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KRÓLOWa POKOjU2

Mistrz i przewodnik

„Święty Józef jest dla nas przede wszystkim wzorem wiary. Tak jak 
Abraham, żył zawsze zdając się bez zastrzeżeń na Bożą Opatrzność” 
(Jan Paweł II). Jest patronem wielu zgromadzeń zakonnych, również 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Do szczególnego zaufania 
św. Józefowi zachęca nas święta Teresa z Avila. (Red.)

Obrałam sobie za orędownika i patro-
na chwalebnego świętego Józefa, usil-
nie jemu się polecając; jakoż i widocz-
nie doznałam, że jak w tej potrzebie, tak 
i  w  innych pilniejszych jeszcze, w któ-
rych chodziło o cześć moją i o zatrace-
nie duszy, ojciec ten mój i patron wyba-
wił mię, i więcej mi dobrego uczynił, niż 
sama prosić umiałam. 

Nie pamiętam, bym kiedybądź, aż do 
tej chwili, prosiła go o jaką rzecz, któ-
rej by mi uczynić zaniechał. Jest to rzecz 
zdumiewająca, jak wielkie rzeczy Bóg mi 
uczynił za przyczyną tego błogosławio-
nego Świętego, z ilu niebezpieczeństw 
na ciele i na duszy mię wybawił. Innym 
Świętym Pan, rzec można, dał łaskę 
wspomagania nas w tej lub owej potrze-
bie, temu chwalebnemu Świętemu, jak 
o tym wiem z własnego doświadczenia, 
dał władzę wspomagania we wszystkich 
potrzebach. Chciał przez to nas upewnić, 
że jako był Jemu poddany na ziemi – bo 
będąc opiekunem i mniemanym ojcem 
jego, święty Józei miał prawo mu rozka-
zywać – tak i  w  niebie czyni wszystko, 
o cokolwiek on Go prosi. Przekonali się 

ROK śWięTegO jÓzefa

o  tym i  inni niektórzy, którym poradzi-
łam, aby się jemu polecili, i sami na so-
bie tegoż doświadczali; i coraz więcej jest 
takich, którzy go czczą i wzywają, dozna-
jąc na sobie tej prawdy. [...] 

Nigdy jeszcze nie spotkałam nikogo, 
kto by prawdziwe miał do niego nabo-
żeństwo i szczególną mu służbę odda-
wał, a nie czynił coraz większych postę-
pów w cnocie, bo on w sposób dziwnie 
skuteczny wspomaga każdą duszę, któ-
ra się mu poleca. Od wielu lat już, o ile 
pamiętam, co roku w dzień święta jego 
proszę go o jaką łaskę, i zawsze ją otrzy-
muję, a jeśli prośba moja jest w czymś 
niewłaściwa, on ją zawsze sprostuje dla 
większego dobra mego. Gdybym miała 
upoważnienie do pisania o czym innym, 
niż co mi pisać kazano, ochotnie rozsze-
rzyłabym się tu, opisując z wszystkimi 
szczegółami łaski przez tego chwaleb-
nego Świętego mnie i innym uczynione; 
lecz nie chcąc uczynić więcej nad to, co 
mi kazano, wielu rzeczy pobieżnie tylko 
dotykam i krócej opisuję, niżbym chcia-
ła. Proszę tylko, dla miłości Boga, każde-
go, ktoby mi nie wierzył, niech i spróbu-

je, a z własnego doświadczenia przeko-
na się, jak dobra i pożyteczna to rzecz, 
polecać się temu chwalebnemu Patriar-
sze i czcić go nabożeństwem. 

Szczególnie dusze oddane modlitwie 
wewnętrznej powinny go ustawicznie 
wzywać, z  ufnością i  z  miłością. Nie ro-
zumiem, jak można  myśleć o  Królowej 
Anielskiej i  o  tych latach, które przeży-
ła z Dzieciątkiem Jezus, a nie dziękować 
zarazem świętemu Józefowi za poświę-
cenie, z  jakim wówczas Ich oboje opie-
ką swoją otaczał. 

Kto nie znalazł jeszcze mistrza, który 
by go nauczył modlitwy wewnętrznej, 
niech sobie tego chwalebnego Świętego 
weźmie za mistrza i przewodnika, a pod 
wodzą jego nie zbłądzi.

Księga zmiłowań PańsKich czyli życie 
świętej teresy NaPisaNe Przez Nią samą

WaRszaWa 1898

Szczęśliwy, kto sobie Patrona,
Józefa ma za Opiekuna.
Niechaj się niczego nie boi,
Gdy święty Józef przy nim stoi, nie zginie.

Idźcie precz, marności światowe,
Boście wy do zguby gotowe.
Już ja mam nad wszystko słodszego:
Józefa, Opiekuna mego, przy sobie.

Ustąpcie, szatańskie najazdy,
Przyzna to ze mną człowiek każdy,
Że choćby i samo powstało,
Piekło się na mnie zbuntowało, nie zginę.

Gdy mi jest Józef ulubiony
Obrońcą od każdej złej strony,
On ci mnie ze swojej opieki
Nie puści i zginąć na wieki nie mogę.

Przeto Cię upraszam serdecznie,
Józefie święty, bym bezpiecznie
Mógł mieć zgon i lekkie skonanie,
I grzechów moich skasowanie, przy śmierci.

Gdy mi zaś przyjdzie przed Sędziego
Stawić się wielce straszliwego,
Bądźże mi, Józefie, przy sądzie,
Kiedy mnie Bóg sądzić zasiądzie, Patronem.

Odpędzaj precz nieprzyjaciela,
Duszy mej spraw oskarżyciela.
Kiedy mnie skarżyć, prześladować
Będzie chciał, chciejże mnie ratować, o Święty.

Józefie, oddal czarta złego,
A Boga na mnie zgniewanego
Przejednaj, o co Cię serdecznie
Upraszam, bym mógł z Tobą wiecznie królować.SZ
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Kochany 
Ojcze Proboszczu!

Z okazji zbliżających się imienin 
życzymy Ci radości 

z pełnienia posługi kapłańskiej, 
błogosławieństwa na każdy dzień 

i podążania drogą Bożą ku świętości .
Niech Maryja Niepokalana 
wyprasza potrzebne łaski 

i otacza Cię swą Matczyną opieką. 

Wdzięczni PaRafianie

życzenia i POdzięKOWania

Już ponad rok żyjemy w pandemii ko-
ronawirusa, która przeorientowała nam 
życie. W zeszłorocznym Wielkim Tygo-
dniu sprawowaliśmy liturgię bez udziału 
wiernych, jedynie transmitując jej prze-
bieg przez łącza internetowe. Mam na-
dzieję, że w tym roku, przy zachowaniu 
obowiązujących obostrzeń i limitu osób 
na nabożeństwach, będziemy sprawo-
wać liturgię przy Waszym udziale.

Ostatnia niedziela Wielkiego Postu, 
zwana Niedzielą Palmową, rozpoczyna 
liturgiczny okres Męki Pańskiej – Wiel-
ki Tydzień. W Wielki Czwartek o godz. 
19.00 Mszą świętą Wieczerzy Pańskiej 
rozpoczniemy obchód Triduum Pas-
chalnego, podziękujemy za dar Eucha-
rystii i kapłaństwa. Choć w tym roku nie 
odbędzie się obrzęd umycia nóg wy-
branym mężczyznom, który przypomi-
nał nam o Chrystusowej postawie służ-
by i miłości, to jednak szczególnie bę-
dziemy prosić Boga o siły i wrażliwość 
w tym czasie, kiedy tak wielu ludzi zma-
ga się z chorobą, cierpieniem czy żało-
bą po śmierci najbliższych.

W Wielki Piątek gromadzimy się na  
Liturgii Męki i Śmierci Chrystusa. Jest 
to dzień czuwania przy Chrystusie mo-
dlącym się, cierpiącym, opuszczonym 
w  Ogrójcu, w tzw. Ciemnicy, kaplicy 
wystawienia Najświętszego Sakramen-
tu. W tym szczególnym dniu zadumy 
nad tajemnicą naszego zbawienia za-
praszam na wieczorną liturgię o godz. 
19.00 i poprzedzającą ją Drogę Krzyżo-
wą o godz. 18.30.

W Wielką Sobotę poświęcimy pokar-
my na stół wielkanocny, przy tej oka-
zji zatrzymajmy się na chwilę osobi-
stej modlitwy przy Chrystusie złożo-
nym w Grobie. Liturgię Wigilii Paschal-
nej rozpoczniemy o godz. 21.00. Wtedy 
to ogłosimy, że Chrystus Zmartwych-
wstał!!! Prawdziwie Zmartwychwstał!!! 
i na nowo Bóg umocni w nas prawdę 
zwycięstwa Życia nad Śmiercią, praw-
dę, która niech stanie się dla nas źró-
dłem nadziei i radości. I tego na nad-
chodzące święta Wielkiej Nocy wszyst-
kim Wam – drodzy Parafianie i Goście 
– pragnę życzyć. Szczęść Boże!

O. jeRzy diTRich OMi

sŁOWO PROBOszcza

Drodzy Ojcowie Oblaci Maryi Niepokalanej!
W dniu, w którym Chrystus ustanowił Sakrament Eucharystii, 

dziękujemy Bogu za powołanie każdego z Was, 
dziękujemy za dar Waszego Kapłaństwa, 

dziękujemy, że jesteście, drodzy Ojcowie, pośród nas!
Chcemy, abyście wskazywali nam nieustannie drogę do Pana 

i towarzyszyli nam we wspólnej wędrówce ku zbawieniu.
Życzymy Wam, czcigodni Oblaci, aby sprawowanie Eucharystii 

pomagało Wam odkrywać wciąż na nowo Miłość Bożą.
„A Bóg nadziei niech was wypełni wszelką radością 

i pokojem w wierze po to, byście obfitowali w nadziei, 
w mocy Ducha Świętego” (Rz 15, 13).

MaRgaReTKi

Siostry Karmelitanki Bose z Wrocławia 
składają serdeczne podziękowanie 

Drogim Parafianom 
Matki Bożej Królowej Pokoju na Popowicach 

za ofiarę przekazaną przez Czcigodnego Ojca Proboszcza 
ze zbiórki 2 lutego br. 

na wsparcie zakonów kontemplacyjnych.
Niech św. Józef wyprasza wszelkie potrzebne łaski!

Bóg Wam zapłać!

Podziękowanie
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RadOść MiŁOści

Papież ogłosił Rok Rodziny

Rok Rodziny „Amoris laetitia” [Radość miłości] rozpoczął się 19 mar-
ca 2021 roku podczas uroczystości św. Józefa  i zakończy się obcho-
dami 10. Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie, w czerwcu 2022 r.

Syn Boży, podob-
nie jak wszystkie 
dzieci, potrzebował 
ciepła rodziny. Wła-
śnie dlatego rodzina 
z Nazaretu jest wzo-
rem rodziny, w której wszystkie rodziny 
świata mogą znaleźć inspirację i  punkt 
odniesienia. W Nazarecie rozpoczęło się 
ludzkie życie Syna Bożego, kiedy został 
poczęty przez Ducha Świętego w dzie-
wiczym łonie Maryi. W rodzinnym domu 
nazaretańskim dzieciństwo Jezusa prze-
biegało w radości, otoczone macierzyń-
ską opieką Maryi i troską Józefa, w któ-
rym Jezus mógł widzieć czułość Boga 
Ojca (por. List apostolski Patris corde, 2).

Na wzór Świętej Rodziny jesteśmy 
powołani do ponownego odkrycia wy-
chowawczej wartości rodziny: musi być 
ona oparta na miłości, która nieustan-
nie odnawia relacje i otwiera perspekty-
wy nadziei. W rodzinie można doświad-
czyć szczerej komunii, gdy jest ona do-
mem modlitwy, gdy miłość jest prawdzi-
wa, głęboka i czysta, gdy przebaczenie 
przeważa nad niezgodą, gdy codzien-
na chropowatość życia jest łagodzona 
przez wzajemną czułość i pogodną ak-
ceptację woli Boga.

W ten sposób rodzina otwiera się na 
radość, którą Bóg daje tym wszystkim, 
którzy potrafią dawać z radością. Równo-
cześnie odnajduje duchową energię, by 
otworzyć się na świat zewnętrzny, na in-
nych, na służbę braciom, na współpracę 
w budowaniu nowego i lepszego świa-
ta; zdolna zatem stać się nośnikiem po-
zytywnych bodźców. Rodzina ewangeli-
zuje przykładem życia.

W każdej rodzinie są problemy, cza-
sami także kłótnie. Jesteśmy ludźmi, je-
steśmy słabi i wszystkim zdarza się cza-
sem kłócić w rodzinie. „Jeśli będziecie się 
kłócić w rodzinie, nie kończcie dnia bez 

zawarcia pokoju. 
A czy wiecie, dla-
czego? Bo zimna 
wojna następne-
go dnia jest jeszcze 
bardziej niebez-

pieczna, w  niczym nie pomaga. W  każ-
dej rodzinie powinny być używane trzy 
słowa: proszę, przepraszam i dziękuję. 
Proś z uprzejmością, bo nie można być 
natrętem, wtrącać się w życie drugiego 
człowieka. Dziękuj, bo wdzięczność jest 
znakiem szlachetnej duszy. Przepraszaj, 
bo zdarza nam się zrobić coś złego i ktoś 
czuje się zraniony. Nie zapominajcie tych 
trzech słów: proszę, przepraszam, dzięku-
ję. Jeśli są one używane w rodzinie, to ro-
dzina jest zdrowa”.

Pięć lat temu, 19 marca 2016 roku, 
Franciszek ogłosił adhortację apostolską 
Amoris laetitia [Radość miłości], propo-
nując na nowo ideał miłości małżeńskiej 
i rodzinnej. Papież zachęca wszystkie ro-
dziny do ponownej refleksji nad tym do-
kumentem, by pogłębić zrozumienie 
jego treści. Powierzmy ten proces Świę-
tej Rodzinie z Nazaretu, a w szczególno-
ści św. Józefowi, oblubieńcowi Najświęt-
szej Maryi Panny i troskliwemu opieku-
nowi małego Jezusa.

Światowe Spotkania Rodzin zapocząt-
kował w 1994 roku Ojciec Święty Jan Pa-
weł II. Odbywały się co 3 lata w różnych 
miastach świata (Rzym, Rio de Janeiro, 
Manila, Walencja, miasto Meksyk, Medio-
lan, Filadelfia, Dublin). Spotkaniom to-
warzyszy zawsze międzynarodowy kon-
gres duszpastersko-teologiczny. Plano-
wane na ten rok, w piątą rocznicę adhor-
tacji Amoris laetitia, Światowe Spotkanie 
Rodzin w Rzymie, ze względu na pande-
mię koronawirusa, zostało przełożone na 
czerwiec 2022 roku.

vaTicanneWs.va

Księgi PaRafiaLne
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OChRZCZENI

Cezary Wojciechowski
Maria Sadecka
Aleksander Żuk

ZMArLI

Józef Maćkowski  l.  82
Jan Grabowski  l.  66
Lidia Mikuła  l.  87
Stefania Niedzielska  l.  88
Anna Magierowska  l.  40
Tadeusz Czop  l.  92
Mirosław Kaleta  l.  91
Andrzej Zawadzki  l.  81
Ewa Kofin  l.  90
Bogumiła Jankowska  l.  69
Mieczysław Szumigała  l.  75
Jacek Petelenz-Łukasiewicz  l.  87
Bronisław Sawicki  l.  86
Janusz Gwizdała  l. 83
Jerzy Strzelczyk  l.  70
Czesława Szklarz
Marianna Świędrych  l.  78
Adam Pawlikowski  l.  79

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
Chrystus zwyciężył śmierć. 

Dał nam nadzieję, że w posłuszeństwie
Bogu Ojcu mamy też niezwykłą moc.

Niech Zmartwychwstały Chrystus
da nam wiarę, że z Nim uda się nam

pokonać coronavirusa.
Żyjmy blisko Pana Boga, bo to On

jest wszechmogący i z Nim możemy
zwyciężyć wszystkie problemy.

Ojcom Oblatom Maryi Niepokalanej 
i wszystkim Parafianom

na nadchodzące święta życzymy
rADOŚCI, ZDrOWIA I MIŁOŚCI.

PaRafiaLny zesPÓŁ caRiTas
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KaPLica na dWORcU We WROcŁaWiU

Bóg na szlaku naszych podróży

Starania o otwarcie nowej kaplicy na Dworcu Głównym we Wrocławiu 
trwają od 10 lat (w miejscu poprzedniej, po remoncie dworca znalazł 
się komisariat policji). Otwarcie miało nastąpić 6 grudnia 2020 roku, 
jednak epidemia pokrzyżowała plany. 

Kaplicę udało się tymczasowo otwo-
rzyć na Europejskie Spotkanie Młodych 
zorganizowane na przełomie roku 2019 
i  2020 przez Wspólnotę Braci z  Taize. 
Podczas tego spotkania kaplica pękała 
w  szwach, przez cały czas do późnych 
godzin młodzi ludzie modlili się przed 
Najświętszym Sakramentem. 

W Wielkim Poście 2021 r. kaplica była 
jedną ze stacji (trzynastą) Adoracyjnej 
Miejskiej Drogi Krzyżowej. Od Środy Po-
pielcowej rozpoczęła się tu wieczysta 
adoracja Najświętszego Sakramentu. Mo-
dlitewne spotkanie otwarły Koronka do 
Bożego Miłosierdzia i Msza święta, której 
przewodniczył ks. Jan Kleszcz, kapelan 
dolnośląskich kolejarzy, proboszcz para-
fii pw. św. Jerzego Męczennika i Podwyż-
szenia Krzyża Świętego na Brochowie.

Wrocławscy kolejarze zadbali, by wro-
cławianie i wszyscy podróżni z Polski, 
a  nawet całego świata, mogli w tej ka-
plicy adorować Najświętszy Sakrament, 
modląc się we własnych intencjach, 
a przede wszystkich wypraszać w modli-
twie pokój dla całego świata. Teraz o każ-
dej porze dnia i nocy można tu adorować 
Najświętszy Sakrament. 

Kaplica na piętrze Dworca Głównego 
we Wrocławiu wpisana jest w realizowa-
ne przez Stowarzyszenie Comunità Regi-
na della Pace [Wspólnota Królowej Poko-
ju] dzieło „Gwiazd na Płaszczu Maryi Kró-
lowej Pokoju” – miejsc modlitwy o po-
kój na świecie. Ta inicjatywa towarzyszy 
dziełu „Dwunastu Gwiazd w Koronie Ma-
ryi Królowej Pokoju” czyli ołtarzy adoracji 
Najświętszego Sakramentu i  modlitwy 

o  pokój na świecie. Do tej pory ołtarze 
adoracyjne zostały wzniesione w Betle-
jem, Oziornoje na Syberii, Medziugorie, 
Jamusukro (Wybrzeże Kości Słoniowej), 
Hwaseong w Korei Południowej, Kibeho 
w Rwandzie i w Niepokalanowie. Ołtarze 
adoracji są dziełem Pracowni Drapikowski 
Studio gdańskich artystów Mariusza i Ka-
mila Drapikowskich. Nie są wykonywane, 
lecz pisane jak ikona, są owocem pracy 
i modlitwy całego zespołu projektowego.

Równoległym projektem jest „Płaszcz 
Gwiazd Maryi”, naszej niezawodnej Orę-
downiczki, który rozpościera się nad 
Polską, Europą i całym światem. Po-
mysł nawiązuje do objawień Matki Bo-
żej z  Guadalupe i  płaszcza, który Mary-
ja dała Juanowi Diego. Na stropie wro-
cławskiej kaplicy odwzorowane zostały 
gwiazdy z tego płaszcza – ukazane z per-
spektywy osoby przebywającej pod nim. 
Modlący się w kaplicy znajduje się nieja-
ko pod płaszczem Maryi, pod Jej opieką. 
Symboliczne gwiazdy na tym płaszczu 
to kaplice, w których trwa adoracja Naj-
świętszego Sakramentu i modlitwa o po-
kój w społecznościach, w których żyjemy. 

Kaplica na Dworcu Głównym PKP we 
Wrocławiu jest już dwudziestą szóstą 
Gwiazdą na Płaszczu Maryi.

RedaKcja

POTRZEBNE SĄ OSOBY, 
KTóRE DOłĄCZĄ 

DO STRAŻY hONOROWEJ
W KAPLICY ADORACJI, 

ZOBOWIĄZUJĄC SIĘ 
DO TRWANIA NA ADORACJI 

NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU, 

NP. GODZINĘ W MIESIĄCU 
LUB WIĘCEJ. 

ZGłOSZENIA 
TEL. +48 502 552 015
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czy Tania śWiąTeczne

ŚWIĘTE  TRIDUUM  PASChALNE  MĘKI

Wielki Piątek – 2 kwietnia 2021
Liturgia na cześć Męki Pańskiej

Wielki Czwartek – 1 kwietnia 2021
Msza Wieczerzy Pańskiej

Wielki Czwartek to „eucharystyczne dziś” – dzień, w któ-
rym nasz Pan, Jezus Chrystus, powierzył swoim uczniom od-
prawianie sakramentalnej ofiary Jego Ciała i Krwi. Zanim zo-
stał złożony w ofierze krzyża, ustanowił sakrament, który tę 
ofiarę ma przedłużać po wszystkie czasy.

Wj 12, 1-8.11-14
Przepisy o wieczerzy paschalnej
Pascha Jezusa wpisuje się w  kontekst Paschy Starego 
Przymierza. Była ona dla Izraelitów pamiątką tej wiecze-
rzy, którą ich przodkowie spożywali w momencie wyjścia 
z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Krew ba-
ranka wyjednała synom i  córkom Izraela 
wyzwolenie z  niewoli egipskiej pod wo-
dzą Mojżesza. 

Ps 116B
Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela
Czym się Panu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana.

1 Kor 11, 23-26
Ustanowienie Eucharystii
Apostoł Paweł przypomina nam, co Jezus uczynił tej nocy, 
której został wydany. I dziś wspólnota celebrująca Wie-
czerzę Pańską urzeczywistnia Paschę. Eucharystia nie jest 
jedynie pamiątką dawnego obrzędu, ale żywym odtworze-
niem największego czynu Zbawiciela. To doświadczenie 
musi przynaglać chrześcijańską wspólnotę, aby stawała się 
proroctwem nowego świata, któremu początek dała Pascha.

Chwała Tobie, Królu wieków
Daję wam przykazanie nowe, 
abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.

J 13, 1-15
Do końca ich umiłował
Szczytem miłości jest bezwarunkowy dar z siebie, jaki czło-
wiek składa Bogu i  braciom. Umywając nogi apostołom, 
Chrystus uczy ich postawy służebnej. W  tym geście ujaw-
nia znamienną cechę swojej misji: „Ja jestem pośród was jak 
ten, kto służy” (Łk 22, 27). 
Prawdziwym uczniem Jezusa jest zatem tylko ten, kto ma 
udział w Jego misji, stając się tak jak On gorliwym sługą in-
nych, nawet przez ofiarę z samego siebie. 

W  śmierci Jezusa dochodzi do pozornego triumfu zła 
i  ostatecznego zwycięstwa dobra. Jest to najmroczniejsza 
chwila dziejów, a  zarazem objawienie Bożej chwały. Krzyż 
Chrystusa jest dla wierzących ikoną nadziei, ponieważ to na 
nim wypełnił się zbawczy plan Bożej miłości.

Iz 52, 13 – 53, 12
Przebity za nasze grzechy
„Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On 
sam dźwigać będzie”. Ostateczny triumf Sługi zostaje zapo-

wiedziany na początku czwartej pieśni, jed-
nak sposób, w jaki się dokona ten triumf, bę-
dzie zaskoczeniem dla tych, którzy marzyli 
o triumfalnym nadejściu króla-mesjasza: do-
kona się, jak wiemy, poprzez krzyż i cierpienie.

 Ps 31
 Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego
 Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą:
 wybaw mnie w swym miłosierdziu.
 Bądźcie dzielni i mężnego serca,
 wszyscy, którzy ufacie Panu.

 hbr 4, 14-16; 5, 7-9
 Na Kalwarii Jezus potwierdza
swoją jedność z Ojcem
Ponieważ Jezus złożył za nas zadośćuczynienie, dlatego 
możemy przez Niego przybliżyć się do tronu łaski. To, że 
możemy współcierpieć z Nim, jest czystą łaską. Dzięki niej 
mamy ufność w Boże miłosierdzie.

Chwała Tobie, Królu wieków
Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to 
śmierć krzyżowa. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko 
i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.

J 18, 1 – 19, 42
Męka naszego Pana, Jezusa Chrystusa 
według św. Jana
Jezus, doświadczając uczucia opuszczenia przez Ojca, wie, że 
w rzeczywistości tak nie jest. W duchu ma pewność jedności 
z Ojcem. Tam jednak, gdzie zaczyna się sfera ludzkiej wraż-
liwości, pozostającej pod wpływem wrażeń, uczuć i doznań 
związanych z wewnętrznym i zewnętrznym cierpieniem, du-
sza Jezusa staje się pustynią. Jezus nie czuje już obecności 
Ojca, przeżywa tragiczne doświadczenie osamotnienia. Ta 
udręka zaostrza wszystkie inne cierpienia. 

6 KRÓLOWa POKOjU
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czy Tania śWiąTeczne

I  ZMARTWYChWSTANIA  PAńSKIEGO

Wielka Sobota – 3 kwietnia 2021

Niedziela Wielkanocna – 4 kwietnia 2021
Zmartwychwstanie Pańskie

Wigilia Paschalna w Wielką Noc

Niedziela Wielkanocna – 4 kwietnia 2021
Msza święta w dzień

Kościół trwa przy Grobie Pańskim i rozważa w głębokim 
milczeniu mękę i śmierć Chrystusa. Kontemplujemy zakrwa-
wione oblicze, w którym ukryte jest życie Boże, a światu zo-
staje ofiarowane zbawienie. Jednak ta kontemplacja obli-
cza Chrystusa nie może zatrzymać się na wizerunku Ukrzy-
żowanego. Chrystus zmartwychwstał! Gdyby tak nie było, 
próżne byłoby nasze przepowiadanie i próżna nasza wiara. 

Oto jest dzień, który uczynił Pan! Oto jest dzień, w którym 
rozstrzygnął się odwieczny bój pomiędzy życiem i  śmier-
cią. Od początku toczy się w  świecie walka pomiędzy do-
brem a złem. Dzisiaj przeważa się szala: życie jest górą! Do-
bro jest górą! Chrystus ukrzyżowany wstał z grobu! Przewa-
żył szalę na stronę Życia. Zaszczepił Życie na nowo na gle-
bie ludzkich dusz, otworzył wielką nadzieję: nadzieję Życia 
poza zasięgiem śmierci.

Liturgia słowa
Czytania ze Starego Testamentu przypominają nam historię 
Izraela: od stworzenia świata, przez wyjście z Egiptu, odstęp-
stwo od Boga, niewolę babilońską i obietnicę wyzwolenia. 
W Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa realizują się wszyst-
kie obietnice dane przez proroków.

Rdz 1, 1 – 2, 2
Stworzenie świata
Rdz 22, 1-18
Ofiara Abrahama
Wj 14, 15 – 15, 1
Przejście Izraela przez Morze Czerwone
Iz 54, 4a.5-14
Trwałość przymierza
Iz 55, 1-11
Nowe i wieczne przymierze
Ba 3, 9-15.32 – 4, 4
Mądrością jest księga przykazań Boga
Ez 36, 16-17a.18-28
Pokropię was czystą wodą
i dam wam serce nowe
Rz 6, 3-11
Nowe życie
Mk 16, 1-7
Chrystus zmartwychwstał

Wielkie tajemnice naszego zbawienia, które czciliśmy 
w ostatnich dniach, przypomniały nam, za jak wielką cenę 
zostaliśmy odkupieni przez Chrystusa. Cały Kościół śpiewa 
Jego „Alleluja”, szczęśliwy, że niesie orędzie życia i nadziei, 
jakie Wielkanoc ofiarowuje ludzkości. Chrystus prawdziwie 
zmartwychwstał! Alleluja!

Dz 10, 34a.37-43
Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu
Apostołowie pierwsi – z  dużymi oporami – uwierzy-
li, że Jezus zmartwychwstał, tylko dlatego, że przeżyli 
zmartwychwstanie jako wydarzenie rzeczywiste, o  któ-
rym mogli się przekonać osobiście, wielokrotnie w  cią-
gu czterdziestu dni spotykając Jezusa na nowo żyjące-
go. Następne pokolenia chrześcijan przyjmują to świa-
dectwo, ufając Apostołom i  innym uczniom jako wiary-
godnym świadkom.

Ps 118
W tym dniu wspaniałym wszyscy się radujmy

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.

Kol 3, 1-4
Dążcie tam, gdzie jest Chrystus

Cały świat obraca się wokół krzyża, ale jedynie 
w zmartwychwstaniu krzyż nabiera pełnego zna-
czenia jako wydarzenie zbawcze. Krzyż i  zmar-

twychwstanie tworzą jedną tajemnicę paschal-
ną – centrum historii świata.

Alleluja!
Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. 
Odprawiajmy nasze święto w Panu.

J 20, 1-9
Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego
Uczniowie doświadczają pewnej trudności nie tylko 

w rozpoznaniu prawdy zmartwychwstania, ale tak-
że w rozpoznaniu tożsamości Tego, który stoi przed nimi jak 
gdyby ten sam, a jednocześnie inny: Chrystusa przemienio-
nego. Gdy z Jego pomocą zdają sobie sprawę, że to jest Je-
zus, budzą się w nich nowe zdolności poznawcze, nowa in-
teligencja, miłość i  wiara. Jest to jakby przebudzenie wia-
ry. Zbudź się, o śpiący i powstań z grobu twoich grzechów, 
a zajaśnieje ci Chrystus.

7KRÓLOWa POKOjU
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Duch  a  zmartwychwstałe  „ciało duchowe”

W Credo mówimy: „Wierzę w ciała zmartwychwstanie, w żywot wiecz-
ny”. W mocy Ducha Świętego dokonało się zmartwychwstanie Chry-
stusa. My również oczekujemy naszego zmartwychwstania i życia 
wiecznego. Zmartwychwstanie ciał w mocy Ducha Świętego zostało 
ugruntowane zmartwychwstaniem Chrystusa. I stąd nasza głęboka 
wiara, że  my również w mocy Ducha Świętego zmartwychwstaniemy 
do życia wiecznego.

„Nasza bowiem ojczyzna – mówi 
apostoł Paweł – jest w niebie. Stamtąd 
też jako Zbawcy wyczekujemy Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, który prze-
kształci nasze ciało poniżone, na po-
dobne do swego chwalebnego ciała, 
tą potęgą, jaką może On także wszyst-
ko, co jest, sobie podporządkować” (Flp 
3, 20-21).

Tak jak Duch Święty przemienił ciało 
Jezusa Chrystusa, kiedy Ojciec wskrze-
sił Go z martwych, podobnie ten sam 
Duch przyoblecze w Chrystusową chwa-
łę nasze ciała. Pisze św. Paweł: „A jeżeli 
mieszka w was Duch Tego, który Jezusa 
wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrze-

sił Chrystusa Jezusa z martwych, przy-
wróci do życia wasze śmiertelne ciała 
mocą mieszkającego w was swego Du-
cha” (Rz 8, 11).

Chrześcijańska wiara w zmartwych-
wstanie ciała od samego początku spoty-
kała się z niezrozumieniem i sprzeciwem. 
Doświadczył tego sam apostoł Paweł, 
gdy zaczął głosić Ewangelię na Areopagu 
w Atenach: „Gdy usłyszeli o zmartwych-
wstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni po-
wiedzieli: Posłuchamy cię o tym innym 
razem” (Dz 17, 32).

Trudność ta istnieje również w naszych 
czasach. Z jednej bowiem strony, na-
wet ludzie wierzący w jakąś formę prze-

trwania po śmierci, reagują sceptycznie 
na prawdę wiary, która w świetle zmar-
twychwstania Jezusa Chrystusa odpo-
wiada na to podstawowe pytanie naszej 
egzystencji. Z drugiej strony, wielu ludzi 
ulega fascynacji pewnymi wierzeniami, 
na przykład w reinkarnację, która zako-
rzeniona jest w religijnym podłożu nie-
których kultur Wschodu (por. Tertio mil-
lennio adveniente, 9).

Objawienie chrześcijańskie nie zado-
wala się bliżej nieokreślonym poczu-
ciem przetrwania, chociaż docenia war-
tość intuicyjnego wyczucia nieśmiertel-
ności, która znalazła wyraz w nauce kilku 
wybitnych postaci poszukujących Boga. 
Możemy również uznać, że u podstaw 
idei reinkarnacji leży głębokie pragnie-
nie nieśmiertelności i pojmowanie ludz-
kiej egzystencji jako „próby” w perspek-
tywie ostatecznego celu, a także jako ko-
nieczności pełnego oczyszczenia, by móc 
dostąpić komunii z Bogiem. Jednakże re-
inkarnacja nie zapewnia jedynej i niepo-
wtarzalnej tożsamości każdemu ludzkie-
mu stworzeniu, będącemu przedmiotem 
szczególnej miłości Boga, ani też inte-
gralności ludzkiej istocie jako „wcielone-
mu duchowi”.

Świadectwo Nowego Testamentu pod-
kreśla przede wszystkim realizm również 
cielesnego zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa. Nawiązując do swoich prze-
żyć związanych z objawieniami zmar-
twychwstałego Pana, apostołowie wy-
raźnie poświadczają, że „Bóg wskrzesił 
Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać 
się (...) nam, wybranym uprzednio przez 
Boga na świadków, którzyśmy z Nim je-
dli i pili po Jego zmartwychwstaniu” 
(Dz 10, 40-41). 

Również czwarta Ewangelia podkre-
śla ten realizm, na przykład wtedy, gdy 
opowiada o apostole Tomaszu, którego 
Jezus zachęcił do włożenia palca w miej-
sce gwoździ oraz ręki do swego przebite-
go boku (J 20, 24-29). A także wtedy, gdy 
mówi o ukazaniu się zmartwychwstałego 
Jezusa na brzegu Jeziora Tyberiadzkiego, 
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kiedy to „wziął chleb i podał im – podob-
nie i rybę” (J 21, 13).

Ów realizm objawień świadczy o tym, 
że Jezus zmartwychwstał wraz z ciałem 
i że z tym ciałem żyje u Ojca. Jednakże 
chodzi o ciało chwalebne, nie podlegają-
ce już prawom przestrzeni i czasu, prze-
mienione w chwale Ojca. W zmartwych-
wstałym Chrystusie ukazuje się nam to 
stadium eschatologiczne, do którego 
dojdą w pewnym momencie wszyscy lu-
dzie przyjmujący Jego odkupienie, po-
przedzeni przez Najświętszą Maryję Pan-
nę, która „dopełniwszy biegu życia ziem-
skiego z ciałem i duszą wzięta została do 
chwały niebieskiej” (Pius XII, Munificentis-
simus Deus, 1.11.1950 r.).

Nawiązując do przekazu o stworze-
niu z Księgi Rodzaju i interpretując zmar-
twychwstanie Jezusa jako „nowe stwo-
rzenie”, apostoł Paweł stwierdza: „Stał 
się pierwszy człowiek, Adam, duszą ży-
jącą, a ostatni Adam duchem ożywiają-
cym” (1 Kor 15, 45). Istotnie, dzięki wyla-
niu Ducha Świętego, w uwielbionej rze-
czywistości Chrystusa uczestniczą w spo-
sób tajemniczy, ale realny wszyscy, któ-
rzy w Niego wierzą.

I tak, w Chrystusie „wszyscy w swych 
własnych powstaną ciałach, które teraz 
posiadają” (Sobór Laterański IV: DS 801), 
lecz to nasze ciało będzie przemienio-
ne w ciało chwalebne, w „ciało ducho-
we” (1  Kor  15,  44). W Pierwszym Liście 
do Koryntian tym, którzy pytają: „A jak 

zmartwychwstają umarli? W jakim uka-
zują się ciele?” (15, 35), Paweł odpowia-
da posługując się obrazem ziarna, któ-
re obumiera, by dać początek nowemu 
życiu: „Przecież to, co siejesz, nie ożyje, 
jeżeli wprzód nie obumrze. To, co zasie-
wasz, nie jest od razu ciałem, którym ma 
się stać potem, lecz zwykłym ziarnem, 
na przykład pszenicznym lub jakimś in-
nym. (...) Podobnie rzecz się ma ze zmar-
twychwstaniem. Zasiewa się zniszczal-
ne – powstaje zaś niezniszczalne; sie-
je się niechwalebne – powstaje chwa-
lebne; sieje się słabe – powstaje moc-
ne; zasiewa się ciało zmysłowe – po-
wstaje ciało duchowe. (...) Trzeba, aże-
by to, co zniszczalne, przyodziało się 
w niezniszczalność, a to, co śmiertel-
ne, przyodziało się w nieśmiertelność” 
(1 Kor 15, 35-37.42-44.53).

Oczywiście – wyjaśnia Katechizm Ko-
ścioła Katolickiego – w jaki sposób się 
to dokona, przekracza naszą wyobraźnię 
i  nasze rozumienie; jest dostępne tylko 
w wierze. Udział w Eucharystii daje nam 
już zadatek przemienienia naszego cia-
ła przez Chrystusa (KKK, 1000).

W Eucharystii, pod postaciami chle-
ba i  wina, Jezus daje nam swoje ciało 
ożywione przez Ducha Świętego i oży-
wiające nasze ciało, byśmy całym na-
szym jestestwem, duchem i ciałem, mo-
gli uczestniczyć w Jego zmartwychwsta-
niu i chwale. Ireneusz z Lyonu pisze: „Po-
dobnie jak chleb, który jest owocem zie-

mi, kiedy zostało nad nim przywołane 
Boże błogosławieństwo, nie jest już zwy-
kłym chlebem, lecz Eucharystią, złożoną 
z dwóch rzeczywistości, jednej ziemskiej, 
a drugiej niebieskiej, tak też i nasze ciała 
przyjmujące Eucharystię nie są już znisz-
czalne, od chwili, kiedy noszą w sobie za-
rodek zmartwychwstania” (Adversus ha-
ereses, 4, 18, 4-5).

To wszystko, co dotychczas powie-
dzieliśmy, streszczając nauczanie Pisma 
Świętego oraz Tradycji Kościoła, wyjaśnia 
nam, dlaczego „Credo chrześcijańskie (...) 
osiąga punkt kulminacyjny w głoszeniu 
zmartwychwstania umarłych na koń-
cu czasów oraz życia wiecznego” (KKK, 
988). Przez wcielenie Słowo Boże przy-
jęło ludzkie ciało, a przez swoją śmierć 
i  zmartwychwstanie uczyniło je uczest-
nikiem swej własnej chwały Jednorodzo-
nego Syna Ojca. 

Poprzez dary Ducha i  uwielbionego 
ciała Chrystusa w Eucharystii, Bóg Oj-
ciec budzi w całym człowieku i w pew-
nym sensie w samym kosmosie pragnie-
nie takiego przeznaczenia. Jak mówi św. 
Paweł, „stworzenie z upragnieniem ocze-
kuje objawienia się synów Bożych. (...) 
w nadziei, że również i ono zostanie wy-
zwolone z niewoli zepsucia, by uczestni-
czyć w wolności i chwale dzieci Bożych” 
(Rz 8, 19-21).

jan PaWeŁ ii
aUdiencja geneRaLna 4.11.1998

Drugiego lutego 2021 roku zosta-
ła powołana Margaretka Ojca Tomasza 
Szury OMI! Siedem Pań modli się w każ-
dy dzień tygodnia w intencji Ojca Tom-
ka. Otaczamy modlitewną opieką, wy-
praszając wiele łask dla Ojca w podej-
mowaniu codziennych wyzwań. Życzy-
my Ojcu Tomkowi, aby czas spędzony 
na wrocławskich Popowicach w służ-
bie Bogu i ludziom upływał wśród ser-
deczności napotkanych osób, nabywa-
niu nowych doświadczeń poprzez po-
dejmowane działania.

WIELKA RADOŚć APOSTOLATU MARGARETKA!

Wszystkim Paniom, które modlą się za 
Ojca Tomasza, dziękuję za podjęcie wy-
zwania, życzę wytrwałości i wielu owoców 
duchowych z ofiarowanego osobistego 
daru serca, jakim jest modlitwa.

Msze święte i spotkania formacyjne 
Apostolatu Margaretka odbywają się w 
każdy pierwszy czwartek miesiąca. Ser-
decznie zapraszamy wszystkich, którzy 
chcieliby dołączyć do wspólnoty i mo-
dlić się za kapłanów.

BeaTa OLeKsiaK
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ROK dUszPasTeRsKi

Wewnętrzne uczestnictwo w celebracji 

Kontynuujemy lekturę drugiej części adhortacji apostolskiej Bene-
dykta XVI Sacramentum Caritatis [Sakrament Miłości], która stanowi 
podstawę programu duszpasterskiego w tym roku. (Red.)

Katecheza wprowadzająca 
w misterium 

Wielka tradycja liturgiczna Kościoła 
naucza, iż dla owocnego uczestnictwa 
konieczne jest osobiste zaangażowanie, 
aby można było odpowiedzieć na tajem-
nicę, którą się celebruje, poprzez dar zło-
żony Bogu z własnego życia, w jedności 
z ofiarą Chrystusa daną dla zbawienia 
całego świata. Z tego też powodu Sy-
nod Biskupów zalecił troskę o zgodność 
wewnętrznej dyspozycji z gestami i wy-
powiadanymi słowami. Gdyby, pomimo 
ożywienia, naszym celebracjom zabra-
kło tego, groziłoby nam zejście do po-
ziomu zewnętrznego rytualizmu. Dlate-
go należy rozwijać wychowanie w wie-
rze eucharystycznej, która uzdalnia wier-
nych do osobistego przeżywania tego, 
co się celebruje. Mając na uwadze istot-
ne znaczenie osobistego i świadomego 
uczestniczenia, pytamy, jakie mogą być 
odpowiednie do tego środki formacyjne. 
Ojcowie synodalni jednomyślnie wska-
zali na drogę katechezy mistagogicz-

nej, która pomaga wiernym głębiej wni-
kać w sprawowane tajemnice. W szcze-
gólności, gdy chodzi o związek pomię-
dzy ars celebrandi a actuosa participa-
tio, należy nade wszystko stwierdzić, że 
„najlepszą katechezą o Eucharystii jest 
sama Eucharystia dobrze celebrowana”. 
Liturgia ma bowiem z samej swej istoty 
pedagogiczną  zdolność wprowadzania 
wiernych w pojmowanie celebrowanej 
tajemnicy. Dlatego w najstarszej trady-
cji Kościoła droga formacyjna chrześcija-
nina – bez zaniedbywania systematycz-
nego nauczania prawd wiary – miała za-
wsze charakter doświadczenia, w którym 
żywe i przekonywające spotkanie z Chry-
stusem, głoszonym przez autentycznych 
świadków, odgrywało zasadniczą rolę. 

W tym rozumieniu ten, kto wprowa-
dza w misterium chrześcijańskie, jest 
nade wszystko świadkiem. To spotkanie 
na pewno pogłębia się podczas kateche-
zy, ale znajduje swoje źródło i swój szczyt 
w celebracji Eucharystii. Z tego podsta-
wowego chrześcijańskiego doświadcze-

nia rodzi się wymóg drogi mistagogicz-
nej, w której zawsze winny być obecne 
trzy elementy: 

a) Nade wszystko chodzi o objaśnie-
nie obrzędów w świetle wydarzeń zbaw-
czych, zgodnie z żywą tradycją Kościo-
ła. Celebracja Eucharystii zawiera bo-
wiem w swym nieskończonym bogac-
twie ciągłe odniesienia do historii zba-
wienia. W  Chrystusie ukrzyżowanym 
i zmartwychwstałym jest nam rzeczywi-
ście dane celebrowanie centralnego wy-
darzenia jednoczącego całą rzeczywi-
stość (por. Ef 1, 10). Od samego począt-
ku wspólnota chrześcijańska odczytywa-
ła wydarzenia z życia Jezusa, a w szcze-
gólności tajemnicę paschalną, w powią-
zaniu z całą historią starotestamentalną. 

b) Katecheza mistagogiczna powinna 
zadbać ponadto o wprowadzenie wier-
nych w znaczenie znaków zawartych 
w obrzędach. To zadanie jest szczegól-
nie pilne w naszych czasach, mocno na-
cechowanych techniką, w których gro-
zi utrata zdolności rozumienia znaków 
i  symboli. Zadaniem tej katechezy jest 
nie tyle informować, ile wzbudzić i kształ-
tować wrażliwość wiernych na język zna-
ków i gestów, które w połączeniu ze sło-
wem stanowią obrzęd. 

c) Trzeba dołożyć starań, aby w kate-
chezie mistagogicznej ukazać wiernym 
znaczenie obrzędów w powiązaniu z ży-
ciem chrześcijańskim we wszystkich jego 
wymiarach, pracy i zaangażowań, myśli 
i uczuć, aktywności i wypoczynku. Do 
tej części katechezy należy ponadto po-
uczenie o związku tajemnic celebrowa-
nych w obrzędzie z odpowiedzialnością 
misyjną wiernych. 

W tym znaczeniu dojrzałym skutkiem 
mistagogii jest świadomość, iż własna 
egzystencja jest stopniowo przemie-
niana przez celebrowane święte miste-
ria. Celem zresztą wszelkiego chrześci-
jańskiego wychowania jest uformowa-
nie wiernego jako „nowego człowieka” 
w dojrzałej wierze, uzdalniającej go do 
świadczenia we własnym środowisku 
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o chrześcijańskiej nadziei, którą żywi. By 
móc spełnić takie zadanie wychowawcze 
wewnątrz naszych kościelnych wspólnot, 
trzeba mieć osoby odpowiednio przygo-
towane. Na pewno cały Lud Boży powi-
nien czuć się zobowiązany do sprostania 
tej formacji. Każda chrześcijańska wspól-
nota jest wezwana, by była miejscem 
pedagogicznego wprowadzania w ta-
jemnice, które się celebruje w wierze. W 
związku z tym Ojcowie synodalni wska-
zali na konieczność większego zaangażo-
wania wspólnot życia konsekrowanego 
oraz ruchów i grup, które na mocy wła-
snych charyzmatów mogą nadać nowy 

impuls chrześcijańskiej formacji. Rów-
nież i w naszym czasie Duch Święty na 
pewno nie skąpi wylania swoich darów 
dla wspierania apostolskiej misji Kościo-
ła, która zmierza do rozprzestrzenienia 
wiary oraz do rozwinięcia jej w nas, aż 
do jej dojrzałości. 

Szacunek dla Eucharystii
Przekonywającym znakiem skutecz-

nego oddziaływania na wiernych eucha-
rystycznej katechezy jest bez wątpienia 
wzrost zmysłu tajemnicy Boga obecnego 
wśród nas. Można to zweryfikować po-
przez określone przejawy szacunku dla 

Eucharystii, nabyte przez wiernych przez 
mistagogiczne wprowadzenie. Mam na 
uwadze, w ogólności, znaczenie gestów 
i postaw, takich np. jak klękanie pod-
czas znaczących momentów modlitwy 
eucharystycznej. Przystosowując się do 
uprawnionej różnorodności znaków do-
konywanych w kontekście różnych kul-
tur, podczas każdej celebracji jest przeży-
wana i wyraża się świadomość znalezie-
nia się wobec nieskończonego majesta-
tu Boga, który dociera do nas w pokor-
ny sposób w znakach sakramentalnych.

BenedyKT Xvi (scar 64-65)

Świat oświecony Bożym światłem

Przed 16 laty, 1 kwietnia 2005 r. w klasztorze św. Scholastyki w Sub-
iaco odbyła się uroczystość wręczenia kard. Józefowi Ratzingerowi 
nagrody św. Benedykta za promowanie życia i rodziny w Europie. 
W zakończeniu konferencji wygłoszonej przez Laureata z tej okazji 
czytamy nadal aktualną diagnozę. (Red.)

W tym momencie historii potrzebuje-
my przede wszystkim tego, by ludzie swą 
wiarą oświeconą i przeżywaną uczynili 
Boga wiarygodnym w tym świecie. Ne-
gatywne świadectwo chrześcijan, którzy 
mówili o Bogu i zarazem żyli przeciwko 
Niemu, zaciemniło obraz Boga i otwo-
rzyło bramę do niewiary. Potrzebujemy 
ludzi, którzy byliby wpatrzeni w Boga, 
ucząc się od Niego prawdziwego czło-
wieczeństwa. 

Potrzebujemy ludzi, których rozum 
jest oświecony Bożym światłem i któ-
rym Bóg otworzy serce, tak by ich ro-
zum mógł przemawiać do rozumu in-
nych, a ich serce potrafiło otworzyć ser-
ce innych. Tylko za pośrednictwem ludzi, 
którzy zostali dotknięci przez Boga, Bóg 
może powrócić do ludzi. Potrzebujemy 
ludzi takich, jak św. Benedykt z Nursji, 

który w czasach rozkładu i upadku od-
szedł na całkowitą samotnię i zdołał, po 
wszystkich oczyszczeniach, które musiał 
przejść, wznieść się ku światłu, powrócić 
i założyć Monte Cassino, miasto na gó-
rze, które wśród tylu ruin zjednoczyło 
siły kształtujące nowy świat. 

Tym sposobem św. Benedykt, podob-
nie jak Abraham, stał się ojcem wielu 
narodów. Zalecenia podane mnichom 
na końcu jego reguły, stanowią wska-
zania, które także nam ukazują dro-
gę prowadzącą ku górze, poza kryzy-
sy i rozdarcia. 

„Podobnie jak istnieje zawziętość zła, 
która oddala od Boga i prowadzi do 
piekła, tak jest i gorliwość dobra, któ-
ra oddala od grzechów, a prowadzi do 
Boga i do życia wiecznego. Ta więc wła-
śnie gorliwość niechaj wyróżnia mni-

chów w  ich życiu żarliwej miłości, tak 
aby w okazywaniu czci jedni drugich wy-
przedzali (Rz 12, 10). Niech słabości swo-
je duchowe i cielesne znoszą cierpliwie. 
[…] Niech darzą się wzajemnie czystą 
w intencji miłością braterską. Niech Boga 
boją się dlatego, że Go miłują. […] Nie-
chaj nic nigdy nie będzie dla nich waż-
niejsze od Chrystusa, który oby nas ra-
zem raczył doprowadzić do życia wiecz-
nego” (Reguła św. Benedykta, 72).

jÓzef KaRd. RaTzingeR

1. Módlmy się za osoby, które narażają
    swoje życie, walcząc o podstawowe 
    prawa w dyktaturach, w reżimach 
    autorytarnych, a nawet 
    w przeżywających kryzys demokracjach.

2. Módlmy się za naszą parafię, 
    aby Zmartwychwstały Pan pomógł nam
    zaleczyć wszelkie rany pandemii.
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1. Módlmy się, aby odpowiedzialni 
    za finanse współpracowali z rządami 
    w celu uregulowania sfery finansowej
    i chronienia obywateli 
    przed jej zagrożeniami.

2. Módlmy się o nowe, święte
    powołania kapłańskie
    i zakonne z rodzin z naszej parafii.
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Obnażone serce

Msza święta winna przybliżać nas do Boga, prowadzić do jak najpeł-
niejszego zjednoczenia z naszym Stwórcą i Zbawicielem. Dlatego na 
początku powinniśmy postarać się usunąć wszystko, co nas od Niego 
oddziela.

Szczęść Boże! – uchylam drzwi furty 
klasztornej w Chludowie koło Poznania 
i wprowadzam mojego gościa do roz-
mównicy. Nasz klasztor to również dom 
rekolekcyjny z pięknym parkiem i otocze-
niem, które wręcz zachęca do wycisze-
nia. – Chciała pani porozmawiać o swo-
im życiu – przypominam sobie telefo-
niczną rozmowę. – Tak! Przygniata mnie 
wiele sytuacji i nie radzę sobie z najbliż-
szymi – wyznaje.

– Proszę opowiedzieć mi coś więcej – 
delikatnie zachęcam. Najczęściej po kil-
ku minutach rozmowy łatwo rozeznać, 
czy komuś potrzebna jest tylko rozmo-
wa, czy lepsza będzie spowiedź. Nierzad-
ko jednak nie wystarcza dobra wola i ka-
płańskie doświadczenie. Wtedy sięgam 
po sprawdzony przez starszych współ-
braci bardzo pomocny sposób. – Proszę, 
pójdźmy wspólnie do kaplicy – wskazu-
ję drogę.

Klękamy przed ołtarzem. W ręce go-
ścia wkładam sporych rozmiarów kru-
cyfiks. – Proszę, popatrz na ten krzyż 
i zwróć się w modlitwie do Boga Ojca 
– proponuję. – Teraz?! – pada pytanie 
zabarwione lekką paniką. – Tak, tu i te-
raz – wyjaśniam. – Ale, że jak…? Tak na 
głos?! – Dokładnie tak. Powiedz Bogu 
o swoich problemach. Chwila ciszy i wa-
hania. W końcu padają słowa. Modlitwa 
zaczyna płynąć wprost z ludzkiego ser-
ca. Szczera, prosta, niemająca nic wspól-
nego ze wstępną rozmową. Taki akt bez-
pośredniego powierzenia Bogu własnych 

ciężarów to ważny i zdecydowany krok. 
Później wszystko staje się łatwiejsze.

Stań w Bożej obecności
Mszalny akt pokuty ma dużo wspólne-

go z przywołaną historią. Jest krótki, ale 
bardzo ważny. W jednej chwili mamy sta-
nąć w Bożej obecności. Kapłan, proponu-
jąc moment ciszy, wprowadza nas w ten 
czas. To właśnie teraz nasze serce ma się 
spotkać z Majestatem Boga. Nie jest ła-
two nagle stanąć przed naszym Panem 
w  szczerości serca. Najważniejsze, aby 
nie zapomnieć o trzech ważnych decy-
zjach: staję w prawdzie o własnej grzesz-
ności; szczerze żałuję za grzechy; wyrze-
kam się zła. Św. Jan napomina nas, że „je-
śli mówimy, że nie mamy grzechu, to sa-
mych siebie oszukujemy i nie ma w nas 
prawdy” (1 J 1, 8).

Bij się w piersi
Istnieją cztery formy aktu pokuty pro-

ponowane w liturgii. Pierwszą z nich jest 
dobrze nam znany Confiteor („Spowia-
dam się Bogu Wszechmogącemu…”). 
Mamy tu mocny akcent na odpowiedzial-
ność za siebie nawzajem. Kolejne słowa 
pomagają w rozpoznaniu grzechu: „bar-
dzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczyn-
kiem i zaniedbaniem”. To także dobitna 
katecheza brania odpowiedzialności za 
swoje postępowanie: „Moja wina, moja 
wina, moja bardzo wielka wina”. Tym sło-
wom często towarzyszy bicie się w piersi 
jako zewnętrzne ukazanie poczucia wła-
snej grzeszności, skruchy i szczerego żalu 
(por. Łk 18, 13; 23, 48).

Druga forma jest oparta na wersetach 
biblijnych (Ps 41, 5, Ps 85, 8). Trzecia to 
tzw. Kyrie elejson. Forma wezwań jest 
skierowana do Chrystusa, a nie do Boga 
Ojca. Polski Mszał rzymski obecnie pro-
ponuje 11 wersji tej formy. Zezwala na 

tworzenie własnych wezwań, choć po-
winny się one opierać na tekstach litur-
gicznych danego dnia.

Czwartą formą jest mało dziś prakty-
kowany (a szkoda!) Asperges. Polega on 
na pobłogosławieniu wody i pokropieniu 
nią wiernych na pamiątkę chrztu. Woda 
święcona jest symbolem obmywania nas 
z grzechów przez Chrystusa Zmartwych-
wstałego. Jego ofiara bowiem wyrywa 
nas z grzechu, uświęca i pociąga do no-
wego życia.

Oderwij się od zła
Nie ma tu miejsca na wyznanie szcze-

gółowych grzechów. Jak poucza nas 
Ogólny wstęp do Mszału rzymskiego (nr 
51), to czas ogólnego, wspólnego wyzna-
nia i żałowania za przywiązanie do grze-
chów. Kapłan kończy je absolucją: „Niech 
się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogą-
cy i odpuściwszy nam grzechy, doprowa-
dzi nas do życia wiecznego”. Dokument 
przypomina, że nie ma ona „skuteczno-
ści sakramentu pokuty”.

Czasem możemy pomyśleć, że tzw. 
spowiedź powszechna to taka „mała 
spowiedź”. To nie tak! Mszalny akt po-
kuty ma moc oczyszczania ze słabości, 
które nie są trwałym grzesznym oddale-
niem od Boga. Nie zdejmuje z nas cięża-
ru grzechów ciężkich, uczynionych świa-
domie i dobrowolnie. Do tego koniecz-
na jest spowiedź sakramentalna. Mszal-
ny akt pokuty to ogólne uznanie własnej 
grzeszności, to chwila, w której jedno-
znacznie pragniemy oderwać się od zła. 
Pamiętajmy, że nasz udział w Eucharystii 
gładzi grzechy powszednie.

Ja sam staram się w czasie aktu poku-
ty wspominać konkretne sytuacje, w któ-
rych moja postawa nie była godna. Pro-
szę: „Panie, oddal ode mnie tę słabość!”, 
„Wybacz mi właśnie to, mój Boże!”. Mi-
łosierdzie Boże jak iskra rozpala wtedy 
moje serce.

O. KRzyszTOf KOŁOdyŃsKi svd
różaNiec nR 3/2021

DROGA  PANI  MARIO!
łączymy się z Panią w bólu 
i smutku po śmierci Tatiany.

Wieczny odpoczynek
racz jej dać, Panie.

z daReM MOdLiTWy,       
PRzyjacieLe
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„Gdy kobieta wchodzi, wstań”

W oczekiwaniu na beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Stefana 
kard. Wyszyńskiego proponujemy lekturę wywiadu udzielonego sie-
dleckiemu tygodnikowi „Echo Katolickie” przez Annę Rastawicką, bli-
ską współpracownicę Prymasa Tysiąclecia i byłą przełożoną generalną 
Instytutu Prymasowskiego. (Red.)

Jakim człowiekiem był na co dzień Pry-
mas Tysiąclecia?

Przede wszystkim bardzo bezpośred-
nim. Z jednej strony miał w sobie ogrom-
ne dostojeństwo, a z drugiej zwyczaj-
ność, serdeczność, dobroć. Do każde-
go odnosił się z ogromnym szacunkiem. 
Nie był tylko takim, jakiego widzieliśmy 
na ambonie czy w czasie wielkich na-
bożeństw. 

Kiedyś podczas wizytacji w jednej 
z  parafii mała dziewczynka zawołała: 
„A ja będę miała nową sukieneczkę!”. Gdy 
ksiądz prymas to usłyszał, zatrzymał się 
i z uśmiechem powiedział: „To jak już bę-
dziesz ją miała, przyjdź i się pokaż”. Ja-
kiś czas później dziecko przyszło na ul. 
Miodową, mówiąc przy furcie do brata, 
że prosi o spotkanie z księdzem kardy-
nałem. Zaskoczony zakonnik zadzwonił 
po kard. Wyszyńskiego, który zszedł na 
dół i pochwalił piękną sukienkę dziew-
czynki, pytając jednocześnie: „A ty sama 
przyszłaś?”. W odpowiedzi usłyszał: „Nie, 
z babcią, ale babcia się wstydzi”. Ksiądz 
prymas poprosił też babcię i pobłogo-
sławił, a dziecku dał cukierka, które za-
zwyczaj miał przy sobie. Taki właśnie 
był kard. Wyszyński. Zwykły w swej nie-
zwykłości.

Kiedy po raz pierwszy pomyślała Pani, 
że to może być święty człowiek?

Zanim jeszcze trafiłam do sekretaria-
tu kard. Wyszyńskiego przy ul. Miodo-
wej, byłam przekonana o jego wielkości 
i świętości. Jednak na własne oczy zoba-
czyłam to, gdy rozpoczęłam pracę w in-
stytucie prymasa. Od razu można było 
dostrzec majestat kardynała. Czuło się, 
że to człowiek nietuzinkowy, który jed-
nocześnie miał w sobie wrodzoną natu-
ralność. Pamiętam, jak podczas obiadu, 

siedząc przy stole i obserwując kardyna-
ła, pomyślałam: „Jaki on zwyczajny”. Pro-
wadził rozmowę, nigdy nie zaczął jeść, 
dopóki wszyscy sobie nie nałożyli, po-
dawał jedzenie, zachęcał do spożywania, 
obierał jabłka, opowiadał zabawne histo-
rie. Zwykle prosił, by nie rozmawiać o po-
ważnych tematach przy jedzeniu, ponie-
waż, jak żartował, wówczas źle się trawi. 
Choć, jak sądzę, powody były inne. Cho-
dziło o dyskrecję. Prymas miał bowiem 
świadomość, że cały dom naszpikowa-
ny jest podsłuchami. 

Kiedyś ktoś przyszedł i powiedział: 
„Eminencjo, tu są podsłuchy”. A kard. Wy-
szyński na to: „No pewnie są”. Gość nie 
mógł zrozumieć, że prymas podchodzi 
do tego z takim spokojem. Zaczął radzić, 
że to trzeba sprawdzić, zdemontować. 
Prymas odpowiedział, że nie ma sensu, 
bo i tak założą kolejne, dodając: „Po co 
niszczyć ścianę? Nie mam nic do ukry-
cia. Musimy żyć święcie, a co mam do 
powiedzenia w sprawach społecznych, 
mówię na ambonie”. 

Był człowiekiem niezłomnym, praw-
dziwym, prawym do ostatniej komór-

ki swojego istnienia. Swoją siłę czerpał 
z Boga. Gdy ludzie, przychodząc do nie-
go, pytali: „Eminencjo, co teraz będzie?”, 
odpowiadał: „Tylko Bóg na pewno bę-
dzie i  my w Nim”. Ta odwaga brała się 

właśnie z tej pewności, iż Bóg czuwa, 
że On wie, co się z człowiekiem dzie-
je, że nikomu włos z głowy nie spadnie 
bez woli Bożej. 

Kiedy podczas powstania warszaw-
skiego był kapelanem szpitala w Laskach, 
nie ograniczał się tylko do odprawiania 
Mszy świętej, nabożeństw czy obsłuże-
nia chorych. Chodził po lasach, spowia-
dał w  okopach rannych, nieraz przyno-
sząc ich na plecach. Jednak nie była to 
odwaga szarżowania, ale służby i ducha.

Prymas Wyszyński miał też odważne 
poglądy na sprawy społeczne, np. do-
tyczące kobiet.

To prawda. Wynikały one z ogromne-
go szacunku do kobiet. Często przypomi-
nał o wartościach, którymi Bóg nas ob-
darzył. „Z woli Bożej jestem znów wśród 
gromady kobiet. Zapamiętam sobie, ile-
kroć wchodzi do twego pokoju kobie-
ta, zawsze wstań, chociaż byłbyś najbar-
dziej zajęty” – te słowa pochodzą z „Za-
pisków” prymasa, które napisał w ostat-

CIĄG DALSZY NA S.  14
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nim miejscu swojego uwięzienia w Ko-
mańczy. I rzeczywiście, kiedy wchodziło 
się do jego pokoju pracy, zawsze wsta-
wał. Niekiedy też, dziękując za coś, potra-
fił pocałować kobietę w rękę. A gdy się 
broniła, pytał z uśmiechem: „A co, nie je-
stem godny?”. 

Mam wrażenie, że w każdej kobiecie 
widział coś ze swojej matki. Szkołą sza-
cunku i odniesienia do kobiet bez wąt-
pienia była Ewangelia, przykład Chrystu-
sa, który w relacjach do niewiast był pro-
sty i naturalny, wolny od rezerwy, jaka 
cechowała faryzeuszów. Myślę, że wy-
niósł to z rodzinnego domu. Miał prze-
cież cztery siostry i bardzo kochał swo-
ją mamę. Szanował też tę drugą mamę, 
kolejną żonę ojca, i nigdy nie powiedział 
o niej złego słowa. Jednak kiedy mówił 
o matce – to zawsze o mamie Juliannie. 
To był jego ideał. 

Pamiętam, jak kiedyś w Choszczów-
ce, gdzie w domu instytutu przebywał 
na rekonwalescencji po wyjściu ze szpi-
tala, siedział bardzo smutny. Baliśmy się, 
że to nawrót choroby. Kiedy zapytaliśmy: 
„Ojcze, dlaczego Ojciec dzisiaj taki zamy-
ślony?”, odpowiedział: „Czy wy wiecie, co 
to znaczy 67 lat tęsknoty za matką?”. Na-
stępnego dnia była rocznica śmierci Ju-
lianny Wyszyńskiej, która zmarła 31 paź-
dziernika 1910 r. Ksiądz prymas miał wte-
dy tylko dziewięć lat.

Tęsknota za mamą przerodziła się 
w  szczególną więź z Maryją, na którą 
przelał swe uczucia. Ona stała się naj-
ważniejszą kobietą życia prymasa?

Bez dwóch zdań. Jego powiedzenie 
„Wszystko postawiłem na Maryję” nie 
było tylko pustymi słowami. Po wyjściu 
z więzienia powiedział, że spędzone tam 
trzy lata były najszczęśliwsze w jego ży-
ciu, ponieważ Matka Boża go nie opusz-
czała. Czuł Jej obecność w każdej chwili. 
Myślę, iż to jeden z drogowskazów pry-
masa zarówno dla współczesnych ko-
biet, jak i mężczyzn: dzisiaj, kiedy tyle na 
świecie obaw, niepokoju, mamy Matkę 
Bożą, która jest człowiekiem, jedną z nas, 
czuwa nad nami. Pewność pomocy Ma-
ryi była w życiu prymasa bardzo ważna. 

Chciał, byśmy o tym pamiętali. Tuż przed 
śmiercią powiedział: „Przyjdą nowe cza-
sy, wymagają nowych świateł, nowych 
mocy. Bóg je da w odpowiednim czasie. 
Ale Matka Boża w Polsce słabsza nie bę-
dzie, choćby ludzie się zmienili”. Po pro-
stu: Maryja jest z nami zawsze. To jeden 
z najważniejszych punktów testamentu 
kard. Stefana Wyszyńskiego.

Ksiądz prymas zostawił nam niezwy-
kłą spuściznę w postaci swojego na-
uczania. Myślę, że wiele osób dopie-
ro teraz, tuż przed beatyfikacją, je od-
krywa. Mnie poruszyło „Siedem drogo-
wskazów dla polskiej dziewczyny”, bo 
są ponadczasowe. Które z nich, Pani 
zdaniem, są najistotniejsze?

Najważniejsze wydaje mi się to, by-
śmy miały świadomość swojej godno-
ści, miały szacunek do siebie i potrafiły 
wymagać go od innych. Kardynał wspo-
minał, że jako dziecko, kiedy do jego ro-
dzinnego domu przychodziła sąsiad-
ka – pani Jesionkowa, musiał ją poca-
łować w rękę. Podkreślał też, iż najcen-
niejszą cechą kobiety ze względu na jej 
godność jest macierzyństwo zarówno fi-
zyczne, jak i ducha. Akcentował również 
wrażliwość, umiejętność radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach. Ubolewał nato-
miast nad neopogańską koncepcją ko-
biety, czyli jej fragmentarycznym trak-
towaniem jako przedmiotu użycia czy 
siły roboczej. 

Ze współczuciem i szacunkiem patrzył 
na matki wiozące codziennie rano dzieci 
do żłobka czy przedszkola, uważając, iż 

powinny one do pewnego momentu po-
zostać w domu, a ojciec otrzymywać wy-
nagrodzenie rodzinne. A skoro kobieta 
chce pracować ze względu na swoje wy-
jątkowe umiejętności, winna mieć moż-
liwość zatrudnienia na pół etatu, a pen-
sje otrzymywać za cały etat ze względu 
na rodzinne obowiązki. Prymas Wyszyń-
ski był więc niekonwencjonalny, chyba 
nie mieścił się w żadnych ówczesnych 
i obecnych schematach.

W „Drogowskazach” prymas wspomniał 
też, jak kobieta powinna się ubierać, 
czesać, kochać. To niezwykłe, że ksiądz, 
kardynał, prymas, zostawił tak szcze-
gółowe rady w tak bardzo kobiecych 
sprawach.

Rzeczywiście o tym się nie mówi, na-
wet dzisiaj. Ksiądz prymas, kiedy cho-
dzenie w spodniach nie było jeszcze tak 
powszechne, zwracał uwagę, że niewie-
ście kształty domagają się raczej inne-
go stroju. „Przecież nie każda z pań jest 
Wenus i powiem tak oględnie, że bar-
dzo często paniom w tym ubiorze prze-
szkadza «okoliczność sposobu siedze-
nia», która odbiera im estetyczne wy-
miary anatomiczne” – mówił na Jasnej 
Górze w 1979 r. 

Kiedy przyjeżdżały do Polski Amery-
kanki, często obfitych kształtów, ubrane 
w spodnie z krempliny, to rzeczywiście 
było to dość nieestetyczne. Oczywiście 
ksiądz prymas nigdy nie zrobił żadnej 
uwagi, ale do nas, pracujących w instytu-
cie, mówił: „Pamiętajcie, macie się ubie-
rać elegancko, ale stosownie. Nie podą-

PRyMas T ysiącLecia
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PRyMas T ysiącLecia

żajcie ślepo za modą, ponieważ nie ma 
ona na uwadze podkreślenia godności 
kobiety, tylko biznes”.

A jak rolę kobiety prymas widział w Ko-
ściele? Mam bowiem wrażenie, że jego 
nauczanie w tej kwestii wyprzedziło 
epokę.

Z całą pewnością promował kobiety 
w Kościele. Świadczy o tym choćby fakt, 
że jako pierwszy wyraził zgodę, by stu-
diowały teologię, która wcześniej była 
domeną kapłanów. Z kolei w czasie So-
boru Watykańskiego II postulował, aby 
mogły robić doktoraty z teologii. Podkre-
ślał rolę żeńskich zakonów dobroczyn-
nych, opiekuńczych, wychowawczych, 
które mają ogromny wkład w życie Ko-
ścioła, i wartość świętych kobiet. 

Poza tym kard. Wyszyński był współ-
założycielem jednego z pierwszych żeń-
skich instytutów świeckich życia konse-
krowanego, a w 1959 r. zatrudnił w swo-
im sekretariacie panie. Powoływał je też 
do różnych komisji Episkopatu Polski. 
Radził się kobiet. Współpracował z nimi 
i absolutnie nie uważał, iż kobieta nie 

ŚP. PrOF. JACEK ŁUKASIEWICZ (1934–2021)
Można odejść na zawsze, 
by stale być blisko (ks. Jan Twardowski)

Siódmego marca 2021 roku odszedł do domu Ojca 
nasz parafianin: poeta, historyk literatury, eseista, 
krytyk literacki, profesor i wykładowca Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Wychował kilka pokoleń polonistów.

Pamiętam Jego dobre, mądre oczy, gdy na znak po-
koju w czasie Mszy świętej podawał mi rękę.

Pamiętam Jego sylwetkę, gdy wolnym krokiem spa-
cerował na polanie popowickiej, zawsze pogodny, do-
stojny i pełen ciepła Człowiek.

Profesorze! 
Zawsze będziesz blisko nas. Brakować mi będzie 

Twojej obecności, bliskości, rozmów i przemyśleń, 
które skłaniały do refleksji. 

Profesorze! 
Pozostaniesz na zawsze w naszych sercach, pamięci 

i modlitwie.

PaRafianKa

potrafi myśleć syntetycznie. Poglądy te 
wynikały z wiary prymasa, iż Bóg stwo-
rzył kobietę jako dopełnienie mężczyzny. 
Uważał również, iż kultura nie może być 
tylko męska lub tylko kobieca. Podobnie 
Kościół nie może być tylko męski czy tyl-
ko kobiecy.

Ksiądz prymas mówił o tym w 1957 r. 
podczas przemówienia do księży na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim: „Nie 
chcemy Kościoła feminizować, ale mu-
simy pamiętać, że nie mamy też prawa 
go całkowicie maskulinizować”.

Jego poglądy były bardzo natural-
ne. Podkreślał np. to, iż Maryja nie tyl-
ko dała Chrystusowi ciało i wychowała 
Go do pójścia na drogę apostolską. Ona 
wraz niewiastami towarzyszyła Jezuso-
wi, stanęła pod krzyżem, nie odwodzi-
ła Go od męki. Nie ma przecież w Ewan-
gelii słowa, by powiedziała: „Synku, nie 
idź tam, bo Cię zabiją”. Maryja znała 
plan Boga. Wiedziała, że cokolwiek dzie-
je się z Chrystusem, Ojciec Niebieski to 
zaplanował. Ksiądz Prymas powiedział, 
że męka Matki Bożej pod krzyżem była 

większa niż męczeństwo wszystkich mę-
czenników świata.

Czuje Pani opiekę księdza prymasa 
w swoim życiu?

Nieustannie. Kiedyś nawet przyśnił mi 
się: zszedł z pomnika znajdującego się 
w Warszawie i powiedział, patrząc m.in. 
na mnie: „No nareszcie, przyszliście do 
mnie. Dlaczego tak mało mnie prosicie, ja 
wam chcę pomagać”. Ja na to: „I do mnie 
Ojciec to mówi? Ja chyba ciągle zawra-
cam Ojcu głowę”. Kard. Wyszyński odpo-
wiedział: „Jeśli ty tyle, to pomyśl, ile inni. 
To wciąż za mało”. To był człowiek bar-
dzo wrażliwy na biedę ludzką, dlatego 
ośmielajmy się szukać u niego pomocy. 
On jest nie tylko orędownikiem wielkich 
spraw narodowych, chociaż i o te musi-
my prosić, ale także od tych drobnych 
rzeczy. Dlatego nie wahajmy się zawra-
cać mu głowy.

Dziękuję za rozmowę.

jOLanTa KRasnOWsKa-dyŃKa
echo KatolicKie nR 10/2020

ja
ce

K 
ŁU

Ka
si

eW
ic

z –
 a

UT
OR

 P
OR

TR
eT

U:
  z

Bi
gn

ie
W

 K
Re

sO
W

aT
y



KRÓLOWa POKOjU16

ROzWażania WieLKanOcne

Droga Światła – Via Lucis

Jak to dobrze, że pobożność ludowa do VIA CRUCIS dopisała VIA LU-
CIS! Pozostaje mieć nadzieję, że te świetlane stacje, które rozważamy, 
zadomowią się nie tylko w świątyniach czy w plenerze tak, jak stacje 
tradycyjnej Drogi Krzyżowej, ale wpiszą się wyraźnie w nasz styl my-
ślenia, styl życia ludzi, którzy naprawdę uwierzyli Zmartwychwstałe-
mu Panu. Któremu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Prowadzący: 
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wierni: Amen.
Prowadzący: Życie to droga. Na tej 

drodze nie jesteśmy sami. Jezus Zmar-
twychwstały obiecał: „Ja jestem z wami 
przez wszystkie dni aż do skończenia 
świata” (Mt 28, 20). Życie jest drogą sta-
łego powstawania. Zgromadziliśmy się 
tutaj, aby na nowo podjąć naszą drogę 
kroczenia z Jezusem Zmartwychwstałym, 
który oświeca nasze kroki. 

Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę 
Chrystusa dałeś ludowi zbawienie, udzie-
laj mu obficie Twoich darów, aby osią-
gnął pełną wolność i posiadł radość życia 
wiecznego, której pozwalasz mu koszto-
wać na ziemi. Przez Chrystusa Pana na-
szego. Amen.

Przy każdej stacji:
Prowadzący:  Witaj, Jezu Chryste Zmar-

twychwstały.
Wierni: Boś przez Krzyż i zmartwych-

wstanie swoje świat odkupić raczył. 
Lub:

– Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!
– Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!

Lub:
– Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosła-
wimy Ciebie,
– Żeś przez Paschę swoją świat odku-
pić raczył.

Stacja I
Jezus powstał z martwych 
(łk 24, 1-6)

Strażnicy Twojego grobu, Jezu, po-
szli po linii najmniejszego oporu: wzię-
li pieniądze i zaczęli kłamać (zob. Mt 28, 
11-15). Dzięki temu nie tylko zarobili nie-
co srebrników, ale przede wszystkim nie 
musieli zmieniać swojego życia. 

A jaka jest moja wiara, gdy Ty, Panie, 
zostawiłeś pusty grób, a ja nie wyciągam 
z tego faktu żadnych wniosków dla sie-
bie, dla swojego życia?

Stacja II
Apostołowie przybywają 
do pustego grobu (J 20, 1-8)

Czy Apostołom łatwiej było wierzyć, 
niż nam dzisiaj? Przypomnijmy sobie, że 
nie wszyscy współcześni Jezusowi przy-
jęli Jego naukę, choć byli bardzo blisko. 
Taka jest skala wolności człowieka – na-
wet Bogu można powiedzieć: nie. 

Jezu Zmartwychwstały! Potrzebu-
ję dotarcia do Twojego pustego grobu, 
by naprawdę w Ciebie uwierzyć. A je-
śli sam nie jestem w stanie tego doko-
nać – niech mi w tej drodze wiary pomo-
gą prawdziwi Twoi wyznawcy.

Stacja III
Jezus objawia się Marii Magdalenie, 
Apostołce Apostołów (J 20, 11-18)

Cóż za paradoks: Maria Magdalena na 
wyraźne polecenie Mistrza idzie „nawra-
cać” Apostołów! I tak już pozostało: więk-
szość z nas uwierzyła w Boga dzięki ko-
bietom: matkom, babciom, siostrom za-
konnym. Przekonywały nas mocą swego 
świadectwa i gorącością serca, w którym 
zadomowił się Bóg. 

Jezu, nie dopuść, by w naszych rodzi-
nach zabrakło katechezy o Tobie, ogła-
szanej dzieciom i potwierdzanej stylem 
prawdziwie chrześcijańskiego życia.

Stacja IV
Jezus objawia się uczniom 
w drodze do Emaus (łk 24, 13-27)

Uczniowie, idący w smutku do Emaus, 
niczym się od nas nie różnią. Tamci dwaj 

na drodze mieli jednak szczęście: Ty sam, 
Jezu, dołączyłeś do nich i poukładałeś im 
w głowach wszystko na nowo, jak należy. 

Proszę Cię z pokorą: niech i ja na mo-
jej drodze do Emaus – którą niemal co-
dziennie uciekam – spotkam kogoś, kto 
w zrozumiałym dla mnie języku, specjal-
nie dla mnie, wyjaśni mi Pisma i to, co się 
w nich do Ciebie, Zmartwychwstały Pa-
nie, odnosi.

Stacja V
Uczniowie rozpoznali Pana 
przy łamaniu chleba (łk 24, 28-35)

Eucharystia pozostanie dla nas na za-
wsze uprzywilejowanym miejscem spo-
tkania z Tobą, Panie Jezu, i szansą bez-
błędnego rozpoznawania Ciebie. Zdu-
miewające jest, jak łatwo rezygnujemy 
z największego Daru, jakim jest Najświęt-
sza Eucharystia. 

Jak niewiele potrzeba, byśmy rezygno-
wali – nawet w Dzień Pański – ze Spo-
tkania, od którego zależy wszystko! Jak 
łatwo nam przychodzi proces oddziela-
nia Eucharystii od życia. Panie, uzdrów 
nasze oczy!

Stacja VI
Zmartwychwstały Pan objawia się 
wspólnocie uczniów (łk 24, 36-45)

„Pokój wam!” – oto słowa Jezusa 
Zmartwychwstałego do wystraszonych 
uczniów. Jakże potrzebowali tego spo-
tkania – upewnienia, że to jest Pan, a nie 
zjawa! Jakże i my potrzebujemy dziś tego 
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pokoju, którego świat dać nie może… 
Chociaż nie chcemy się do tego przy-
znać, nieustannie targają nami różne 
obawy, niepokoje i lęki. Ale dlaczego nie 
uciekamy się wśród tych niepokojów do 
Ciebie, Jezu? Przecież tylko Ty masz sło-
wa życia wiecznego (zob. J 6, 68).

Stacja VII
Jezus przekazuje Kościołowi 
dar pokoju i pojednania

„Którym odpuścicie grzechy, są im od-
puszczone”. Oto decyzja Jezusa, która 
niesie nadzieję nam, grzesznikom, ufają-
cym w Jego Miłosierdzie. Co by się stało 
z nami, gdyby Jezus nie pozostawił nam 
tej drogi powrotu do Niego? 

Dziękujemy Ci, Panie, za wszystkie 
konfesjonały na świecie i za wszystkie 
własne spowiedzi; błogosławimy Tobie 
za wszystkich kapłanów, niestrudzenie 
powtarzających nad nami: „I ja odpusz-
czam tobie grzechy…”.

Stacja VIII
Zmartwychwstały Pan umacnia 
wiarę Tomasza (J 20, 24-29)

„Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzą-
cym”. Na czym polega wielkość św. Apo-
stoła Tomasza? Na tym, że gdy dotknął 
Jezusowych ran – naprawdę uwierzył. 
Uklęknął i wyznał: „Pan mój i Bóg mój!”. 

Nasze wątpliwości w wierze powstają 
najczęściej z powodu rozdźwięku mię-
dzy wiarą i życiem – i wtedy ponosimy 
odpowiedzialność za taki stan rzeczy. 
Tomaszu święty! Bądź przy nas i zaradź 
swoim wstawiennictwem naszemu nie-
dowiarstwu!

Stacja IX
Spotkanie z Panem nad brzegiem
Jeziora Tyberiadzkiego (J 21, 4-12)

Jakże wzruszająca scena: wschodzą-
ce nad jeziorem słońce, ognisko, zapach 
pieczonych ryb i chleba, zdumieni wiel-
kością połowu Apostołowie – a przede 
wszystkim On, Jezus Zmartwychwstały, 
zatroskany o swych przyjaciół, pamięta-
jący o ich zmęczeniu i głodzie… 

Jaki obraz Boga kształtuje two-
ją pobożność, czego dopracowałeś się 
w  swym sercu? Dlaczego nie chcesz 
przyjąć Jezusa takim, jakiego ukazuje 
Ewangelia? Może tak jest po prostu wy-
godniej?

Stacja X
Pan przebacza Piotrowi 
i zawierza mu swoją owczarnię 
(J 21, 15-19)

Patrząc na św. Piotra, nie możemy 
ukryć zdumienia: ten prosty rybak zo-
staje pierwszym papieżem!? On, który 
tyle razy zawiódł, który zdradził Mistrza!? 
W ostatecznym rozrachunku Piotr oka-
zał się rzeczywiście opoką – nie dlatego, 
że był kimś wyjątkowym, silnym, wybit-
nym, ale dlatego, że jego mocą stał się 
Chrystus. Czy umiemy się cieszyć naszy-
mi duszpasterzami, czy się za nich modli-
my, czy chcemy z nimi współpracować w 
budowaniu królestwa Bożego?

Stacja XI
Wielkie rozesłanie uczniów 
przez Jezusa (Mt 28, 16-20)

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie na-
rody”. Wiara nie jest sprawą prywatną, 
którą należałoby pozostawić tylko dla 
siebie. Jeżeli dziś większość mieszkań-
ców ziemi nie opowiada się za Chrystu-
sem, to na każdym z nas spoczywa ja-
kaś cząstka odpowiedzialności za taki 
stan rzeczy. Problem leży nie w głosze-
niu teorii, bo ta jest dla wszystkich do-
stępna, ale w apostolstwie. 

Nie muszę nic mówić o Jezusie, ale 
mam tak żyć, by inni o Niego pytali.

Stacja XII
Jezus wstępuje do Nieba 
(Mk 16, 14-20)

„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, bę-
dzie zbawiony, a kto nie uwierzy, bę-
dzie potępiony”. Człowiek ma w ciągu 
swego życia dokonać wolnego, świado-
mego wyboru, za który poniesie odpo-
wiedzialność na doczesność i na wiecz-
ność. Tego wyboru nie da się dokonać 

raz na zawsze; choć powinien być mo-
ment, w którym zdecydowanie opowie-
my się za Bogiem, to niemal każda sytu-
acja domaga się potwierdzenia, że Jemu 
zawierzyliśmy swoje życie.

Stacja XIII
Uczniowie z Maryją oczekują 
w Wieczerniku na zesłanie 
Ducha Świętego (Dz 1, 10-14)

„Wszyscy oni trwali jednomyślnie na 
modlitwie razem z niewiastami, Maryją, 
Matką Jezusa, i braćmi Jego”. Jakże to 
cenna podpowiedź dla nas: odwoływać 
się do pomocy Maryi, która z woli Jezusa 
stała się także naszą Matką. Na szczęście 
przyzwyczailiśmy się od najmłodszych lat 
ze wszystkim iść do Maryi. I możemy być 
dumni z naszej polskiej maryjności – je-
śli tylko jest ona dojrzała i świadoma; ci, 
którzy w swym życiu postawili na Mary-
ję, nigdy się nie zawiedli.

Stacja XIV
Jezus posyła Kościołowi 
Ducha Świętego (Dz 2, 1-6. 14-21)

Jakże to ważne, by do każdego czło-
wieka dotarła Ewangelia w zrozumia-
łym dla niego języku. Bóg posłużył się 
ludźmi, którzy dotarli do nas z Jego orę-
dziem właśnie dlatego, że rodzice, wy-
chowawcy, nauczyciele znali nasz język. 
Będzie coraz częściej tak, że to tylko dzię-
ki tobie prawda o Bogu dotrze do bliź-
niego, któremu nie dano podstaw wiary 
w rodzinie, w środowisku. Właśnie po to 
otrzymaliśmy Ducha Świętego i po to je-
steśmy posłani do świata, „aby ludzie wi-
dzieli dobre czyny w nas i chwalili Ojca, 
który w niebie jest”.

Zakończenie
Duchu Święty, prosimy Cię, tak jak 

wtedy, gdy stawaliśmy przed biskupem 
w dniu naszego bierzmowania: „Pragnie-
my, abyś uzdolnił nas do mężnego wy-
znawania wiary i do postępowania we-
dług jej zasad”. Amen. Alleluja!

OPRacOWanie:
Ks. aLeKsandeR RadecKi

WydaWnicTWO tUm WROcŁaWsKiej
KsięgaRni aRchidiecezjaLnej

WROcŁaW 2016

ROzWażania WieLKanOcne

TWOJE SŁOWO JEST LAMPĄ DLA MOICH STÓP, PANIE, 
I ŚWIATŁEM NA MOJEJ ŚCIEŻCE  (Ps 119, 105)
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Rozważanie tajemnic chwalebnych

W marcu 1976 roku kardynał Karol Wojtyła przeprowadził na Watykanie 
rekolekcje dla pracowników Stolicy Apostolskiej, z udziałem Ojca Świę-
tego Pawła VI. Część konferencji rekolekcyjnych była poświęcona rozwa-
żaniom tajemnic różańcowych.  (Red.)

Zmartwychwstanie
„Oto dzień, który Pan uczynił”. Uczynił 

ten dzień swoim dniem naprzód w prze-
dziwnym rozwoju dzieła stworzenia, 
które wyraża istnienie, dobro i chwałę. 
W tym dniu Bóg „odpoczął” i polecił od-
poczywać człowiekowi. A kiedy przez 
nieposłuszeństwo człowieka na tę zie-
mię weszła śmierć, Bóg uczynił ten dzień 
na nowo swoim dniem poprzez zwycię-
stwo nad śmiercią. On „nie jest Bogiem 
umarłych, lecz żywych”. Oto dzień, który 
uczynił Bóg, Stwórca i Pan życia.

Jest to zarazem ów dzień, w którym 
„Bóg uczynił Panem” swego wielkiego 
Sługę. Zapowiedzianym przez Izajasza 
Sługą Pana Boga stał się Jezus z Nazare-
tu, na Nim bowiem wypełniły się wszyst-
kie proroctwa, a zwłaszcza proroctwa 
uniżenia, męki i śmierci. „Wszyscyśmy 
pobłądzili jak owce, każdy z nas się ob-
rócił ku własnej drodze, a Jahwe zwalił 
na Niego winy nas wszystkich”. Gdy Je-
zus z Nazaretu mówił o świątyni: „Zburz-
cie tę świątynię, a ja w trzech dniach 
wzniosę ją na nowo”, słuchacze nie wie-
dzieli, że mówił „o świątyni swego cia-
ła”. On to pouczył ludzi i okazał sobą sa-
mym, że człowiek jest „świątynią Boga, 
a  Duch Boży mieszka” w nim. Pozwolił 
więc Wielki Sługa Jahwe, aby zburzono 
świątynię ciała Jego, aby Go wyniszczo-
no aż do śmierci, bo nosił w sobie Dzień 
Pański, ów dzień, w którym Ojciec mocą 
Ducha odbuduje „świątynię ciała Jego”, 
a przez to objawi, że On Sam, Chrystus, 
jest Panem życia i  śmierci, Panem dzie-
jów człowieka, w które wtargnęła śmierć 
– Panem stworzenia.

„Popatrzcie… Dotknijcie się mnie 
i  przekonajcie: duch nie ma ani ciała, 
ani kości, jak widzicie, że ja mam” – mó-
wił zdumionym i przerażonym uczniom 
po zmartwychwstaniu. Wchodził znowu 

do Wieczernika, „tam gdzie przebywali 
z obawy przed Żydami”, wchodził przez 
drzwi zamknięte. „Podnieś rękę i włóż ją 
do mego boku” – rzekł do Tomasza, któ-
ry zaklinał się: „Jeśli… nie włożę ręki mo-
jej do boku Jego, nie uwierzę”. „I nie bądź 
niedowiarkiem, ale wierzącym” – kończył 
Zmartwychwstały Pan. A Tomasz dał wy-
raz swojej wiary: „Pan mój i Bóg mój”.

„Oto Dzień, który uczynił Pan”. Moje 
serce i ciało radośnie wołają do Boga ży-
wego (Ps 84[83],3).

Wniebowstąpienie
„Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na 

świat; znowu opuszczam świat i idę do 
Ojca”. Te słowa spełniają się w czterdzie-
stym dniu po Zmartwychwstaniu, gdy 
Pan Jezus wyprowadził swoich Aposto-
łów na zbocze Góry Oliwnej. Słowa te 
odczytujemy w kontekście wszystkie-
go, co Mistrz im powiedział w ostatniej 
rozmowie, którą zapisał św. Jan. Odczy-
tujemy ten przedziwny zapis, w którym 
Pan przekazał tak wiele, zarówno ówcze-
snym, jak i późniejszym swoim uczniom, 
aż do skończenia wieków. Tyle prawd 
najbardziej zasadniczych, a przy tym 
najprostszych – i ta szczególna atmosfe-
ra miłości, zawierzenia, otwarcia wobec 
Ojca i swoich – to wszystko złożyło się na 
pożegnanie, tak aktualne w przeddzień 
Męki i Śmierci. „Jeszcze chwila, a nie bę-
dziecie mnie oglądać, i znowu chwila, 
a  ujrzycie mnie… bo idę do Ojca”. „Pa-
nie, pokaż nam Ojca” – mówią niektó-
rzy ze słuchaczy, mówi Filip Apostoł. „Tak 
długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie 
poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył 
także i Ojca”.

Tak powiedział Pan Jezus w Wieczer-
niku, gdy Apostołowie mieli przed sobą 
jeszcze perspektywę widzenia Go – na-
przód tak straszliwie poniżonym, wy-

niszczonym, ukrzyżowanym, a potem 
– zmartwychwstałym, uwielbionym już 
tu na ziemi w swoim stworzonym Cie-
le. Widzieli Go właśnie aż do tego dnia, 
czterdziestego po zmartwychwstaniu, aż 
do chwili, kiedy „uniósł się w ich obecno-
ści w górę i obłok zabrał Go im sprzed 
oczu”. W tej chwili jakby zamknęło się to 
widzenie, bo zniknął z ich oczu – ale rów-
nocześnie widzenie to pozostało i trwa. 
Kto widzi Jezusa Chrystusa, widzi i Ojca; 
ludzkość, rodzina ludzka, świat gdy wi-
dzi Jezusa Chrystusa, widzi i Ojca. Kościół 
żyje tym widzeniem, które Jezus Chry-
stus mu pozostawił. Widzenie to wyraża 
się w Ewangelii, w modlitwie i ofierze, 
przenika całą świadomość Kościoła, jest 
jego misją, jego radością wśród trudów, 
jego wiarą, nadzieją i miłością.

Niebo. Powiedział Pan Jezus w tym 
samym spotkaniu i pożegnaniu z Apo-
stołami w Wieczerniku: „W domu Ojca 
mego jest mieszkań wiele… A gdy odej-
dę, przygotuję wam miejsce”. A św. Paweł 
napisze: „Ani oko nie widziało, ani ucho 
nie słyszało, ani serce człowieka nie zdo-
łało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował 
Bóg tym, którzy Go miłują”.

Zesłanie Ducha Świętego
Ten Jezus, który „jest obrazem Boga 

Niewidzialnego”, wstąpił do nieba. Wstę-
pując, dał swoim Apostołom następują-
cą obietnicę: „Gdy Duch Święty zstąpi na 
was, otrzymacie Jego moc i będziecie 
moimi świadkami w Jerozolimie i w Sa-
marii, i aż po krańce ziemi”. Obietnica ta 
była zarazem poleceniem. Apostołowie, 
wróciwszy z Góry Oliwnej, trwali więc na 
modlitwie, oczekując spełnienia obiet-
nicy. Owa modlitwa Apostołów, zgro-
madzonych w jerozolimskim Wieczerni-
ku, stała się obrazem rodzącego się Ko-
ścioła. Wśród nich była też Matka Chry-
stusowa. Kościół, który rodził się z Krzy-
ża, z Odkupienia, jako Ciało Mistyczne Jej 
Syna, od samego początku patrzył na Nią 
jako na Matkę – nie tylko Chrystusa, ale 
także i swoją. [...] Maryja, jako Matka Ko-
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ścioła, należy do Credo Ludu Bożego, do 
żywej jego wiary.

I oto w dniu Pięćdziesiątnicy owo mo-
dlitewne skupienie Apostołów, zgroma-
dzonych wspólnie z Maryją, Matką Chry-
stusa, zostaje uwieńczone Wielkim Wyda-
rzeniem, w którym się spełnia Obietni-
ca Zmartwychwstałego Pana. Zewnętrz-
ny wymiar tego Wydarzenia ustępuje 
przed jego wymiarem wewnętrznym. 
Chociaż wiele mówiący był nagły szum 
wiatru i języki ogniste, jakie się ukaza-
ły ponad głowami zebranych i nieocze-
kiwana u tych prostych synów Izraela 
zdolność mówienia różnymi językami, to 
jednak wstępujący do Wieczernika Duch 
Jezusa Chrystusa, Duch Ojca i Syna, tra-
fia przede wszystkim do ducha ludzkie-
go, do ludzkich serc. Narodziny Kościo-
ła60 utożsamiają się z definitywnym 
przeobrażeniem serc apostolskich. Do-
piero w tym momencie wybrani przez 
Pana Jezusa Apostołowie stają się Jego 
świadkami – i zaczynają dawać Mu świa-
dectwo wobec Izraela i tych wszystkich, 
którzy się zgromadzili na Święto. Świa-
dectwo to jest autentyczne, wyposażone 
„mocą z wysokości” , jest skuteczne, wy-
daje owoce w duszach słuchaczy. W ten 
sposób rodzi się Kościół Chrystusa: Lud 
Boży Nowego Przymierza.

Kościół ten nigdy nie przestaje się 
wpatrywać w Chrystusa, w Nim „widzi 
Ojca”. I nigdy nie przestaje wołać do Du-
cha Świętego: „Przyjdź, Ojcze ubogich, 
przyjdź, Dawco łask drogich, przyjdź, 
Światłości sumień”.

Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi Panny

Matka Chrystusowa, która odchodzi 
z tej ziemi za Synem, ma najpełniejszy 
udział w Jego tajemnicy, w tajemnicy Od-
kupienia świata. Udział ten kształtuje całą 
Jej istotę od pierwszej chwili poczęcia aż 
do chwili ostatniej. W tej chwili pierwszej, 
w Niepokalanym Poczęciu, zawiera się już 
jakby w zalążku tajemnica Jej Odejścia: 
Przejście z tej ziemi do nieba. Dziedzic-
two śmierci zaciągnięte przez 
grzech pierworodny zostało 
uchylone w Matce Odkupi-
ciela, za sprawą Jego zasług, 
już w momencie Jej poczę-

cia. Kiedy więc Kościół skupia się na chwi-
li ostatniej Jej ziemskiego pielgrzymowa-
nia, patrzy z uwielbieniem na owoc tego 
pierwszego obdarowania Łaską, które wy-
raziło się ustami Archanioła: „Łaski pełna”).
Ten właśnie owoc ogarnia Kościół w ostat-
niej ziemskiej tajemnicy Matki, którą na-
zwano od początku „Wniebowzięciem”, 
na podobieństwo ostatniej ziemskiej ta-
jemnicy Syna, którą nazwano od począt-
ku „Wniebowstąpieniem”.

Serce Ludu Bożego jest w tej tajem-
nicy przy Bogarodzicy, jest przy Niej 
zwłaszcza w tych dniach, w których li-
turgia co roku wspomina Wniebowzię-
cie. Chociaż święto to zostało w Polsce 
cywilnie zredukowane do rangi zwyczaj-
nego dnia pracy, to jednak w niektórych 
zwłaszcza okolicach naszej Ojczyzny czu-
je się klimat wielkiej Maryjnej uroczy-
stości. Z wielkim wzruszeniem przeży-
wa Lud Boży Archidiecezji Krakowskiej 
odejście Maryi z tej ziemi, czule żegna 
się z Nią w sanktuarium Kalwarii Zebrzy-
dowskiej podczas tzw. Pogrzebu Mat-
ki Bożej, który nawiązuje do tradycji Za-
śnięcia (Dormitio BMV).

Po tym Zaśnięciu, które skupia piel-
grzymów przy tzw. Gróbku Matki Bożej, 
w późnych godzinach wieczornych, w sa-
mym dniu Wniebowzięcia rusza poranna 
uroczysta procesja do głównego kościoła 
Sanktuarium. Wszyscy z radością słuchają 
słów liturgii: Assumpta est Maria in coelum 
i dziękują uwielbionemu Synowi za to, że 
przyjął dla Nieba Tę, która przyjęła Go dla 
Ziemi. Kościół cały wpatruje się w Nią jako 
szczególny Znak Nadziei: „Wielki znak uka-
zał się na niebie: Niewiasta w słońce ob-
leczona i księżyc pod jej stopami, a na jej 
głowie wieniec z gwiazd dwunastu”.

Ukoronowanie
Bądź pozdrowiona, Córo Boga Ojca! 

Bądź pozdrowiona, Matko Syna Bożego! 
Bądź pozdrowiona, Oblubienico Ducha 
Świętego! Bądź pozdrowiona – Przybyt-
ku Trójcy Przenajświętszej! Takimi słowa-
mi przeplatają czciciele Matki Bożej recy-

WieLKa nOWenna RÓżaŃcOWa

tację różańca. Słowa te wielbią Maryję 
jako świątynię Boga żywego, jako przy-
bytek, w którym mieszka Bóg. Przypo-
minają się tu słowa św. Pawła, który pyta 
Koryntian: „Czyż nie wiecie, że ciało wa-
sze jest przybytkiem Ducha Świętego, 
który w was jest?”, bardziej jeszcze przy-
chodzą na pamięć słowa samego Jezusa: 
„Jeśli mnie kto miłuje… Ojciec mój umi-
łuje go, i przyjdziemy do niego, i będzie-
my w nim przebywać”. Ojciec przyszedł 
do Maryi nie tylko jako do Tej, która naj-
bardziej umiłowała Jego Syna. Przyszedł 
i uczynił w Niej mieszkanie już w chwili 
Niepokalanego Poczęcia, a potem w peł-
niejszej jeszcze mierze w chwili Zwia-
stowania i Bożego Narodzenia, a potem 
jeszcze pełniej w chwili Kalwarii i znów 
w chwili Wieczernika Zielonych Świąt, 
i  wreszcie w chwili Wniebowzięcia. Za-
wsze była „łaski pełna”, i równocześnie 
pełnia ta wciąż wzrastała. I coraz pełniej 
mieszkał w Niej Bóg, coraz pełniej była 
„przybytkiem Ducha Świętego”.

W chwili przejścia z tego świata świą-
tynia ta zamknęła się niejako w wymia-
rach ziemi, świata widzialnego – aby 
się otworzyć w wymiarach wieczności, 
świata niewidzialnego i całkowicie Bo-
żego. To otwarcie było naprzód Widze-
niem, oglądem Boga. Równocześnie zaś 
stało się ono Uczestniczeniem w chwa-
le. Skoro tu na ziemi „po części… tylko 
poznajemy” Boga, poznajemy „w zwier-
ciadle” stworzeń, to tam zobaczymy Go 
„twarzą w twarz”. „Wtedy będę pozna-
wał tak, jak i zostałem poznany” takim, 
jaki jest. A to Widzenie potwierdzi naszą 
miłość i równocześnie wyzwoli tę Miłość 
w nieporównanej mierze. Widzenie i Mi-
łość dopełni całej drogi, którą idziemy 
przez Wiarę. W wiecznym Widzeniu od-
słania się też do końca tajemnica czło-
wieka włączona w tajemnicę Słowa Wcie-
lonego. W wiecznym Widzeniu odsłania 
się do końca tajemnica Niewiasty, którą 
wybrał na Matkę swego Syna. Jej udział 
w chwale Boga jest nieporównywalny 
z  udziałem jakiegokolwiek stworzenia. 

Ten więc udział Maryi w chwale 
Boga mamy na myśli, gdy rozwa-
żamy Jej ukoronowanie w niebie.

KaROL KaRdynaŁ WOjTyŁa
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Sensem istnienia człowieka jest miłość

Aborcja eugeniczna czy miłość do chorego dziecka? Z Marią Pikułą, 
mamą Wiktorii, Weroniki, Marka, Jasia i Asi, która zmarła tuż po uro-
dzeniu, rozmawia Jolanta Krasnowska-Dyńka.

Pani Mario, Asia była pierwszym dziec-
kiem. Na pewno wyczekiwanym...

Tak, Asia była naszym pierwszym 
dzieckiem. Półtora roku po ślubie z ra-
dością przyjęliśmy wiadomość o ciąży. 
Oczekiwanie na dziecko było dla nas, jak 
chyba dla większości rodziców, czasem 
przygotowań i nadziei.

Co Pani poczuła, słysząc diagnozę?
Na początku czwartego miesiąca ciąży 

przy badaniu USG okazało się, że dziec-
ko rozwija się nieprawidłowo. Było to 
dla nas ogromne zaskoczenie. Zostali-
śmy skierowani na kolejne badania. Szu-
kaliśmy opinii różnych lekarzy. Niestety, 
wszyscy potwierdzali chorobę dziecka 
i nie widzieli szans na leczenie.

Na czym polegała choroba Asi?
Była to wada letalna, czyli śmiertelna. 

Mózg Asi rozwijał się w sposób niepra-
widłowy i w związku z tym pojawiły się 
również kolejne wady współistniejące.

Czy padła propozycja aborcji?
Tak, praktycznie równolegle ze sta-

wianiem diagnozy z ust lekarzy pada-
ły słowa o konieczności przerwania cią-
ży. Propozycję aborcji czy też „termina-
cji ciąży” słyszałam nawet będąc w szó-
stym miesiącu. W niektórych gabinetach 
lekarskich czułam się jak na sali sądo-
wej, gdzie to ja jestem adwokatem Asi, 
a lekarze oskarżycielami i sędziami zara-
zem. Konsekwentnie odmawiałam abor-
cji, wskazując na wartość życia. 

Po kilku wizytach u różnych lekarzy 
w końcu trafiłam do szpitala, w którym 
uszanowano życie dziecka. Pamiętam, 
jak lekarka szanująca życie od poczęcia 
podczas USG, skupiając się na Asi jako 
osobie, a nie jedynie na jej chorobie, 
pięknie wytłumaczyła nam, gdzie jest 
serduszko, gdzie są rączki, nóżki, nosek. 

Dzięki takiej postawie lekarki poczułam 
opiekę od strony medycznej, a zarazem 
uszanowanie jako mama mającego się 
narodzić dziecka.

Czy proponowano Państwu opiekę nad 
mamą i dzieckiem?

W szpitalu, w którym Asia się urodzi-
ła, otrzymałam propozycję wsparcia. 
A gdy byłam jeszcze w ciąży, zebraliśmy 
informacje o opiece nad ciężko chorymi 
dziećmi i pomocy oferowanej przez ho-
spicja, ponieważ istniała minimalna szan-
sa, że Asia po urodzeniu zostanie z nami 
przez kilka dni.

Jak reagowali lekarze, gdy odmawia-
ła Pani rozwiązania, które sugerowali?

Lekarze, których początkowo spotka-
liśmy, tłumaczyli nam po raz kolejny, na 
czym polega wada dziecka. Pewnie my-
śleli, że odmawiam aborcji, ponieważ 
nie zdaję sobie w pełni sprawy z powa-
gi sytuacji. Jednak gdy zobaczyli, że rozu-
miem i jestem w pełni świadoma konse-
kwencji, wpadali w konsternację. W jed-
nej z klinik, po kolejnym USG i mojej od-
mowie aborcji, lekarze wyszli na chwilę, 
aby porozmawiać ze sobą bez mojego 
udziału. Niestety, wyglądało to tak, jakby 
zupełnie nie wiedzieli, co robić. 

A wystarczy być po prostu człowie-
kiem, towarzyszyć pacjentowi z szacun-
kiem nie tylko, gdy zdrowieje, ale też gdy 
śmiertelnie choruje. Takim pacjentem 
jest również dziecko przed narodzeniem. 
Szacunek do nienarodzonego dziecka ze 
strony lekarza, który dotyka tajemnicy ży-
cia i śmierci, jest bardzo ważny. 

Dziś, niestety, niektórzy samodziel-
nie chcą stawiać granicę między śmier-
cią a życiem, traktując istnienie nienaro-
dzonego dziecka w sposób przedmioto-
wy. Tym bardziej jestem wdzięczna leka-
rzom i personelowi medycznemu, którzy 

potrafią okazać wsparcie i szacunek do 
życia w każdej sytuacji. Dzięki Bogu ta-
kich też spotkaliśmy.

Dzisiaj protestujące nazwałyby Panią 
męczennicą, inkubatorem, chodzącą 
trumną...

Tak, pewnie wielu użyłoby takich okre-
śleń. Co ciekawe, takie uwłaczające god-
ności kobiet słowa mówią ci, którzy sami 
nazywają siebie obrońcami praw kobiet. 
Jest to dla mnie zupełnie niezrozumiałe. 
Będąc w ciąży z Asią, odkryłam, jak wiel-
ka jest godność każdego człowieka. Pan 
Bóg, dając nowe życie, ufa rodzicom po-
czętego dziecka. Bóg obdarzył nas ży-
ciem Asi i złożył nadzieję, że odkryjemy, 
jak wspaniałym jest darem. Zrozumia-
łam, iż jestem jedynym ziemskim świa-
tem, jaki pozna Asia. Tym bardziej pra-
gnęłam dbać o siebie, otaczać miłością 
i pokojem rosnące we mnie życie.

Przebieg ciąży. Co Państwo czuli? Czas 
ciąży to wyjątkowe chwile, kiedy rodzi-
ce przemeblowują mieszkanie, kupują 
łóżeczko, wózek, malutkie ubranka. Wy 
tymczasem wiedzieliście, że Asia urodzi 
się chora, że może nie przeżyć...

Po rozpoznaniu wad letalnych u Asi, 
oczywiście, przeżyliśmy szok, niedowie-
rzanie, wszystkie naturalne pod wzglę-
dem psychologicznym etapy godzenia 
się ze stratą. W pewnym sensie już wte-
dy rozpoczęła się nasza żałoba. Zara-
zem Asia rosła, ciążę coraz bardziej było 
widać. Niektórzy spontanicznie dopyty-
wali nas o dalsze palny, wyprawkę dla 
mającego się narodzić dziecka. Jedynie 
najbliższa rodzina i przyjaciele wiedzieli 
o sytuacji Asi. 

Z mężem skupiliśmy się na przeżywa-
niu teraźniejszości, tego czasu, w któ-
rym Asia z nami była. Lubiłam zastygać 
w ciągu dnia i przez jakiś czas skupiać 
się tylko na dziecku, na delikatnych ru-
chach córeczki, a na badaniach wsłuchi-
wać się w puls Asi. Mąż nieraz śpiewał dla 
niej kołysanki. Myślę, że to takie zwyczaj-
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życiU zaWsze TaK

ne zachowania większości przyszłych ro-
dziców, ale dla nas te chwile były wyjąt-
kowo cenne.

Pogodziliście się z tym, że Asia umrze?
Zawierzyliśmy ją Panu Bogu. Po eta-

pie naturalnego buntu, jaki odczuwa 
się w tak kryzysowych sytuacjach, poja-
wił się we mnie pokój i głębokie poczu-
cie bezpieczeństwa, że Pan Bóg jest bli-
sko nas i się nami opiekuje. Wraz z tym 
doświadczeniem pogodziłam się z fak-
tem, że Asia może umrzeć. Wielu wspa-
niałych ludzi modliło się za nas. Modlili-
śmy się również o cud uzdrowienia, ale 
postanowiliśmy trwać w ufności w każ-
dej sytuacji.

Narodziny Asi. Jak Pani wspomina ten 
dzień – jako wyjątkowo trudny czy jed-
nak też radosny?

Poród odbył się naturalnie i przebiegł 
dość szybko. Tuż po narodzinach Asi le-
karz, na naszą prośbę, ją ochrzcił. Następ-
nie podał mi córeczkę, a uczucie, jakie mi 
wtedy towarzyszyło, to wdzięczność. Gdy 
patrzyłam na Asię, widziałam cichą i po-
korną miłość. Miłość, która pragnie być 
przyjęta, zaakceptowana. Zrobiłam na jej 
czole znak krzyża. Dziś myślę, że to był je-
dyny mój dotyk, gest, jaki mogła jeszcze 
poczuć, ponieważ tuż po narodzinach 
zmarła. Od tamtej pory znak krzyża jest 
dla mnie szczególnym znakiem miłości.

Mogła się Pani z nią pożegnać?
Tak. Po śmierci Asi zawieziono mnie 

do pokoju, w którym leżało jej ciałko. 
Z mężem mogliśmy jeszcze raz się z nią 
pożegnać. Z tego względu również czas 
pogrzebu był dla nas ważnym wydarze-
niem.

Mają Państwo za sobą niezwykle trud-
ne doświadczenie. Pokazuje ono jed-
nak, że warto o tym mówić, bo takie 
świadectwo może zmienić czyjąś de-
cyzję...

Mam nadzieję, że nasze świadectwo 
pomoże innym zrozumieć, iż każde życie 
ma ogromną wartość. Zwolennicy abor-
cji eugenicznej często podają argument, 
że należy dzieci chore abortować, ponie-
waż ich życie nie ma sensu. Ja myślę do-
kładnie odwrotnie. Życie dzieci ciężko 
chorych wskazuje na prawdziwy sens ist-
nienia, który nie tkwi w posiadaniu, zdo-
bywaniu, w sukcesie, ale w miłości. Sen-
sem istnienia człowieka jest miłość.

Dzisiaj jesteście rodzicami czworga 
ziemskich dzieci i jednego niebiańskie-
go. Czy podczas kolejnych ciąż nie ba-
liście się, że sytuacja może się powtó-
rzyć?

Naturalnie obawy się pojawiały, ale, 
na szczęście, zaufanie do Pana Boga i mi-
łość do życia zwyciężyły. Modliliśmy się 
również za wstawiennictwem świętych. 
Duchowym wsparciem jest dla nas tak-
że świadectwo życia bł. Męczenników 
z Pratulina. Rokrocznie pielgrzymujemy 
do tamtejszego sanktuarium, by zawie-
rzyć rodzinę dobremu Bogu. 

Dwa lata po narodzinach i śmierci Asi 
urodziły się nasze córki bliźniaczki: Wik-
toria i Weronika, kolejne dwa lata póź-
niej – syn Marek, a najmłodszy Jaś przy-
szedł na świat w styczniu 2019 r. Dzie-
ci wiedzą o tym, że mają siostrzyczkę 
w  niebie, gdyż regularnie odwiedzamy 
jej grób. Wierzymy, że Asia stoi przed Bo-
żym tronem i pomaga nam służyć Królo-
wi królów.

Co dzisiaj powiedziałaby Pani kobiecie, 
która już wie, że jej dziecko urodzi się 
chore, że może nie przeżyć?

Gdyby była taka możliwość, opowie-
działabym jej naszą historię, wyjaśniając, 
że nie jest sama. Bliskość życzliwych ludzi 
w takiej sytuacji staje się bardzo ważna. 
Bliskość i akceptacja osób, które pozwa-
lają na przeżywanie procesu godzenia się 
z przykrą diagnozą i ze stratą. 

Obecność, troska, towarzyszenie są 
często niedocenianą, a w tym przypad-
ku niezwykle ważną przestrzenią dawa-
nia poczucia bezpieczeństwa kobietom 
w kryzysowych ciążach oraz ich bliskim. 
Gdyby była taka potrzeba, wskazałabym 
miejsca oferujące fachową pomoc. Sta-
rałbym się wyjaśnić, że nawet wtedy, gdy 
po ludzku wydaje się nam, że jesteśmy 
bezradni, możemy bardzo wiele zrobić: 
możemy kochać.

Dziękuję za rozmowę.

jOLanTa KRasnOWsKa-dyŃKa
echo KatolicKie nR 5/2021
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Bądź zawsze gotów odpowiedzieć każdemu, 
kto zażąda uzasadnienia twojej nadziei

Powyższy fragment 1  Listu św.  Pio-
tra Apostoła wzywa nas do pozbycia się 
lęku i kształtowania w sobie usposobie-
nia, z którego w naturalny sposób wypły-
wa postawa gotowości do obrony wia-
ry. Najważniejsze jest uczczenie Chrystu-
sa w naszych sercach oraz rzeczywiste 
posiadanie i przeżywanie nadziei. Jeżeli 
ją mamy, to będziemy jej bronili. Praw-
dziwość naszego świadectwa potwier-
dzona jest czystym sumieniem. Umac-
nia je łagodność i szacunek dla każde-
go człowieka. 

Zbyszek: Pod koniec października wra-
cając wieczorem samochodem z pracy 
do domu, napotkałem w okolicach Placu 
św. Jana Pawła II manifestację tzw. „straj-
ku kobiet”. Jechałem przez pewien czas 
w korku równolegle z grupkami manife-
stantów idących wzdłuż ul. Ruskiej. Ma-
szerujący, wśród których było też wie-
lu mężczyzn, wznosili wulgarne okrzy-
ki i nieśli tablice z błyskawicami i hasła-
mi „strajku kobiet”. Obraz był dla mnie 
wstrząsający. 

Jadąc samochodem, miałem aku-
rat włączone radio, w którym była pro-
wadzona modlitwa różańcowa. W jed-
nej chwili podjąłem decyzję, aby otwo-
rzyć okna samochodu i dać radio na tyle 
głośno, aby manifestanci słyszeli odma-
wiany różaniec. Było w tym trochą mo-
jej przekory i chęci zrobienia „prywatnej” 
kontrmanifestacji, ale było też dla mnie 
jasne, że muszę jakoś zareagować na 
to, co się dzieje obok mnie, bo daję tym 
świadectwo swojej wiary. Głośna modli-
twa różańcowa została widocznie usły-
szana, bo dochodziły okrzyki pod moim 
adresem. Później przez jakiś czas w okoli-

„Nie bójcie się tego, czego oni się boją, ani nie dajcie się zastraszyć! 
Chrystusa Pana czcijcie w waszych sercach jako Świętego i bądźcie 
zawsze gotowi odpowiedzieć każdemu, kto zażąda uzasadnienia wa-
szej nadziei. Bądźcie jednak delikatni i pełni respektu. Zachowujcie 
czyste sumienie, aby zawstydzić tych, którzy was oczerniają i urągają 
waszemu chrześcijańskiemu postępowaniu” (1  P 3, 14-16).

UMiŁOWany i UMiŁOWana

cach Pl. Dominikańskiego jechałem rów-
nolegle do samochodów oblepionych 
plakatami z błyskawicami i wulgarnymi 
hasłami „strajku”, towarzysząc im cały 
czas z transmisją głośno odmawianego 
różańca. Z samochodów padały zdziwio-
ne spojrzenia.

Wydarzenia ostatnich miesięcy, i nie 
tylko, powodują, że często musimy nie-
spodziewanie reagować i pokazywać, po 
czyjej jesteśmy stronie. Może się to zda-
rzyć w pracy, na ulicy lub wśród osób 
bliskich. 

Postawa „Nie wstydzę się Jezusa” musi 
mieć jednak początek w naszych ser-
cach poprzez wiarę, nadzieję i miłość. 
Nie wstydzimy się Go sami przed sobą, 
jeżeli w Jego ręce oddajemy stery na-
szego życia, zawierzając Mu siebie i na-
szych najbliższych, szczerze za nich dzię-
kując i troszcząc się, aby nasze życie było 
na chwałę Bożą.

Przyznawanie się do Jezusa ma swój 
dalszy ciąg w naszym życiu małżeń-
skim. Realizuje się ono poprzez dbałość 
o kształt naszej miłości we wszystkich 
aspektach: poprzez wzajemny zachwyt, 
bliskość, jedność, gotowość do służe-
nia, zaufanie, wzajemny szacunek i od-
powiedzialność. Podstawą tego jest wy-
próbowana wiara, że to Bóg jest daw-
cą i źródłem miłości, a my jedynie jeste-
śmy Jego narzędziami. Piękne przeży-
wanie miłości małżeńskiej jest oddawa-
niem chwały Panu Bogu i świadectwem 
Jego wielkości.

Dzieci, którymi nas Pan Bóg obdaro-
wał, są dla nas wielkim skarbem i rado-
ścią. Mamy poczucie, że naszym zada-
niem jest wspieranie ich, aby realizowa-

ło się w nich to dobro, które Pan Bóg 
zaplanował. Zawierzamy Mu ich drogę 
przez życie. Przyznawanie się do Jezusa 
wobec dzieci wyraża się poprzez szczerą 
radość z tego, że po prostu są, że widzi 
się w nich Boży dar, dostrzega ich pięk-
no i rozmaite talenty, które mają w so-
bie. Trzeba być gotowym do ich słucha-
nia, rozeznawania ich naturalnych zdol-
ności, pomocy w wyborze tego, co jest 
dla nich najwłaściwsze oraz bronienia 
przed zagrożeniami. Trzeba dokładać 
starań, aby były przygotowane do samo-
dzielnego życia i umiały żyć jego pełnią.

Eliza: Żyjąc w rodzinie i mieszkając ra-
zem, dajemy świadectwo o tym, co jest 
dla nas prawdziwą wartością. Postawa 
„Nie wstydzę się Jezusa” urzeczywistnia 
się poprzez jednoznaczny i zdecydowa-
ny wybór, że na pierwszym miejscu sta-
wiamy dbałość o naszą relację z Panem 
Bogiem, poprzez codzienną modlitwę, 
uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej 
Eucharystii, udział w rozmaitych wspól-
notowych spotkaniach i rekolekcjach 
oraz dbałość o atmosferę wzajemnego 
zaufania, bliskości i ciepła w relacjach 
rodzinnych: chętne ofiarowanie swoje-
go czasu i uważne słuchanie, wzajem-
ne „lubienie się”, rozmowy, spacery, wy-
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cieczki i zabawy. W dobrej atmosferze 
rodzinnej wiara ma szansę właściwie się 
ukształtować i dojrzeć. Sprawdzianem 
tego będzie, lub już jest, postawa do-
rastających dzieci. Czy one również nie 
będą się wstydziły Jezusa?

Zbyszek: Ojciec Kazimierz używa cza-
sem powiedzenia: „Najpierw trzeba być 
dobrym i przyzwoitym człowiekiem, 
w następnej kolejności dobrym chrze-
ścijaninem, a dopiero na samym koń-
cu – świętym. Nie jest dobrze, jeżeli 
ktoś chce być od razu świętym, pomija-
jąc dwa pierwsze etapy” (mamy nadzie-
ję, że udało nam się w miarę dokładnie 
powtórzyć słowa Ojca). Powiedzenie to 
w bardzo trafny sposób oddaje koniecz-
ność włączenia wiary i dawania świadec-
twa o niej w  całokształt naszego życia 
i człowieczeństwa. Przede wszystkim to 
sam Pan Bóg wymaga od nas autentycz-
ności i szczerego nawrócenia we wszyst-
kich sferach naszego życia.

Eliza: Przekładając te słowa na re-
alia małżeństwa, można powiedzieć, że 
pierwszym i najważniejszym świadec-
twem prawdziwości naszej wiary jest 
dbałość, aby być jak najlepszym mężem 
lub jak najlepszą żoną – we wszystkich 
możliwych aspektach. Od-
nosząc natomiast słowa te 
do życia rodzinnego, któ-
re jest miejscem przygo-
towania naszych dzieci do 
dorosłości, można powie-
dzieć, że pierwszoplano-
wa jest troska o wzrasta-
nie dzieci do człowieczeń-
stwa, kształtowanie w nich 
wrażliwości, umiejętności 
dostrzegania piękna, cie-
kawości świata, przy jed-
noczesnym wystrzeganiu 
się czegokolwiek, co mo-
głoby zniszczyć w nich na-
turalną wrażliwość i zdol-
ność zachwytu. 

Z tego punktu widzenia 
ważne jest, aby potrafiły 
i chciały realizować swo-
je zainteresowania i pasje, 
uczyły się wykonywania 
różnych prac, posługiwa-
nia się narzędziami, zdo-

bywały umiejętności kulinarne, plastycz-
ne i muzyczne, mądrze przygotowywały 
się do tego, by w przyszłości być mężem, 
żoną, ojcem, matką, aby potrafiły rów-
nież właściwie wybrać przyszły zawód 
i zrealizować swoje życiowe powołanie.

Zbyszek: Takie nastawienie jest bar-
dzo ważne w przeżywaniu wiary w ży-
ciu rodzinnym, jak również ma wiel-
kie znaczenie w tym, jak nas widzą oso-
by z  zewnątrz, dla których wiara bywa 
czymś obcym.

W zetknięciu ze światem, który jest 
z dala od Pana Boga i jest nieraz wobec 
Niego wrogo nastawiony, niezbędne jest 
odważne, ale też łagodne odpowiadanie 
na wątpliwości i zarzuty. Trzeba starać się 
posiadać przynajmniej na pewnym ele-
mentarnym poziomie wiedzę, dzięki któ-
rej można odnieść się do zarzutów sta-
wianych pod adresem chrześcijan, kato-
lików i Kościoła. Osoby, które wypowia-
dają takie osądy często mają bardzo po-
wierzchowną wiedzę rozpowszechnianą 
obecnie przez rozmaite środki przekazu. 
Nie chcą bądź nie potrafią sprawdzić ich 
rzetelności. Wchłaniają tendencyjnie po-
dawane wiadomości. Niechęć lub nawet 
wrogość wobec Pana Boga i Kościoła wy-

pływa w wielu przypadkach z odejścia od 
wskazań moralnych i układania sobie ży-
cia według własnych kryteriów. Często 
takie negatywne nastawienie przecho-
dzi z rodziców na dzieci, bywa też zawi-
nione przez niewłaściwe relacje rodzin-
ne. Niejednokrotnie osoby takie są bar-
dzo zacietrzewione i agresywne w swo-
jej niechęci. 

Trzeba starać się odważnie z nimi roz-
mawiać, nie dając się jednak sprowoko-
wać do przesadnej gwałtowności. Naj-
ważniejsza w tym wypadku jest modli-
twa, a szczególnie Różaniec, zawierze-
nie tych trudnych spraw Jezusowi i Ma-
ryi, jak również ofiarowanie w tej inten-
cji naszych drobnych wyrzeczeń i  nie-
dogodności.

Przed kilku laty w pracy musiałem sta-
nąć w obronie przedszkola Sióstr Jadwi-
żanek, do którego chodziło troje naszych 
dzieci, ponieważ było ono niesprawie-
dliwie obmawiane i wyśmiewane, mniej 
więcej w stylu: „Siostry to tylko uczą dzie-
ci klepania paciorków i chodzenia ze zło-
żonymi rączkami”.

Opowiadanie się po stronie Jezusa 
musi też, w naszym odczuciu, przekła-
dać się na decyzje, które podejmujemy 

w życiu społecznym, cho-
ciażby poprzez uczestnic-
two w wyborach. W ostat-
nich latach różne środowi-
ska tak radykalnie pokaza-
ły swoje prawdziwe obli-
cza, że nie sposób pozwo-
lić sobie w tym względzie 
na dowolność. Oczywi-
ście nie chodzi o idealiza-
cję kogokolwiek i ślepotę 
na zło i wady, od których 
nikt nie jest wolny. Zawsze 
trzeba zachowywać rozsą-
dek i umiar w swoim zaufa-
niu. Najważniejsze jest, aby 
nie zatracić nadziei i wiary 
w Bożą opiekę, zawierza-
jąc trudne sprawy Kościo-
ła i  naszej Ojczyzny Bogu 
i Maryi – Matce Kościoła 
i Królowej Polski.

eLiza i zBignieW 
WiszniOWscy

UMiŁOWany i UMiŁOWana



KRÓLOWa POKOjU24

sŁOWO BOże W cOdziennOści
fOT. eWa sOŁecKa

A skądże mi to, 
że Matka mojego Pana 

przychodzi do mnie?  
(łk 1, 4)

Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem.
 Zasiewa się zniszczalne – 

powstaje zaś niezniszczalne; 
sieje się niechwalebne – powstaje chwalebne; 

sieje się słabe – powstaje mocne 
(1 Kor 15, 42-43)
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Zatroskany o misje
Pontyfikat Franciszka przypada na trwający od lat czas 

globalizacji wielu aspektów ludzkiego życia, począwszy od 
polityki międzynarodowej, ekonomii, przez przemysł, mi-
grację ludów – zwłaszcza ze „strefy Południa” – aż po nowe, 
bardzo śmiałe plany „świata” na kulturę, a w konsekwencji 
na życie obyczajowe. Papieskie nauczanie  wbrew oczeki-
waniu wielu – nie zmieniło dotychczasowej koncepcji Ko-
ścioła, który nadal w swojej naturze jest misyjny (Ad gen-
tes, 2). Tak jak za czasów Jezusa Chrystusa, Boskiego Odku-
piciela i Misjonarza, jest on nadal posłany do wszystkich lu-
dów i narodów z nakazem głoszenia Ewangelii, aż po krań-
ce świata (Mt 28, 19-20). Tym, co od zawsze uwiarygadnia 
obecność uczniów Jezusa Chrystusa w świecie, jest mi-
łość, która nadaje niepowtarzalny smak świadectwu wiary. 

„Po tym poznają, żeście uczniami moimi – mówił Pan 
Jezus – jeśli się będziecie wzajemnie miłowali” (J 13, 35). 
W tym właśnie duchu Ojciec Święty Franciszek daje dowo-
dy swojej pasterskiej troski o Kościół powszechny, w tym 
misyjny, i zachęca nas, abyśmy dzięki codziennej święto-
ści, która nikogo nie czyni mniej ludzkim, budowali lep-
szy świat (Gaudete et exultate, 34). Dzięki temu chrześci-
janie mogą dawać świadectwo, że Bóg jest miłością, któ-
rej świat nagląco potrzebuje, bo bez miłości nic nie będzie 
prawdziwe i trwałe.

BisKUP jan PiOTROWsKi
KOMisja ePisKOPaTU POLsKi ds. Misji

BisKUP KieLecKi

„Wesoła Gromadka” lubi pomagać!

W tłusty czwartek, 11 lutego br., 
przedszkole nr 122 „Wesoła Gromadka” 
przeprowadziło kolejną akcję charyta-
tywną. Tym razem nasze przedszkolaki 
przygotowały breloki w kształcie pącz-
ków-donatów, które można było nabyć 
przy wejściu do przedszkola. 

Jak zawsze wspaniali Rodzice naszych 
podopiecznych nie zawiedli. Dzięki ich 
ofiarności przekazaliśmy 530 zł na akcję 
„Wyślij pączka do Afryki 2021”, Ojców Ka-
pucynów, która potrwa jeszcze do świąt 
Wielkiejnocy. Zaraz po przesłaniu zebra-
nej kwoty na konto Akcji otrzymaliśmy 
podziękowanie Ojców Kapucynów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Ro-
dzicom i Przedszkolakom za udział w ak-
cji. Jestesmy bardzo poruszeni Waszą 
wrażliwością na potrzeby innych.

 
MaRiOLa gŁOgOWsKa

hTTPs://PaczeK.KaPUcyni.PL/

Szczęść Boże!
Dzisiaj otrzymaliśmy od Pani daro-

wiznę złożoną w imieniu Przedszko-
la Nr 122 Wesoła Gromadka we Wro-
cławiu,  w ramach akcji „Wyślij pącz-
ka do Afryki 2021”. Misjonarze zamie-
nią Waszą ofiarę na posiłki dla osiero-

conych dzieci, lekarstwa dla chorych, 
czystą i zdrową wodę i wiele innych 
dobrych rzeczy. 

Przez ręce misjonarzy kapucynów 
Wasza pomoc trafi do najbardziej po-
trzebujących. Dzięki tej darowiźnie 
dzieci zjedzą ciepły posiłek, pójdą do 
szkoły i poczują, że ktoś o nich dba. 
Bardzo dziękujemy! 

Będziemy mogli otoczyć opieką lu-
dzi starszych, samotnych i niezarad-
nych. Bardzo dziękujemy!

Dzięki Waszej darowiźnie nasi mi-
sjonarze spełnią wiele uczynków mi-
łosierdzia. To będą Wasze uczynki mi-
łosierdzia!

Prosimy zachęcić bliskich i przyja-
ciół do przyłączenia się do misyjne-
go dzieła Kościoła a wspólnie zrobi-
my wiele dobrego!

Misjonarze kapucyni otaczają Was 
swoją modlitwą.

BR. jeRzy sTeLiga OfMcap

Darowiznę na pomoc ubogim w Afryce można wpłacić na numer konta: 26 1240 4533 1111 0010 5274 9794
FUNDACJA KAPUCYNI I MISJE, ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków
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Jak pomóc zmarłym? Pogrzeby

Miłosierdzie wobec bliźnich nie kończy się z chwilą śmierci. W chrze-
ścijaństwie, zgodnie z duchem Ewangelii, otaczano czcią także cia-
ło zmarłego. W tradycji chrześcijańskiej cmentarz jest określany jest 
jako nekropolia, czyli miasto umarłych. Obrzędy pogrzebowe i grze-
banie z szacunkiem ciał zmarłych traktowano jako jeden z najważ-
niejszych obowiązków pobożności.

Pogrzeb Jezusa to najbardziej wy-
mowny przykład szacunku dla ciała 
zmarłego człowieka. Ewangelie nie poda-
ją szczegółów pogrzebu Jezusa. Wiado-
mo, że musiano się śpieszyć, gdyż zbliżał 
się czas paschy, podczas której nie wol-
no było czynić pochówków. Ciało Jezusa 
zostało zdjęte z krzyża i przekazane jego 
ciało Matce Maryi. 

Święty Augustyn (354-430) mówiąc 
o  chrześcijańskich obowiązkach wzglę-
dem zmarłych, pouczał, iż nie godzi się 
lekceważyć i pomiatać ciałem umarłych, 
zwłaszcza ciałem sprawiedliwych i  wier-
nych, gdyż ich duch święcie posługiwał 
się ciałem jako narzędziem i pomocą do 
wszystkich dobrych uczynków. Jeżeli bo-
wiem odzież, pierścień lub jakieś inne rzeczy 
odziedziczone po ojcu stają się tym droższe 
dla dzieci, im większa jest ich miłość ku ro-
dzicom, to żadną miarą nie należy lekcewa-
żyć ciała, z którym jesteśmy bliżej złączeni 
niż z jakąkolwiek odzieżą. Ciało bowiem nie 
jest ozdobą lub pomocą z zewnątrz, lecz na-
leży do natury człowieka. (…) Dlatego od 
dawna troszczono się o to, aby z uczynną 
czcią oddawać ostatnią posługę sprawiedli-
wym i starano się o sprawianie i pogrzebu 
(św. Augustyn, De cura pro mortuis, IV, 5)

Obowiązek pogrzebania ciała był tak 
ważny, że nawet w trudnych sytuacjach 
nie wolno go było zaniedbywać. Moż-
na tu przytoczyć szczególny przypadek 
z wojny polsko-bolszewickiej. W dniach 
14-15 sierpnia 1920 r. pod Ossowem ro-
zegrała się bitwa warszawska. Zakończy-
ła się ona zwycięstwem Polski nad bol-
szewikami. Po przegranej bitwie bolsze-
wicy wycofali się i pozostawili na polu 
walki poległych żołnierzy. Wtedy Polacy 
pozbierali z pól ciała zabitych i pocho-
wali ich we wspólnej mogile przy małej 

kaplicy w Ossowie. W skład cmentarza 
wchodzi osiem zbiorowych mogił i jed-
na pojedyncza oraz obelisk z napisem:

14 sierpnia 1920 r. 
Siedmiokroć odpieraliśmy 
hordy bolszewickie i tu 
padliśmy u wrót stolicy 
a wróg odstąpił.
Polacy nie zapomnieli również o bol-

szewikach, a więc pokonanych wrogach. 
Zebrawszy ich rozrzucane ciała pocho-
wali je we wspólnej mogile na skraju 
lasu, na południe od rzeczki Długa. Nad 
mogiłą usypali kopiec i zatknęli nad nim 
drewniany prawosławny krzyż. To miej-
sce spoczynku poległych bolszewików 
jest zaznaczone do dzisiaj. 

Szacunek dla zmarłych towarzyszył 
ludzkości od zawsze. Także dzisiaj bar-
dzo ważne jest dla nas oddanie ostat-
niego szacunku zmarłemu, ostatnie po-
żegnanie i pochówek. Nasza obecność 
i modlitwa, a szczególnie przyjęta w in-
tencji zmarłego Komunia święta to ostat-
nia przysługa, jaką oddajemy temu czło-
wiekowi, jego ciału, a czasem prochom. 
Pogrzeb chrześcijański jest obrzędem li-
turgicznym Kościoła i wyraża wiarę w ży-
cie wieczne i zmartwychwstanie. 

W Katechizmie Kościoła Katolickiego 
czytamy: Kościół, który jak matka nosił sa-
kramentalnie swoim łonie chrześcijanina 
podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towa-
rzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać 
go w ręce Ojca. Ofiaruje on Ojcu, w Chry-
stusie, dziecko Jego łaski i w nadziei skła-
da w ziemi zasiew ciała, które zmartwych-
wstanie w chwale. Ofiarowanie to dokonu-
je się w pełni w czasie celebracji Ofiary eu-
charystycznej. Błogosławieństwa, które ją 
poprzedzają i po niej następują, są sakra-
mentaliami (KKK 1683).

Kto ma prawo do pogrzebu 
katolickiego?

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. 
stwierdza w kan. 1176 §1, że wierny 
zmarły, który poprzez przyjęcie chrztu 
świętego należy do wspólnoty Kościo-
ła, powinien mieć, zgodnie z przepisa-
mi prawa, pogrzeb kościelny. Przysłu-
guje także katechumenom, a więc tym, 
którzy przygotowywali się do przyjęcia 
chrztu. Według przepisów prawa kościel-
nego ordynariusz miejsca może zezwolić 
na pogrzeb kościelny dzieci, które zmarły 
przed chrztem, pod warunkiem, że rodzi-
ce zamierzali je ochrzcić. Należy zazna-
czyć, że w Polsce nie ma potrzeby zwra-
cania się po taką prośbę, ponieważ Kon-
ferencja Episkopatu Polski wydała stałe 
pozwolenie na takie pogrzeby. 

Za zgodą biskupa diecezjalnego ist-
nieje również możliwość pogrzebu 
ochrzczonych należących do jakiegoś 
Kościoła lub wspólnoty kościelnej nie-
katolickiej w razie nieobecności ich wła-
snego szafarza, jeśli za życia nie wyrażali 
sprzeciwu wobec tej ewentualnej formy 
ich pogrzebu. Jeśli chodzi o miejsce po-
grzebu, zazwyczaj jest w parafii zamiesz-
kania zmarłego. Jeżeli pogrzeb odbywa 
się poza parafią zamieszkania, potrzeb-
na jest zgoda na pochówek proboszcza, 
na którego parafii zmarły zamieszkiwał. 

Czy można odmówić 
pogrzebu katolickiego?

Są trzy przypadki, w których odmawia 
się pogrzebu:

1. Notorycznym apostatom, here-
tykom i  schizmatykom, jeśli przed 
śmiercią nie wyrazili żadnych oznak 
pokuty. Herezją nazywa się uporczy-
we, po przyjęciu chrztu, zaprzecza-
nie jakiejś prawdzie, w  którą należy 
wierzyć wiarą boską i katolicką, albo 
uporczywe powątpiewanie o  niej; 
apostazją – całkowite porzucenie 
wiary chrześcijańskiej, schizmą – od-
mowa uznania zwierzchnictwa Bi-
skupa Rzymskiego lub utrzymywa-
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nia wspólnoty z członkami Kościoła, 
uznającymi to zwierzchnictwo.

2. Również wierni, którzy świado-
mie wybrali spalenie ciała z motywów 
przeciwnych wierze chrześcijańskiej, 
a przed śmiercią nie zmienili swej de-
cyzji, są pozbawieni prawa do pogrze-
bu kościelnego. 

3. Trzecią kategorię wiernych, któ-
rych powinno się odmówić tego pra-
wa, stanowią jawnogrzesznicy, którzy 
przed śmiercią nie okazywali oznak 
żalu. Pozbawia się ich tego prawa tyl-
ko wtedy, kiedy pozwolenie na odpra-
wianie pogrzebu katolickiego wywoła-
łoby publiczne zgorszenie wśród wier-
nych. Taka sytuacja może zaistnieć tyl-
ko wówczas, kiedy spełnione są trzy 
warunki: jawne grzeszne życie, brak 
oznak skruchy przed śmiercią oraz nie-
bezpieczeństwo publicznego zgorsze-
nia przez ewentualne urządzenie po-
grzebu niepojednanemu. Skoro już za 
życia jego postępowanie wbrew na-
uce Kościoła wywoływało u wiernych 
publiczne zgorszenie, to konsekwent-
nie przyznanie prawa pogrzebu temu 
grzesznikowi będzie w jakimś sensie 
zgorszeniem. Taka sytuacja może mieć 
miejsce w przypadku urządzenia po-
grzebu katolickiego tym, którzy głosi-
li za życia publicznie poglądy sprzecz-
ne z nauką Kościoła i prowadzili dzia-
łalność, która demoralizowała zwłasz-
cza dzieci i młodzież. 

Warto w tym miejscu przytoczyć tekst 
kanonu Kodeksu Prawa Kanonicznego: 
kan. 1184-1185: Jeśli przed śmiercią nie 
dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu ko-

ścielnego powinni być pozbawieni: noto-
ryczni apostaci, heretycy i schizmatycy; 
osoby, które wybrały spalenie swojego cia-
ła z motywów przeciwnych wierze chrze-
ścijańskiej; inni jawni grzesznicy, którym 
nie można przyznawać pogrzebu bez pu-
blicznego zgorszenia wiernych. Gdy po-
wstaje jakaś wątpliwość, należy się zwrócić 
do miejscowego ordynariusza, do którego 
decyzji należy się dostosować. Pozbawie-
nie pogrzebu zawiera w sobie także odmo-
wę odprawienia jakiejkolwiek Mszy świętej 
pogrzebowej.

Pogrzeb samobójców
Katechizm Kościoła Katolickiego 

w  nr  2280 jednoznacznie stwierdza, 
że samobójstwo zaprzecza naturalne-
mu dążeniu istoty ludzkiej do zachowa-
nia i przedłużenia swojego życia. Pozo-
staje ono w  głębokiej sprzeczności z na-
leżytą miłością siebie. Jest także zniewa-
gą miłości bliźniego, ponieważ w sposób 
nieuzasadniony zrywa więzy solidarno-
ści ze społecznością rodzinną, narodową 
i  ludzką, wobec których mamy zobowią-
zania. Samobójstwo sprzeciwia się miło-
ści Boga żywego. 

Nauczanie Kościoła podkreśla, że jest 
to czyn zdecydowanie zły. Kościół na-
dal traktuje samobójstwo jako grzech. 
Istnieją jednak okoliczności, które łago-
dzą odpowiedzialność. W świetle współ-
czesnej nauki Kościoła mogą przy samo-
bójstwie wystąpić takie czynniki, któ-
re mogą zmniejszyć osobistą odpowie-
dzialność człowieka za ten czyn. Roz-
wój wiedzy psychologicznej doprowa-
dził do odkrycia skomplikowanych pro-

cesów i przyczyn prowadzących do czy-
nów samobójczych. Często w takich wy-
padkach występuje choroba psychiczna, 
niedojrzałość emocjonalna, mała odpor-
ność psychiczna, samotność, utrata sen-
su życia itd.

Dzisiaj inaczej oceniamy samobójstwo 
z punktu widzenia moralnego. Kościół 
odmawiał niegdyś pogrzebu samobój-
ców, dziś już tak nie robi. W Katechizmie 
Kościoła Katolickiego czytamy: 

Ciężkie zaburzenia psychiczne, strach 
lub poważna obawa przed próbą, cierpie-
niem lub torturami mogą zmniejszyć od-
powiedzialność samobójcy. Nie powin-
no się tracić nadziei dotyczącej wieczne-
go zbawienia osób, które odebrały sobie 
życie. Bóg w sobie wiadomy sposób może 
dać im możliwość zbawiennego żalu. Ko-
ściół modli się za ludzi, którzy odebrali so-
bie życie (KKK 2282-2283). 

Bardzo trafnie wyjaśnił to ks. Antoni 
Bartoszek, teolog moralista z UŚ mówiąc 
w jednym z wywiadów: 

Myślę, że taka właśnie była myśl Kościo-
ła przed laty: odmawiał grzebania samo-
bójców, bo miała to być działalność peda-
gogiczna i odstraszająca wobec samobój-
stwa. Jednak nauka o Bożym miłosierdziu 
nie wymazuje rzeczywistości grzechu. ona 
nie oznacza takiego poklepywania czło-
wieka: ,,niczym się nie przejmuj, wszyst-
ko jest w porządku”. Nie. Błagamy o miło-
sierdzie właśnie dlatego, że mamy świado-
mość grzechu. Im więcej jest w samobój-
stwie premedytacji i zaplanowania, tym 
więcej potrzeba modlitwy o miłosierdzie. 

CIĄG DALSZY NA S.  28
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Bo wtedy ten wybór człowieka jest bar-
dziej świadomy, bardziej wolny. A im więcej 
w samobójstwie jest desperacji, przeraże-
nia, strachu, tym odpowiedzialność za ten 
czyn jest mniejsza. Jednak co do konkret-
nych przypadków człowiek nie ma prawa 
bawić się w sędziego. 

Należy podkreślić, że Kościół zostawia 
Bogu osąd człowieka, który dopuścił się 
samobójstwa. Przecież tylko On tak na-
prawdę wie, co rozgrywało się w sercu 
takiego człowieka. Dlatego nie można 
mówić, że ten, kto odebrał sobie życie, 
jest potępiony. Nie można również za-
pomnieć o rodzinie człowieka, który ode-
brał sobie życie. Oni tak bardzo potrze-
bują wsparcia modlitewnego wspólno-
ty Kościoła. Odmówienie pogrzebu do-
dałoby im jedynie bólu po stracie uko-
chanej osoby. 

CIĄG DALSZY ZE S.  27 Warto w tej kwestii przytoczyć słowa 
z  dokumentu metropolity lubelskiego 
abp. Józefa Życińskiego z  2004  r, gdzie 
czytamy: 

Nie ma żadnych podstaw, aby do ka-
tegorii ,,jawnych grzeszników” zaliczać 
osoby cierpiące na zaburzenia psychicz-
ne czy stany depresyjne. W realizacji za-
sady Kodeksu Prawa Kanonicznego nie 
można więcej zacierać różnic miedzy sa-
mobójstwem, które wynika z programo-
wego odrzucenia chrześcijańskich zasad 
życia (…) a samobójstwem, które sta-
nowi wynik choroby psychicznej, depre-
sji lub głębokich stresów. W pogrzebach 
osób należących do drugiej z wymienio-
nych grup nie należy wprowadzać żad-
nych modyfikacji liturgicznych, gdy nie 
ma uzasadnionych podstaw, aby do kon-
kretnej sytuacji odnosić pojęcie jawnych 
grzeszników. Podobne praktyki stanowi-
łyby zaprzeczenie postawy duszpaster-

skiej, raniąc właśnie te środowiska, któ-
rym potrzebne jest szczególne współczu-
cie i chrześcijańska solidarność. Kapłań-
skim obowiązkiem pozostaje modlitewna 
więź z tymi, którzy załamali się ostatecz-
nie w nierównych zmaganiach z cywiliza-
cją podporządkowaną bezdusznym zasa-
dom sukcesu i konsumpcji. 

Trzeba jednak podkreślić, że należy 
odmówić katolickiego pogrzebu w sy-
tuacji całkiem świadomego i dobrowol-
nego odebrania sobie życia w celu oka-
zania swej pogardy dla Stwórcy. Naucza 
o tym wyraźnie Katechizm Kościoła Ka-
tolickiego: Samobójstwo popełnione z za-
miarem dania ,,przykładu”, zwłaszcza lu-
dziom młodym, nabiera dodatkowo cięża-
ru zgorszenia. Dobrowolne współdziałanie 
w samobójstwie jest sprzeczne z prawem 
moralnym (KKK 2282).

Ks. janUsz KOścieLniaK

MÓdLMy się za zMaRŁych

Moje spotkanie z covidem
Gdy rozpoczęła się epidemia coronavi-

rusa w Polsce rok temu, mówiłam sobie 
„trzeba trzymać się, ale też trzeba starać 
się w miarę normalnie żyć”, a więc stoso-
wałam się do zaleceń Ministerstwa Zdro-
wia. Starałam się pozostawać w domu. 
Na szczęście mamy działkę i na niej od-
poczywaliśmy. 

Nie było nam bardzo trudno, chociaż 
nie mogliśmy uczestniczyć w Eucharystii. 
Zastąpiliśmy Ją oglądaniem transmisji 
telewizyjnych. Wydawało mi się, że cho-
roba jest daleko. Niestety, po pewnym 
czasie zaczęły chorować na covid zna-
ne mi osoby. Zmarł też jeden ze znajo-
mych. Wstrząsnął mną pogrzeb. Nie było 
zmarłego w czasie Mszy żałobnej. Trum-
na była opakowana czarną folią. Żałob-
nicy utrzymywali dystans. Powoli zaczy-
nałam rozumieć powagę sytuacji. 

Nie nosiłam maseczki, bo mam prze-
szczepioną rogówkę i maseczka podraż-
niała to oko, nosiłam więc przyłbicę. Ży-
cie poza epidemią toczyło się normalnie. 
Jednak okazało się, że w tym czasie mu-
szę przygotować się do operacji. W trak-
cie badań znalazłam się w   poczekalni, 
w której było zbyt wielu pacjentów. Nie 

było możliwości utrzymania dystansu. 
W tym tłumie czekałam około 1,5 godz. 
Nazajutrz odczułam zasadniczą zmianę 
samopoczucia. Powoli zwiększała mi się 
temperatura. Poza tym innych objawów 
nie miałam. Z czasem stałam się apatycz-
na, nic mi się nie chciało. Przez kilka dni 
nie chciało mi się ani jeść, ani pić. Naj-
chętniej po prostu leżałam. 

Test nie dał jednoznacznego wyniku. 
Dopiero po tygodniu, powtórny test po-
twierdził, że jestem ofiarą coronavirusa. 
Temperatura wzrosła mi do 39 stopni C. 
Pani doktor przepisała mi silny antybio-
tyk. Musiałam zażyć dwie serie. Wciąż nie 
jest jednak całkiem dobrze; jestem osła-
biona. Mam nadzieję, że z czasem po-
wrócę do zdrowia.

Spodziewałam się, że medycyna szyb-
ko znajdzie sposób na coronavirusa, ale 
to nie nastąpiło. Pojawiły się szczepion-
ki, wszyscy mieli nadzieję, że szczepie-
nia pozwolą powoli zwyciężyć epidemię. 
Potem jednak okazało się, że wirus zmie-
nia się i wytwarza odmiany odporne na 
opracowaną szczepionkę. 

Obecne czasy to niesamowity rozwój. 
Wydawało się, że nauka znajdzie rozwią-

zania wszystkich problemów. Ale cóż, 
taki mały wirus wymyka się ze wszystkich 
pułapek. Trzeba wrócić do tych dwóch 
skrzydeł: rozumu i wiary. 

Musimy sobie przypomnieć, że Pan 
Bóg, Stwórca świata, jest Wszechmoc-
ny. On chce, by ludzie oddali się Jego 
wszechmocy, by sobie przypomnieli 
Jego przykazania, nawrócili się i zaczę-
li żyć, licząc się z Jego wolą.

Ten wymykający się wirus zagrał na 
nosie zadufanemu w sobie światu, który 
uwierzył, że potrafi wszystko. Czy ta sytu-
acja obudzi ludzi, by przypomnieli sobie, 
że trzeba żyć  blisko Pana Boga i poddać 
się Jego kierowaniu? 

W tym momencie chcę podziękować 
wszystkim, którzy modlitwą i radą wspie-
rali mnie w czasie choroby. Ja ze swej 
strony chorobę i wszystkie trudności od-
daję Matce Najświętszej, aby pomogła 
ludziom zrozumieć, że tylko żywa wiara 
i miłość nadają życiu sens.

Bóg kocha nas tak, że nie potrafimy 
sobie tego wyobrazić. Odpowiedzmy Mu 
na tę MIŁOŚć.

anna TaBOR
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nOWa KsiążKa fRanciszKa

„Bóg i przyszły świat”

Nakładem wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana ukazał się wy-
wiad-rzeka z Papieżem. „Bóg i przyszły świat” to zapis rozmów, jakie 
przeprowadził z Ojcem Świętym dziennikarz z włoskiego dziennika 
La Stampa, Domenico Agasso. Franciszek dzieli się w niej swoim du-
chowym odczytaniem problemów współczesnego świata. 

Na pytanie o interpretację obecnego 
„trzęsienia ziemi” w postaci pandemii Pa-
pież odpowiedział, że w życiu zdarzają 
się chwile ciemności. Zbyt często myśli-
my, że mogą się one przytrafić nie nam, 
ale komuś innemu, w innym kraju, może 
na odległym kontynencie. Teraz wszy-
scy znaleźliśmy się w tunelu pandemii. 
Ból i cienie przedarły się przez drzwi na-
szych domów, wtargnęły do naszych my-
śli, zaatakowały nasze marzenia i plany. 
Świat już nigdy nie będzie taki sam. Ale 
to właśnie w tym nieszczęściu powinni-
śmy uchwycić te znaki, które mogą oka-
zać się kamieniami węgielnymi odbudo-
wy. Ten czas próby może więc stać się 
czasem mądrych i dalekowzrocznych wy-
borów dla dobra ludzkości.

Zapytany o najpilniejsze wyzwania do 
podjęcia w związku z pandemią Franci-
szek zwrócił uwagę, że nie można dłużej 
akceptować obojętnie nierówności i za-
kłóceń w środowisku. Droga do ocalenia 
ludzkości wiedzie przez przemyślenie no-
wego modelu rozwoju, który za niepod-
ważalne uznaje współistnienie ludów 
w harmonii ze stworzeniem, w świado-
mości, że każde indywidualne działanie 
nie pozostaje odosobnione, w dobrym 
lub złym znaczeniu, ale ma konsekwen-
cje dla innych, ponieważ wszystko jest 
połączone. Zmieniając sposób życia, któ-
ry zmusza miliony ludzi, zwłaszcza dzie-
ci, do głodowania, będziemy w stanie 
być bardziej umiarkowanymi, co umoż-
liwi sprawiedliwy podział zasobów. (...)

Papież zwrócił uwagę również na sy-
tuację kobiet w współczesnym świe-
cie. Zaznaczył, że kobiety pilnie potrze-
bują pomocy w wychowywaniu swoich 
dzieci i nie mogą być dyskryminowane 
pod względem wynagrodzenia i pracy, 
ani też tracić pracy ze względu na swoją 

płeć. Coraz częściej ich obecność jest ce-
niona w ramach procesów odnowy spo-
łecznej, politycznej, zawodowej oraz in-
stytucjonalnej. Jeżeli będziemy w stanie 
zapewnić im pozytywne warunki, będą 
one w stanie wnieść decydujący wkład 
w odbudowę gospodarki i społeczeństw, 
które nadejdą, ponieważ kobiety czynią 
świat pięknym i bardziej przyjaznym. 
A potem wszyscy spróbujemy stanąć na 
nogi, więc nie możemy przeoczyć fak-
tu, że odrodzenie ludzkości zaczęło się 
od kobiety. Z Maryi Dziewicy narodziło 
się zbawienie, dlatego nie ma zbawie-
nia bez Niewiasty. Jeśli leży nam na ser-
cu przyszłość, jeśli pragniemy kwitnące-
go jutra, konieczne jest oddanie właści-
wej przestrzeni kobiecie.

W czasie covidowym Ojciec Święty 
zalecił rodzicom, aby pamiętali o zaba-
wie z dziećmi. One bardzo czekają na te 
wspólne momenty rozrywki. Są to pierw-
sze „zasiewy edukacji”. Bawiąc się z ojcem 
i matką, dziecko uczy się porozumiewać 
z ludźmi, dowiaduje się o istnieniu za-
sad i konieczności ich respektowania, 
nabiera pewności siebie, która pomo-
że mu, gdy wyruszy w świat. Jednocze-
śnie dzieci pomagają swoim rodzicom 
przede wszystkim w dwóch sprawach: 
w nadawaniu większej wartości czaso-
wi życia oraz w zachowaniu pokory. Dla 
nich są przede wszystkim tatą i mamą, 
reszta przychodzi później: praca, podró-
że, sukcesy i zmartwienia. A to chroni 
ich przed pokusami narcyzmu i przero-
śniętego ego.

Franciszek zachęcił młodych, aby nie 
poddawali się spowolnieniu gospo-
darczemu, aby nie przestawali marzyć 
o  wielkich rzeczach i chronili je przed 
tymi, którzy chcą im je odebrać: pesy-
mistami, nieuczciwymi i spekulantami. 

Oczywiście, być może nigdy wcześniej, 
tak jak w trzecim tysiącleciu, nowe poko-
lenia nie zapłaciły najwyższej ceny za kry-
zys gospodarczy, zawodowy, zdrowotny 
i moralny. Ale użalanie się nad sobą nie 
prowadzi do niczego i kryzys będzie się 
miał jeszcze lepiej. Zamiast tego, poprzez 
kontynuowanie walki, co wielu już robi, 
młodzi ludzie nie pozostaną niedoświad-
czeni i niedojrzali. Nie przestaną szukać 
okazji. A potem przychodzi wiedza. Bóg 
nie umieścił człowieka na emeryturze, na 
urlopie czy na kanapie, ale wysyła go na 
studia i do pracy.

Zwrócił uwagę, że młodzi ludzie mają 
świeżość i siłę, aby na nowo podjąć pod-
stawowe zadania wyznaczone przez 
Boga i w ten sposób stać się mężczyzna-
mi i kobietami wiedzy, miłości i miłosier-
dzia. Otwierając się na spotkanie i zdzi-
wienie, będą w stanie cieszyć się pięk-
nem i darami życia oraz natury, uczucia-
mi, miłością w różnych jej formach. Za-
wsze idąc naprzód, aby nauczyć się cze-
goś z każdego doświadczenia, szerząc 
wiedzę i wzmacniając nadzieję tkwiącą 
w młodości, wezmą stery życia w swoje 
ręce i jednocześnie wprowadzą w obieg 
siły witalne, które będą rozwijać ludz-
kość, czyniąc ją wolną. Dlatego nawet 
jeśli noc wydaje się nie mieć końca, nie 
wolno nam tracić ducha.

KRzyszTOf OŁdaKOWsKi sj
WaTyKan
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OgŁOszenia i ReKLaMy

adRes: Parafia pw. NMP Królowej Pokoju, 
54–239 Wrocław, ul. Ojców Oblatów 1

KOnTaKT: krolowa@archidiecezja.wroc.pl
OPieKUn: o. Jerzy Ditrich OMI
zesPÓŁ:  Ewa Kania, Barbara Masłyka,

Bożena Sobota, Damian Szpalerski
fOTOgRaf: Anna Zawłodzka, Piotr Janicki
naKŁad: 2 000 egz.
cena: gratis

STOPKA REDAKCYJNA

zastrzegamy sobie prawo do skrótów redakcyjnych. 
nie odpowiadamy za treść 

zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

OKOLICZNOŚCIOWE DEKORACJE
kwiatowe z okazji ślubu, wesela, chrztu, 
pierwszej komunii.
Tel. 692 055 864

ZłOTA RĄCZKA, ELEKTRYK. 
Tel. 519 866 500 – Paweł

MARTER – remonty, instalacje elektrycz-
ne, hydrauliczne, terakota, glazura. 
Tel. 607 633 217

DEZYNFEKCJA – ozonowanie i sprząta-
nie pomieszczeń mieszkalnych oraz na-
prawy, malowanie i panele.
Tel. 507 626 907

KONSERWATOR DOMOWY 
wszelkie naprawy, awarie.
Tel. 790 421 925

NAUCZYCIELKA ChEMII 
udziela korepetycji. 
Tel. 515 700 694

KOREPETYCJE Z ChEMII 
w zakresie gimnazjum i liceum.
Tel. 793 068 657 po godz. 15.00 

JĘZYK NIEMIECKI korepetycje, lekcje, 
wszystkie poziomy zaawansowania.
Tel. 510 622 038

KOREPETYCJE z  języka polskiego na 
Popowicach; zakres szkoły podstawowej. 
Tel. 504 369 240

JĘZYK ANGIELSKI – korepetycje, przy-
gotowanie do egzaminów.
Tel. 663 017 429

NAUCZYCIELK A ChEMII udziela 
korepetycji (liceum, szkoła podstawowa). 
Tel. 663 017 429

KOREPETYCJE z języka angielskiego 
Tel. 515 700 694

NAUCZYCIEL 
DYPLOMOWANY 

W KLASIE TRĄBKI

  nauka gry na trąbce, 
  gitarze, pianinie
  śpiew, zespoły kameralne
  zajęcia umuzykalniające
  wprowadzanie w świat 
  rytmu i melodii

WieLOLeTnie dOśWiadczenie 
i sUKcesy W PRacy PedagOgicznej 
z dziećMi, MŁOdzieżą i dOROsŁyMi

tEl. 501 610 867
e-mail: msmuzyk@wp.pl

LEKCJE ŚPIEWU
solfeżu, teorii muzyki,

gry na pianinie,
keyboardzie, organach,

akordeonie, 
klarnecie, saksofonie, flecie.
Lekcje dla dzieci i dorosłych.

MAREK GIERCZAK
Tel. 793 936 800

  szkoła podstawowa
  szkoła średnia
  przygotowanie do matury:
  zakres podstawowy i rozszerzony
  szkoła wyższa:
  algebra liniowa
  analiza matematyczna
  rachunek prawdopodobieństwa

MOżLiWy dOjazd dO dOMU Ucznia
KORePeTycje sKUTeczne i BezsTResOWe

TEL. 730-071-007

M AT E M AT Y K A
K O R e P e T y c j e

FhU „NASZE PODłOGI” – deski, parkie-
ty, panele, listwy; montaż, cyklinowanie; 
ul. Popowicka 28, www.naszepodlogi.pl
Tel. 725 615 008

SPRZĄTANIE I MYCIE OKIEN
Tel. 889 938 736

REMONTY – malowanie, gładzie, płyty 
g/k, panele, instalacje, kafelki, drzwi.
Tel. 518 897 865

POSZUKUJĘ PRACY jako pomoc oso-
bom starszym lub niepełnosprawnym. 
Oprócz doświadczenia sprzed lat oraz 
wykonywanej posługi całkiem niedaw-
no, posiadam certyfikat na wykonywa-
nie tego rodzaju pracy.
Tel. 737 905 950 – Krystyna

PRANIE TAPICERKI, DYWANóW
Tel. 519 866 500

KUPIĘ MIESZKANIE w naszej okolicy. 
Tel. 571 494 607 – Ola

POLSKI ZWIĄZEK GłUChYCh DCM 
prowadzi pełną diagnostykę i terapię 
zaburzeń mowy, słuchu i przetwarzania 
słuchowego. Ul. Braniborska 2/10
od poniedziałku do piątku 
w godz. od 8.00 do 20.00
www.osrodek-pzg.pl
Tel. 71 355 6719

PSYChOLOG–PSYChOTERAPEUTA
konsultacje, terapia indywidualna dla 
osób dorosłych, testy psychologiczne.
www.psychoterapeuta-wroclaw.eu
Tel. 691 507 676

KUChARKA na wszelkie rodzinne 
imprezy (wesela, chrzciny, komunie i in.).
Tel. 71 355 1878 lub 515 843 252 SPECJALISTYCZNY SAMOChóD

do przewozu osób 
niepełnosprawnych z wózkami. 
Samochód 5-osobowy + wózki. 

Pełne zabezpieczenie 
i miła obsługa. Kontakt: 

tel. 601 733 144 
lub do p. kościelnego w parafii 

pw. NMP Królowej Pokoju

PRZEKAŻ 1% PODATKU

KRS: 0000086210

FUNDACJA 
NA rATUNEK DZIECIOM 

Z ChOrOBĄ NOWOTWOrOWĄ
CEL SZCZEGóŁOWY:

MATEUSZ STANKOWSKI

PRZEKAŻ 1% PODATKU

KRS: 0000387207

FUNDACJA 
SErCA DLA MALUSZKA

CEL SZCZEGóŁOWY:
1565 MArIETTA BEDNArEK

PrZEKAŻ DArOWIZNę
FUNDACJA NA rATUNEK DZIECIOM 

Z ChOrOBĄ NOWOTWOrOWĄ
KONTO IMIENNE:

11 1160 2202 0000 0001 0214 2867
TYTUŁ WPŁATY: 

MATEUSZ STANKOWSKI

PrZEKAŻ DArOWIZNę
FUNDACJA SErCA DLA MALUSZKA

KONTO:
85 1160 2202 0000 0001 9214 1142

TYTUŁ WPŁATY:
1565 MArIETTA BEDNArEK
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Sakramentu chorych udzielamy podczas odwiedzin chorych  
w wyznaczone piątki i soboty miesiąca oraz na indywidualne 
wezwanie. Przypominamy, że nie jest to sakrament umierających, 
lecz właśnie chorych, należy zatem w każdej poważnej chorobie 
wezwać kapłana z posługą sakramentalną.
Wszyscy chorzy naszej parafii mają możliwość przyjęcia 
Komunii świętej w każdą niedzielę dzięki posłudze 
nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. 
Chorych należy zgłaszać w biurze parafialnym.

W przypadku śmierci nie wzywamy kapłana do zmarłego. Najpierw 
trzeba załatwić formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego i pogrzeb. 
Do biura parafialnego przychodzimy z odpisem aktu zgonu, 
ustalamy godzinę Mszy świętej (zwykle godz. 8.30 lub 9.30) 
i informujemy o miejscu i terminie pogrzebu.
W dniu pogrzebu zabieramy kapłana na cmentarz, gdzie 
odprawiane są ceremonie pogrzebowe.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwszą niedzielę 
miesiąca od godz.14.00 do 18.00 i w każdy piątek od godz. 15.00 
do 18.00.
Nabożeństwo Maryjne Pierwszych Sobót: o godz. 8.30 
Różaniec, Msza święta i adoracja Najświętszego Sakramentu.
Nabożeństwo powołaniowe w pierwszy czwartek miesiąca przed 
wieczorną Mszą świętą.
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w pierwszy 
piątek miesiąca po wieczornej Mszy świętej.
Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej 13. dnia miesiąca 
po wieczornej Mszy świętej.
Nowenna do św. Antoniego we wtorki na Mszy św. o godz. 9.00.
Nabożeństwo różańcowe w październiku: dla dzieci o godz. 16.30, 
dla dorosłych po wieczornej Mszy świętej.
Wypominki z różańcem za zmarłych od 1 listopada, po Mszy 
świętej wieczornej; jak długo przynoszone są kartki wypominkowe.
Koronka do Miłosierdzia Bożego w poniedziałki po wieczornej 
Mszy świętej oraz codziennie o godz. 15.00 w kościele św. Jerzego.
Wielki Post: Droga Krzyżowa – piątek: dla dzieci o godz. 16.30, 
dla dorosłych o godz. 17.30; Gorzkie Żale – niedziela o godz. 17.00

Pierwszą rocznicę urodzin i chrztu św. obchodzimy w naszej parafii 
w drugą niedzielę miesiąca. Msza święta i błogosławieństwo 
rocznych dzieci o godz. 13.00
Kolejne rocznice małżeństwa obchodzimy w czwartą niedzielę 
miesiąca. Msza święta w intencji jubilatów o godz. 13.00
Gdy ktoś obchodzi srebrne lub złote gody, możliwa osobna Msza 
święta z uroczystym odnowieniem przysięgi małżeńskiej.
Obchody rocznicowe należy wcześniej zgłosić w biurze.

Biuro parafialne: poniedziałek–piątek od godz. 16.00 do 17.30
Parafialny Zespół Caritas: czwartek od godz. 17.00 do 18.00
Księgarnia parafialna: niedziela od godz. 9.30 do 13.00
poniedziałek–piątek od godz. 13.00 do 18.00

Msze święte w niedziele i uroczystości 
w kościele NMP Królowej Pokoju: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 
(z udziałem dzieci), 13.00, 18.00, 21.00 (akademicka)
Msze święte w niektóre święta zniesione: 
6.30, 9.00, 11.00, 16.30, 18.00, 19.30 
Msze święte w dni powszednie w kościele św. Jerzego: 
6.30, 9.00, 18.00 oraz Msze święte pogrzebowe

Okazja do sakramentu pojednania w każdy piątek od godz. 15.00 
do 18.00 w kościele św. Jerzego; także na początku każdej Mszy 
świętej w niedziele i święta oraz w dni powszednie o 9.00 i 18.00.
Popołudniowa spowiedź pierwszopiątkowa w dużym kościele, 
a o 6.30 i 9.00 w kościele św. Jerzego. Spowiadać się można także 
w indywidualnie umówionym terminie.

Chrzty w trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej 
o godz. 13.00.
Każdy chrzest trzeba zgłosić w biurze parafialnym z kilkudniowym 
wyprzedzeniem, a w piątek poprzedzający chrzest uczestniczyć 
w specjalnej konferencji o godz. 19.00 dla rodziców i chrzestnych 
(sala nr 10).
Uwaga! Chrzty dzieci odbywają się na zasadzie przywileju 
wynikającego z wiary i świadectwa życia rodziców dziecka. 
Środowisko wiary jest tu zasadniczym motywem.

Sakramentu bierzmowania udziela się w II klasie szkoły średniej.
Młodzież, która uczęszcza na katechizację w szkole, może 
z początkiem września zgłosić się w parafii na indywidualną 
rozmowę przed rocznym przygotowaniem. Odbywa się ono 
w małych grupach ewangelizacyjnych.

Do I Komunii świętej dzieci przystępują w III klasie szkoły 
podstawowej. Są dwie grupy: rodzinna i tradycyjna. 
Rodzice dziecka zgłaszają się we wrześniu na spotkanie 
indywidualne, na którym poznają szczegóły przygotowania. 
Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Poświęcenie 
dewocjonaliów na niedzielnej Mszy św. godz. 11.30 (X, XII, II, IV).

Planowany ślub zgłasza się trzy miesiące przed zawarciem, 
dołączając dokumenty: aktualne świadectwo chrztu, świadectwo 
katechizacji ze szkoły średniej, dowód osobisty oraz dokument 
z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający stan wolny.
nauki przedślubne: od września do czerwca wg grafiku (z przerwą 
w lipcu i sierpniu) w poniedziałek o godz. 19.00; poradnia 
przedmałżeńska: obowiązkowe spotkania w poniedziałek 
o umówionej godzinie między 17.00 a 19.00 (sala nr 10).

Konto parafii: Bank PEKAO S.A. I Oddział Wrocław
Nr rachunku 49 1240 1994 1111 0000 2496 8601 

Tytuł wpłaty: darowizna na cele kultu religijnego

Rzymskokatolicka parafia 
pw. NMP Królowej Pokoju 

ul. Ojców Oblatów 1, 54–239 Wrocław
tel. 71 793 6771 w. 46 (biuro parafialne)

fax: 71 793 6771 w. 30

e–mail: krolowa.pokoju@archidiecezja.wroc.pl 
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