIENIE/ 
PRACE BUDOWLANE 

Pomimo niesprzyjającej pogody pra-
ce budowlane w nowym kościele nadal 
trwają. Położono kable do nagłośnienia 
kościelnego oraz powieszono głośniki. 
Zamontowano również dmuchawy cie-
płego powietrza. 

ŚWIĘCENIA DIAKONATU 
8 grudnia kleryk Grzegorz Mossakow-

ski - pasjonista, który udzielał się w naszej 
parafii, przyjął w Przasnyszu święcenia 
diakonatu. Sakramentu święceń udzielił 
mu ksiądz biskup Piotr Libera. Nowego 
diakona i sprawę powołań do Zgroma-
dzenia Pasjonistów polecamy modlitwom 
wszystkich naszych czytelników.
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B ogata historia Mazowsza 
wiąże dzieje stolicy Pol-
ski nie tylko z Warszawą, 
ale jeszcze jednym mia-

stem górującym nad wiślaną skarpą 
– Płockiem.

Badania archeologiczne wskazują na 
Wzgórze Tumskie jako miejsce pierw-
szego osadnictwa. To tutaj w czasach 
panowania Bolesława Chrobrego po-
wstaje gród obronny otoczony drew-
nianą palisadą („płotem”), od której 
prawdopodobnie pochodzi nazwa 
miasta. W początkach XI wieku Płock 
staje się stolicą samodzielnego Mazo-
wieckiego Państwa rządzonego przez 
królewskiego namiestnika Masława, 
aby wkrótce poddać się władzy pia-

stowskiego króla Kazimierza Odnowi-
ciela. Jego następca Bolesław II Szczo-
dry zwany również Śmiałym utworzy 
w Płocku biskupstwo mazowieckie, 
rozpoczynając okres rozwoju gospo-
darczego i politycznego miasta.

Kolejni polscy królowie, Władysław 
Herman oraz jego synowie: Zbigniew 
i Bolesław Krzywousty będą traktowa-
li gród jako centrum władzy i siedzibę 
dworu przeniesionego z Krakowa. 

Serce zabudowań książęcego pała-
cu będzie stanowić drewniany kościół 
pod wezwaniem Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny. Po najeździe 
Pomorzan i spaleniu kościoła rozpo-
częto budowę nowej, kamiennej świą-
tyni w stylu romańskim. Katedra zosta-

PŁOCK
PIĘKNA POLSKA Paweł Marczak

ła wzniesiona jako trójnawowa bazylika 
z nieco wyższym korpusem głównej 
nawy prawdopodobnie zamkniętym 
półkolistymi apsydami. Musiała to być 
budowla niezwykle okazała, przewyż-
szała bowiem swoją wielkością ówcze-
sne biskupie świątynie Gniezna i Krako-
wa. Inicjatorem odbudowy świątyni był 
biskup Aleksander z Malone (dzisiej-
sza Belgia). Jego zapał w podnoszeniu 
rangi królewskiej i biskupiej siedziby 
spowodował, że w wejściu do kruchty 
zawisły majestatyczne drzwi płockie. 
To niezwykłe dzieło sztuki - owoc pra-
cy magdeburskich ludwisarzy - składa 
się z 29 bogato zdobionych pól przed-
stawiających sceny ze Starego i Nowe-
go Testamentu. Historia wrót jest pełna 
niewiadomych. Te, które możemy dziś 
podziwiać, są jedynie kopią orygina-
łu znajdującego się od przeszło ośmiu 
stuleci w soborze św. Zofii w Nowo-
grodzie Wielkim w Rosji. Wielokrotne 
przebudowy i remonty świątyni, które 
miały miejsce na przestrzeni wieków, 
nie zatarły jej piękna.

Wraz z tworzeniem się królewskiej 
siedziby zaczęto wznosić benedyktyń-
skie opactwo św. Wojciecha, którego 
pierwotny układ podziwiać możemy 
w zabudowie dziedzińca Muzeum Die-
cezjalnego. Ocalałe mury klasztorne 
goszczą obecnie bogate zbiory sztuki 
sakralnej. Pośród licznych i cennych 
eksponatów pochodzących z wyposa-
żenia katedry oraz jej skarbca znajduje 
się m. in. herma św. Zygmunta. Jest to 
relikwiarz w kształcie popiersia zawie-
rający fragment czaszki zamordowa-
nego w VI wieku króla Burgundów. 
Najbardziej zagadkowym, a zarazem 
najcenniejszym elementem wieńczą-

cym ów relikwiarz, jest niezwykle bo-
gato zdobiona późnoromańska korona. 
Ten cenny przedmiot przybył do Płoc-
ka wraz z Kazimierzem Wielkim, który 
w XIV wieku nadał miastu chełmińskie 
prawa miejskie i rozbudował zamek. 
Było to wielkie przedsięwzięcie, ale dziś 
możemy podziwiać jedynie niewielką 
jego część. W czasie  tragicznej powo-
dzi z 1532 roku osunęła się część zbocza 
Wzgórza Tumskiego, grzebiąc w nur-
tach Wisły znaczną część zabudowań 
zamkowych wraz z południową nawą 
katedry. Splendor i piękno dawnych 
czasów odnajdziemy jeszcze w cegla-
nych murach i dekoracjach Wieży Zega-
rowej oraz Wieży Szlacheckiej, strzegą-
cej niegdysiejszej bramy na zamek.

Niniejszy bardzo skrócony kata-
log miejsc wartych odwiedzenia byłby 
niepełny, gdyby pominąć ślady, któ-
re pozostawiła w Płocku św. Faustyna 
Kowalska. To na tutejszym Starym Ryn-
ku, w kamienicy pod nr 16. pracowa-
ła, sprzedając chleb z przyklasztornej 
piekarni. Nieopodal tego miejscu stały 
dawne zabudowania klasztorne, gdzie 
siostra Faustyna doznała pierwszych 
objawień obrazu Jezusa Miłosiernego. 
Dzisiejsi pielgrzymi mogą odwiedzić to 
miejsce i zobaczyć starannie zrekonstru-
owany sklep i celę klasztorną.

W rocznicę stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości warto 
wspomnieć o żelaznym moście drogo-
wo-kolejowym im. Legionów Józefa 
Piłsudskiego, który w 1938 r. połączył 
płockie Stare Miasto z dzielnicą Radzi-
wie. W momencie ukończenia inwesty-
cji był najdłuższym mostem w Polsce. 
Naznaczone czasem miasto i most stoją 
i zachwycają do dziś.
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P rzez niemal cały październik (6 – 27) 
w klasztorze Świętych Jana i Pawła 
położonym na Monte Celio w Rzymie 
obradowali pasjoniści reprezentujący 

62 kraje. Tematem przewodnim kapituły były 
słowa: „Odnowa naszej misji: Wdzięczność, Pro-
roctwo, Nadzieja”. W homilii na Mszy św. rozpo-
czynającej obrady o. Joachim Rego – Przełożony 
Generalny powiedział: „nasze zgromadzenie na 
tej Kapitule jest czymś więcej niż spotkaniem; 
jest to wydarzenie wiary, do którego wzywamy 
przewodnictwa i światła Ducha Świętego … Nie 
jesteśmy organizacją ani korporacją odbywają-
cą co sześć lat swoje walne zebranie z akcjona-
riuszami. Raczej spotykamy się jako wspólnota 
uczniów zgromadzonych wokół Krzyża i Męki 
Jezusa. Zbieramy się jako ludzie pełni nadziei 
w boskie obietnice, którzy słuchają, poszukują 
i rozpoznają wolę Bożą”.

W trakcie bardzo intensywnych obrad, często 
przedłużających się do późnych godzin nocnych, 
poruszano wiele istotnych spraw związanych 
z aktualną sytuacją Zgromadzenia Męki Jezusa 
Chrystusa w różnych kontekstach kulturowych, 
społecznych i politycznych. Dzielono się nadzie-
jami i radościami, pośród których wymieniano 
otwarcie nowej misji w Birmie, rozwój klasztorów 
w Chinach, wzrost liczby braci w Azji i Ameryce 
południowej. Relacjonowano zaangażowanie za-
konników w różne formy apostolatu, dzieł miło-
sierdzia i życia z wielkim poświęceniem, często 

niesprzyjających warunkach, by głosić Miłość 
Bożą objawioną w Krzyżu Jezusa Chrystusa. Szu-
kano rozwiązań problemów takich jak mała liczba 
powołań na Starym Kontynencie, brak współ-
pracy międzynarodowej i pomoc współbraciom 
w Afryce.

Ponad wszystko jednak w dyskusjach obecne 
były trzy elementy naszego życia, które potrzebu-
ją odnowy i szczególnej uwagi. Poruszono proble-
matykę formacji, czyli właściwego  przygotowania 
do naszego życia i do posługi czy to jako kapłani, 
czy jako bracia zakonni. Zastanawiano się nad ży-
ciem wspólnotowym, czyli nad tym, w jaki spo-
sób wcielamy w naszym codziennym życiu ideały 
modlitwy, braterskiej miłości i współpracy, które 
stanowią podstawę naszego instytutu zakonnego. 
Ostatnim elementem, na który mocno zwracano 
uwagę, była solidarność poszczególnych prowin-
cji między sobą i otwartość na wzajemną pomoc.

W czasie obrad dokonano wyboru nowego 
zarządu generalnego, który ma za zadanie dbać 
o realizację podjętych postanowień i prowadzić 
Zgromadzenie przez następne 6 lat. Przełożonym 
Generalnym, czyli najwyższym przełożonym 
w Zgromadzeniu wybrano na kolejną kadencję 
pochodzącego z Birmy o. Joachima Rego. Do po-
mocy otrzymał 6 konsultorów, z których każdy 
jest odpowiedzialny za inny rejon świata (tzw. 
konfiguracje). Po raz pierwszy jednym z nich zo-
stał Polak, o. Mirosław Lesiecki, który będzie kon-
sultorem ds. północnej Europy (Konfiguracja św. 
Karola Houbena, do której należy Polska).

Po wyborach nowych władz uczestników 
Kapituły przyjął na prywatnej audiencji Ojciec 
Święty Franciszek. W swoim przesłaniu po-
wiedział: „Wasz Założyciel – Święty Paweł od 
Krzyża, dał samemu sobie i swoim towarzyszom 
motto: „W centrum waszego życia i waszej mi-
sji jest Męka Jezusa, którą Założyciel opisał jako 
„największe i najpiękniejsze dzieło miłości Bożej” 
(Listy II, 499). Ślub, który was wyróżnia, którym 
jesteście zobowiązani do zachowania pamięci 

KAPITUŁA GENERALNA ZGROMADZENIA 
MĘKI JEZUSA CHRYSTUSA

O. ŁUKASZ ANDRZEJEWSKI CP

K alendarzowa zima zbliża się wiel-
kimi krokami. W wielu miejscach 
pada śnieg, a na dworze jest coraz 
zimniej. Wśród nas są osoby, dla 

których okres zimowy może być wyjątkowo 
trudny. O tej porze roku szczególnie cierpią bez-
domni, ubodzy, chorzy i emeryci, których nie 
stać na ciepłą odzież. 

WYMIANA CIEPŁA 
Z myślą o najuboższych młody mieszkaniec 

Budapesztu stworzył akcję ”Wymiana ciepła”. 
Dzięki jego inicjatywie na Węgrzech pojawiło się 
ponad 200 wieszaków z ciepłymi ubraniami dla 
potrzebujących. Idea jest bardzo prosta. Kto ma 
niepotrzebne ubrania, może je zostawić na specjal-
nym wieszaku. Każdy potrzebujący może je stam-
tąd wziąć bez skrępowania. Wszystko za darmo.

„Wymiana ciepła” zyskała popularność również 
w Polsce. Pierwszy wieszak stanął 17 stycznia 
2017 r. pod urzędem dzielnicy Warszawa Wola. 
Już w pierwszym roku akcji w ślady Warszawy 
poszło kilkadziesiąt polskich miast. Organizato-
rzy mają nadzieję, że w tym sezonie zaangażowa-
nie będzie jeszcze większe. Ciepłem wymieniają 
się już mieszkańcy Warszawy, Katowic, Kalisza, 
Krakowa i Słupska.

JAKIE SĄ ZASADY?
1. Znajdź legalne miejsce dla wieszaka, np. 

prywatny kawałek chodnika.

2. Wieszak powinien 
być dostępny w widocznym 
miejscu 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu. Dobrze, 
żeby miał zadaszenie. Naj-
cieplejsza puchowa kurtka nasiąknięta deszczem, 
nie przyda się osobie bezdomnej.

3. Znajdź solidny i duży wieszak, zapełnij 
ubraniami dla dorosłych i dla dzieci. Możesz też 
ustawić pojemnik na czapki, szaliki i rękawiczki.

BOZIA TO MNIE KOCHA
A przy krakowskim wieszaku tak sprawy się 

miały…
Starsza Pani wdziała na siebie kurtkę, wzięła 

dwa szaliki, getry i podsumowała: „Bozia to mnie 
kocha”.

Oby było więcej takich historii!

Nadszedł czas na małe porządki? Ty zyskasz 
miejsce w szafie, a być może komuś Twoje ubra-
nie uratuje zdrowie, a nawet życie. Jeszcze nie 
wiadomo, ile ciepła wymieni się w tym sezonie, 
ale pamiętaj, że to zależy również od Ciebie! Do-
łączysz do akcji?

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

STARUSZKA, WIESZAK I CIEPŁA KURTKA. 
Takiej historii jeszcze nie było! 

MARIA GÓRCZYŃSKA

o namiętności, stawia was u stóp Krzyża, z które-
go wypływa uzdrawiająca miłość i przebaczenie 
Boże. Zachęcam was, abyście byli sługami ducho-
wego uzdrowienia i pojednania, tak potrzebnych 
w dzisiejszym świecie, naznaczonym przez stare 
i nowe rany”. Na koniec Papież dodał jeszcze: „Wa-
sze Zgromadzenie dało wiele przykładów święto-
ści ludowi Bożemu; myślimy tu chociażby o św. 
Gabrielu od Matki Bożej Bolesnej, młodzieńcu, 
którego radosne podążanie za Chrystusem wciąż 
przemawia do dzisiejszej młodzieży. Świadectwo 

świętych i błogosławionych z waszej rodziny za-
konnej ukazuje owocność waszego charyzmatu 
i stanowi wzór inspirujący wasze decyzje odnośnie 
apostolatu”.

47. Kapituła Generalna rozpoczęła również 
czas przygotowania do Jubileuszu 300-lecia Zgro-
madzenia, który będziemy przeżywać w roku 
2020. Znakiem przygotowania jest ikona, która już 
w lutym rozpocznie peregrynacje po wszystkich 
klasztorach, pomagając dobrze przeżyć rok jubile-
uszowy.



CZAS WYKONANIA: OK. 30 MIN  
liczba porcji: 40

Składniki:
•  1 szklanka mąki
•  100 g masła
•  2–3 łyżki cukru pudru
•  1 łyżeczka cukru z prawdziwą wanilią
•  1 łyżka przyprawy do pierniczków
•  1 jajko

Wykonanie:
Na blat wysypać mąkę, dodać 

przyprawę do pierniczków, 
cukier z wanilią, cukier puder 
i masło. Wbić jajko i zagnieść 
ciasto. Włożyć je na kilkanaście minut do 
lodówki.

Schłodzone ciasto rozwałkować dość cien-
ko, podsypując lekko mąką, aby się nie kle-
iło. Wyciąć foremką ciastka, a słomką zrobić 
dziurkę na wstążkę. Wstawić do nagrzanego 
do 180°C piekarnika i piec ok. 12–15 minut, 
aż będą rumiane. Po wystudzeniu przewlec 
wstążkę. Ciasteczka są gotowe do powie-
szenia na choince, a później do zjedzenia. 
Smacznego!
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CIASTECZKA NA CHOINKĘ

ROZMAITOŚCI

PODZIEL SIĘ 1% PODATKU 

Nasza parafia posiada status organizacji pożytku publicz-
nego. Wypełniając 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.

Numer KRS 0000492304
Zapamiętaj ten numer! 
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CZY CIERPIENIE MA SENS? 

Ostatnio często słyszymy o znanych oso-
bach, które decydują się na emigrację do 
kraju, w którym dopuszczalna jest eutana-
zja. Wychodzą z założenia, że skoro zbliża 
się ich koniec, to nie warto znosić cierpie-
nie, zmagać się z bólem najbliższych, ale 
trzeba samemu podjąć radykalną decyzję. 
Czy więc cierpienie ma dzisiaj sens? Czy 
Bóg jest na tyle niemiłosierny, że zsyła na 
koniec życia choro-
bę i nieraz długie 
umieranie? Krąży 
między nami ta-
kie niesprawiedli-
we wobec Niego 
powiedzenie, że 
wszystko się Panu 
Bogu udało, tylko 
nie starość. Oczywi-
ście chodzi o naszą, ludzką starość. Bo ona 
łączy się ściśle z chorobą i umieraniem. To 
niesprawiedliwe wobec Boga! Czy Bóg 
pragnie naszego cierpienia? Z pewnością 
nie. Dopuszcza jednak  bardzo trudne 
momenty. Fakt, że jest cierpienie,  że ist-
nienie choroba, przemoc, niesprawiedli-
wość, zło, to są konsekwencje ludzkiego 
odrzucenia Boga i grzechu pierworod-
nego. Dopiero Jego Syn wziął na siebie 
wszelkie boleści i poniósł je na Golgotę, 
na Krzyż i sam cierpiał. Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że posłał swego Syna na 
Krzyż, abyśmy mieli gwarancję zbawie-
nia. Ale Syn mówi również o naśladowa-
niu, o pójściu za Nim w niesieniu krzyża 
(Mt 16,24), zaś jeden z jego uczniów po-
tem napisał o dopełnieniu udręk Chry-
stusowych w swoim życiu (Kol 1,24). Nie 
chodzi o to, że Chrystus za mało cierpiał, 
ale w Jego Ciele, czyli w Kościele wciąż 

są braki, które trzeba wypełnić własnym 
cierpieniem. Dla osoby wierzącej w Chry-
stusa cierpienie nie powinno stanowić 
problemu. Wszak oznacza ono noszenie 
krzyża za Chrystusem. Są tacy, którzy 
czynią to świadomie. Od ponad 30 lat 
istnieje w Polsce taka wspólnota osób, 
które pragną, aby ich cierpienie po pro-
stu się nie marnowało, pragną ofiarować 
je w intencjach papieża, o nawrócenie 
grzeszników, wszystkich ludzi. Pragną, 

aby ich cierpienie 
miało wartość apo-
stolską, twórczą, 
przynosiło ducho-
we owoce. Jest to 
wspólnota Rodziny 
Matki Pięknej Miło-
ści założona przez 
pasjonistę o. Domi-
nika Busztę, jako 

odpowiedź na zachętę św. Jana Pawła 
II po zamachu na jego życie. Prosił wte-
dy, aby chorzy ofiarowali swe cierpienia 
w jego intencjach i tych, które nosi w ser-
cu. Pobożność tej wspólnoty związana 
jest z nabożeństwem fatimskim (nabożeń-
stwo pierwszosobotnie), a patronem jej 
jest pasjonista sł. B. o. Bernard Kryszkie-
wicz (+1945), który miał zakonny przy-
domek: „od Matki Pięknej Miłości”. Ten 
kandydat na ołtarze sam wiele cierpiał 
i uczył cierpienia innych, a także posłu-
giwał tym, którzy cierpieli duchowo i fi-
zycznie. Rodzina (RMPM) posiada swój 
biuletyn, medalik oraz dyplom, a każdy 
z członków otrzymuje wiele materiałów 
służących rozwojowi swej ekspiacyjnej 
pobożności i poznawaniu duchowości o. 
Bernarda. Więcej informacji o tej wspólno-
cie na stronie: www.rmpm.pl; RMPM, Sa-
dowie Golgota 52, 63- 400 Ostrów Wlkp.

RODZINA MATKI PIĘKNEJ MIŁOŚCI  
O. KRZYSZTOF ZYGMUNT CP



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

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


