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„Po tym wszystkim Józef z Arymatei, który był 
uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Ży-
dami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. 
Gdy Piłat wyraził zgodę, przyszedł i wziął Jego ciało. 
(…). W miejscu ukrzyżowania znajdował się ogród, 
w ogrodzie zaś nowy grobowiec, w którym jeszcze 
nikt nie był pochowany (…) Tam więc, ponieważ gro-
bowiec był blisko, złożono ciało Jezusa ze względu 
na żydowski dzień przygotowania” (J 19, 38–42).

Doszliśmy w refleksjach „Apostoła Miłosierdzia 
Bożego” do Grobu Pańskiego. Długą drogę odby-
liśmy – trzy i pół roku! Ostatnio któryś z naszych 
autorów powiedział mi: „Wiesz, dla mnie pisanie 
do Apostoła Miłosierdzia to zawsze takie mini re-
kolekcje”. Dotarło do mnie, że korzyść duchową 
odnoszą nie tylko czytelnicy, ale również osoby, 
które uczestniczą w przygotowaniu każdego z nu-
merów. Jako redakcja spełniamy funkcję narzędzia 
ewangelizacyjnego. Mniej czy bardziej udolnie wpi-
sujemy się w misję, którą Jezus zlecił św. Fausty-
nie – przypominania światu o Jego miłości wobec 
człowieka (por. Dz. 1693).

Domykamy cykl poświęcony stacjom drogi krzy-
żowej. Kolejny numer „Apostoła” to Zmartwych-
wstanie, potem Wniebowstąpienie, a następnie Ze-
słanie Ducha Świętego. Chcemy przygotować grunt 
pod dary Ducha Świętego. Zamierzenia ambitne, 
gdyż sięgają końca 2022 roku. Tyle możemy zrobić, 
planując nasze działania. Reszta w rękach Opatrz-
ności! Wysoko zawieszona poprzeczka to nie tyl-
ko troska o treści merytoryczne, które znajdą się 
w czasopiśmie, ale również o jego stronę bytową 
(więcej na s. 6 w osobnym artykule).

W tym numerze mamy Państwu sporo do zapro-
ponowania. Przede wszystkim wywiad z nowym 
prowincjałem Prowincji Zwiastowania Pańskie-
go ks. Zdzisławem Szmeichlem SAC. Dziękując 
za tę rozmowę Księdzu Prowincjałowi, proszę 
Czytelników o modlitwę w jego intencji. Poprzedni 
prowincjał ks. Adrian Galbas SAC został biskupem 
pomocniczym diecezji ełckiej. Księdza Biskupa 
również polecam Państwa modlitwie. Przy okazji 
dziękuję ks. Łukaszowi Gołasiowi SAC za przygo-
towanie reportażu ze święceń biskupich. Dziękuję 
za wywiad dyrektorowi Lasów Państwowych dr. An-
drzejowi Koniecznemu. W czasach, gdy dużo mówi 
się o ekologii i konieczności troski o przyrodę, 

warto zobaczyć i docenić piękną pracę leśników! 
Znaczną część „Apostoła” zajmują artykuły zwią-
zane bezpośrednio z XIV stacją drogi krzyżowej. 
Tradycyjne Bóg zapłać wszystkim autorom!

Warto też sięgnąć do opracowania poświęcone-
go dwóm wielkim Polakom – św. Janowi Pawłowi 
II (setna rocznica urodzin Karola Wojtyły) i słudze 
Bożemu księdzu prymasowi Stefanowi Wyszyń-
skiemu (planowana na 7 czerwca tego roku uro-
czystość beatyfikacji). Te dwie postaci wpisały się 
nie tylko w najnowszą historię Polski, ale szcze-
gólnie w osobie Jana Pawła II – w historię świata. 
Żeby zrozumieć duchową symbiozę pomiędzy nimi, 
trzeba przywołać scenę z uroczystości inauguracji 
pontyfikatu Jana Pawła II z 22 października 1978 
roku. Moment tzw. homagium, gdy kardynałowie 
składają hołd nowo wybranemu papieżowi i gest 
Jana Pawła II, który spontanicznie wstał z tronu, 
ucałował prymasa w rękę i serdecznie uściskał! 
Podczas liturgii wypowiedział wtedy znamienne 
słowa: „Nie byłoby na stolicy tego papieża Pola-
ka (…) gdyby nie było Twojej wiary niecofającej się 
przed cierpieniem i więzieniem, Twojej heroicznej 
nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce 
Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego 
okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, który 
jest związany z Twoim biskupim i prymasowskim 
posługiwaniem”.

W przeżywanie tych dwóch wydarzeń wprowa-
dza nas dyrektor Narodowego Centrum Kultury 
prof. Rafał Wiśniewski, któremu dziękuję za wy-
wiad. Dziękuję za przygotowanie materiałów po-
święconych naszym wielkim rodakom Muzeum 
Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warsza-
wie działającemu przy Centrum Opatrzności Bo-
żej. Podziękowania te składam na ręce dyrektora 
tej instytucji Marcina Adamczewskiego. Osobne 
podziękowania składam Janowi Kowalskiemu, dy-
rektorowi Biura Programu „Niepodległa”. Obydwie 
instytucje funkcjonują w ramach Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego.

Pozostaje mi tylko życzyć Państwu miłej lektury!

ks. Jarosław Rodzik SAC

Drogi Czytelniku!

od REDAKCJI



6

od NACZELNEGO

Nieczęsto korzystam z tego kanału komunikowania 
się z Państwem, żeby opowiedzieć o sprawach innych 
niż odnoszące się do misji „Apostoła Miłosierdzia Bo-
żego”. Dziś, gdy kończymy cykl poświęcony drodze 
krzyżowej, czynię wyjątek. W trzech prostych słowach 
chcę oddać myśli i emocje, które mnie jako redaktoro-
wi naczelnemu towarzyszą:

Dziękuję!

Za modlitwę, ofiarowane cierpienie, wszelkie prze-
jawy sympatii, słowa otuchy z całego serca dzięku-
ję. W temacie ofiarności (bo on tu musi się pojawić) 
przypominam sobie historię z mojej pierwszej parafii 
w Wałbrzychu. Zapytaliśmy jako młodzi księża pro-
boszcza, na jakich zasadach mamy korzystać z telefo-
nu (nie było jeszcze komórek). Odpowiedział: Tak, jak 
korzystalibyście u siebie w domu! Każdą wydawaną 
złotówkę dwa razy oglądamy, zanim wyjdzie z kasy 
redakcji. Dziękuję ofiarodawcom indywidualnym i in-
stytucjom, które nam pomagają.

Nakład „Apostoła Miłosierdzia” ustabilizował się 
na poziomie sześciu tysięcy egzemplarzy na kwar-
tał. Naszą ambicją jest poszerzanie grupy odbiorców. 
Zadanie w mojej ocenie wykonalne. Nie będzie prze-
jawem malkontenctwa stwierdzenie, że jest coraz 
trudniej od strony finansowej temu zadaniu sprostać. 
Motywuje nas to jednak do większej zaradności i uczy 
pokory.

Przepraszam!

Trudno trafić w gusta wszystkich czytelników, 
do których docieramy. Jeśli ktoś z Państwa poczuł się 
w jakikolwiek sposób urażony tym, co zamieściliśmy 
w „Apostole” – przepraszam. Docierają do redakcji 
czy do mnie osobiście sporadyczne sygnały krytyki. 
Za wszystkie jestem ogromnie wdzięczny i wsłuchuję 
się w nie z uwagą. Budowanie katolickiego czasopi-
sma formacyjnego o takiej objętości i różnorodności 
tematycznej nie jest zadaniem łatwym. Po raz wtóry 
pada z moich ust słowo przepraszam, jeśli w czym-
kolwiek zawiedliśmy.

Proszę!

Przede wszystkim o modlitwę, zaufanie i cierpli-
wość. „Apostoł Miłosierdzia Bożego” to projekt me-
dialny, dynamiczny i rozwojowy! Znamy swoje miejsce 
w szeregu i wiemy, Komu służymy! Przyjmujemy po-
stawę św. Jana Chrzciciela, który wołał nad Jordanem: 
„Trzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał” 
(J 3, 30). Obyśmy tej Janowej pokory wszyscy się uczyli.

ks. Jarosław Rodzik SAC
Redaktor naczelny

Drodzy Czytelnicy 
i Przyjaciele!

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskie-
go składamy Wam najserdeczniejsze życze-
nia wszelkiej pomyślności i Bożego błogosła-
wieństwa. Niech pokój i miłość, które przynosi 
Baranek Wielkanocny, wypełniają Wasze ży-
cie, a prawda o zmartwychwstaniu wpływa na 
Wasze postawy i życiowe wybory. 

Redakcja 
„Apostoła Miłosierdzia Bożego”

Drodzy Czytelnicy!
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Trattoria da Romolo nieczynna.
Dniem i nocą żaluzje do samej ziemi
a na nich czarne kulfony graffiti: fini drogato.

Jeno wiatr i ciemność. Buldożery w drodze,
Za kilka miesięcy zrównają ten budynek z ziemią.
Da Romolo alla Mole Adriana przestanie istnieć.
Benedykt XVI abdykuje nieco później.

Tak kończy się mój Rzym.

W brewiarzu:
Pan odbuduje Jeruzalem.
On leczy złamane serca, Alleluja!

Musi się stać wszystko to, co stać się musi.
Kielich – do dna.
Twoja wola, nie moja. Do końca.

Właśnie zmierzch przechodzi w noc,
powoli, do skutku. Coraz głębsza
czerń nad Rzymem.

Za kilka godzin to się odwróci.

NA POCZĄTEK

ks. Jerzy Szymik, teolog i poeta, 
prof. nauk teologicznych, Katowice 

ks. Jerzy Szymik

foto: © 123rf

KONIEC 
RZYMU
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K
sięże Prowincjale! W imieniu Redakcji i Czy-
telników gratuluję wyboru na urząd przełożo-
nego prowincjalnego! Czy wyniki wyborów 
były dla Księdza zaskoczeniem?

Bóg zapłać. Tak. Były. Jeszcze przed kilkoma miesią-
cami nie brałem takiej możliwości pod uwagę.

Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom swoją oso-
bę. Myślę zarówno o domu rodzinnym, jego klimatach, 
środowisku, w którym Ksiądz wzrastał, rodzeństwie.

Urodziłem się i wychowałem w Brodnicy k. Torunia. 
W rodzinie wielodzietnej. Mam ośmioro rodzeństwa. 
W Brodnicy uczęszczałem do szkoły podstawowej 
oraz do liceum ogólnokształcącego. Były to lata i pięk-

ROZMOWA APOSTOŁA

O powołaniu, pracy kapłańskiej i priorytetach prowincji 
z ks. Zdzisławem Szmeichlem SAC, 

przełożonym prowincjalnym Prowincji Zwiastowania Pańskiego,
 rozmawia ks. Jarosław Rodzik SAC

CHARYZMAT 
PALLOTYŃSKI 
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE JEST 
NIE DO ZASTĄPIENIA
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ne, i dramatyczne. Lata „Solidarności” i stanu wojen-
nego. Moje życie mocno skupiało się wokół kościoła. 
Moi starsi bracia oraz koledzy ze szkoły byli ministran-
tami. Spotykaliśmy się przy okazji Mszy św., na zbiór-
kach ministranckich i wycieczkach. A jak się jeszcze 
miało bardzo pobożnych rodziców, to wiadomo, że ko-
ściół był nierozłącznie związany z codziennym życiem.

Po szkole średniej podejmuje Ksiądz decyzję o wej-
ściu na drogę życia kapłańskiego i zakonnego. Z per-
spektywy lat nie żałuje Ksiądz Prowincjał tego wyboru?

Nie, oczywiście, że nie. Nigdy w życiu nie żałowa-
łem wyboru mojej drogi powołania. Ja zresztą do dziś 
jestem jakimś szczęśliwcem, który zawsze wiedział, 
że jest powołany. Może to zabrzmi nieskromnie, ale 
ja już w wieku dziesięciu lat wiedziałem, że będę księ-
dzem. W ósmej klasie wiedziałem, że będę pallotynem. 
I czuję się z tego powodu szczęśliwy, że miałem tę ja-
sność. Moi współbracia w okresie formacji, ale i póź-
niej, doświadczali w związku z tym dużych dylematów. 
Na przykład jeden, już jako diakon przed święceniami 
kapłańskim, co tydzień zmieniał decyzję, czy przystą-
pić do święceń czy nie. Mnie zostało to oszczędzone.

Pytam, ponieważ żyjemy w okresie, w którym spada 
ilość powołań. Co w ocenie Księdza Prowincjała jest 
przyczyną takiego stanu rzeczy?

Przyczyn jest wiele. Pewnie jedną z ważniejszych 
jest demografia. Bo proszę sobie wyobrazić, zno-
wu na przykładzie mojej rodziny, czy jest możliwe, 
że z jednej rodziny wstąpi do seminarium trzech sy-
nów? W mojej było to możliwe, bo rodzice mieli sze-
ściu synów. A kiedy patrzę na znajomych, na moje ro-
dzeństwo, to już trudno znaleźć rodzinę mającą trzech 
chłopców. Zatem demografia. Później sama jakość 

tej rodziny. Jak wiele rodzin obecnie jest niepełnych, 
z burzliwą historią? Następnie poziom autorytetu Ko-
ścioła, który nie jest taki jak np. w latach 80. XX wieku. 
Potem wszelkiego typu pokusy znane nam z kusze-
nia Jezusa, które świat stawia przed młodymi ludźmi, 
przede wszystkim dobrobyt itp. Można też spojrzeć 
od strony duchowej. Kiedy wiara w Pana Boga coraz 
słabsza, kiedy żniwo słabiutkie, to może nie potrzeba 
tylu robotników?

Wiele lat swojej pracy kapłańskiej spędził Ksiądz 
poza granicami Polski. Na ile doświadczenie Kościoła 
w Niemczech, potem we Włoszech, może się przydać 
w kierowaniu tak dużą strukturą, jaką jest prowincja 
zakonna?

Niektóre problemy, z którymi spotykamy się obec-
nie w naszym kraju, były już znane na zachodzie Eu-
ropy ponad 30 lat temu. Weźmy przykład łączenia 
parafii. Arcybiskup częstochowski ogłosił niedawno, 
że zamierza rozpocząć proces łączenia parafii w jego 
diecezji. Zachód zaczął ten proces dawno temu. Nasza 
Prowincja Zwiastowania Pańskiego też musi przejść 
ten proces konsolidacji i niekoniecznie parafii. Są za-
dania, których z czystym sumieniem możemy zanie-
chać. Są zadania, gdzie musimy się bardziej zaanga-
żować. Są zadania, które możemy realizować razem 
z Prowincją Chrystusa Króla. Wiele spraw i problemów 
naszej prowincji jest podobnych do np. niemieckich 
i tu możemy się trochę uczyć, podpatrywać. Nie trzeba 
przecież wyważać otwartych drzwi.

Ostatnie dziewięć lat to posługa rektora domu 
w Częstochowie. Czas dużej aktywności, m.in. nadzo-
rował Ksiądz budowę sanktuarium Miłosierdzia Bo-
żego. Kiedy możemy spodziewać się konsekracji tej 
pięknej świątyni?

To, co było ważne 
dla Pallottiego, 
czyli ożywianie 

wiary, rozpalanie 
miłości wśród 

wierzących, 
pozostaje ważne 
również dzisiaj.

Ks. prowincjał Zdzisław Szmeichel SAC 
z o. Marco Rupnikiem SJ
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Budowa sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Czę-
stochowie to istotna cząstka mojej posługi w tym 
miejscu. Cieszę się, że koncepcja wystroju wnętrza 
przedstawiona przez o. Marko Rupnika w dużej czę-
ści już się zrealizowała. Dziękuję za to moim przeło-
żonym, za ich odwagę i wsparcie. O. Marko Rupnik SJ 
to dzisiaj chyba jedyny artysta, który ma komplekso-
wą wizję sztuki sakralnej, liturgii i myśli teologicznej. 
Każdy pielgrzym nawiedzający naszą świątynię do-
stanie do rozważenia sporą dawkę teologii biblijnej. 
Zatem wystrój tej świątyni będzie przemawiał do lu-
dzi wierzących i niewierzących przez Biblię i piękno. 
Z konsekracją sanktuarium poczekamy do jej całko-
witego ukończenia. A termin ten jest zależny od o. 
Marko Rupnika bardziej niż od nas.

Nasz Założyciel, św. Wincenty Pallotti (1795–1850), 
zostawił nam konkretne zadania do realizacji. Jak dziś 
powinniśmy odczytywać charyzmat pallotyński?

To, co było ważne dla Pallottiego, czyli ożywianie 
wiary, rozpalanie miłości wśród wierzących, pozostaje 
ważne również dzisiaj. I pallotyni muszą się tego trzy-
mać. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek w historii, na-
wet porównując z czasami Pallottiego, wiara słabnie, 
następuje laicyzacja, sekularyzacja społeczeństwa. 
Zauważalny jest brak wiary, a tym samym brak miłości 
do Stwórcy i do człowieka. Następuje swego rodza-
ju odczłowieczenie. Tak więc charyzmat pallotyński 
we współczesnym świecie jest nie do zastąpienia. 
W tym celu musimy organizować współpracę wszyst-
kich świeckich katolików, nawet bardziej świeckich 
niż duchownych. Musimy obudzić tego „olbrzyma”, 
który chyba w Polsce jeszcze ciągle śpi, mianowicie 
świeckich. Jest to ogromne pole do działania dla Zjed-
noczenia Apostolstwa Katolickiego.

To jest trochę pytanie o priorytety prowincji na naj-
bliższe trzy lata…

Nasza prowincja ma bardzo duży wachlarz zadań 
do zrealizowania. Tylko jakość ich wykonywania nie 
zawsze jest optymalna i tutaj jakimś priorytetem by-
łaby odnowa naszej duchowości. Łatwo jest zatracić 
ducha, a wtedy można szybko wszystko spłaszczyć.

Duchowość wyznacza też zaangażowanie się w na-
sze powołanie i misję. Nie istniejemy dla siebie i dla 
naszej wygody. Jako pallotyni żyjemy i poświęciliśmy 
się Bogu w służbie ludziom i Ewangelii. „(…) oddaję, 
poświęcam i składam w ofierze całego siebie temuż 
Bogu Wszechmogącemu (…)” – te słowa konsekracji 
nie są słowami pustymi. One mają znaczenie w każ-
dej godzinie naszego życia, w każdej pracy, którą po-
dejmujemy, w oczekiwaniach i zachowaniach. Są wy-
znacznikiem naszego życia.

Misje pallotyńskie. Pewnie interesuje naszych Czy-
telników, gdzie i co robimy. Czy w najbliższym czasie 
planuje Ksiądz Prowincjał nowe misje?

Niestety trudno mówić w tym momencie o otwiera-
niu nowych misji, kiedy brakuje nam współbraci dla 
dotychczasowych placówek misyjnych. Tenango del 
Aire w Meksyku jest tego przykładem. Musieliśmy 
poprosić Regię brazylijską o pomoc na tej placówce, 
ponieważ z Polski nie było chętnych. Zaangażowa-
nie na Kubie jest również bardzo minimalne. Zresztą 
trudno mówić o rozwoju misji w naszej prowincji, kie-
dy święcimy jednego bądź dwóch kapłanów w ciągu 
roku. Ale naturalnie, jeżeli będą chętni, to otworzymy 
nowe placówki poza granicami Polski, bo zaproszeń 
jest dużo. Obecnie mamy zaproszenie do pracy w Is-
landii. Zobaczymy, jak to się rozwinie.

Prowincja Zwiastowania Pańskiego za kilka lat 
obchodzić będzie trzydziestolecie swojego istnienia 
(w 2023 roku). W ocenie Księdza Prowincjała na jakim 
etapie jesteśmy?

Prowincja, że tak powiem wydzielona z Prowincji 
Matki, pięknie się zorganizowała i jest prowincją bar-
dzo żywotną. Pokazuje to ogromna liczba dzieł, które 
prowadzimy, ale nie ulega wątpliwości, że już wkrót-
ce, np. w roku 2035, będziemy w innym miejscu. Bę-
dziemy mieli problemy, które dzisiaj można już prze-
widzieć i na które trzeba się przygotować. Chociaż 
pragniemy i nastawieni jesteśmy na rozwój i wzrost, 
to trzeba myśleć też o zabezpieczeniu i konsolidacji.

Tradycyjnie proszę o kilka słów dla naszych Czytel-
ników. My ze swojej strony zapewniamy o modlitwie 
za Księdza Prowincjała!

Proszę o wsparcie modlitewne za całą naszą pro-
wincję, za wszystkich jej członków, za nowe, ale też 
święte powołania, jak również polecam modlitwie 
swoją osobę.

Dziękuję za rozmowę.

ks. Zdzisław Szmeichel SAC, urodził się 8 marca 1965 
roku w Brodnicy. Po ukończeniu liceum ogólnokształcą-
cego wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickie-
go (Księża Pallotyni), gdzie 29 września 1985 roku złożył 
pierwszą konsekrację, a 5 maja 1990 roku przyjął świę-
cenia prezbiteratu. Po święceniach kapłańskich do 2007 
roku pracował duszpastersko w Niemczech. W latach 
2007–2010 był członkiem wspólnoty domu generalnego 
w Rzymie, gdzie podejmował prace na rzecz Zarządu Ge-
neralnego. Od roku 2010 pełnił urząd przełożonego pallo-
tyńskiej wspólnoty w Częstochowie. Urząd przełożonego 
prowincjalnego objął 25 marca 2020 roku
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WYCHODZĄC 
POZA TERAŹNIEJSZOŚĆ, 
PIELĘGNUJEMY 
PRZESZŁOŚĆ

ROZMOWA APOSTOŁA

Z dr. hab. Rafałem Wiśniewskim, prof. UKSW, dyrektorem 
Narodowego Centrum Kultury, rozmawia ks. Jarosław Rodzik SAC
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Ten rok będzie rokiem wielkich rocznic narodo-
wych, ale też wydarzeń związanych z dwoma 
najważniejszymi duchowymi przewodnikami 

Polaków w XX wieku, którzy bez wątpienia odcisnęli 
trwałe piętno na polskiej historii współczesnej. Mowa 
oczywiście o świętym Janie Pawle II i kardynale Ste-
fanie Wyszyńskim. Czy Narodowe Centrum Kultury 
włącza się w te wydarzenia?

Tak, Narodowe Centrum Kultury (NCK), zgodnie 
ze swoją misją: „Wychodząc poza teraźniejszość, 
pielęgnujemy przeszłość” zawsze angażuje się w do-
niosłe jubileusze. Z okazji 100. rocznicy urodzin Jana 
Pawła II 17 maja planujemy piękny koncert w Świąty-
ni Opatrzności Bożej w Warszawie. Również w maju 
zapraszamy do Kordegardy, Galerii NCK (obok Mini-
sterstwa Kultury, vis-à-vis Pałacu Prezydenckiego), 
na wystawę pt. Medalierskie rozmowy z Janem Paw-
łem II. Z kolei na jesień przygotowujemy monografię 
Jan Paweł II – miara wielkości człowieka. To próba 
omówienia wielowymiarowego pontyfikatu Papie-
ża Polaka, jego twórczości i nauczania. Podejmuje-
my ją we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II. 
Książka przedstawia naszego wielkiego Świętego 
jako głowę Kościoła katolickiego, przywódcę, dyplo-
matę, twórcę idei, a przede wszystkim człowieka kul-
tury i dialogu.

Postać kardynała Wyszyńskiego oraz jego wpływ 
na Polaków i współczesną historię będą przypominały 
inne instytucje, np. Biuro Programu „Niepodległa”, Uni-
wersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie i inne. Nie mam wątpliwości, że godnie uczcimy 
pamięć naszych wielkich rodaków.

Jeśli chodzi o inne tegoroczne ważne jubileusze, 
to za nami wystawa w Kordegardzie w 75. rocznicę 
wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu 
KL Auschwitz-Birkenau oraz koncert zorganizowany 
wspólnie z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 
z okazji 100. rocznicy zaślubin Polski z Morzem. Te-
raz pracujemy nad poruszającą ekspozycją o zbrodni 
katyńskiej, w jej 80-lecie. W galerii Kordegarda poka-
żemy m.in. eksponaty ze zbiorów Muzeum Katyńskie-
go oraz Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. 40 lat 
po powstaniu NSZZ „Solidarność” mamy w planach 
kampanię społeczno-edukacyjną, która przywoła tam-
te wydarzenia karnawału „Solidarności” i pokaże ich 
doniosłość. A pod koniec roku jeszcze jedna wystawa 
– upamiętniająca 50. rocznicę robotniczych protestów 
na Wybrzeżu.

Wystawy, koncerty, książki to nie jedyne formy ak-
tywności Narodowego Centrum Kultury…

Tak, to zaledwie wycinek tego, co robimy na rzecz 
rozwoju kultury i promocji polskiego dziedzictwa naro-
dowego. Jesteśmy jednym z największych animatorów 
życia kulturalnego w Polsce. Od innych ogólnopol-
skich instytucji kultury wyróżniamy się skalą i różno-
rodnością podejmowanych aktywności. Prowadzimy 
działalność upowszechniającą, edukacyjną, szkolenio-
wą, badawczą, produkujemy filmy, koncerty, krajowe 
i międzynarodowe festiwale. Nasze wydawnictwo wy-
daje unikalne publikacje naukowe i edukacyjne, po-
święcone kulturze i historii, w tym kwartalnik „Kultura 
Współczesna”. Wiele z nich zdobywa nagrody na kra-
jowych i zagranicznych przeglądach branżowych.

Ale wychodzimy też w przyszłość, kreując wyda-
rzenia, ogłaszając konkursy, zamawiając nowe dzieła 
muzyczne i literackie, angażując się w profesjonali-
zację kadr kultury, inicjując innowacyjne projekty, jak 
np. uhonorowany 14 międzynarodowymi nagrodami 
dokument Ostatnia góra o narodowej zimowej wy-
prawie na K2 i akcji ratunkowej na Nanga Parbat, czy 
pierwszy polski film w technologii wirtualnej rzeczywi-
stości pt. Kartka z Powstania, nagrodzony w kategorii 
filmów VR na festiwalu w Los Angeles.

Przedsięwzięciami, które łączą przeszłość i przy-
szłość, są nasze kampanie edukacyjne promujące ję-
zyk ojczysty oraz symbole narodowe. W mojej ocenie 
należymy do grona instytucji kultury o najszerszym 
spektrum działania.

Na stronie NCK w sieci co jakiś czas pojawiają się 
zaproszenia do udziału w kolejnych naborach do róż-
nych programów kulturalnych. Niedawno zakończył 
się nabór do programu EtnoPolska. Mało osób wie, 
że za Waszym pośrednictwem do organizatorów wy-
darzeń kulturalnych w całej Polsce trafia co roku kilka-
dziesiąt milionów złotych na lokalne inicjatywy.

 Jesteśmy jednym 
z największych 

animatorów życia 
kulturalnego 

w Polsce.
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NCK zarządza ośmioma ogólnokrajowymi progra-
mami dotacyjnymi, w tym pięcioma własnymi (Etno-
Polska, Kultura Interwencje, Bardzo Młoda Kultura, 
Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne, Ojczysty – dodaj 
do ulubionych) oraz trzema ministerialnymi (Kultura 
Dostępna, Edukacja Kulturalna, Infrastruktura Do-
mów Kultury). W ramach tych programów ok. 1200 
beneficjentów otrzymało w minionym roku wsparcie 
finansowe w łącznej kwocie ponad 58 mln zł na lo-
kalne przedsięwzięcia kulturalne, realizowane w całej 
Polsce. Do tego należy dodać programy stypendialne 
dla uzdolnionych młodych artystów z Polski (Młoda 
Polska) i krajów Europy Wschodniej (Gaude Polonia).

Dzięki tym działaniom realizujemy naszą misję upo-
wszechniania kultury nawet w najodleglejszych zakąt-
kach całej Polski, aktywizacji twórczej mieszkańców 
zarówno dużych miast, jak też małych miasteczek 
i wsi oraz zwiększania ich udziału w kulturze, np. po-
przez dotowanie wydarzeń udostępnianych bezpłatnie 
czy dofinansowywanie biletów na ciekawe wydarze-
nia. W ten sposób niwelujemy też bariery geograficz-
ne i ekonomiczne ograniczające dostęp do kultury, 
w szczególności dzieci, młodzieży, seniorów, osób 
z niepełnosprawnościami.

Chciałbym mocno podkreślić, że wszystko, co robi 
Narodowe Centrum Kultury, to tylko przykład ogrom-
nego zaangażowania naszego państwa na rzecz kul-
tury. Za pośrednictwem wyspecjalizowanych insty-
tucji, takich jak NCK, polskie władze na wszystkich 
poziomach wspierają rozwój kultury, dbają o dziedzic-
two narodowe i powszechny dostęp obywateli do dóbr 
kultury. Warto podkreślić nieustanne wsparcie kierow-
nictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, w tym szczególnie wicepremiera prof. Piotra Gliń-
skiego i ministra Jarosława Sellina.

Czy ze środków oferowanych w ramach wspomnianych 
programów mogą korzystać też organizacje, fundacje, sto-
warzyszenia promujące kulturę i wartości chrześcijańskie?

I polska, i europejska kultura ma korzenie chrześci-
jańskie. Naszym zadaniem jest ochrona wspólnego 
dziedzictwa kulturowego. Każdy dobry wniosek speł-
niający wymogi formalne ma szansę na uzyskanie 
dofinansowania. Mamy przykłady bardzo wielu poży-
tecznych lokalnych inicjatyw, które realizują cele kul-
turalne i edukacyjne oraz integrują lokalne społeczno-
ści. Często są to różnego rodzaju projekty kultywujące 
polskie tradycje. Jednym z przykładów dobrych prak-
tyk może być koncert muzyki chrześcijańskiej Jedne-
go serca, Jednego Ducha, który odbywa się w Rzeszo-
wie i gromadzi kilkudziesięciotysięczną publiczność, 
czy liczne koncerty polskich kolęd i pastorałek.

Jakie jeszcze wsparcie w obszarze kultury oferuje 
NCK?

Lista jest długa, bo mamy bardzo bogatą i różnorod-
ną ofertę. Zapraszamy na wszystkie nasze wydarze-
nia: koncerty, wystawy, na które wstęp jest zazwyczaj 
bezpłatny. Dla przykładu w każdy wakacyjny piątek 
przed Ministerstwem Kultury podczas „Dziedzińca 
kultury” spotykamy się z muzyką, tańcem, sztukami 
wizualnymi, literaturą i teatrem. W programie bez-
płatne pokazy, koncerty i warsztaty dla osób w każ-
dym wieku. W ramach programu „Kultura dostępna 
w kinach” zapraszamy na seanse kinowe najlepszych 
polskich filmów, dofinansowywane ze środków Mini-
sterstwa Kultury. Wspólnie z Kancelarią Prezydenta 
organizujemy Narodowe Czytanie i Narodowe Granie. 
Jesteśmy też współorganizatorem wielu innych wyda-
rzeń, np. dorocznej rekonstrukcji bitwy pod Grunwal-
dem oraz spektakularnego widowiska historycznego 
Orzeł i Krzyż w Murowanej Goślinie, gdzie na scenie 
o powierzchni 44 tys. m² podziwiamy niezwykłe efek-
ty specjalne, projekcje multimedialne i 400 aktorów, 
którzy wcielają się w 1200 postaci.

Ponadto NCK prowadzi bardzo dobrze oceniane 
i przystępne cenowo szkolenia, służące rozwojowi 
i profesjonalizacji sektora kultury w Polsce. Podczas 
Ogólnopolskiej Giełdy Projektów – jednego z naj-
większych spotkań animatorek i animatorów kultury 
z całego kraju – dzielimy się też dobrymi praktykami, 
prezentując najciekawsze przedsięwzięcia kulturalne, 
które inspirują do działania. Z kolei na naszym porta-
lu: https://pracujwkulturze.nck.pl/ można bezpłatnie 
znaleźć pracę lub pracownika.

NCK jest ekspertem 
w obszarze 

twórczego dialogu 
kultury polskiej 

oraz kultur krajów 
naszego regionu.
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NCK uczy też pięknie mówić i śpiewać i zachęca 
do wspólnego śpiewania, także pieśni, które przetrwa-
ły w tradycji kościelnej.

Edukacja to ważny element naszej działalności. 
Przykładem jest kampania społeczno-edukacyjna 
„Ojczysty – dodaj do ulubionych”, która służy kształ-
towaniu świadomości językowej i odpowiedzialności 
za słowo oraz popularyzowaniu poprawnego posłu-
giwania się polszczyzną. Z naszymi działaniami je-
steśmy obecni w mediach społecznościowych. Pro-
wadzony przez nas profil facebookowy poświęcony 
poprawnej polszczyźnie, gdzie dostępne są też porady 
językowe, obserwuje ponad 100 000 fanów, a profil 
na Instagramie przyciągnął już 33 000 użytkowni-
ków. Od początku trwania kampanii zgromadziliśmy 
też bogaty zbiór ciekawostek językowych opisujących 
różne zagadnienia z zakresu polszczyzny. Archiwum 
liczy już ponad 1300 tekstów z 30 kategorii.

Z kolei do uczniów i nauczycieli adresujemy projekt 
„Do Hymnu”. To ogólnopolski konkurs na wspólne 
wykonanie hymnu państwowego oraz dwóch wy-
branych pieśni hymnicznych przez co najmniej poło-
wę uczniów danej szkoły. W 2020 roku ze względu 
na 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej wśród utworów 
konkursowych znalazł się również Marsz Pierwszej 
Brygady. Konkurs „Do Hymnu”, obok naszej kampa-
nii „Barwy Wspólne”, jest ważnym projektem w za-
kresie edukacji patriotycznej. Nie tylko ze względu 
na popularyzatorski charakter i bardzo liczny udział 
uczniów, ale również dlatego, że efektywnie integru-
je młodych ludzi, buduje wspólnotę, wyzwala poczu-
cie dumy narodowej, a także zachęca do dbałości 
o narodowe dziedzictwo i do zainteresowania historią 
Polski. W poprzednich dwóch odsłonach konkursu 
wzięło udział niemal 110 tysięcy uczniów z 540 szkół. 
Do obecnej trzeciej edycji zakwalifikowało się kolej-
nych 300 szkół. Udział w konkursie to nie tylko dobra 
zabawa i integracja, ale też szansa na zdobycie przez 
szkołę atrakcyjnych nagród finansowych (od 10 do 20 
tys. zł).

Mimo że NCK działa na terenie Polski wspiera też 
twórców z krajów ościennych i promuje polską kulturę 
w regionie. Jak to robicie?

Realizowane przez NCK wielkie cykliczne między-
narodowe przedsięwzięcia na rzecz zbliżenia kultury 
polskiej oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
to Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej 
Eufonie oraz festiwal Wschód Kultury, który latem 
odbywa się w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku. Fe-
stiwalowe wydarzenia stanowią doskonałą okazję 
do wymiany doświadczeń oraz prezentacji dzieł i twór-

ców z krajów regionu. Ważną rolę w tym obszarze peł-
ni Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży oraz pro-
gram stypendialny ministra kultury pn. Gaude Polonia, 
adresowany do młodych twórców z Europy Środkowo-
Wschodniej. Jego celem jest promocja kultury polskiej 
oraz współpraca między środowiskami artystycznymi 
Polski i krajów naszego regionu. Od 2003 roku, a więc 
przez 18 lat realizacji programu Gaude Polonia, przy-
znano łącznie 720 stypendiów twórcom z 10 krajów. 
Ogromna większość stypendystów nie tylko staje się 
ambasadorami kultury polskiej w swoich krajach, ale 
też podtrzymuje nawiązane podczas stypendium rela-
cje z polskimi środowiskami twórczymi i artystyczny-
mi. Często są oni również animatorami dalszej współ-
pracy kulturalnej między naszymi krajami. Można więc 
śmiało powiedzieć, że NCK jest ekspertem w obszarze 
twórczego dialogu kultury polskiej oraz kultur krajów 
naszego regionu.

Dziękuję za rozmowę.

Rafał Wiśniewski, socjolog i menedżer, dyrektor Na-
rodowego Centrum Kultury, wykładowca akademicki, 
dr hab., profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie; były wiceprzewodniczący Polskie-
go Towarzystwa Socjologicznego; organizator i dyrektor 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-
Wschodniej Eufonie; członek Rady Naukowej Biblioteki 
Narodowej; odznaczony Medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej. Prowadzi badania i jest autorem publikacji doty-
czących socjologii kultury i komunikacji międzykulturowej

foto: © NCK
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Nie opowiadamy o Janie Pawle II i prymasie 
Wyszyńskim, nie interpretujemy ich słów. Za-
praszamy na niezwykłe spotkanie, podczas 

którego to oni przemówią do nas za pomocą dźwięku, 
muzyki, cytatu, obrazu. Zapraszamy do podróży przez 
sto lat historii Polski i świata, opowiedzianej przez 
bohaterów Mt 5,14, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 
Wyszyńskiego.

Na ekspozycję wjeżdżamy windą na wysokość 
prawie 30 metrów, w gruncie rzeczy odpowiada 
to ósmemu piętru. Muzeum zlokalizowane jest bo-
wiem w pierścieniu kopuły Świątyni Bożej Opatrzno-
ści na warszawskim Wilanowie, przez co jest jednym 

z najwyżej i najbardziej 
oryginalnie usytuowa-
nych muzeów w Polsce. 
Z muzealnego tarasu, 
który wkrótce zostanie 
udostępniony zwie-
dzającym, rozpościera 
się piękna panorama 
Warszawy, widać stąd 
zresztą nie tylko stoli-
cę, ale i jej dalsze przed-
mieścia.

Muzeum podzielone 
jest na strefy, a każda 
z nich związana jest 
z kluczowym momen-
tem życia Patronów 
Muzeum – każda indy-
widualnie rozwiązana. 
Kluczem do całej eks-
pozycji jest słowo. Cytaty, materiały ikonograficzne 
i filmowe tworzą chronologicznie uporządkowaną 
drogę. Podążmy nią razem.

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć 
miasto położone na górze.

Mt 5, 14

Podróż

Ten, kto był w Warszawie w 1979 roku, kiedy 
to pierwszy raz w historii do Polski przyjechał papież 
– i to papież-Polak – z pewnością pamięta tamtą nie-
zwykłą mieszaninę radości, ulgi, oczekiwania, i szyb-
ko zorientuje się, gdzie jest, odnajdując siebie na od-
tworzonym placu Zwycięstwa. Kto urodził się później, 
może poczuć atmosferę tamtych dni, tworzoną przez 
gwar ludzi, śpiewaną wówczas pieśń My chcemy Boga 
i – paradoksalnie – ciszy, w której rozebrzmieją papie-
skie słowa. To od tego placu w centrum Warszawy za-
czynamy zwiedzanie ekspozycji. Zaczynamy 2 czerw-
ca 1979 roku, kiedy to wokół Jana Pawła II zawiązuje 
się nowa wspólnota. Podczas homilii papież przypomi-

Mt 5,14 | MUZEUM JANA PAWŁA II i PRYMASA WYSZYŃSKIEGO

TO ONI MÓWIĄ
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na rodakom fundamenty narodowej tożsamości, na-
wiązując do aktu milenijnego z 1966 roku i zawartych 
w nim słów: „wszystko, co Polskę stanowi”.

„Wszystko, co Polskę stanowi”. Skąd przychodzą te 
słowa? Księże Prymasie, tak głosi Akt milenijny, zło-
żony przez ciebie i Episkopat Polski na Jasnej Górze: 
„wszystko, co Polskę stanowi”. To wszystko w rękach 
Bogarodzicy – pod krzyżem na Kalwarii i w wieczer-
niku.

Jan Paweł II

Dom

Stefan Wyszyński jest o 19 lat starszy od Karola 
Wojtyły. Dorastają w innej rzeczywistości historycznej, 
w innych środowiskach, ale łączą ich podobne koleje 
losu. Gdy w 1901 roku rodzi się Stefan, Polski – podzie-
lonej między Austro-Węgry, Prusy i Rosję   – od 106 lat 
nie ma na mapach Europy. Miejsca związane z jego 
dzieciństwem i dorastaniem należą do zaboru rosyj-
skiego. Są to: Zuzela, gdzie przychodzi na świat, i An-
drzejewo – tam dorasta i przeżywa tragedię śmierci 
matki. Wyłożone blachą ściany tej strefy w muzeum 
są symbolem niewoli, a jej znakiem jest napisany 
po rosyjsku akt chrztu przyszłego prymasa. Po polsku 
podpisał się tylko ojciec, Stanisław Wyszyński .

„Na imię mam Karol. Urodziłem się w roku 1920, 
w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na War-
szawę” – równolegle opowiada o swojej młodości 
Karol Wojtyła. Obaj dorastają w rodzinach, w których 

kultywuje się tradycje patriotyczne i dba o wychowa-
nie religijne. Obaj wcześnie tracą matki, a ojcowie – or-
ganista Stanisław Wyszyński i emerytowany żołnierz 
Karol Wojtyła senior – są dla nich nauczycielami wiary. 
Zaczyna się wojna, opowiedziana na ekspozycji z per-
spektywy Kościoła i losów duchowieństwa.

W 1918 roku tego dnia [8 kwietnia] przyjąłem szatę 
kapłańską, której przez całe życie dochowałem wier-
ności…

Stefan Wyszyński

Kraków

Wyjątkowo ciekawie prezentuje się atelier fotogra-
ficzne, niemal w całości przeniesione z krakowskiej 
pracowni Pawła Bielca. To tu znajduje się słynne zdję-
cie młodego Karola Wojtyły do tableau teatralnego, 
zrobione w tej właśnie pracowni i tym aparatem, który 
stoi obok.

Przez pierwszy rok polonistyki 18-letni Wojtyła roz-
wija swoją pasję teatralną i poetycką. Angażuje się 
w życie studenckie – dołącza do Koła Polonistów 
i Konfraterni Teatralnej, której członkowie zakładają 
grupę aktorską „Studio 39”. Dużo pisze (tworzy m.in. 
Renesansowy psałterz, Ballady beskidzkie, Magnifi-
cat oraz sonety). Po latach wspomina: „Myśl o kapłań-

stwie raczej dość zdecydowanie odsuwałem”. Czas 
ostatecznych decyzji nadszedł w latach wojennych, 
a bezpośrednim impulsem stała się śmierć ojca.
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Odkrywając słowo poprzez studia literackie czy ję-
zykowe, nie mogłem nie przybliżyć się do tajemnicy 
Słowa.

Jan Paweł II

Będziesz miłował

Korytarz kieruje nas do strefy, której motto stanowią 
słowa z karteczki znalezionej w Puszczy Kampino-
skiej przez księdza Stefana Wyszyńskiego – wówczas 
kapelana AK, ps. „Radwan III” – przyniesionej przez 
wiatr od strony dogorywającej w powstaniu Warszawy.

„Ta strefa przedstawia najbardziej dramatyczny 
okres w życiu Stefana Wyszyńskiego. Jest on kape-
lanem powstańczym, po wojnie zostaje biskupem, 
a następnie prymasem w stalinowskiej Polsce. Wraz 
z Episkopatem przeciwstawia się władzy państwo-
wej, która ingeruje w wewnętrzne sprawy Kościoła. 
Za skierowany do rządu memoriał zawierający słyn-
ny sprzeciw Non possumus płaci trzyletnim więzie-
niem” – tłumaczy Piotr Dmitrowicz, zastępca dyrek-
tora muzeum. Symbolem prymasowskiej celi jest 
fragment blachy umieszczony na podłodze w środku 
niezwykłego lasu, w którym ucięte sosny wyrastające 
z rzymskich kolumn symbolizują próbę odcięcia Po-
laków od korzeni – cywilizacji łacińskiej. Artystyczna 
instalacja znanego performera Jerzego Kaliny to sym-
bol wszystkich lasów, w których walczyli i ginęli polscy 
partyzanci, powstańcy, żołnierze antykomunistyczne-
go podziemia.

Nic droższego nie mogła nam przysłać ginąca Sto-
lica. To najświętszy apel walczącej Warszawy do nas 
i do całego świata. Apel i testament… Będziesz miło-
wał.

Stefan Wyszyński

Muzeum działa poprzez multimedia. W każdej prze-
strzeni ekspozycyjnej odpowiednio dobrano dźwię-
ki, akustykę i projekcje, które budują narrację. Jedna 
z mniejszych stref – „Dialog” – to dwie wielkoforma-
towe projekcje i dwa przeciwstawne światy. Oglądamy 
wydarzenia z lat 60. pokazane z różnych perspektyw. 
Dla Kościoła trwa Milenium Chrztu Polski, dla partii 
 – Tysiąclecie Państwa Polskiego. Kardynał Wyszyński 
posługuje się nienaganną polszczyzną, nawiązując 
do Biblii i chrześcijańskiej tożsamości narodu. Mowa 
I sekretarza KC PZPR to partyjna propaganda, w której 
kardynał Wyszyński jawi się jako „nieodpowiedzialny 
kierownik Episkopatu”.

Czy rzeczywiście myśl partii jest myślą Narodu?
Stefan Wyszyński

Mamo

„Tutaj zawsze byliśmy wolni” – mówi Stefan Wy-
szyński w strefie „Mamo” związanej z Jasną Górą. 
To tutaj kard. Wyszyński wygrywa z komunistami 
wojnę o Polskę. Centralne miejsce zajmuje ekspozytor 
z sukienką oraz kopią obrazu Czarnej Madonny. Na-
przeciwko znajduje się dzieło Tadeusza Boruty Forma 
Poloniae ukazujący symbole obecne od wieków w ży-
ciu Polaków. To skonfrontowanie formy i treści, jakie 
uosabia jasnogórska ikona.

Jest to Matka troskliwa, tak jak w Kanie Galilejskiej. 
Jest to Matka wymagająca – tak jak każda dobra 
matka jest wymagająca. Jest to jednak równocześnie 
Matka wspomagająca: w tym się wyraża potęga Jej 
macierzyńskiego Serca.

Jan Paweł II

Dalej przechodzimy przez ciemny, przytłaczający, 
nieprzyjazny labirynt zbudowany ze stali. To rzeczywi-
stość PRL. Dla Polaków czas protestów robotniczych, 
krwawo tłumionych przez komunistyczną władzę. 
Kościół konsekwentnie przestrzega przed rozlewem 
krwi, nawołuje do dialogu, apeluje, aby „zło dobrem 
zwyciężać”, i okazuje solidarność z prześladowanymi. 
„Sumieniem narodu jest prymas Stefan Wyszyński, 
którego wspiera mianowany w 1967 roku kardynałem 
metropolita krakowski abp Karol Wojtyła. Dzięki ich 
wspólnym działaniom – mimo systemowej ateiza-
cji – Kościół staje się przestrzenią wolności dla ludzi 
kultury i nauki. Jest to namiastka tego, co jest normą 
na Zachodzie”.
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Z szarą, siermiężną PRL-owską rzeczywistością 
kontrastuje jasna strefa poświęcona odbywającemu 
się w Watykanie soborowi.

Naprzeciwko narracji poświęconej najważniejszemu 
wydarzeniu w Kościele w XX wieku znajduje się mural 
Piotra Młodożeńca obrazujący symboliczne wydarze-
nia z historii Polski: zbrodnię w Katyniu, Grudzień ‘70, 
powstanie „Solidarności” i stan wojenny.

Pokój łez

Tą nazwą określa się przedsionek Kaplicy Sykstyń-
skiej, pełniący funkcję garderoby, gdzie nowo wybrany 
następca św. Piotra przebiera się w szaty papieskie, 
aby w nich odebrać pierwsze homagium (akt hołdu) 

od kardynałów-elektorów, a następnie ukazać się 
wiernym z loggii Bazyliki św. Piotra. Taki pokój stoi 
na środku strefy. „Kardynał, który zostaje wybrany 
na papieża, przeżywa ogromne emocje. To wyjątkowo 
intymna i zarazem dramatyczna chwila: wraz ze zmia-
ną szat dochodzi do rewolucji w życiu człowieka po-
wołanego do największej godności w Kościele ka-
tolickim. Odtąd musi porzucić wszystko, aby pełnić 

służbę pasterza powszechnego” – mówi Grzegorz 
Polak z Muzeum Mt 5,14. „Mierzący 178 cm wzrostu 
Karol Wojtyła wybiera szaty w największym rozmia-
rze” – dodaje.

Tę symboliczną chwilę przedstawia cykl realistycz-
nych obrazów Aldony Mickiewicz.
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Centralnym miejscem muzeum i chyba już najbar-
dziej znanym elementem scenograficznym jest okre-
ślająca pontyfikat ogromna drewniana łódź – pęknięta 
na pół – w roku zamachu na Jana Pawła II i śmierci 
Stefana Wyszyńskiego. Tu żegnamy się z Kardynałem, 
tu znajduje się jego pastorał i biret kardynalski. Jeśli 
odwiedzający trafi w odpowiednim momencie do łodzi, 
może wystraszyć go strzał w pistoletu Ali Agcy… Obok 
zamachu – tajemnica fatimska .

„Podczas swojego pontyfikatu buduje on mosty 
między kulturami, rasami, narodowościami, religiami, 
państwami, systemami politycznymi. Buduje mosty 
między biednymi i bogatymi, chorymi i zdrowymi, 
młodymi i starymi, wierzącymi i niewierzącymi. Między 
wszystkimi ludźmi” – mówi Grzegorz Polak z Mt 5,14.

We wnękach po obu stronach łodzi znajdują się 
ekrany z relacjami w pielgrzymek papieskich. Z jed-
nej strony do ojczyzny, z drugiej podróże zagraniczne.
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Miastu i światu – strefa emocji …

„Masz teraz wprowadzić Kościół w trzecie tysiącle-
cie” – powiedział prymas Stefan Wyszyński do Karola 
Wojtyły po wyborze na papieża. W nocy z 24 na 25 
grudnia 1999 roku Jan Paweł II w Bazylice św. Piotra 
rozpoczyna Wielki Jubileusz Roku 2000. Podczas 
otwarcia Drzwi Świętych jest ubrany w szatę liturgicz-
ną przygotowaną specjalnie na tę okazję. Jej kopia 
stanowi centralny punkt strefy. Już wtedy papież cięż-
ko choruje. „Pozwólcie mi odejść do Pana” – mówi 2 
kwietnia 2005 roku. Tego samego dnia o godz. 21.37 
umiera. Podczas pogrzebu papieża odprawionego 8 
kwietnia gromadzi się tłum wiernych.

Dekalog

„Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych dziesięciu pro-
stych słów zależy przyszłość człowieka […]” (Jan Pa-
weł II, Koszalin, 2 czerwca 1991 roku). Ostatnia strefa 
to cykl abstrakcyjnych obrazów Stefana Gierowskiego.

Kiedy podczas ostatnich odwiedzin w Polsce wy-
brałem jako temat homilii „Dekalog” oraz przykaza-
nie miłości, wszyscy polscy zwolennicy «programu 
oświeceniowego» poczytali mi to za złe. Papież, który 
stara się przekonywać świat o ludzkim grzechu, staje 
się dla tej mentalności «persona non grata».

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei

Dyrektor Muzeum Mt 5,14 Marcin Adamczewski :
„Muzeum miało być skonstruowane tak, by przycią-

gać młodzież. Nie zrobiliśmy tego muzeum dla siebie, 
dla naszego pokolenia. Zrobiliśmy je dla młodych 
ludzi, którzy urodzili się już po śmierci Jana Pawła 
II i którzy nie znają prymasa Wyszyńskiego. Trudno 
do nich mówić przy pomocy artefaktów. To nie arte-
fakty budują tu narrację. Stawiamy na słowo, dźwięk 
i emocje. Nie będzie tu przewodników, którzy będą 
opowiadać czy „ukierunkowywać” odwiedzających. 
W muzeum będą mówili Jan Paweł II i prymas Wy-
szyński. Czy będą atrakcyjni dla młodych? Tak, bo sta-
ranny dobór oraz konstrukcja wypowiedzi połączonej 
i obrazem, i muzyką, która towarzyszy zwiedzającym 
przez całą ekspozycję nie powoduje… nudy czy wręcz 
odrzucenia”.

„Jeśli miałbym wybrać najważniejsze przesłanie 
ekspozycji to będzie to zapisane 24 grudnia 1953 roku 
w Stoczku, trzy miesiące po aresztowaniu. Kiedy nie 
wiedział co się z nim stanie, jakie plany mają komu-
niści, powiedział: Nie zmuszą mnie niczym, abym ich 
nienawidził. To jest zdanie, które beatyfikuje prymasa 
i pozostaje przesłaniem dla nas, źródłem miłości Wy-
szyńskiego”.

Tekst i foto: 
© Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II  

i Prymasa Wyszyńskiego
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Biuro Programu „Niepodległa” jest instytucją kul-
tury odpowiedzialną za upamiętnienie części 
wydarzeń związanych ze stuleciem odzyskania 

niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. 
W 2020 roku świętujemy wiele rocznic ważnych wy-
darzeń, które miały wpływ na kształt Polski w okre-
sie międzywojennym. Wszystkich, dla których ważne 
są wartości przyświecające działaniom realizowanym 
w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” 
na lata 2017–2022, czyli godność, solidarność, posza-
nowanie wolności i praw człowieka, Biuro Programu 
„Niepodległa” zaprasza do wspólnego, radosnego 
świętowania przełomowych wydarzeń z przeszłości, 
istotnych dla polskiej historii, tradycji i kultury.

Okazji do świętowania w 2020 roku nie zabraknie. 
Pierwsza przypadła już na początku roku. To setna 
rocznica odzyskania przyznanego Polsce po I wojnie 
światowej Pomorza oraz symbolicznych „zaślubin 
z morzem”.

Zaślubiny Polski z morzem
Po przeszło stu latach w 1920 roku w granice Polski 

powróciły m.in. Toruń i Bydgoszcz, a 10 lutego 1920 
roku nasz kraj odzyskał dostęp do Bałtyku, który stał 
się odtąd polskim oknem na świat oraz przyczynił 
się do rozwoju gospodarczego kraju. Od tamtej pory 
chłodne Morze Bałtyckie jest nierozerwalnie związa-
ne z historią Polski: nowoczesne porty, najdłuższe 
w Europie drewniane molo czy charakterystyczne kli-
fy na stałe wpisały się w krajobraz kraju oraz znalazły 
swoje miejsce w sercach jego mieszkańców. Wydarze-
nia rocznicowe poświęcone zaślubinom realizowane 
będą przez cały rok, warto więc odwiedzić Pomorze 
i włączyć się w obchody.

Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało oko-
licznościową wystawę poświęconą rocznicy „zaślubin 

z morzem”, którą można pobrać za strony internetowej 
Biura (https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/).

Setna rocznica urodzin Jana Pawła II
W ciągu trwającego roku pojawią się również oka-

zje do upamiętnienia postaci mających niebagatelny 
wpływ na kształtowanie się historii Polski i świata 
w XX wieku.

Wiosną świętować będziemy setną rocznicę urodzin 
papieża Jana Pawła II, która przypada 16 maja br. Dla 
uczczenia dokonań wielkiego Polaka, Ojca Świętego, 
którego pontyfikat zmienił bieg historii, Biuro Progra-
mu „Niepodległa” we współpracy z Centrum Myśli 
Jana Pawła II „Nie lękajcie się” przygotowuje uroczysty 
koncert. Poświęcone papieżowi widowisko odbędzie 
się dokładnie w dniu jego urodzin na krakowskich 
Białych Morzach. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Historię Karola Wojtyły będzie można poznać rów-
nież za sprawą multimedialnego muzeum mobilnego, 

PROGRAM „NIEPODLEGŁA”

ZAPRASZAMY 
DO WSPÓLNEGO ŚWIĘTOWANIA 

WIELKICH ROCZNIC w 2020 ROKU

2.06.2019, pl. Piłsudskiego. Koncert pt. „Wsłuchiwać się 
w Papieża” zorganizowany przez Biuro Programu „Nie-
podległa” z okazji 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana 
Pawła II do Polski
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które odwiedzi liczne zakątki kraju. Projekt realizowa-
ny jest przez Biuro Programu „Niepodległa” we współ-
pracy z Centrum Myśli Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.

Na początku czerwca będzie miało miejsce jeszcze 
jedno ważne dla wspólnoty katolickiej wydarzenie. 
Siódmego czerwca na warszawskim placu Piłsud-
skiego odbędzie się uroczysta Msza beatyfikacyjna 
kardynała Stefana Wyszyńskiego, polskiego Prymasa 
Tysiąclecia. Biuro Programu „Niepodległa” wspierać 
będzie organizację uroczystości, a także przygotuje 
towarzyszące im wydarzenia muzyczne.

Stulecie Bitwy Warszawskiej
W sierpniu przypada setna rocznica jednego z naj-

ważniejszych wydarzeń XX wieku, które zmieniło losy 
całego kontynentu europejskiego: 15 sierpnia święto-
wać będziemy rocznicę słynnej Bitwy Warszawskiej 
z 1920 roku. Dla uczczenia wielkiego zwycięstwa 
i obrony chrześcijańskiej Europy Biuro Programu 
„Niepodległa” przygotowuje wiele wydarzeń, których 
kulminacyjnym punktem będzie wyjątkowy koncert 
dostępny dla szerokiej publiczności. Biuro Programu 
„Niepodległa” przygotowuje również unikatowy film 
w technologii wirtualnej rzeczywistości.

Wspólnie z Polskim Radiem SA Biuro tworzy także 
specjalny portal internetowy poświęcony Bitwie War-
szawskiej, na którym dostępne będą informacje o jej 
przebiegu, sylwetki bohaterów, liczne materiały archi-
walne (fotografie, nagrania) i inne materiały, mogące 
zaciekawić zarówno pasjonatów historii, jak i tych, 
którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę historyczną.

#mojaflaga i akcja „Niepodległa do hymnu”
Jak co roku, „Niepodległa” zaprasza również wszyst-

kie Polki, Polaków i przyjaciół Polski do wspólnego 
świętowania dwóch ważnych wydarzeń w kalendarzu.

W ramach akcji #mojaflaga organizowanej z okazji 
Dnia Flagi RP zapraszamy wszystkich do wywiesza-
nia „biało-czerwonej”, zrobienia jej zdjęcia i podziele-
nia się nim z bliskimi w mediach społecznościowych. 
W ten prosty, pozytywny sposób każdy może pokazać, 
jak ważne są dla niego wartości, które reprezentuje 
flaga narodowa.

Zapraszamy również do upamiętnienia kolejnej 
rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości 
i udziału w akcji „Niepodległa do hymnu”, czyli wspól-
nym śpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego 11 listopada 
o godz. 12.00. W ubiegłych latach w akcji wzięły udział 
tysiące Polaków w kraju i poza jego granicami. Polski 
hymn wybrzmiał m.in. na Szrenicy, na krakowskim ryn-
ku, gdzie odegrany został z wieży Bazyliki Mariackiej, 
na placu Zamkowym w Warszawie, a nawet w jezio-
rze Dywity – odśpiewany przez grupę morsów. Moż-
na było usłyszeć go także w innych krajach Europy, 
Azji, Australii, obydwu kontynentach amerykańskich 
oraz na Antarktydzie. Śpiewano bez względu na wiek, 
zainteresowania czy miejsce zamieszkania – wspól-
nie, radośnie, w małych grupach na skwerach, ulicach 
i w parkach, a także na rynkach, placach, podczas ofi-
cjalnych uroczystości i rodzinnych spotkań.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję – 
bo Niepodległa jest dla wszystkich!

Więcej informacji o działaniach Biura Programu 
„Niepodległa” na www.niepodlegla.gov.pl.

Biuro Programu „Niepodległa”
foto: © Archiwum BPN

11.11.2019 godz. 12.00, pl. Zamkowy. Warszawiacy z towarzyszeniem Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze śpiewają Mazurka 
Dąbrowskiego w ramach akcji „Niepodległa do hymnu”
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16 października 1978 roku. Oglądałem jakiś se-
rial. Może to była Stawka większa niż życie, 
może Czterej pancerni i pies. W pewnym mo-

mencie przerwano emisję filmu. Zaczął śnieżyć ekran 
telewizora. Powiedziano, że wybrano nowego papieża. 
Został nim Polak kardynał Karol Wojtyła. Nie znałem 
tego nazwiska. Jestem z Łodzi, więc droga do Krakowa 
jest daleka… Otworzyłem okno, w zasadzie taki lufcik 
w domu. Nie wiem, kto stał na zewnątrz, ale mówiłem: 
„Słuchajcie, na papieża wybrano Polaka!”. Po prostu 
go nie zapamiętałem. Potem powrócił serial w tele-
wizorze, ale to była taka niesamowita wiadomość, 
że dalej już nie oglądałem. Nie było wtedy Internetu, 
nie można było sprawdzić nazwiska „Wojtyła”, więc 
czekało się, co powiedzą w wieczornym Dzienniku 
w telewizji. Następnego dnia był Różaniec. Wszyscy 
modliliśmy się za nowego papieża.

Jest wiele pięknych powiedzeń Jana Pawła II. 
Na przykład: „Wypłyń na głębię”, „Musisz się wspinać 
na szczyty, by żyć na nizinach”, „Jeśli nikt od ciebie 
nie wymaga, to ty zacznij od siebie wymagać”. Bar-
dzo podoba mi się to, co Ojciec Święty powiedział 
w Watykanie do kapituły ojców dominikanów: „Idźcie 
i głoście, że Jezus żyje”. Nic więcej. Tylko tyle i aż tyle. 
Jan Paweł II swoim życiem pokazywał, że Jezus jest 
obecny. W każdym z nas, nie tylko w Kościele. I tego 
Jezusa trzeba nieść, który jest w nas.

Całkowicie ufał Bogu. Wydawało się, że do szaleń-
stwa ufa Bogu. Potrafił powiedzieć swoim życiem: 
„Jezu, ufam Tobie”. Kiedy wszystko się udaje, to jest 
łatwo. Ale powiedzieć „tak”, kiedy Pan Bóg jakby 
wszystko nam odbiera? On, aktor, który pod koniec 
pontyfikatu przestaje mówić. Atleta, który chodził 
po górach, jeździł na nartach, przestaje chodzić… I jed-
nocześnie mówił „tak” Bogu. Mówił: „Tak musi być”.

My, ceremoniarze, byliśmy zdumieni tym, co się 
dzieje w zakrystii. Jan Paweł II wchodził, witał się 
z nami, a potem klękał. Kiedy już nie mógł klęczeć, 
bo był tak schorowany, przemieszczał się, siedząc 
w  fotelu, zatrzymywał się w zakrystii i pogrążał 
w modlitwie. Kryliśmy się z arcybiskupem Marinim, 
bo za bardzo nie wiedzieliśmy, co robić.

Ojciec Święty przed wyjściem do ludzi rozmawiał 
z Bogiem. Zanim otrzymał mitrę, pastorał, a więc za-
nim zwracał się do ludzi w imieniu Chrystusa, najpierw 
prosił o błogosławieństwo. Prosił o to, żeby on sam 
nie zasłaniał Boga swoją osobą. Nieraz trwało to bar-
dzo długo. Często spóźnialiśmy się z rozpoczęciem 
Eucharystii. Wszystko jedno, gdzie to było. Jan Paweł 
II zawsze zachowywał się tak samo. Miał czas na roz-
mowę z Bogiem. (…)

Jan Paweł II każdego dnia adorował Najświętszy Sa-
krament. Godziny spędzał przed Najświętszym Sakra-
mentem. Tam pisał swoje kazania. Potem szedł i głosił, 
że Jezus żyje. Tak było przez cały pontyfikat. Już na po-
czątku mówił: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”. Potem 
potwierdzał, że otworzył się całkowicie na Chrystusa 
i że ten żyjący Jezus jest w nim obecny.

Nie szukał jakiejś wyjątkowej, szczególnej drogi po-
bożności. Jednoczył się z Bogiem, przebywał w Jego 
obecności za pomocą najprostszych i najbardziej 
zwykłych praktyk religijnych. Często śpiewał Godzin-
ki, codziennie odmawiał Różaniec, choć właściwie nikt 
nie wie, ile ich dziennie zmówił. Codziennie odprawiał 
drogę krzyżową, a o piętnastej odmawiał Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego. Nosił szkaplerz. Nigdy nie 
przeszedł koło kaplicy, by do niej nie wstąpić. Często 
śpiewał w kaplicy podczas medytacji. Każdego dnia 
leżał krzyżem!

Po latach największą dla mnie przygodą z Ewange-
lią w wydaniu Jana Pawła II była historia po zamachu. 

ZAPACH BOGA – KARD. KONRAD KRAJEWSKI

JAN PAWEŁ II
Krzysztof Tadej



25

Pamiętacie, że Jan Paweł II po wyjściu ze szpitala dość 
szybko spotkał się z Ali Agcą? Byłem wtedy w liceum. 
To dla mediów taki gest bardzo fajny, ale ja go do koń-
ca nie rozumiałem. Po co on tam poszedł? Otóż Jan 
Paweł II poszedł do Ali Agcy dlatego, że tak by zrobił 
Jezus. Dokładnie tak by zrobił. Jezus by przebaczył. 
Przebaczenie, miłosierdzie jest drugim imieniem mi-
łości, jest skandalem dla świata. (…)

Jan Paweł II wszystkie sprawy Kościoła, także swo-
je osobiste, rozwiązywał zgodnie z tym, co wynika 
z Ewangelii. Ona była normą jego życia. Dzięki niej 
zdobył pokój serca. Nawet kiedy już po ludzku nic nie 
mógł, to wszyscy, którzy przychodzili go spotkać, spo-
tykali Chrystusa. I właśnie Chrystus obecny w Papieżu 
zmieniał ich życie! Święty to człowiek, który sobą nie 
zasłania Boga. Przeciwnie. Staje się Jego monstran-
cją, tabernakulum, naczyniem, w którym nosi się Boga! 
Taki był Jan Paweł II.

Papież od 2000 roku nam umierał. Był taki cierpiący, 
tak słaby, że modliliśmy się, żeby tylko otworzył Drzwi 
Święte. Wydawało się, że to, co stanie się potem, to już 
tylko wola Boża. Później żył jeszcze pięć długich lat. 
Każdego dnia pisał encyklikę cierpienia. Na oczach 
całego świata i na oczach ceremoniarzy papieskich. 
Z bliska to obserwowaliśmy. Tym cierpieniem zmieniał 
każdego z nas. To był ciągle czas oddawania siebie dla 
Pana Boga i dla ludzi. (…)

Sam moment śmierci. Ciężko o tym mówić… Nie, 
o tym nie opowiem. Zostawmy opowieść taką, jaka 
jest…

Później, kiedy to już nastąpiło, klęczeliśmy przy łóż-
ku Ojca Świętego i zaśpiewaliśmy… Te Deum. Zaczął 
arcybiskup Stanisław: „Ciebie Boga wysławiamy…”. 
I nastąpiła cisza. Wszyscy spojrzeliśmy po sobie, 
bo nie wiedzieliśmy, co się stało księdzu Stanisławo-
wi. Po chwili on, z tym swoim góralskim akcentem, 
kontynuował. Powoli włączyliśmy się w ten śpiew. 
Był coraz głośniejszy. Wyrażał radość, że Bóg zburzył 
wrota śmierci, że dał raj tym, którzy są sprawiedliwi. 
„Ciebie Boga wysławiamy” za wielki pontyfikat Jana 
Pawła II. Hymn śpiewaliśmy coraz głośniej, z pamięci, 
a to bardzo dużo zwrotek. Na koniec wydawało się, 
że ten śpiew słychać na placu Świętego Piotra, a tam 
jeszcze nie wiedziano, co się stało.

Do ceremoniarzy należy zajmowanie się ciałem 
do momentu pochówku. Kiedy Ojciec Święty był ubra-
ny, został przewieziony do kaplicy. O trzeciej w nocy 
wyszedłem z apartamentu. Cisza. Byłem zaskoczony… 
ciszą. Wydawało się, że osoby z różnych krajów, z róż-
nych kontynentów doskonale się rozumieją. To było 
jak zesłanie Ducha Świętego. Wszyscy czuliśmy po-
dobnie. Była tylko jedna różnica. Jeśli ktoś wracał 
z placu Świętego Piotra i płakał tylko dlatego, że od-
szedł ktoś bliski, z kim się zżył, to wracał w żałobie, 
wracał tak, jak przyszedł. Natomiast jeśli ktoś wracał 

też zapłakany, ale z pytaniami: dlaczego nie jestem 
święty, nie jestem taki jak Jan Paweł II, nie jestem cał-
kowicie oddany rodzinie, najbliższym, dlaczego nie 
jestem cały Twój, Panie Boże?, to następowała prze-
miana. Działy się wtedy cuda. Stawaliśmy się wtedy 
lepsi. (…)

Jan Paweł II miał taką piękną definicję, kto jest 
moim przyjacielem. Mówił, że przyjacielem jest ten, 
dzięki komu staję się lepszy. Myślę, że po tych latach 
bycia przy Janie Pawle II stałem się lepszy. Nie miał-
bym śmiałości powiedzieć, że Jan Paweł II był moim 
przyjacielem, ale z tej definicji wynikałoby, że był. (…)

Staram się nie udzielać wywiadów o Janie Paw-
le II. Moją odpowiedzią na pytania jest zaproszenie 
wszystkich w każdy czwartek na Mszę Świętą przy 
jego grobie. Gromadzi się tam od pięćdziesięciu 
do osiemdziesięciu księży w koncelebrze. Przychodzi 
od stu do dwustu osób. Udzielamy Komunii świętej 
pod dwoma postaciami. Na koniec wszyscy modlą 
się w ciszy. Każdy może wypowiedzieć to, z czym 
przyszedł do grobu Jana Pawła II. Te Msze, modlitwy 
to właśnie jest to, co możemy dać za piękno Jana Paw-
ła II, za jego życie. (…)

Fragment książki: Kard. Konrad Krajewski, Zapach 
Boga, opracowanie i wstęp Krzysztofa Tadeja, dzienni-
karza, dwukrotnego laureata watykańskiego Oscara, 
Wydawnictwo Znak, Kraków 2019
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Kiedy po raz pierwszy w życiu zobaczyłam papie-
ża, był jak maleńki punkcik na horyzoncie. Pa-
miętam jak dziś – to było w Loreto, w 1995 roku. 

Zlot młodzieży z Europy, ostatnie wieczorne czuwa-
nie… Rozświetlona scena daleko przede mną i morze 
takich jak ja rozentuzjazmowanych młodych z różnych 
krajów. Wielobarwne flagi, głośne piosenki, gęsto roz-
stawione namioty, bandanki na głowach, małe radyjka 
w dłoniach, które nastawialiśmy, szukając odpowied-
niego kanału z tłumaczeniem papieskiej homilii. Jan 
Paweł II dobrze wiedział, że niewielu młodych ze Stare-
go Kontynentu może polecieć do dalekiej Manili na Fi-
lipinach, gdzie miały się odbyć Światowe Dni Młodzie-
ży. Dlatego alternatywą dla wielu z nas, także dla mnie, 
stały się tamte dni w słonecznej Italii, w przepięknym 
regionie Marche.

Wciąż jeszcze brzmią mi w uszach jego mocne 
słowa, kiedy zachęcał nas – młodych ze wszystkich 
zakątków Europy i z całej kuli ziemskiej – byśmy 
przyjechali do Rzymu na Wielki Jubileusz Roku 2000. 
Ale nawet wtedy, gdy jak wielu moich rówieśników, 
również z Polski, odpowiedziałam na jego zaprosze-
nie i przybyłam na Tor Vergata, do głowy mi nie przy-
szło, że trzy lata później Jan Paweł II stanie się jed-
nym… z najbliższych mi sąsiadów. Że spotykanie go 
w zaułkach Watykanu wpisze się w moją codzienność 
i że jego obecność stale będzie mi towarzyszyć…

(…) Od zawsze łączyły mnie głębokie więzi z domem 
rodzinnym i w ogóle z Polską, tak więc trudno mi było 

nawet sobie wyobrazić, jak odnajdę się z dala od kraju 
i moich najbliższych. Kiedy zbliżał się maj 2003 roku, 
czas opuszczenia ojczyzny i moich bliskich, przeżyłam 
chwile emocjonalnego kryzysu. Wiedziałam, że nieod-
wracalnie zamyka się pewien szalenie ważny i jakże 
długi rozdział mojego życia. Okres, który od dzieciń-
stwa poprzez dorastanie w warszawskim liceum, stu-
dia na UW i pierwsze doświadczenia zawodowe teraz 
dobiegał kresu. Zamykały się jakieś drzwi i miały się 
otworzyć nowe. Choć określenie „otwarte drzwi” jest 
w tym wypadku sprzeczne z rzeczywistością. Miałam 
przecież wniknąć w hermetyczny, zamknięty świat. (…)

Jednak los okazał się dla mnie bardzo łaskawy, 
bo dane mi było rozpocząć kilkunastoletnią egzy-
stencję za murami w okresie szczególnym, kiedy cały 
Watykan pełną piersią oddychał duchem polskości. 
Od pierwszych chwil poczułam się uprzywilejowana.

A dziś z perspektywy lat mogę potwierdzić, że wnik-
nęłam w ten mikroskopijny świat momentalnie. Pod 
skrzydłami polskiego papieża byłam ufna i czułam 
się bezpiecznie. Moje polskie pochodzenie dawało 
mi w tym środowisku swego rodzaju kredyt zaufania. 
Było przepustką, która, jak się szybko okazało, otwie-
rała właściwie wszystkie drzwi. A to było coś bardzo 
cennego. Bo w Watykanie albo jesteś u siebie, albo 
nie istniejesz.

Ta szczególna nić porozumienia z Janem Pawłem II 
pojawiła się we mnie już na początku, w chwili gdy 
z mężem, jako świeżo poślubiona młoda para, poszli-
śmy na doroczną audiencję Gwardii Szwajcarskiej 

MAGDALENA WOLIŃSKA-RIEDI

Magdalena Wolińska-Riedi

JAN PAWEŁ II

Ostatnia pasterka Jana Pawła II i moje czytanie po polsku
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6 maja 2003 roku. Zaledwie dwa dni po ceremonii 
ślubnej, bo w dniu naszego ślubu Ojciec Święty odby-
wał jedną ze swych ostatnich podróży apostolskich 
do Chorwacji. Zatem udaliśmy się do niego po błogo-
sławieństwo, gdy tylko powrócił.

Kiedy weszłam w sukni ślubnej do Sali Klementyń-
skiej, tak świetnie znanej milionom naszych rodaków 
z prywatnych audiencji z Janem Pawłem II, przeżyłam 
swoiste déjà vu.

To tutaj byłam siedem lat wcześniej. Również 
w maju. Choć w zupełnie innej roli. W 1997 roku całą 
klasą warszawskiego liceum przyjechaliśmy do Rzy-
mu na pielgrzymkę przedmaturalną i spotkaliśmy się 
z papieżem w tej samej sali na drugim piętrze Pałacu 
Apostolskiego. Teraz miałam zostać przedstawiona 
mu jako nowa obywatelka Watykanu. Ta, którą papie-
ska monarchia ma chronić i którą ma się opiekować 
mocą swojego systemu prawnego, administracyjnego 
i sanitarnego. Kiedykolwiek i jakakolwiek zaszłaby po-
trzeba.

Szyfrem w mojej relacji z Ojcem Świętym od pierw-
szej chwili był nasz język ojczysty. Język polski – 
to była moja siła w zaklętym świecie pałacowych 
wnętrz. Mimo że w tamtym czasie upłynęło już ćwierć 
wieku od chwili, gdy Karol Wojtyła wstąpił na tron 
Piotrowy, język polski był nawet dla jego najbliższych 
współpracowników twierdzą nie do sforsowania. 
Brzmienie naszej mowy pozostawało dla nich nieprze-
kraczalną barierą, a my byliśmy maleńkim kręgiem 
wtajemniczonych. Innym elementem, który momen-
talnie zbliżył nas – Ojca Świętego i mnie – do sie-
bie, była miłość do naszych gór, szczególnie okolic 
Beskidu Makowskiego i Babiej Góry, dokąd on po-
wracał przez lata i dokąd wyruszył na swoją ostatnią 
wycieczkę przed wyjazdem na konklawe. Ja u zboczy 
Babiej Góry w Zawoi od dziecka spędzałam beztroski 
czas wakacji w domu letniskowym moich rodziców. 
Z domowego ogrodu zerkałam na papieski biały he-
likopter, kiedy na zakończenie ostatniej pielgrzymki 
do Polski w roku 2002 chciał z lotu ptaka popatrzeć 
na umiłowane beskidzkie lasy. Teraz miałam podejść 
do niego jako jedyna w tamtym czasie Polka, która 
właśnie zamieszkała w Watykanie.

Kamerdyner z apartamentu Ojca Świętego, prefekt 
Domu Papieskiego, papiescy gentiluomini we frakach, 
którzy wprowadzili Ojca Świętego do sali na specjal-
nej jeżdżącej platformie, wszyscy z zaskoczeniem i za-
interesowaniem zerkali na naszą pogawędkę, kiedy 
Don Mietek (jak powszechnie nazywano za Spiżową 
Bramą prałata Mieczysława Mokrzyckiego, osobistego 
sekretarza papieża Polaka) wziął sprawy w swoje ręce 
i powiedział krótko i głośno, aby sam Ojciec Święty 
usłyszał: „A teraz to już sobie sama poradzisz”.

To było dosłownie kilka chwil, bo papież słabł każ-
dego dnia, a choroba coraz mocniej dawała mu się 

we znaki. Powiedziałam, skąd pochodzę, szczególnie 
żywo i z nutą nostalgii zareagował na wieść, że mam 
dom pod Babią Górą i że nieraz, jadąc tam z Warsza-
wy, przejeżdżam przez Oświęcim i Wadowice…

Zapytał o ślub, wspomniałam, że uroczystości prze-
wodniczył kardynał Joseph Ratzinger. Jan Paweł II 
ożywił się, oczy mu się roześmiały i powiedział: „Aaa… 
Ratzinger, a to dobrze, bardzo dobrze”. To jedno spo-
tkanie postawiło mnie w oczach najbliższego włoskie-
go otoczenia Jana Pawła II w uprzywilejowanej pozycji. 
Charakteryzowały ją wielka poufałość i komitywa. Już 
od pierwszych chwil. (…)

Za Spiżową Bramą byłam świadkiem dwóch ostat-
nich lat życia naszego papieża. Przeżyłam w bez-
pośredniej bliskości miesiące, tygodnie i dni jego 
odchodzenia i czas wielkiej pustki po jego śmierci. 
Niesamowicie znamienny czas. Była to w pewnym 
sensie jego ostatnia encyklika, której końcowe karty 
wszyscy dobrze pamiętamy. (…)

Fragmenty książki Magdaleny Wolińskiej-Riedi, 
dziennikarki, obywatelki Watykanu: Kobieta w Waty-
kanie. Jak żyje się w najmniejszym państwie świata, 
Wydawnictwo Znak, Kraków 2019

foto: © Magdalena Wolińska-Riedi
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Godność dziecka Bożego
„Największą godność w życiu otrzymałem nie 11 

stycznia 2020 roku, ale 2 marca roku 1968, w koście-
le Dobrego Pasterza w Bytomiu – wtedy zostałem 
ochrzczony i otrzymałem godność dziecka Bożego. 
Nic nie może się z nią równać. Tę samą godność 
ma każdy z Was, ona niech będzie podstawą naszej 

współpracy i naszej wspólnej drogi ku zbawieniu. Tak 
bardzo pragnął tego św. Wincenty Pallotti. Chciałbym 
także służyć tym, którzy nie podzielają naszej wiary, 
są niewierzący, inaczej wierzący albo eks-wierzący, 
bo kiedyś byli w Kościele, ale już sobie poszli, z róż-
nych powodów” – mówił bp Adrian Galbas SAC w cza-
sie swojej sakry biskupiej w Ełku 11 stycznia br.

Pallotyn
Ma 51 lat. Urodził się 26 stycznia 1968 roku w Byto-

miu. W 1987 roku został przyjęty do Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego. W latach 1987–1993 stu-
diował w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołta-
rzewie. Śluby wieczyste złożył 10 września 1993 roku 
w Zakopanem, a 7 maja 1994 roku w Ołtarzewie został 
wyświęcony na kapłana. Po święceniach był wikariu-

NOWY BISKUP PALLOTYN KS. ADRIAN GALBAS SAC

ks.  Łukasz Gołaś SAC

TY DECYDUJ,
JA NIE BĘDĘ NICZEGO WYBIERAŁ
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szem w parafii św. Michała Archanioła w Łodzi. W la-
tach 1995–1998 studiował teologię oraz komunikację 
i dziennikarstwo na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim. W latach 1998–2002 pełnił funkcję prefekta 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, 
a w latach 2002–2005 był radcą w zarządzie Prowin-
cji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. W latach 
2002–2003 był też sekretarzem ds. Apostolstwa 
w Częstochowie. W 2003 roku został proboszczem 
parafii św. Wawrzyńca w Poznaniu i pełnił tę funk-
cję do 2011 roku. Jednocześnie w latach 2008–2011 
był także radcą w zarządzie Prowincji Zwiastowania 
Pańskiego w Poznaniu. Ks. Adrian Józef Galbas SAC 
w 2012 roku otrzymał tytuł doktora teologii na Uniwer-
sytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie. Od 2011 roku był prowincjałem Prowincji Zwiasto-
wania Pańskiego w Poznaniu.

Was zaś pokornie proszę, byście mnie przyjęli
W samo południe 12 grudnia 2019 roku została ogło-

szona decyzja Ojca Świętego Franciszka o nominacji 
ks. Adriana Józefa Galbasa SAC, prowincjała Księży 
Pallotynów w Poznaniu, na biskupa pomocniczego 
diecezji ełckiej. Bp Adrian tak wspomina tę chwilę: 
„Ojciec Święty Franciszek ustanowił mnie biskupem 
Naisso, to jest starożytne miasto w środkowej Dacji, 
dzisiejszy ponad 200-tysięczny Nisz, leżący w Serbii. 
Choć w starożytności biskupów w tej diecezji było 
wielu, w tym bardzo sławnych – w Naisso urodził się 
cesarz Konstantyn, nazwany później Wielkim – dzi-
siaj nie ma potrzeby, by rezydował tam biskup. Nie 
miałby nic do roboty. Dlatego Ojciec Święty przysy-
ła mnie tu, do Ełku, do pomocy, bo tutaj miejscowy 
biskup ma pracy zbyt wiele jak na jednego. Przysyła, 
bym mu pomógł. I chcę to robić najlepiej jak umiem. 
Was zaś pokornie proszę, byście mnie przyjęli. Bardzo 
proszę ełckich księży, którym z całego serca dziękuję 
za ofiarowane mi dary, w tym za pastorał, to bardzo 
wymowny prezent, przypomina kij pasterski. Chciał-
bym, abyśmy wszyscy w naszej posłudze opierali się 
na Jezusie Dobrym Pasterzu, o którym słyszeliśmy 
w dzisiejszym psalmie, abyśmy zawierzyli, że zawsze 
prowadzi nas po właściwych ścieżkach, nawet wtedy 
gdy przechodzą one przez ciemne doliny. Ciemności 
też mogą być właściwą ścieżką. Proszę, aby przyję-
ły mnie osoby konsekrowane. Myślę, że ze względu 
na moją przeszłość będziemy się rozumieć bez słów. 
Przede wszystkim jednak proszę, by przyjęli mnie lu-
dzie świeccy, chciałbym Wam służyć”.

Pasterz na dzisiejsze czasy potrzebuje wielu darów
I nastał dzień 11 stycznia 2020 roku, równe 30 dni 

od momentu nominacji. Sakrę biskupią przyjął ks. Ad-
rian Galbas, pallotyn, nowy biskup pomocniczy. W uro-
czystej Eucharystii wzięli udział arcybiskupi i biskupi 

z JE ks. bp. Jerzym Mazurem – głównym szafarzem 
święceń, JE ks. abp. Salvatore Pennacchim – nuncju-
szem apostolskim w Polsce oraz JE ks. abp. Józefem 
Górzyńskim – metropolitą warmińskim. Obecny był 
także przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
JE ks. abp. Stanisław Gądecki. Licznie zgromadzili się 
również kapłani, siostry zakonne oraz osoby życia 
konsekrowanego diecezji ełckiej, a także wierni świec-
cy i goście z całej Polski. Homilię wygłosił JE ks. abp 
Tadeusz Wojda SAC, metropolita białostocki. Zwrócił 
się w niej do biskupa elekta Adriana, przypominając, 
że wybór na biskupa wiąże się ze szczególnym re-
alizowaniem misji Chrystusa: prorockiej, pasterskiej 
i nauczycielskiej. „Pasterz na dzisiejsze czasy potrze-
buje wielu darów, bowiem jego posługa w świecie jest 
trudna i wymagająca solidnego przygotowania, oso-
bistego doświadczenia i ugruntowanej wiary” – mówił 
abp Tadeusz. Złożył także nowemu biskupowi piękne 
życzenia: „Skuteczność i owocność Twojej posługi 
będzie zależeć od tego, na ile będziesz pozostawał 
z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa. Du-
chowa i modlitewna więź z Chrystusem winna być dla 
Ciebie zawsze źródłem, z którego wypływa działanie”. 
Na zakończenie Eucharystii głos zabrali przedstawi-
ciele gości, m.in. abp Salvatore Pennacchio, ks. Józef 
Lasak SAC, wicegenerał Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego oraz wierni diecezji. Swoje podziękowa-
nia złożył również ks. bp Adrian.

Pax Christi
Mottem biskupa pomocniczego diecezji ełckiej 

są słowa Pax Christi (Pokój Chrystusa). Wyrażają one 
pragnienie, by biskupia posługa była przekazywa-
niem pokoju, którego świat dać nie może (por. J 14, 27), 
a którym jest sam Chrystus Pan. Hasło to nawiązuje 
także do pozdrowienia, którym na co dzień posługują 
się pallotyni: Pax Christi, sit semper nobiscum, i jest 
wyrazem wdzięczności księdza biskupa za dar pallo-
tyńskiego charyzmatu.

foto: © Remigiusz Makarewicz

ks. Łukasz Gołaś SAC, dyrektor Radia Pallotti.FM, 
prezes Fundacji nowohuckie.PL
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ROZMOWA APOSTOŁA

Z dyrektorem generalnym Lasów Państwowych, 
dr. inż. Andrzejem Koniecznym, rozmawia ks. Jarosław Rodzik SAC

Panie Dyrektorze, Lasy Państwowe w ubiegłym 
roku obchodziły 95-lecie istnienia. Czy w ciągu 
niemal wieku w leśnictwie zaszły duże zmiany?

Z jednej strony zmiany są kolosalne. Dziś uczest-
niczymy w konferencjach o elektromobilności, orga-
nizujemy aukcje jednostek pochłoniętego przez lasy 
węgla, zaczynamy badać stan sanitarny lasów przy 
pomocy dronów. Jeśli więc ktoś czerpie wyobrażenie 
o leśniku z bajek o gajowym w kapeluszu z piórkiem 

i ze strzelbą na ramieniu, to zapewne będzie zdziwio-
ny. W rzeczywistości leśnictwo od dawna jest bardzo 
innowacyjnym sektorem, powstaje tu wiele nowych 
rozwiązań, adaptowane są też nowinki z innych branż, 
prowadzone ciekawe badania. Dotyczy to maszyn 
używanych w pracach leśnych, cyfryzacji procesów 
planowania i zarządzania, ale też pomysłów na dal-
szą ekologizację gospodarki leśnej lub nowych tren-
dów w udostępnianiu lasów turystom. Przykładowo, 
właśnie wdrażamy Leśnika+, nową platformę mobilną 

TWORZYMY KLIMAT 
DLA LASU i LUDZI

foto: © Łukasz Gwiździel
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dla pracowników terenowych. Brzmi może zwyczajnie, 
ale wyobraźmy sobie, że musi ona umożliwić tysiącom 
leśniczych i podleśniczych wprowadzanie mnóstwa 
różnych danych o lasach, często w środku głuszy, 
przy słabym zasięgu, w skrajnie trudnych warunkach 
pogodowych, co wpływa na same smartfony, jakość 
transferu, wydajność systemu. To wymusza kreatyw-
ność. Wykorzystujemy wszelkie możliwości, jakie 
oferuje współczesna technologia, by jeszcze lepiej 
zarządzać powierzonym nam majątkiem Skarbu Pań-
stwa, jak choćby laserowy skaning lotniczy do oceny 
zasobności lasów, fotooptyczny pomiar stosów drew-
na na terenach poklęskowych, by przyspieszyć po-
rządkowanie takich obszarów. Z drugiej strony pewne 
rzeczy się nie zmieniają – i dobrze. Dotyczy to etosu 
leśnika, pewnej formacji duchowej i patriotycznej lu-
dzi w tym zawodzie, czyli tych korzeni, które łączą nas 
ze wszystkimi pokoleniami poprzedników.

Na ile ten aspekt duchowy jest ważny w codziennej 
pracy leśnika?

Pozostaje w tle, ale w gruncie rzeczy jest najważ-
niejszy. Leśnicy są dziś równie często jak inni przy-
tłoczeni nawałem obowiązków raportowych, infor-
matycznych, koniecznością nieustannej aktualizacji 
wiedzy fachowej. Pomimo tego mają relatywnie dużo 
częstszy kontakt z naturą, możliwość obcowania 
z lasem. To pozwala nabrać dystansu, „naładować 
akumulatory”, nawet otrzeć się o absolut, bo w lesie 
łatwiej dostrzec rękę Stwórcy, niezwykłość i piękno 
Jego dzieła. Do tego dochodzi świadomość naszych 
korzeni i tradycji. W 1924 roku na mocy uchwały rządu 
Władysława Grabskiego i rozporządzenia prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego powstały Lasy Pań-
stwowe, choć to data symboliczna, bo była począt-
kiem długiego procesu legislacyjnego, w toku które-
go ukształtowane zostały w latach 30. fundamenty 
działania LP. Pielęgnujemy pamięć o osiągnięciach 
naszych poprzedników, którzy w skrajnie trudnych 
warunkach dokonywali niemal cudów, i to dwukrot-
nie – odtwarzając polskie lasy zdewastowane przez 
zaborców, a potem obce armie przewalające się przez 
nasz kraj podczas I i II wojny światowej. Leśnicy nie 
tylko odtworzyli wiele lasów i posadzili nowe, ale 
stworzyli też podwaliny ochrony przyrody, bo na tere-
nach LP utworzono w 1932 roku pierwsze parki naro-
dowe – pieniński i białowieski. Jednocześnie pomogli 
dźwignąć z ruin gospodarkę II RP. Lasy Państwowe 
obowiązkowo dostarczały drewno na odbudowę kra-
ju, inwestowały w przemysł drzewny, budując zakłady 
drzewne, port drzewny w Gdyni czy tworząc agencję 
eksportową PAGED, a zyski z LP były jednym z głów-
nych dochodów przedwojennego budżetu.

Wiele z tych osiągnięć zaprzepaściła katastrofa II 
wojny światowej. W obliczu tej tragedii leśnicy zapisali 
piękną kartę.

To prawda. Na terenach zajętych jesienią 1939 roku 
przez Wehrmacht i Armię Czerwoną zarząd nad lasami 
przejęła administracja okupantów, obsadzona przez 
urzędników przybyłych z Niemiec i ZSRR. Od począt-
ku do końca wojny na ziemiach okupowanych przez 
III Rzeszę życie straciło około 1650 leśników. Ginęli 
w walce, w obozach koncentracyjnych, rozstrzeliwa-

ni za ukrywanie Żydów lub partyzantów. Sowieci tuż 
po zajęciu polskich Kresów zabili około 3000 leśni-
ków, w tym dyrektora naczelnego LP Adama Loreta. 
Kolejne tysiące osób związanych z lasami i członków 
ich rodzin znalazły się wśród rzeszy Polaków depor-
towanych na wschód. Tragiczny los spotkał leśników 
oficerów Wojska Polskiego, którzy we wrześniu 1939 
roku dostali się do sowieckiej niewoli. Nazwiska 724 
z nich figurują na tzw. Liście Katyńskiej osób roz-
strzelanych. Leśnicy walczyli jako żołnierze w wojnie 
obronnej 1939 roku, Armii Andersa, Polskich Siłach 
Zbrojnych na Zachodzie oraz w ZSRR. W okupowa-
nym kraju byli naturalnym zapleczem Polskiego Pań-
stwa Podziemnego: walczyli z bronią w ręku, ukrywali 
prześladowanych, byli przewodnikami partyzantów 
i zaopatrywali ich, sabotowali działania rabunkowe 
okupantów w lasach. Potem z kolei wspierali często 
Żołnierzy Wyklętych lub sami nimi byli. Po 1945 roku, 
w niełatwych warunkach PRL, znów „robili swoje” 
i wykonali ogromną pracę, by odtworzyć polskie lasy. 
To wszystko przypomina nam dziś o wielkiej odpowie-
dzialności, ale też napawa dumą i inspiruje do dzia-
łania.

Wydaje się, że dziś przed leśnikami ponownie stają 
duże wyzwania, choć na szczęście nie tak wielkie i tra-
giczne jak w przeszłości. Mocno dyskutowany obec-
nie temat to ocieplenie klimatu. Chociażby ta zima 

foto: © Krzysztof Trębski
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potwierdza, że coś jest na rzeczy. W jaki sposób Lasy 
Państwowe mogą pomóc w łagodzeniu zmian klima-
tycznych?

Nowoczesna gospodarka leśna, jeśli jest prowadzo-
na w sposób zrównoważony, jak w Polsce, sama w so-
bie jest dobrą odpowiedzią na zmiany klimatyczne. 
Korzystamy dzięki niej z lasów na rozmaite sposoby, 
od rekreacji po wykorzystanie drewna w taki sposób, 
że nie zmniejsza się trwale powierzchnia lasów ani 
ich różnorodność biologiczna. We wszystkich miej-
scach, gdzie wycięliśmy drzewa na potrzeby polskiej 
gospodarki i obywateli albo usunęliśmy obumierają-
ce, zaatakowane przez choroby, szkodniki owadzie 
lub powalone przez klęski żywiołowe, sadzimy nowe 
drzewa – i to znacznie więcej. Jednocześnie zalesia-
my grunty, gdzie lasu wcześniej nie było. Dlatego le-
sistość kraju stale rośnie. Tuż po II wojnie światowej 
wynosiła w obecnych granicach Polski niecałe 21%. 
Do dziś, niemałym wysiłkiem Lasów Państwowych, 
a po transformacji także właścicieli gruntów prywat-
nych, poprawiliśmy ten wynik o połowę – do 30%. 
Polska wraz z całą Unią Europejską wyróżnia się pod 
tym względem korzystnie na tle świata – lasów u nas 
przybywa, podczas gdy globalnym problemem jest 
trwały ubytek lasów, głównie tropikalnych. W obliczu 
zmian klimatycznych ma to ogromne znaczenie. Tym 
bardziej że nie tylko mamy więcej lasów pod wzglę-
dem ich powierzchni, ale też więcej „lasu w lesie”.

To zabrzmiało intrygująco. Jak to jest możliwe?

Otóż pozyskujemy znacznie mniej drewna niż 
co roku przyrasta w lesie, dlatego rośnie zasobność, 
czyli wskaźnik ilości drewna na danej powierzchni 
lasu. Drzew jest więcej, są też coraz starsze, a więc 
wyższe i grubsze, bo wzrasta nam średni wiek drze-
wostanów. Mówiąc obrazowo, gdybyśmy zasobność 
w samych Lasach Państwowych przeliczyli na liczbę 
„statystycznych drzew” przypadających na każdego 
Polaka, to jest ich ponad 160 – aż o 60 więcej niż 
jeszcze w roku 1989. Co roku przybywają per capita 
dwa nowe, dojrzałe drzewa ponad to, co wycinamy. 
To oznacza, że znacznie zwiększyliśmy i wciąż zwięk-
szamy ilość biomasy leśnej, a więc też zdolność la-
sów do pochłaniania dwutlenku węgla. Robimy kon-
sekwentnie to, o czym dziś tak głośno mówią wszyscy 
na świecie. W kontekście klimatu warto przypomnieć, 
że nie tylko żywe drzewo, ale też jego drewno zamie-
nione w określony przedmiot jest wciąż magazynem 
węgla. Dwutlenek węgla, który pochłonęła żyjąca so-
sna, z której następnie zbudowaliśmy dom, nadal po-
zostanie w postaci węgla wbudowany w ścianach tego 
domu. Im więcej i dłużej będziemy wykorzystywać 
przedmioty z drewna, tym bardziej będziemy popra-

wiali bilans CO
2
. Tymczasem surowiec z LP jest fun-

damentem kluczowego wręcz dla polskiej gospodarki, 
zwłaszcza eksportu, przemysłu drzewnego.

Panie Dyrektorze, Lasy Państwowe to potężny orga-
nizm, instytucja. Ile osób obecnie pracuje w tej gałęzi 
gospodarki?

Lasy Państwowe, inaczej niż podobne podmioty 
w wielu innych krajach, są samodzielną finansowo 
organizacją, która nie korzysta ze wsparcia budżetu 
i utrzymuje się sama, mimo że wykonuje liczne zada-
nia na rzecz państwa. LP są jednym z największych 
przedsiębiorców w Polsce pod względem wielkości 
przychodów, płacenia podatków i zatrudnienia. Mamy 
26 tys. pracowników. Dziś leśnicy to ludzie, którzy 
przede wszystkim planują co, gdzie, kiedy, w jakim 
rozmiarze i za ile powinno zostać w lesie wykonane 
oraz koordynują i nadzorują realizację prac, ponosząc 
odpowiedzialność za szacowany nawet na setki mi-
liardów złotych majątek Skarbu Państwa. Fizyczne 
prace w lesie wykonują natomiast na zlecenie LP 
wybierane w przetargach prywatne zakłady usług 
leśnych i ich pracownicy. LP wydają na usługi leśne 
blisko 3 mld zł rocznie, co stanowi ok. 40% naszych 
wszystkich kosztów. Dzięki tym środkom prywatny 
rynek usług leśnych istnieje i rozwija się, a kolejne 40 
tys. osób, zwłaszcza na terenach wiejskich, ma pra-
cę. Lasy Państwowe są wreszcie głównym dostawcą 
drewna dla polskich przedsiębiorców oraz pozostałych 
obywateli, pokrywają ok. 90% krajowego zapotrzebo-
wania. Drewno z LP jest fundamentem kluczowego 
dla polskiej gospodarki przemysłu drzewnego. Tartaki, 
papiernie, zakłady meblarskie, producenci podłóg, sto-
larki okiennej, elementów konstrukcyjnych, urządzeń 
ogrodowych, palet i inni – wszyscy oni zatrudniają 
w sumie kolejnych 300 tys. osób, wytwarzają 2% PKB, 
a branża ta jest motorem napędowym polskiego eks-
portu. Wszystko to dzieje się przy jednoczesnym za-
chowaniu różnorodności biologicznej, która wyróżnia 
nasze lasy w UE oraz zapewnieniu obywatelom wol-
nego wstępu do większości lasów, swobody zbierania 
w nich grzybów, jagód. Myślę, że w taki sposób, czyli 
pochłaniając coraz więcej dwutlenku węgla i łagodząc 
klimat, a przy tym godząc potrzeby przyrody i ludzi, 
czyli funkcje ekologiczne, społeczne i gospodarcze 
lasów, powinna działać zrównoważona gospodarka 
leśna XXI wieku.

Czy jednak lasy same nie padną ofiarą zmian klima-
tycznych? Wiele ostatnio mówi się o czekającym nas 
masowym zamieraniu drzew.

Polskim lasom mocno we znaki daje się wzrost 
średnich temperatur, a zwłaszcza susza. Osłabione 
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przez brak wody drzewa łatwiej padają łupem pato-
genów grzybowych, jemioły lub szkodników owadzich 
i zamierają albo są powalane przez coraz częstsze 
i gwałtowne wichury. Dotyczy to świerków, zwłasz-
cza w Sudetach i Beskidach, ale też coraz częściej 
sosen, m.in. na Lubelszczyźnie, Opolszczyźnie, tak-
że innych gatunków, jak brzoza. Leśnicy dostrzega-
ją te problemy i działają. Sadząc drzewa, zmieniamy 
od razu skład przyszłych lasów. W ramach tzw. prze-
budowy w miejsce wyciętych z różnych powodów 
drzew sadzimy bardziej różnorodne gatunki, lepiej 
dopasowane do danego siedliska, stawiamy coraz 
częściej na odnowienia naturalne. Efektem jest m.in. 
stały wzrost udziału drzew liściastych. Dzięki tym dzia-
łaniom polskie lasy z czasem będą bardziej zróżnico-
wane, lepiej przystosowane do panujących warunków 
i tym samym bardziej odporne na zagrożenia. Dzięki 
pracy leśników i usuwaniu atakowanych przez szkod-
niki zamierających drzew, a następnie sadzeniu w ich 
miejsce innych gatunków, możemy to, co wydaje się 
nieuniknione, spowolnić i uczynić bardziej kontrolo-
wanym. Nie powinniśmy się obawiać, że polskie lasy 
zamrą, ale na pewno się zmienią.

Sen z oczu Panu i leśnikom spędza pewnie ogromna 
susza, a w konsekwencji niebezpieczeństwo pożarów, 
szczególnie w okresie letnim?

Mimo potencjalnie dużego i rosnącego wraz z ko-
lejnymi suchymi latami zagrożenia, naszym lasom nie 
grożą takie dramaty, jakie obserwowaliśmy ostatnio 
w Grecji, Szwecji, Australii. Jesteśmy dobrze przygo-
towani. Przede wszystkim LP przeznaczają ponad 
100 mln zł rocznie na zabezpieczenie lasów przed 
pożarami. Mamy setki dostrzegalni i punktów alar-
mowo-dyspozycyjnych, tysiące punktów czerpania 
wody, kilkaset lekkich samochodów gaśniczych, 
wreszcie – co jest ewenementem wśród służb leśnych 
w UE – dysponujemy na każde zawołanie w sezonie 
pożarowym flotą 40–50 samolotów patrolowych 
i gaśniczych oraz śmigłowców, których wynajem fi-
nansujemy. Koszty są ogromne, ale każda wydana 
złotówka jest tego warta. Dzięki temu nowoczesne-
mu systemowi i doskonałej współpracy ze strażakami 
na gruntach LP wybucha zaledwie 1/3 ze wszystkich 
pożarów lasów w Polsce, a przecież zarządzamy 3/4 
lasów. Co więcej, średnia powierzchnia pożaru lasu 
jest bardzo mała, bo szybko są one wykrywane i ga-
szone. Innym ogromnym przedsięwzięciem, odpowia-
dającym na bieżące zagrożenia tu i teraz, jest program 
tzw. małej retencji. Od dawna pracujemy nad udraż-
nianiem cieków wodnych w lasach, przywracaniem 
ich naturalnego biegu, odtwarzaniem naturalnych 
i budowaniem sztucznych zbiorników, odtwarzaniem 
wyschłych bagien i torfowisk. Wykorzystując natural-

ne materiały budujemy lub modernizujemy małe urzą-
dzenia piętrzące, przepusty, brody, groble. Wszystko 
po to, by zatrzymać jak najwięcej wody w lesie. Prze-
ciwdziałamy skutkom suszy, tworzymy nowe siedliska 
dla wielu gatunków, zwłaszcza ptaków i ryb, w sezo-
nie powodziowym ograniczamy odpływ wody na tere-
ny zamieszkane, zyskujemy też dodatkowe zbiorniki 
mogące pełnić rolę przeciwpożarową. Tylko w obecnej, 
drugiej edycji programu małej retencji (2016–2022) 
za ponad 440 mln zł w ponad 200 nadleśnictwach 
nizinnych i górskich zbudujemy, zmodernizujemy lub 
udrożnimy ok. 1300 obiektów hydrologicznych. 

Dziękuję za rozmowę.

A n d r z e j  K o n i e c z n y , 
absolwent leśnictwa 
na Wydziale Leśnym 
Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego 
w Warszawie. W 2004 
roku  ot rzymał  ty tu ł 
doktora nauk ekono-
micznych. W pracy dok-
torskiej zajmował się 
zagospodarowaniem 
obszarów wie jskich 
w ramach wykonania 
ustawy o przeznaczeniu 
gruntów rolnych do zale-

sienia w perspektywie przed przystąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej. Ukończył także studia podyplomowe Master 
of Business Administration University of Illinois we współ-
pracy z Politechniką Lubelską oraz studia podyplomowe 
Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Wydziale 
Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Swoją ka-
rierę zawodową związał z Lasami Państwowymi, od poło-
wy lat 90. pracował na różnych stanowiskach i w różnych 
nadleśnictwach m.in. w Nadleśnictwie Chotyłów i Nadle-
śnictwie Pomorze. W latach 2006–2008 pełnił funkcję 
dyrektora ekonomicznego w Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Lublinie. Związany był również z Dyrekcją 
Generalną Lasów Państwowych w Warszawie jako jeden 
z jej inspektorów. W latach 2013–2014 jako nadleśniczy 
kierował Nadleśnictwem Białowieża. Odbył też staże za-
wodowe w administracji leśnej Szwajcarii i Niemiec. Od li-
stopada 2015 roku był podsekretarzem stanu w Minister-
stwie Środowiska. W dniu 19 stycznia 2018 roku minister 
środowiska powołał Andrzeja Koniecznego na stanowisko 
dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

foto: © Filip Kaczanowski
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Widać już efekty największego programu inwesty-
cyjnego w historii PKP Intercity. Flotę przewoźnika 
wzmocniło właśnie pierwsze 8 z 30 nowych loko-

motyw elektrycznych Griffin, które dla PKP Intercity produkuje 
firma NEWAG. Lokomotywy prowadzą rozkładowe pociągi już 
od 15 marca.

	
PKP	Intercity	odebrało	pierwszych	osiem	nowoczesnych	lo-

komotyw	elektrycznych	serii	EU160	Griffin,	które	dla	przewoź-
nika	produkuje	firma	NEWAG.	Podpisana	w	maju	2018	roku	
umowa	objęła	zakup	20	pojazdów,	następnie	została	rozsze-
rzona	we	wrześniu	ubiegłego	roku	o	dodatkowo	10	lokomotyw	
w	tzw.	prawie	opcji.	Wartość	kontraktu	po	rozszerzeniu	wzrosła	
do	551,4	mln	zł	brutto.	Zgodnie	z	umową	wszystkie	pojazdy	tra-
fią	do	PKP	Intercity	jeszcze	w	tym	roku.

Producent	w	ramach	kontraktu	zobowiązany	jest	do	przepro-
wadzenia	szkolenia	dla	pracowników	wskazanych	przez	PKP	In-
tercity	w	zakresie	obsługi	pojazdów,	świadczenia	usług	ich	utrzy-
mania	na	drugim,	trzecim	i	czwartym	poziomie	oraz	świadczenia	
usług	gwarancyjnych	na	naprawę	lokomotyw	na	czwartym	po-
ziomie	utrzymania.	Zakup	pojazdów	EU160	Griffin	jest	elemen-
tem	projektu	„Przyspieszamy	komfortowo	–	unowocześnienie	
wagonów	i	zakup	lokomotyw	dla	PKP	Intercity	S.A.”	i	zostanie	
sfinansowany	w	części	ze	środków	unijnych.

Bezpieczne i szybko po całej Polsce
Nowe	lokomotywy	już	od	15	marca	br.	prowadzą	pociągi:
TLK	Kiev Express	relacji	Warszawa	–	Kijów	–	Warszawa	na	od-

cinku	Warszawa	–	Dorohusk	–	Warszawa;
IC	Zielonogórzanin	relacji	Warszawa	–	Zielona	Góra	–	Warszawa	

na	odcinku	Warszawa	–	Zbąszynek	–	Warszawa;
IC	Mewa	relacji	Warszawa	–	Szczecin	–	Warszawa;
IC	Gałczyński	relacji	Warszawa	–	Szczecin	–	Warszawa;
TLK	Staszic	relacji	Warszawa	–	Kołobrzeg	–	Warszawa.

Pojazdy	rozwijają	prędkość	do	160	km/h.	Pozwolą	więc	efek-
tywnie	wykorzystywać	zmodernizowane	linie	kolejowe.	Są	to	tak-
że	najnowocześniejsze	lokomotywy	elektryczne	w	Polsce.	PKP	
Intercity	będzie	je	wykorzystywać	do	obsługi	połączeń	w	całej	
Polsce,	m.in.	na	trasach:

Przemyśl	–	Lublin	–	Warszawa	–	Bydgoszcz	–	Gdynia/Piła	–	
Kołobrzeg/(Gorzów	Wielkopolski);�

Suwałki	–	Białystok/Lublin	–	Warszawa	–	Poznań	–	Szczecin/
Gorzów	Wielkopolski/Zielona	Góra.

Lokomotywy	elektryczne	Griffin	spełniają	wymagania	rygo-
rystycznych,	europejskich	przepisów	Technicznej	Specyfikacji	
Interoperacyjności.	Pojazdy	są	wyposażone	w	europejski	system	
sterowania	pociągiem	ETCS	poziomu	pierwszego	i	drugiego,	który	
znacząco	wpływa	na	podniesienie	standardów	bezpieczeństwa	
na	torach	i	spełnia	wymagania	IV	pakietu	kolejowego	Agencji	Ko-
lejowej	Unii	Europejskiej,	którego	przepisy	zaczną	obowiązywać	
od	16	czerwca	2020	roku.	Lokomotywy	posiadają	również	sys-
tem	zdalnej	diagnostyki,	który	pozwoli	na	monitorowanie	pracy	
lokomotyw	w	czasie	rzeczywistym,	co	przełoży	się	na	ich	efek-
tywną	eksploatację.

Największe inwestycje w historii
Zakup	30	nowoczesnych	lokomotyw	to	element	konsekwent-

nie	realizowanego	największego	programu	inwestycyjnego	w	hi-
storii	spółki.	Program	„PKP	Intercity	–	Kolej	Dużych	Inwestycji”	
to	koło	zamachowe	dla	rozwoju	przewoźnika.	Długofalowa	stra-
tegia	zakłada	zakup	nowego	i	modernizację	istniejącego	taboru	
oraz	zaplecza	technicznego.	Do	2023	roku	spółka	przeznaczy	
na	ten	cel	ponad	7	mld	zł	przy	aktywnym	wykorzystaniu	fun-
duszy	unijnych	i	środków	z	Europejskiego	Banku	Inwestycyjnego	
oraz	współpracy	z	Centrum	Unijnych	Projektów	Transportowych	
i	właściwymi	resortami	z	Ministerstwem	Infrastruktury	na	czele.	
Aktualnie	spółka	może	mówić	o	podpisanych	umowach	o	warto-
ści	blisko	4,3	mld	zł	brutto,	których	pierwsze	efekty	realizacji	już	
widać	na	torach.

Plany	PKP	Intercity	zakładają,	że	do	końca	2023	roku	tabor	bę-
dzie	w	80%	nowy	lub	zmodernizowany.	Oznacza	to,	że	największy	
polski	kolejowy	przewoźnik	kupi	12	nowych	i	zmodernizuje	14	
istniejących	elektrycznych	zespołów	trakcyjnych,	kupi	118	loko-
motyw	elektrycznych	oraz	zmodernizuje	blisko	200	lokomotyw	
elektrycznych	i	spalinowych.	Do	tego	dochodzą	ogromne	inwe-
stycje	wagonowe	–	PKP	Intercity	zmodernizuje	około	700	oraz	
kupi	185	komfortowych	i	nowoczesnych	wagonów.	Te	zmiany	
odczują	przede	wszystkim	pasażerowie.

Nowe 
lokomotywy 
PKP Intercity
wyjechały na tory
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W dniu 6 stycznia Kościół czci objawienie się 
Boga w widzialnej postaci. Jezus Chrystus – 
Wcielony Bóg – objawił się poganom w oso-

bach Mędrców, narodowi wybranemu – przy chrzcie 
w Jordanie i swoim uczniom przez cud dokonany 
w Kanie Galilejskiej. Oficjalnie nazwa tej uroczystości 
brzmi „Epifania”. Słowem tym Grecy nazywali uroczy-
sty wjazd władcy. Kościół święci 6 stycznia przybycie 
na ziemię wielkiego Króla – Chrystusa. Chrystus Król 
nawiedził swój lud – Kościół – obdarzając go światłem 
wiary i powołując do świętości. Kościół w swoim czasie 
rozciągał uroczystość Epifanii na osiem dni ( „Oktawa 
Epifanijna” ).

W związku z reformami liturgicznymi w całym Ko-
ściele została zniesiona liturgiczna Oktawa Obja-
wienia Pańskiego. Dokonało się to już w roku 1955, 
a ostatecznie w 1960 roku. Po uprzedniej konsultacji 
z biskupami, przeprowadzonej przez Kongregację Ob-
rzędów z polecenia papieża Piusa XII, Kongregacja 
ta 23 marca wydała dekret sprowadzający do formy 
prostszej rubryki liturgiczne. Między innymi ten wła-
śnie dekret skasował Wigilię Epifanii oraz jej Oktawę 
( „Acta Apostolicae Sedis” 1955, R. 47, s. 218–224).

Dalsze prace zmierzające do upraszczania rubryk 
doprowadziły do wydania przez papieża Jana XXIII 
motu proprio zatwierdzającego w dniu 25 lipca 1960 
roku nowy Kodeks rubryk, który w sprawie Epifanii 
przyjął dokonane już zmiany i nie wymienił ani Wigi-
lii, ani Oktawy Epifanijnej ( „Acta Apostolicae Sedis” 
1960, R. 52, s. 593 i n.). Wprowadzone zmiany objęły 
cały Kościół i właściwie Oktawa Epifanijna przestała 
być wydarzeniem ogólnokościelnym. Fakty te posta-
wiły przed pallotyńską Oktawą Epifanijną cały szereg 
poważnych problemów. Stąd warto podjąć próbę od-
tworzenia historycznych dziejów Oktawy jako dzieła 
założonego przez św. Wincentego Pallottiego w chary-
zmacie Zjednoczenia oraz ukazać jej cele, zadania itd.

Oktawa Epifanijna w planach
św. W. Pallottiego – cele

Mówiąc o celach Oktawy Epifanijnej, musimy mieć 
na uwadze potrójny apostolat, który, jak stwierdził 
sam św. Wincenty w dniu 9 stycznia 1835 roku, Bóg 
pozwala mu wspierać, utrwalać, rozpowszechniać, 
udoskonalać i utrzymywać przy życiu: szerzenie wśród 
katolików przekonania, iż mają nieść wiarę i religię 
Jezusową między wszystkich niewiernych i niekato-
lików; ożywianie, utrzymywanie, pomnażanie wiary 
wśród katolików; dzieło miłości powszechnej, polega-
jące na wykonywaniu wszelkich uczynków miłosier-
dzia co do duszy i co do ciała (V. Pallotti, Propositi ad 
aspirazioni, Roma 1922, nr 281).

Zasadniczym motywem, który najczęściej podaje 
św. Wincenty, mówiąc o Oktawie, jest motyw „ożywia-
nia, utrzymywania, pomnażania wiary i miłości wśród 
katolików” (V. Pallotti, Pia Societa dell’Apostolato Cat-
tolico, Roma 1914, nr 965, 969 977; tenże, II-a Raccolta 
di Scritti relativi alla Pia Societa dell’Apostolato Catto-
lico, Roma 1934, nr 307, 594, 603, 604; tenże, Lettere 
e brani i Lattere, Roma 1930, nr 843). Założyciel Okta-
wy, wysuwając ten motyw, rozumował logicznie, iż bez 
ożywienia wiary i miłości nie będzie można rozbudzić 
apostolatu pierwszego i trzeciego – pracy misyjnej 
i charytatywnej. Ten też cel eksponuje jako główny 
tworzonego przez siebie dzieła – Zjednoczenia Apo-
stolstwa Katolickiego.

Kolejnym, gdy chodzi o ilościowe występowanie, 
motywem jest potrzeba odpowiedzenia intencji Ko-
ścioła. Kościół docenia Święto Epifanii, przyozdabia 
je Oktawą – postępując tak ma swoje cele i zamiary. 
Należy więc to uwzględnić i włączać się w realizację 
zamiarów Kościoła.

Święty Wincenty, chcąc wszystkich zaangażować 
do apostolskiego działania, starał się też wskazać 

INSTYTUT PALLOTTIEGO

OBJAWIENIE 
ZJEDNOCZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO 
w CELEBRACJACH OKTAWY EPIFANII (1)

ks. Tomasz Bielski SAC
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sposób tego działania, dostosowany do konkret-
nych możliwości. Urządzenie Oktawy wymagało 
jednak dużego nakładu finansowego, było więc oka-
zją do apostolskiej ofiarności zarówno dla szlachty, 
jak i dla innych zamożnych osób. Są też inne moty-
wy, występujące rzadziej: nawiązanie i pogłębienie 
współpracy duchowieństwa świeckiego i zakonnego; 
udział dostojników świeckich i duchownych, co miało 
stanowić zachętę dla prostego ludu; uwidocznienie 
jedności katolików Kościoła łacińskiego i katolickiego 
Wschodu (pomimo istniejących różnic obrzędowych, 
językowych i narodowych); ukazanie głębi tajemnicy 
wiary zawartej w uroczystości Epifanii; przypomnienie 
faktu powołania pierwszych pogan do wiary; ożywia-
nie współpracy pomiędzy różnymi zgromadzeniami 
zakonnymi; ożywianie gorliwość apostolskiej zgroma-
dzeń zakonnych w duchu Zjednoczenia Apostolstwa 
Katolickiego; pobudzenie ludzi do ofiarności na cele 
apostolskie i dzieła miłosierdzia. Wszystkie te cele, 
nieraz wymieniane tylko sporadycznie, są właściwie 
jedynie rozwinięciem zasadniczego celu Oktawy, 
a mianowicie pomnożenia, rozszerzenia, obrony i oży-
wiania wiary i miłości.

Aby zapewnić środki materialne związane z urzą-
dzeniem Oktawy, św. Wincenty przekazał troskę o nie 
w ręce ówczesnej szlachty. Mówiąc o celach Oktawy, 
trzeba zaznaczyć, że Wincenty nie wspomina wyraź-
nie, iż ma ona przyczyniać się do tego, aby powsta-

ła jedna Owczarnia i jeden Pasterz. Mówi natomiast 
o tym wyraźnie w kilku miejscach w związku z celem 
Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego (V. Pallotti, 
Raccolta di Scritti…, dz. cyt., nr 52, 54; tenże, II-a Rac-
colta…, dz. cyt., nr 114).

Kto urządza uroczystości epifanijne?

Święty Wincenty w swoim dziele Pia Societa dell’A-
postolato Cattolico, napisanym po 10 lipca 1839 roku 
i omawiającym strukturę, cele oraz prace tego dzie-
ła, zaznacza, że uroczystą oktawę urządza Pobożne 
Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego (V. Pallotti, 
Raccolta di Scritti…, dz. cyt., nr 52, 54; tenże, II-a Rac-
colta…, dz. cyt., nr 114). Dzieło to za życia Pallottiego 
składa się zawsze z części wewnętrznej (Kongregacja 
Księży i Braci) oraz z części zewnętrznej (inni ludzie 
należący do Zjednoczenia).

Całość projektowanych przez siebie prac Pallotti 
rozbił organizacyjnie na 12 działów – prokur. Na czele 
każdej z nich umieścił kierownika prokury, zwanego 
prokuratorem. W podziale prac organizacja celebracji 
uroczystości Oktaw Epifanijnych zlecona jest kierow-
nikowi prokury X, pozostającej pod opieką św. Szymo-
na Apostoła. Prokurator miał troszczyć się o wojsko 
i szlachtę, a więc osoby zamożne. Dlatego też sprawa 
organizacji Oktawy od strony kosztów z nią zwią-
zanych miała być zespolona z prokurą X i osobami 
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majętnymi oraz spoczywać w ręku prokuratora pro-
kury X. Dla zachowania jedności działania generałowi 
Zjednoczenia podlegała bezpośrednio prokura gene-
ralna oraz prokura rzymska prowincjalna, obejmująca 
całe ówczesne państwo papieskie. Teoretycznie więc, 
przynajmniej w Rzymie, organizacja uroczystej Okta-
wy Epifanii spoczywała w ręku generała Zjednoczenia 
Apostolstwa Katolickiego.

Gdzie się urządza
uroczystości epifanijne?

Oktawę Epifanii urządzano przede wszystkim 
w Rzymie – centrum jedności katolickiej. Za wzorem 
zaś Rzymu zalecało się ją urządzać nie tylko w ko-
ściele lokalnym, gdzie znajdowała się zorganizowa-
na prokura Zjednoczenia, ale również we wszystkich 
zgromadzeniach męskich i żeńskich, we wszystkich 
rodzinach, we wszystkich miejscowościach, miastach, 
zamkach, ziemiach i krajach.

Jak należy urządzać
uroczystości epifanijne?

Święty Wincenty podaje dokładne wskazówki, gdy 
chodzi o Rzym, różne zgromadzenia zakonne męskie 
i żeńskie oraz miejscowości leżące poza Rzymem.

Oktawa w Rzymie

Za pozwoleniem kardynała wikariusza należy opu-
blikować odezwę skierowaną do wiernych, umiesz-
czając ją na głównych kościołach, domach zakon-
nych, oratoriach. W kościele, gdzie były odprawiane 
ceremonie, należało umieścić na głównych drzwiach 
szczegółowy program uroczystości (V. Pallotti, Pia So-
cieta…, dz. cyt., nr 946).

Celebracja Oktawy rozpoczynała się od uroczystego 
poświęcenia wody przez jednego z kardynałów w wi-
gilię Epifanii. Zarys porządku poszczególnych dni był 
następujący:

godz. 6.00 – otwarcie kościoła; godz. 6.30 – cicha 
Msza św., podczas której odmawiano różaniec, Litanię 
Loretańską. Po Mszy krótkie kazanie i błogosławień-
stwo Najświętszym Sakramentem; godz. 9.00 – Msza 
św. z asystą, w rycie łacińskim, codziennie celebruje 
ją przedstawiciel któregoś zgromadzenia zakonnego; 
godz. 10.00 – Msza w obrządku wschodnim; godz. 
11.00 – kazanie, codziennie w innym języku; godz. 
13.00 – kazanie w języku francuskim, poprzedzone 
czytaniem duchownym w tymże języku; godz. 15.30 – 
czytanie duchowne o powołaniu pogan do wiary świę-
tej; godz. 16.00 – cząstka różańca oraz inne modlitwy.

Poczynając od różańca aż do błogosławieństwa 
wieczorem, w celebracji codziennie bierze udział inne 

kolegium. W ostatnim dniu udział biorą proboszczo-
wie Rzymu i generałowie zakonów. Po różańcu nastę-
puje kazanie o tajemnicy Epifanii. Po kazaniu zbiera 
się ofiary na dzieła charytatywne, a nie na pokrycie 
kosztów urządzania Oktawy. Błogosławieństwa Naj-
świętszym Sakramentem udziela jeden z kardynałów. 
Ostatniego dnia Oktawy daje on wiernym do ucało-
wania figurkę Dzieciątka Jezus. Codziennie na czte-
rech placach Rzymu kaznodzieje głoszą kazania, za-
chęcając do udziału w uroczystościach epifanijnych. 
W oznaczonym dniu Oktawy odbywa się komunia 
święta generalna, podczas której komunikującym roz-
dziela się obrazki, książeczki, broszurki, krzyżyki itp. 
Wierni uczestniczący w ceremoniach mają to czynić 
bezinteresownie, wypada jednak ofiarować im w za-
mian jakąś pożyteczną książkę.

Tak przedstawiał się w zarysie plan Oktawy Epifa-
nijnej w Rzymie – siedzibie Generalnej Prokuratury 
Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

Uroczystości epifanijne poza Rzymem

Święty Wincenty obmyślając plany celebracji Okta-
wy, zdaje sobie sprawę, że tylko w Rzymie można 
rozwinąć w pełni uroczystości epifanijne. Stąd też wy-
raźnie podkreśla, że w innych miejscowościach, gdzie 
nie można było zorganizować Oktawy w całej jej peł-
ni, należy to uczynić w sposób możliwie najokazalszy, 
przy udziale miejscowych zrzeszeń, zakonów i dostoj-
ników. Jeżeli kościół epifanijny znajduje się w stolicy 
biskupiej, to należy zaprosić biskupa z błogosławień-
stwem w ostatnim dniu Oktawy.

Oktawa w zgromadzeniach zakonnych

Gdy chodzi o społeczności zakonne, tak męskie, jak 
i żeńskie, św. Wincenty poleca im umieścić w kaplicy 
lub kościele obraz bądź figury przedstawiające Tajem-
nice Epifanii. Jako praktyki religijne zaleca różaniec 
oraz Litanię Loretańską. Modlitwy te należy odmawiać 
o pomnożenie, rozkrzewienie, obronę wiary i miłości. 
Poleca też odprawiać czytania duchowne mające 
za przedmiot Tajemnice Epifanii.

W ostatnim dniu ma się odbyć komunia święta ge-
neralna oraz procesja do kościoła epifanijnego w da-
nej miejscowości. Przy tej okazji każdy biorący udział 
w procesji ma złożyć pewną ofiarę na cele charytatyw-
ne i religijne (V. Pallotti, Pia Societa…, dz. cyt., nr 973).

ks. Tomasz Bielski SAC (1921–1978), doktor teolo-
gii, profesor w Ołtarzewie, redaktor „Ołtarzewianów” 
(1960–1962), „Roczników Pallotyńskich” (1963–1974) 
i wydawnictwa Pallottinum

foto: © ISVP
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DOLINA MIŁOSIERDZIA DZIŚ

W dniach od 17 do 19 stycznia 2020 roku w Do-
linie Miłosierdzia w Częstochowie Zjednocze-
nie Apostolstwa Katolickiego świętowało tri-

duum przed liturgiczną uroczystością św. Wincentego 
Pallottiego. Było to niecodzienne i zarazem bardzo 
radosne spotkanie. W sposób szczególny dziękowa-
liśmy Bogu za Świętego Założyciela, za to, że przeło-
żony prowincjalny ks. Adrian Galbas SAC został wy-
niesiony przez Ojca Świętego Franciszka do godności 
biskupiej, a ks. Zdzisław Szmeichel SAC, rektor wspól-
noty częstochowskiej, został wybrany przełożonym 
prowincjalnym Prowincji Zwiastowania Pańskiego 
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Na trudy 
ich posługi duszpasterskiej i apostolskiej życzymy 
błogosławieństwa Bożego, obfitych łask za wsta-
wiennictwem Matki Bożej Królowej Apostołów i św. 
Wincentego Pallottiego.

 
Na triduum zjeżdżamy się, by u Jezusa Miłosierne-

go w Dolinie Miłosierdzia, u stóp Jasnej Góry – na-
szej Matki Królowej i Wychowawczyni całego narodu 

polskiego – po prostu być. Tym razem świeccy przed-
stawiciele naszych wspólnot ZAK przybyli z: Często-
chowy, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Kluczborka, Łodzi. 
Księża pallotyni, siostry pallotynki i świeccy, wspól-
nie tworzymy Zjednoczenie, tak jak życzył sobie św. 
Wincenty. Myślę, że cieszy się w niebie ze swych du-
chowych synów i córek. Czujemy tę więź wspólnoty, 
jednoczenia się, świętej współpracy, dzielenia się do-
świadczeniami. Ten czas jest również dla nas czasem 
formacji permanentnej.

Nad całością spotkania czuwał ks. rektor Zdzisław 
Szmeichel SAC, zaś w naukach temat modlitwy oraz 
Eucharystii przybliżał nam ks. Marek Rogeński SAC. 
Św. Wincenty był człowiekiem modlitwy, codziennie 
pogłębiał swoje życie duchowe. Nawet w najwięk-
szym natłoku pracy nigdy o tym nie zapomniał, każ-
de słowo i działanie było modlitwą, wiele pism pisał 
na klęczkach. My też mogliśmy przeanalizować na-
sze życie w modlitwie, na nowo odkryć zagadnienie 
Eucharystii w życiu naszego Świętego, która staje 
się źródłem naszego życia apostolskiego. Zdumiewa 

TRIDUUM PRZED UROCZYSTOŚCIĄ 
ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

Maria Brzózka
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Rekolekcje dla rodziców borykających się z proble-
mem wychowania religijnego dzieci (wiek – przed-
szkole, szkoła podstawowa)
1–3 maja 2020 roku

Rekolekcje z postem według św. Hildegardy z Bingen
18–24 maja  |  20–26 lipca

II Ogólnopolska Pielgrzymka Zjednoczenia 
Apostolstwa Katolickiego do Doliny Miłosierdzia
13 czerwca 2020 roku

Rekolekcje dla członków i sympatyków 
Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego
25–27 września 2020 roku

Księża pallotyni z Doliny Miłosierdzia służą na te-
renie Polski, głosząc rekolekcje adwentowe i wielko-
postne, nie tylko w tematyce Miłosierdzia Bożego; 
są gotowi do podjęcia różnych posług duszpaster-
skich na terenie kraju i za granicą (kazania okolicz-
nościowe, intronizacja obrazu Jezusa Miłosiernego, 
zastępstwa).

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
ks. dr Radosław Bernard Herka SAC
ul. o. A. Kordeckiego 49, 42-226 Częstochowa
e-mail: xherkarad@gmail.com
tel.: 660 364 052; 502 683 083

PROPOZYCJE	REKOLEKCJI	u	PALLOTYNÓW	
w	DOLINIE	MIŁOSIERDZIA	w	2020	ROKU

nas jego przygotowanie do każdej Eucharystii, a tak-
że dziękczynienie bezpośrednio po niej. Św. Wincenty 
ukazuje nam Eucharystię jako cud Miłosierdzia Boże-
go. W czasie trwającego programu duszpasterskiego, 
który odbywa się pod hasłem „Eucharystia daje życie”, 
możemy wiele czerpać z przykładu życia św. Wincen-
tego Pallottiego.

Konferencje głosił, znany nam z posługi apostol-
skiej, redaktor „Apostoła Miłosierdzia Bożego” ks. Ja-
rosław Rodzik SAC. Analizując fragmenty Ewangelii 
o dwunastoletnim Jezusie w świątyni (Łk 2, 41–50), 
stawiał nam pytania: Jezus intryguje uczonych swoją 
wiedzą o tym, co należy do Ojca. A na ile intryguje 
nas? Czy pozwolimy się zachęcić i przemienić? Je-
zus szedł bezpiecznie do Jerozolimy w karawanie-
wspólnocie, a co dla mnie i dla nas znaczy wspólnota? 
Święta Rodzina wypełniała prawo, a czy dzisiaj nasze 
rodziny uczestniczą w niedzielnej Eucharystii i prze-
strzegają danych nam przez Boga i Kościół przyka-
zań?

Możliwość spędzenia czasu sam na sam z Jezusem 
Eucharystycznym w zaciszu Domu Rekolekcyjnego 
była okazją do głębokiego żalu i przedstawienia Bogu 
naszych niedociągnięć w sakramencie pokuty.

W sobotę uczestniczyliśmy w Eucharystii, którą 
sprawowali księża pallotyni z zaproszonymi kapłana-
mi przebywającymi w Domu Emeryta w Częstochowie. 
Po Mszy Świętej była wspólna kolacja, której towa-
rzyszyła radość, bo tam, gdzie się jednoczymy z bliź-
nimi, dzielimy słowem pociechy, tam Pan jest z nami. 
Dolina Miłosierdzia słynie z wielu czynów miłosier-
dzia, które wypływają z życia modlitwą i Eucharystią. 
My sami, nasze życie i czyny są cudem wielkiego mi-

łosierdzia Boga. Wieczorem oddawaliśmy wszystko 
Bogu przez ręce Maryi i Jej Niepokalane Serce w Ape-
lu Jasnogórskim.

Niedzielną uroczystą Mszę Świętą uświetnił swo-
ją obecnością ks. abp senior Stanisław Nowak, który 
przewodniczył Mszy i wygłosił homilię. Wspominał 
moment wmurowania kamienia węgielnego pod nowe 
sanktuarium, w którym obecnie sprawuje Eucharystię. 
W jego słowach czuć było wielką radość i wdzięcz-
ność pallotynom. Przypomniał, że zanim cała Polska 
zaczęła świętować Niedzielę Miłosierdzia, wcześniej 
świętował ją Kraków, Białystok i Częstochowa. Arcybi-
skup podkreślił: „Chrystus woła, byśmy szli z sercami 
i rękami otwartymi i czerpali z Miłosierdzia Bożego. 
Niech Dolina Miłosierdzia promieniuje na Polskę 
i cały świat, jak św. Wincenty Pallotti w ożywianiu wia-
ry i miłości”. Spotkanie zakończył wspólny obiad z ks. 
abp. seniorem Stanisławem Nowakiem.

Zawsze będziemy zmuszeni walczyć ze złem w róż-
nych totalitaryzmach. Zaprośmy do pomocy aniołów 
i wszystkich świętych, prośmy Maryję w Wieczerni-
ku Jerozolimskim wraz z apostołami w oczekiwaniu 
na zstąpienie Ducha Świętego. Zawołajmy za św. 
Wincentym: „każdy apostołem”, „razem”, „wspólnie”, 
„zjednoczyć”, „współdziałać”, połączyć się”.

Dziękujemy księżom pallotynom za życzliwość, go-
ścinę, ucztę duchową, za świadectwo świętej współ-
pracy dla większej chwały Bożej i ratowania dusz.

Maria Brzózka OVd, ZAK Kluczbork

foto: © Maria Brzózka
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Pallotyńskie Biuro Pielgrzymkowe

www.apostolos.pl
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CEGIEŁKA 
NA SANKTUARIUM	
-	MOZAIKI

Jednym z ostatnich etapów budowy sank-
tuarium jest udekorowanie wnętrza świątyni 
mozaikami. Zwracamy się z serdeczną prośbą 
o pomoc w tym dziele, które jest bardzo kosz-
towne. Będziemy wdzięczni za każdy dar serca. 

Informujemy o możliwości wykupienia ce-
giełki, której ofiarodawca zostanie upamiętnio-
ny imienną tablicą pamiątkową (wielkość uza-
leżniona jest od złożonej ofiary), umieszczoną 
w nowym sanktuarium. 

Tablica może być ufundowana przez 
osoby indywidualne, zakłady pracy i firmy; 
może być także ofiarowana ku pamięci 
osób zmarłych.

Jej koszt to: 
5.000 zł 
10.000 zł 
20.000 zł

Kontakt: 
Księża Pallotyni, ul. Kordeckiego 49, 
42-226 Częstochowa
e-mail: czestochowa@sac.org.pl, 
tel. 795 236 025

Rachunek bankowy:
PEKAO S.A. O/Częstochowa
31 1240 1213 1111 0010 3686 6736
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DOLINA MIŁOSIERDZIA PARAFIA

Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca – chyba 
nie przez przypadek te dni są tak blisko siebie. 
W Dolinie Miłosierdzia jest to okazja ku temu, 

żeby zorganizować kolejne inicjatywy mające na celu 
jeszcze lepsze zintegrowanie dzieci i ich rodziców. 

W czerwcu 2014 roku po raz pierwszy tatusiowie 
i ich pociechy wyruszali na rowerową wycieczkę w 

kierunku położonego 20 km od Częstochowy Olsz-
tyna. Od tego czasu już każdego roku podejmują się 
organizacji podobnej imprezy. Nie brakuje paintballa, 
ścianki wspinaczkowej, zwiedzania jaskini czy strze-
lania z łuku. 

Trzy lata po tatusiach podobna inicjatywa pojawiła 
się wśród mam. W jedną z majowych sobót wybiera-

Z DOLINĄ 
JAK z RODZINĄ, 

BO DOLINA TO RODZINA

Jolanta Kobojek
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ją się ze swoimi dziećmi na wielogodzinną wyprawę. 
„Każde z tych wydarzeń jest zupełnie inne. «Tatowe» 
zabawy są dość odważne, a «mamowe» są po prostu 
«mamowe», czyli bardziej stonowane i ugrzecznione” 
– wyjaśnia Paweł Depta, wiceprezes Fundacji Ufam 
Tobie. 

„Rodzina to pierwsze środowisko rozwoju młodego 
człowieka. Jeśli jest ona zdrowa, wówczas człowiek 
lepiej się rozwija, dlatego należy w nią nieustannie 
i na wiele sposobów inwestować” – przypomina ks. 
Andrzej Partika SAC. Częstochowski pallotyn widzi 
wielość obowiązków wymuszanych przez życie na 
współczesnych rodzicach, dlatego dodaje, że każda 
gotowa propozycja kierowana ku rodzinom jest bez-
cenna. „Utrzymanie domu, praca, różne obowiązki 
społeczne itd. – to pochłania wiele czasu i energii i 
najczęściej odbija się na braku sił do organizowania 
życia rodzinnego, stąd pragniemy wyjść z konkretną 
propozycją do wykorzystania” – tłumaczy pomysło-
dawca „tatowej” soboty.

Po za tym wiele rodzin z parafii wspólnie przeżywa 
także zimowy wypoczynek. Ferie to dla dzieci czas od-
poczynku od obowiązków szkolnych. Jest to również 
doskonała okazja do pielęgnowania relacji rodzin-
nych. Jeśli w tym byciu razem uda się połączyć aktyw-
ny wypoczynek z rozwojem duchowym, to przepis na 
dobry wyjazd może być skutecznie zrealizowany. Tak 
najkrócej można spuentować wyjazdy organizowane 
przez parafię.

foto: © www.dolina-milosierdzia.pl
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Od niepamiętnych czasów kulturę wspiera-
li sponsorzy, mecenasi. To między innymi 
dzięki nim mogły powstać wybitne dzieła 

sztuki. Tak jest również obecnie. Jednym z waż-
niejszych sponsorów w Polsce jest Grupa LOTOS. 
Koncern wspiera festiwale i aktywnie działające 
ważne ośrodki kulturalne.

Grupa	LOTOS	od	lat	wspiera	inicjatywy,	które	słu-
żą	nie	tylko	lokalnym	społecznościom	w	miejscach,	
gdzie	koncern	aktywnie	prowadzi	swoją	działalność,	
ale	także	całemu	społeczeństwu.	To	zarówno	ak-
cje	społeczne	związane	z	ochroną	środowiska,	jak	
i	promujące	sport,	polską	historię	i	kulturę.	To	wła-
śnie	ta	ostatnia	dziedzina	staje	się	coraz	ważniejsza	
w	polityce	sponsoringowej	Grupy	LOTOS.

Jak	w	każdej	dziedzinie,	w	którą	angażuje	się	LO-
TOS,	ważny	jest	wybór	inicjatywy	oraz	korzyści,	ja-
kie	niesie	ona	dla	społeczeństwa.	O	wsparciu	danego	
projektu	decyduje	więc	wiele	czynników,	np.	wartość	
danej	instytucji	czy	wydarzenia	oraz	charakter	i	po-
pularność	projektu.	Istotny	jest	nie	tylko	zasięg,	ale	
także	siła	oddziaływania	umożliwiająca	zaintereso-
wanie	widzów	z	całego	kraju.

Bo we mnie jest jazz

Wśród	 licznych	projektów	wspieranych	przez	
gdański	koncern	należy	zwrócić	uwagę	na	festiwa-
le.	LOTOS	ceni	dobrą	muzykę,	która	dostarcza	roz-
rywki	na	najwyższym	poziomie.	Prawdziwą	ucztę	
dla	melomanów	serwują	słynne	inicjatywy	jazzowe,	
na	przykład	LOTOS	Jazz	Festival	Bielska	Zadymka	
Jazzowa.	Wydarzenia	te	co	roku	przyciągają	rzesze	
wielbicieli	muzyki,	ale	także	największe	gwiazdy	
światowego	formatu,	takie	jak:	Pat	Metheny,	Dian-
ne	Reeves,	Flora	Purim,	Candy	Dulfer	czy	Krysty-
na	Stańko.	Impreza,	którą	Grupa	LOTOS	wspiera	
od	2004	roku,	na	stałe	zapisała	się	już	na	muzycznej	
mapie	Polski	i	zyskała	międzynarodowy	charakter.

Tegoroczna	22.	Bielska	Zadymka	Jazzowa	odbyła	
się	pod	hasłem	„Bo	we	mnie	jest	jazz”.	Jej	program	
symbolicznie	rozpisany	został	między	debiutem	a	ju-
bileuszem.	Festiwal	rozpoczęła	premiera	debiutanc-
kiej	płyty	„My	Planet”	Marty	Wajdzik,	a	zakończył	
jubileusz	50-lecia	artystycznej	kariery	Richarda	Gal-
liano.	Koncerty	i	wydarzenia	towarzyszące	odbywały	
się	w	Bielsku-Białej,	Katowicach	i	Zabrzu,	w	Schroni-
sku	na	Szyndzielni	oraz	w	zabytkowej	Kopalni	Guido,	
która	znajduje	się	320	metrów	pod	ziemią.

Wśród	wydarzeń	muzycznych	wspieranych	przez	
Grupę	LOTOS	należy	także	wymienić	równie	popular-
ne	Ladies	Jazz	Festival	czy	Siesta	Festival.	Inicjatywy	
te	cieszą	się	dużym	zainteresowaniem	fanów	muzyki	
i	pokazują,	jak	duże	jest	w	Polsce	zapotrzebowanie	
na	tzw.	sztukę	wysoką.	Festiwale	promują	też	mło-
dych	polskich	artystów,	którzy	mogą	zaprezentować	
się	przed	szeroką	publicznością.

Grupa LOTOS
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Opera, teatr i nie tylko

Grupa	LOTOS	jako	firma	utożsamiająca	się	z	Pomo-
rzem	nie	zapomina	także	o	instytucjach,	które	są	nie-
zwykle	ważne	dla	życia	kulturalnego	tego	regionu.	
To	m.in.	Opera	Bałtycka	w	Gdańsku,	która	co	roku	
prezentuje	średnio	cztery	premierowe	przedstawie-
nia	operowe	i	baletowe,	a	także	koncerty	i	spektakle	
edukacyjne	dla	każdej	grupy	wiekowej.	W	lutym	tego	
roku	Grupa	LOTOS	przedłużyła	współpracę	z	Operą	
Bałtycką,	co	pozwoli	instytucji	realizować	odważne	
plany	repertuarowe.

Koncern	wspiera	nie	tylko	inicjatywy	muzyczne,	
ale	również	teatralne	−	sponsoruje	m.in.	działalność	
sopockiego	Teatru	Atelier	im.	Agnieszki	Osieckiej,	
jest	też	mecenasem	głównym	Gdańskiego	Teatru	
Szekspirowskiego,	z	którym	współpracuje	już	od	10	
lat,	m.in.	przy	kolejnych	edycjach	Festiwalu	Szek-
spirowskiego.	W	Gdańskim	Teatrze	Szekspirowskim	
przy	wsparciu	Fundacji	Theatrum	Gedanense	odby-
wają	się	liczne	seminaria,	happeningi	i	warsztaty.	
To	także	sztuka	związana	z	teatrem	ulicznym.	LOTOS	
wspiera	również	mniejsze	wydarzenia,	ważne	dla	lo-

kalnej	społeczności,	m.in.	Dni	Jasła,	Memoriał	Majora	
Henryka	Dobrzańskiego	„Hubala”,	Międzynarodowy	
Festiwal	Folkloru	Karpat	czy	Dni	Czechowic-Dziedzic.

LOTOS	to	polska	grupa	kapitałowa	i	jeden	z	najno-
wocześniejszych	koncernów	naftowych	w	Europie.	
Działalność	firmy	ma	strategiczne	znaczenie	dla	kra-
jowego	i	europejskiego	bezpieczeństwa	w	sektorze	
energii	oraz	polskiej	gospodarki.	Koncern	wydobywa	
gaz	ziemny	i	ropę	naftową	w	Polsce,	Norwegii	oraz	
na	Litwie.	Należy	do	niego	jedna	z	najnowocześniej-
szych	światowych	rafinerii,	zlokalizowana	w	Gdań-
sku,	która	przerabia	surowiec	przede	wszystkim	
na	wysokiej	jakości	paliwa,	w	tym	paliwa	premium	
–	LOTOS	Dynamic.	LOTOS	to	także	sieć	ponad	500	
stacji	paliw,	dogodnie	zlokalizowanych	przy	auto-
stradach	i	drogach	ekspresowych.	Firma	jest	też	
czołowym	producentem	asfaltów	drogowych,	olejów	
silnikowych	oraz	smarów	do	samochodów,	samolo-
tów,	pociągów,	statków,	a	nawet	pojazdów	techniki	
wojskowej.

foto: © Dorota Koperska 
foto: © Dawid Linkowski
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JEZUS ZŁOŻONY 
DO GROBU

Umarłych grzebać

Czytanie z Księgi Tobiasza:
„Ja Tobiasz (…) dawałem mój chleb głodnym i ubra-

nie nagim. A jeśli widziałem zwłoki któregoś z moich 
rodaków, wyrzucone poza mury Niniwy, grzebałem 
je (...). A jeden z mieszkańców Niniwy doniósł królowi, 
że to jestem tym, który grzebie potajemnie. Musiałem 
się ukrywać. (…) Wtedy cały mój majątek zagrabiono” 
(Tb 1, 3.17.19–20).

Czy pogrzebanie zmarłego jest aż tak ważnym czy-
nem miłosiernej miłości? Czy dla pogrzebania zmar-
łych warto zaryzykować aż tyle co Tobiasz? Gniew 
władcy, ŻYCIE, majątek?!

Ile jeszcze rozumiemy z tej wrażliwości w świecie, 
w którym coraz więcej rodzin nie odbiera ze szpita-
li ciał swoich bliskich zmarłych, aby ich pochować…? 

W świecie, w którym matkom nie zawsze wydaje się 
ciała ich zmarłych przy porodzie niemowląt, a ciała 
dzieci, na których dokonano aborcji, po prostu wyrzu-
ca się do śmieci?

Panie Jezu, chcemy tworzyć – i współtworzyć (!) 
– inny świat. Dlatego błogosławimy Cię za Józefa 
z Arymatei, który chciał być dla Ciebie Tobiaszem. 
I za dzisiejszych Tobiaszów. Błogosławimy Cię za tych, 
którzy potrafią zadbać o pochówek ludzi bezdomnych. 
Za tych, którzy pomagają ludziom samotnym i ubogim 
pogrzebać ich bliskich. Za tych, którzy dbają o zapo-
mniane groby ludzi nieznanych. Którzy troszczą się 
o groby nieprzyjaciół – żołnierzy wrogich armii, mniej-
szości etnicznych czy narodowych. Bądź błogosławio-
ny za tych, którzy dbają o największe cmentarzyska 
świata i strzegą pamięci o miejscach takich, jak Au-
schwitz, Birkenau, Dachau, Buchenwald i in.

Chroń nas przed lekceważeniem tego uczynku mi-
łości. Bądź przynagleniem, byśmy nigdy nie opuścili 
pogrzebu naszych bliskich. Byśmy nikogo z naszych 
znajomych nie zostawili samego, gdy opłakuje swoich 
zmarłych. Daj, byśmy pamiętali o naszych zmarłych. 
W modlitwie osobistej i w czasie liturgii. Przez nawie-
dzenie grobu. Amen.

Daj nam szacunek wobec śmierci! Ona jest BRAMĄ 
ŻYCIA!

foto: © 123rf

DROGA KRZYŻOWA

ks. abp Grzegorz Ryś

Stacja XIV

ks. abp Grzegorz Ryś, ur. 9 lutego 1964 roku w Krako-
wie, święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1988 roku, 
doktor habilitowany nauk humanistycznych specja-
lizujący się w dziedzinie historii Kościoła, w latach 
2007-2011 rektor Wyższego Seminarium Duchowne-
go Archidiecezji Krakowskiej, w latach 2011-2017 bi-
skup pomocniczy krakowski; od września 2017 roku 
arcybiskup metropolita łódzki  
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ZŁOŻENIE do GROBU

Po zdjęciu z krzyża Jezus został złożony w grobie. 
Co prawda pozostawianie ciał na krzyżach było 
zgodne z ogólnym zwyczajem rzymskim, jednak 

w Palestynie bywało inaczej. Żydzi dbali o szybkie cho-
wanie ukrzyżowanych, gdyż wedle Prawa powinni być 
pochowani jeszcze tego samego dnia. Nie można ich 
było zostawiać na noc. Dlatego namiestnicy rzymscy 
zgadzali się na pogrzeb ukrzyżowanego. Tak właśnie, 
według ewangelijnych relacji, postąpił Piłat, wyda-
jąc ciało Jezusa Józefowi z Arymatei, w odpowiedzi 
na jego prośbę.

 
Znaczenie pustego grobu to przede wszystkim 

pierwszy krok na drodze ku poznaniu faktu zmar-
twychwstania; nie dowód, lecz znak. Wskazuje on 
także na osobową ciągłość między Jezusem ukrzyżo-
wanym i Chrystusem zmartwychwstałym. Należy przy-
znać, że orędzie paschalne ze względu na semickie ro-
zumienie człowieka nie utrzymałoby się w Jerozolimie 
nawet przez godzinę, gdyby odkrycie pustego grobu 
nie było faktem powszechnie znanym.

Wielu świadkom śmierci Jezusa wydawało się, 
że wszystko się skończyło. Nie zabrakło również tych, 
którzy szczerze opłakiwali Zbawiciela świata, wspo-
minając, że przeszedł przez ziemię wszystkim dobrze 
czyniąc. Tym dobrem w najwyższym stopniu było od-
kupienie, a więc śmierć Jezusa i Jego złożenie do gro-
bu nie może być traktowane jako ucieczka ze świata 
naznaczonego złem, ale jako zbawcza transformacja 
świata. Odnosi się to także do przebóstwienia czło-
wieka w jego wymiarze duchowym i materialnym, 
dzięki któremu Jezus czyni się wiarygodnym jako Od-
kupiciel, który daje udział w radości zmartwychwsta-
nia i życia.

Te myśli towarzyszyły podczas rozważania XIV 
stacji drogi krzyżowej błogosławionemu Prymasowi 
Tysiąclecia, który przywoływał Jezusowy grób, mając 

na uwadze również swój grób i wyznawał z radością 
w sercu, że Jezus Chrystus trzeciego dnia zmartwych-
wstał. Błogosławiony kard. Stefan Wyszyński wołał: 
„I mój grób pozostanie za mną. Pójdę do Ojca. Wspo-
minam przeszłość, ale ważniejsza jest przyszłość. 
Badam historię, jednakże ważniejsze jest życie. Nie 
będę długo siedział przy grobie i płakał, choćby to był 
grób najsławniejszy. Idę w przyszłość. Dziś żyję jutrem. 
A chociaż ono do mnie nie należy, bo najważniejsze 
zadanie człowieka sprowadza się do chwili obecnej, 
to jednak pamiętać będę o tym, że przyszłość buduję 
dziś. Zostawiam więc grób, tak jak Kościół zostawił 
poganom nawet Chrystusowy grób: «Dozwól umar-
łym grzebać umarłe swoje, a ty idź i głoś Królestwo 
Boże». Wstaję i idę za Panem i Ojcem Życia”. Dosko-
nale wiemy, że kres tego podążania za Panem nastą-
pił w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, która 
w pamiętnym roku 1981 przypadła na dzień 28 maja.

ABC TEOLOGII MIŁOSIERDZIA

ks. Marian Kowalczyk SAC



51

Kontemplując pusty grób, pamiętajmy o tym, co Bóg 
powiedział przez proroka: „Myśli moje nie są myślami 
waszymi ani wasze drogi moimi drogami – wyrocz-
nia Pana” (Iz 55, 9). Nasz nowy polski Błogosławio-
ny, inicjator Wielkiej Nowenny, czyli dziewięciolet-
niego programu odnowy moralnej narodu polskiego 
od 1957 do 1966 roku, a więc roku tysiąclecia chrztu 
Polski, doskonale zdawał sobie sprawę, że odkrycie 
przez uczniów pustego grobu było pierwszym kro-
kiem w kierunku rozpoznania faktu zmartwychwsta-
nia Chrystusa, po którym grób Pański opowiada nam 
o czymś innym, nie o samym sobie. Ciągle słyszymy 
radosną Nowinę: „Nie ma Go tu” (Mk 16, 6), a więc nie 
należy Go szukać „wśród umarłych”, lecz wśród ży-
jących (por. Łk 24, 5). Gdzie indziej Go trzeba szukać 
i gdzie indziej o Nim myśleć. I wciąż na nowo jawnym 
się staje, że to, co u ludzi zdaje się być klęską, w czym 
ludzie widzą przegraną, Bóg zamienia w zwycięstwo. 

Umierając, człowiek zyskuje udział w zbawczej śmier-
ci Jezusa. Jezus zresztą nie tylko w życiu doczesnym 
był dla nas Pośrednikiem w niesionej wiarą bezpo-
średniości względem Boga, ale pozostaje nim w innym 
znaczeniu także w oglądaniu Boga „twarzą w twarz”, 
jako że pośrednictwo Chrystusa ma charakter wieku-
isty. Oznacza to, że w chwale świętych w niebie ujrzy-
my chwalebną ofiarę Chrystusa, sprawowaną podczas 
liturgii niebieskiej. Stojąc przy grobie, możemy więc 
wołać: „Jezu, umocnij w nas wiarę w zmartwychwsta-
nie i żywot wieczny”.

Podczas rozważania drogi krzyżowej w Wielki Pią-
tek 2005 roku kard. Joseph Ratzinger ze złożeniem 
do grobu złączył wątek eucharystyczny: „W chwili zło-
żenia do grobu zaczyna wypełniać się słowo Jezusa: 
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno 
pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tyl-
ko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity» (J 12, 
24). Jezus jest pszenicznym ziarnem, które obumiera. 
Z obumarłego ziarna pszenicy bierze początek wiel-
kie rozmnożenie chleba, które trwa aż do skończenia 
świata. On jest chlebem życia, zdolnym w przeobfity 
sposób zaspokoić głód całej ludzkości i dać jej życio-
wy pokarm – przedwieczne Słowo Boga, które dla nas 
stało się ciałem i chlebem poprzez krzyż i zmartwych-
wstanie. Nad pogrzebem Jezusa jaśnieje tajemnica 
Eucharystii”.

W roku liturgicznym, który przeżywamy pod hasłem 
„Wielka tajemnica wiary”, Eucharystia zobowiązuje 
nas do życia pełnią wiary w Tego, który za nas umarł 
i zmartwychwstał, dając nam siły do codziennego 
pokonywania egoizmu, aby bezustannie wychodzić 
z grobu grzechu osobistego i społecznego, a także 
ze struktur grzechu, które przesłaniają wielką tajem-
nicę pobożności, nazywaną przez św. Jana Pawła II 
mysterium lub sacramentum pietatis. Musimy sobie 
uświadomić, że uporczywe trwanie w grzechu odbiera 
nadzieję, prowadząc do rozpaczy i śmierci wiecznej. 
Trzeba też pamiętać, że aby ożywić w nas zbawczą 
nadzieję, Chrystus Pan na ołtarzu krzyża ofiarował 
się w sposób krwawy, a następnie został złożony 
w grobie, który we wczesnych godzinach niedzieli 
zmartwychwstania okazał się otwarty i pusty. Eucha-
rystycznym owocem tej jedynej ofiary jest dzisiaj mnó-
stwo innych ołtarzy, na których nasz Zbawiciel podda-

je się śmierci w sposób bezkrwawy, stając się dzięki 
temu ofiarą raz na zawsze i oddając się duszom, które 
pragną zjednoczyć się z Nim, aby stawać się narzę-
dziami miłości Boga i uczestniczyć w Jego zasługach. 
Na wszystkich ołtarzach świata dziać się tak będzie aż 
do końca czasów. W końcu zaś ujrzymy w Niebie Jego 
chwalebną ofiarę, sprawowaną w obecności aniołów 
i świętych. Tam Chrystus Pan nie będzie się już ofiaro-
wywał ani oddawał na zabicie, którego konsekwencją 
jest złożenie w grobie, gdyż – jak czytamy w jednej 
z prefacji wielkanocnych: „Raz ofiarowany więcej nie 
umiera, lecz zawsze żyje jako Baranek zabity”. Bądź-
my wdzięcznymi Synowi Bożemu za ustanowienie 
Mszy św., która – będąc ofiarą Chrystusa i Kościoła – 
przekonuje nas każdego dnia, że dla naszego zbawie-
nia Syn Boży pozostaje pod postaciami chleba i wina 
jako ofiarowany i złożony w grobie, który pozostał 
pusty, stanowiąc dla wszystkich wiernych znak wska-
zujący na osobową ciągłość między Jezusem ukrzyżo-
wanym i Chrystusem zmartwychwstałym. Świadczy to, 
że ostatecznie pusty grób wskazuje na naturę odku-
pienia człowieka, które polega na jego przebóstwieniu 
i uczestnictwie w chwale bez końca.

foto: © 123rf

ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC, wykładowca 
teologii dogmatycznej i fundamentalnej, Ołtarzew  

Jezus jest pszenicznym ziarnem, 
które obumiera.
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Po zdjęciu z krzyża ciało Jezusa zostało złożone 
do grobu wykutego w skale. Św. Paweł w swo-
im świadectwie na temat wydarzeń paschalnych 

podkreśla wagę pogrzebu Jezusa, który dokonuje się 
między śmiercią a zmartwychwstaniem Jezusa: „Prze-
kazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chry-
stus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, 
że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego 
dnia, zgodnie z Pismem” (1 Kor 15, 3–4).

Fakt złożenia Jezusa do grobu jest odnotowany 
przez wszystkich czterech Ewangelistów. Według 
relacji najstarszej Ewangelii Markowej przed rozpo-
częciem szabatu Piłat wydał ciało Jezusa Józefowi 
z Arymatei, który był szanowanym członkiem Rady 
Żydowskiej zwanej Sanhedrynem. Po owinięciu 
w płótna złożył je w grobie wykutym w skale, zata-
czając kamień przed wejściem do grobu: „Piłat zdziwił 
się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i zapytał 
go, jak dawno umarł. Upewniony przez setnika, wydał 
ciało Józefowi. Ten zakupił płótna, zdjął Jezusa z krzy-
ża, owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był 
w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył kamień. 
A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglą-
dały się, gdzie Go złożono” (Mk 15, 44–47). Paralelny 

przekaz znajdujemy w Ewangelii św. Mateusza (Mt 27, 
57–61) oraz św. Łukasza (Łk 23, 52–55). W Ewange-
lii św. Jana mowa jest także o obecności Nikodema 
przy pogrzebie Jezusa, który przyniósł mirrę i aloes. 
Czwarta Ewangelia podkreśla także, że miejsce ukrzy-
żowania oraz grób były usytuowane w ogrodzie: „Po-
tem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz 
krył się z tym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, 
aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł 
więc i zabrał Jego ciało. Przybył również i Nikodem, 
ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa nocą, 
i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. 
Zabrali więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna razem 
z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu 
grzebania. A w miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był 
ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze 
nie złożono nikogo. Tam to więc, ze względu na ży-
dowski dzień Przygotowania, złożono Jezusa, bo grób 
znajdował się w pobliżu” (J 19, 38–42).

Lokalizacja ukrzyżowania i grobu Jezusa w ogro-
dzie ma głębokie znaczenie teologiczne. W Starym 
Testamencie prorocy określają czasy mesjańskie 
jako powrót do raju (Ez 36, 35; Iz 51, 3; 58, 11). Według 
jednego z żydowskich pism apokryficznych datowa-

GRÓB
BIBLIA i ŻYCIE

ks. Mirosław S. Wróbel

Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie; wnętrze grobowca – miejsce, gdzie spoczywało ciało Jezusa
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nego na II w. przed Chr. Mesjasz otworzy bramy raju, 
usuwając miecz, który broni dostępu do drzewa życia: 
„On otworzy bramy raju i usunie miecz, który zagra-
żał Adamowi po grzechu. On przekaże do spożycia 
dla świętych owoc drzewa życia i Duch świętości bę-
dzie nad nimi” (Testament Lewiego 18,10–12). Miejsce 
śmierci i grób Jezusa usytuowane w ogrodzie stają się 
w Bożym zamyśle powrotem do pierwotnego szczę-
ścia. Ogród Eden przewidziany przez Boga jako ogród 
życia staje się dla ludzkości, wskutek grzechu Adama 
i Ewy, ogrodem śmierci i upadku. W miłosiernym za-
myśle Boga krzyż Jezusa jawi się jako drzewo życia, 
a Jego grób staje się bramą do Ogrodu Wieczności. 
Grób Jezusa usytuowany w ogrodzie oznacza nowy 
świat, który jest dla ludzkości powrotem do pierwot-
nego szczęścia. Ogród wzmiankowany przez św. 
Jana można także odnieść do ogrodu występują-
cego w księdze Pieśni nad pieśniami, gdzie jest on 
miejscem dialogu pomiędzy ukochanymi (Pnp 4, 12; 
6, 11). W ten sposób grób Chrystusa w ogrodzie staje 
się miejscem dialogu pomiędzy Chrystusem – Ob-
lubieńcem – a ludzkością – Jego oblubienicą. Grób 
Jezusa jawi się jako miejsce zbawczej miłości Jezu-
sa. Przez ten grób przechodzimy przez misterium 
naszego chrztu, gdy razem z Chrystusem zostajemy 
pogrzebani dla grzechu, aby narodzić się jako dzieci 
Boga: „Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy 
otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezu-
sa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez 
chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem 
z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali 
w nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych 
dzięki chwale Ojca” (Rz 6, 3–4); „I w Nim też otrzy-
maliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystu-
sowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzbyciu 
się grzesznego ciała, jako razem z Nim pogrzebani 
w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzesze-
ni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił” (Kol 
2, 11–12). Przez ten grób przechodzimy także w chwi-
li śmierci, aby wraz z Chrystusem zmartwychwsta-
wać do nowego życia: „Otóż, jeżeli umarliśmy razem 
z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będzie-
my, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już 
więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy” 
(Rz 6, 8–9). Grób, w którym spoczywa ciało Jezusa 
przed zmartwychwstaniem, otwiera nas na tajemnicę 
cierpienia, bezsensu i pustki. Martwe ciało Chrystusa 
składane przez uczniów do grobu powoduje w ich ser-
cach smutek i jednocześnie rodzi pytanie, dlaczego 
Bóg milczy. Także w naszym codziennym życiu do-
świadczamy tego, gdy odchodzą najbliżsi i gdy nie-
które z naszych marzeń zostają pogrzebane. Grób Je-
zusa pozwala nam głębiej zrozumieć doświadczenie 
smutku, samotności, lęku i rozczarowania.

Sam Jezus, który stał nad grobem swego przyja-
ciela Łazarza, zapłakał, gdyż był głęboko poruszony 
i smutny: „Gdy więc Jezus zobaczył ją [Marię] płaczą-
cą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, 
wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzie 
go położyliście?». Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź 
i zobacz!». Jezus zapłakał” (J 11, 33–35). Jezus posia-
da jednak moc, aby wskrzesić Łazarza, a sam zostaje 
wskrzeszony ze śmierci do życia. W ten sposób grób 
Jezusa staje się znakiem nadziei i zwycięstwa nad 
tym wszystkim, co jest naszym cierpieniem i pustką. 
W łączności z Chrystusem możemy opuścić ciemny 
i zimny grób, aby wejść do ogrodu wiecznego szczę-
ścia. Grób Jezusa dla wierzących, którzy doświadczają 
łaski zbawienia, staje się miejscem nadziei i prawdzi-
wego szczęścia. Smutek zamienia się w radość, a po-
rażka i cierpienie nabierają nowego sensu, stając się 
źródłem spełnienia najgłębszych pragnień ludzkiego 
serca. Milczenie Boga przemawia najcudowniejszym 
dźwiękiem Słowa, które rozbija swój odwieczny na-
miot w naszej ludzkiej egzystencji. To doświadczenie 
Jezus wcześniej zapowiada swym uczniom i w pełni 
realizuje je w misterium paschalnej miłości: „Zapraw-
dę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać 
i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się 
smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Ko-
bieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzi-
na. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu 
– z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. 
Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak 
was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości wa-
szej nikt wam nie zdoła odebrać” (J 16, 20–22).

Panie Jezu, pozwól mi uwierzyć i zrozumieć tajem-
nicę Twojego grobu, abym wraz z Tobą przechodził 
drogę ze śmierci do życia. Daj mi łaskę dostrzegania 
oczyma mego serca bramy raju, która jest źródłem 
prawdziwej nadziei, radości i pokoju. Niech Twój grób 
stanie się dla mnie mocą do zwycięstwa nad grze-
chem i światłem do odkrywania tożsamości dziecka 
Bożego. Niech Twój ogród na nowo we mnie zakwita 
kwiatami miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzej-
mości, dobroci, wierności, łagodności i opanowania.

foto: © ks. Adam Kamizela SAC

ks. Mirosław Stanisław Wróbel, profesor zwyczajny 
nauk teologicznych KUL, doktor nauk biblijnych École 
Biblique w Jerozolimie; dyrektor Instytutu Nauk Biblijny-
ch KUL; kierownik Katedry Filologii Biblijnej i Literatury 
Międzytestamentalnej w Instytucie Nauk Biblijnych 
KUL. Autor wielu monografii i artykułów dotyczących 
badań nad Ewangelią Janową, nad judaizmem okresu 
Drugiej Świątyni oraz nad dialogiem między judaizmem 
i chrześcijaństwem
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#DobryKierowca
Robert Kubica to jeden z najszybszych kierowców świata, jeżdżący 
w elicie motorsportu. Oczywiście prywatnie też podróżuje samocho-
dem. Zapytaliśmy naszego wybitnego sportowca, kim według niego 
jest dobry kierowca.

– Robert, zapomnijmy na chwilę  
o torze wyścigowym i pomówmy  
o codziennych sytuacjach w ruchu dro-
gowym. Kim jest dobry kierowca?
RK: Dobry kierowca to taki, który jeździ 
zgodnie z przepisami. Potrafi także przewi-
dywać różne sytuacje, co bezpośrednio 
przekłada się na bezpieczeństwo. Ustępuje 
pierwszeństwa pieszym zbliżającym się 
do pasów i nie przekracza dozwolonej 
prędkości. Na pewno też wszystkim kierowcom 
przyda się po prostu uśmiech i uprzejmość 
wobec innych. 

– Zmieniają się niektóre przepisy. Jak 
oceniasz zasadę jazdy „na suwak”?
RK: To dobre rozwiązanie. Kiedy wejdzie 
nam w nawyk, by nie jeździć zderzak w zde-
rzak, a zostawiać miejsce na wpuszczenie 
auta z drugiego, np. zablokowanego pasa, 
wtedy korków będzie mniej. Albo szybciej 
się rozładują, bo „suwak” znakomicie 
poprawia płynność jazdy.

– Korytarz życia to chyba oczywista 
zasada, prawda?
RK: Większość kierowców wie, że to oznacza 
zrobienie przejazdu dla karetki, straży czy 
policji. Wiedzą też, jak zresztą sama nazwa 
wskazuje, że korytarz służy ratowaniu życia. 
Pytanie, czy wszyscy wiedzą, jak to zrobić?

– Jak to zatem powinno wyglądać?
RK: Może najłatwiej będzie to wytłumaczyć 
krótkim zdaniem, którego uczyliśmy dzieci 
w miasteczku ORLEN: „kierowcy z lewego 
pasa – na lewo, a reszta – na prawo!”. 
Tak to powinno wyglądać – dziecinnie proste.

– Dziękuję za rozmowę.
RK: Dziękuję również.

www.dobrykierowca.orlen.pl

Orlen DobryKierowca Press 180x250.indd   1 10.02.2020   16:36
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#Dobry
Kierowca
jeździ na suwak

Jazda „na suwak” polega na wjeżdżaniu
w zwężenie jezdni na przemian, po jednym 
pojeździe.

Bądź dobrym kierowcą i stosuj się do tej 
zasady. Przekonasz się, jak bardzo zwiększa 
się płynność ruchu drogowego. 

www.dobrykierowca.orlen.pl

Orlen DobryKierowca Press 180x250 suwak.indd   1 10.02.2020   16:35
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„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodo-
banie. Jego słuchajcie”. Nie posłuchali. W Czechowi-
cach miał miejsce tragiczny wypadek. Samochód ude-
rzył w drzewo. Trzech młodych ludzi zginęło na miejscu. 
Jedna dziewczyna została ciężko ranna. Wracali z dys-
koteki. Przez media przewinęła się fala żałoby nad nie-
szczęściem. Ale czy ktoś zwrócił uwagę, że ta dyskote-
ka była w piątek i to już w Wielkim Poście?

 
W mediach pojawiły się komentarze: jaki okrutny 

jest Pan Bóg, że odbiera życie ludziom tak młodym. 
Ale nigdzie nie było komentarza: jak okrutni są ludzie, 
którzy szydzą z Pana Boga, Pana życia i śmierci.

Czy Pan Bóg jest taki bezwzględny i wszystkiego 
zabrania ludziom, nawet zabawy? Kiedyś przyszli lu-
dzie do Pana Jezusa i pytali: „Uczniowie Jana dużo po-
szczą i modły odprawiają, tak samo uczniowie faryze-
uszów; Twoi zaś jedzą i piją” (Łk 5, 33). To jest dowód 
na to, że Jezus, mimo surowego Prawa żydowskiego 
pozwolił ludziom na swobodę i zabawę. Ale jak to mó-
wił biblijny prorok Kohelet: „Jest czas zabawy i czas 
smutku”. Więc Jezus rzekł do tych ludzi: „Czy możecie 
gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan mło-
dy jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im 
pana młodego, i wtedy, w owe dni, będą pościli” (Łk 5, 
34). Czas postu to nie tylko czas powstrzymania się 
od pokarmów mięsnych, ale też od zabaw i dyskotek.

Każdy piątek w ciągu całego roku – to dzień śmier-
ci Pana Jezusa. Jakoś trzeba uczcić śmierć Boga. Nikt 
przy zdrowych zmysłach w dzień śmierci kogoś bli-
skiego z rodziny nie urządza zabawy. A Pan Jezus 

to dla nas katolików najważniejsza osoba. Skoro Go 
w piątek zabito, w piątek nie urządzamy i nie bierzemy 
udziału w zabawach. Mamy na to tyle innych dni tygo-
dnia. A niektórzy się uparli robić dyskoteki i studniów-
ki właśnie w piątek. I wtedy nikt z wrogów Kościoła nie 
musi nas ośmieszać. To my sami ośmieszamy naszą 
wiarę, nie słuchając Boga.

Pewnego razu ksiądz z grupą młodzieży wybrał się 
nad morze. Zakwaterowali się w pensjonacie i udali 
na posiłek. Na tablicy ogłoszeń wywieszony był jadło-
spis na piątek: śniadanie – kiełbasa na gorąco, obiad 
– flaczki, schabowy, frytki i sałatka, kolacja – piero-
gi z mięsem. Na uwagę skierowaną do kierowniczki, 
że dzisiaj jest piątek, usłyszeli w odpowiedzi, że od kil-
ku lat jest taki jadłospis na piątek i nikt jeszcze nie 
miał pretensji.

– Czy pani jest osobą wierzącą? – zapytał ksiądz.
– Tak, jestem katoliczką, ale niepraktykującą – od-

powiedziała kierowniczka.
– Nie da się ukryć, to widać jak na dłoni – powiedział 

ksiądz. – Jeśli pani ma Boga i swoją wiarę w głębo-
kiej pogardzie, to niech innym pani nie przeszkadza 
praktykować postu. I mam do pani prośbę, niech nigdy 
pani nikomu nie przyznaje się, że jest pani osobą wie-
rzącą, bo takie obłudne postępowanie to znieważanie 
godności chrześcijanina. Pan Jezus naprawdę nie chce 
mieć takich godnych politowania wyznawców.

W katolickim kraju nad morzem, gdzie co parę kro-
ków jest smażalnia ryb, w piątki podaje się potrawy 
mięsne i nikt nie wyraża sprzeciwu. A przecież ci sami 
pseudowyznawcy Jezusa dla celów zdrowotnych czy 
odchudzających odmawiają sobie słodyczy, ciast, tłu-
stych potraw, i to nie tylko w piątki. I potrafią wytrwać. 
A ze względów religijnych, dla Pana Boga – to już nie. 
Potem się dziwimy, dlaczego pośród nas tyle zła, prze-
stępstw, grzechów… A co to ma wspólnego?

„Pewnego razu podszedł do Jezusa pewien człowiek 
i padając przed Nim na kolana, prosił: «Panie, zlituj się 
nad moim synem! Jest epileptykiem i bardzo cierpi; 
bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przypro-
wadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go 

OKIEM PROBOSZCZA

ks. Władysław Stępniak

POSTEM 
i MODLITWĄ…
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uzdrowić». Na to Jezus odrzekł: «O, plemię niewier-
ne i przewrotne! Jak długo jeszcze mam być z wami; 
jak długo mam was cierpieć? Przyprowadźcie Mi go 
tutaj!». Jezus rozkazał mu surowo i zły duch opuścił 
go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy 
uczniowie zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali: 
«Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić?». On zaś im 
rzekł: «Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko 
postem i modlitwą»” (Mt 17, 14–21).

Narzekamy na szerzące się wszędzie zło, a tak 
mało się modlimy i pościmy. To właśnie post i mo-
dlitwa działają skutecznie tam, gdzie już żadna kara 
i upomnienie nie pomagają. To właśnie przez tak nie-
doceniany post można wyprosić u Boga łaskę nawró-
cenia dla siebie i dla innych. Może w sytuacjach, gdy 
zawiodły już wszystkie sposoby nawrócenia, warto 

zastosować post, a w skrajnych przypadkach nawet 
głodówkę?

Pan Jezus zachęca nas do walki ze złym duchem 
właśnie przez post. Post bowiem stanowi kurację 
wzmacniającą naszą odporność przed pokusami 
i wpływami złego ducha. A ci, którzy lekceważą piąt-
kowe posty, osłabiają swoją wiarę i stają się bezbron-
ni wobec złego ducha, który bierze ich łatwo w swo-
je władanie. Powróćmy więc do piątkowych postów 
od mięsa, alkoholu i dyskotek, aby w ten sposób osła-
bić szerzenie się zła. Jeżeli Chrystus wytrzymał trzy dni 
w grobie, to my nie możemy wytrwać jeden dzień dla 
Jego uczczenia?

foto: © ks. Artur Karbowy SAC

ks. kanonik Władysław Stępniak

Każdy piątek w ciągu całego roku 
– to dzień śmierci Pana Jezusa.
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Dwie ostatnie stacje drogi krzyżowej: XIII – „Zdję-
cie Jezusa z krzyża i oddanie Matce” oraz XIV 
– „Jezus w grobie złożony” są ze sobą nieroze-

rwalnie połączone nie tylko ze względu na bezpośred-
nie, czasowe następstwo, lecz, przede wszystkim, po-
przez nieusuwalną, tragiczną, znaczeniową łączność: 
fizyczny skutek męki Pańskiej, śmierć i grób.

W światowym malarstwie bodaj najgenialniej i naj-
bardziej przejmująco nastrój przerażającej, bezgłośnej 
rozpaczy i straszliwej ciszy przedstawia – na tle otwar-
tego jeszcze Grobu Pańskiego – Pietà Sandro Botticel-
liego, artysty, który po tym wstrząsającym arcydziele, 
u kresu swych lat, już nie tworzył, oddając się skrusze 
i religijnym medytacjom.

Czyż przypadek Botticellego nie przypomina sytu-
acji św. Tomasza z Akwinu, gdy ten, po dokończeniu 
swej Summa Theologiae, usłyszał: „Bene de me scrip-
sisti Thoma” (Dobrze o mnie napisałeś, Tomaszu)? 

Wówczas udał się do swego rodzinnego zamku, gdzie, 
nie przerywając milczenia, zmarł po pół roku…

Przecież Sandro Botticelli zmierzył się w swym ar-
cydziele z przełomowym momentem w historii świata, 
z tektoniczną średniówką dziejów, gdy grób Chrystu-
sa był jeszcze otwarty – tuż przed złożeniem w nim 
Jego ciała. Ale nikt na świecie nie wiedział wtedy, 
że dnia trzeciego grób Chrystusa będzie już otwarty 
i to Jego własną, Boską mocą. I że stawką otwarcia 
tego właśnie grobu jako miejsca – symbolu metafi-
zycznej pustki, śmierci i nicości – będzie perspektywa 
zbawienia, otwarta wolą Bożych planów przed całym 
rodzajem ludzkim.

Zgłębianie tych wielkich i świętych tajemnic to obo-
wiązek i przywilej także naszych czasów. Skorzystali 
z niego autorzy – wydanego ostatnio staraniem Białe-
go Kruka – tomiku Droga Krzyżowa: Adam Bujak i ks. 
Wacław Buryła. Ksiądz poeta w odniesieniu do nasze-

SZYMON GIŻYŃSKI

Szymon Giżyński

STACJA XIV
Jezus w grobie złożony

„STAŁ SIĘ 
NAM BRAMĄ”
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go tematu – stacji XIII i XIV męki Pańskiej – mocno 
sprawę zmetaforyzował i uwspółcześnił. Na przykład 
stacja XIV na stronie 50. nosi nazwę „Poczekalnia”, 
a w innym miejscu, na stronie 33. – „Wejście do po-
czekalni”. „Poczekalnia” służy księdzu poecie Buryle 
– na stronie 64. – do wyróżnienia także stacji XIII – 
„Zdjęcie Jezusa z krzyża i oddanie Matce”. Prawdziwa 
natomiast niespodzianka czeka czytelnika ponownie 
na stronie 33., gdzie stacja XV, odnosząca się tema-
tycznie do zmartwychwstania Pana Jezusa, otrzymała 
tytuł „Niespodzianka”.

Na szczęście do dyspozycji naszej, czyli całej skoła-
tanej ludzkości – by mieć możność na rzeczy wielkie 
spoglądać z wielką powagą i właściwą miarą – pozo-
stają geniusze, tacy właśnie jak św. Tomasz z Akwinu, 
Botticelli czy… Cyprian Kamil Norwid, którego poetyc-
kim arcydziełem Krzyż i dziecko wypadnie nam zakoń-
czyć te rozważania.

Krzyż i dziecko

– Ojcze mój! Twa łódź
Wprost na most płynie – 

Maszt uderzy!… wróć… 
Lub wszystko zginie.

Patrz! Jaki tam krzyż, 
Krzyż niebezpieczny… 
Maszt się niesie wzwyż, 
Most mu poprzeczny –

– Synku! Trwogi zbądź! 
To znak zbawienia; 
Płyńmy! Bądź co bądź – 
Patrz jak? się zmienia…

Oto – wszerz i wzwyż 
Wszystko, toż samo. 
– Gdzież się podział krzyż?

– Stał się nam bramą.

Szymon Giżyński, poseł IV, V, VI, VII, VIII kadencji Sej-
mu RP, z ramienia Prawa i Sprawiedliwości; współzało-
życiel – w 1990 roku w Warszawie – Porozumienia Cen-
trum; w latach 1997-1998 wojewoda częstochowski; od 
lipca 2018 roku wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi

Sandro Botticelli, Pietà, Monachium, Alte Pinakothek
foto: © Sandro Botticelli / Public domain
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MUZYCZNA ADORACJA 
GROBU ZBAWICIELA

ORATORIUM AD SANCTUM 
SEPULCRUM

Potężne dzieła przestawiające mękę Chrystusa, ja-
kimi były – opisywane w poprzednich numerach 
„Apostoła Miłosierdzia” – niemieckie pasje J.S. 

Bacha, posiadały swój muzyczny odpowiednik w ko-
ściołach katolickich. Było to graniczące pomiędzy ora-
torium a liturgią wykonywane w języku włoskim tzw. 
Sepolcro, czyli muzyka przy Świętym Bożym Grobie. 
Swój początek dzieła te zawdzięczają siedemnasto-
wiecznym kompozytorom włoskim.

Należy wspomnieć, że muzyczny gatunek „ora-
torium” narodził się w Italii, a szczególnie w papie-
skim Rzymie. Były to kompozycje muzyczne przede 
wszystkim do tekstów w języku włoskim (choć bywa-
ły i w języku łacińskim) opisujące wydarzenia z Biblii 
albo żywoty świętych, a także o charakterze medy-
tacyjnym związanym z wiarą chrześcijańską. Zespół 
muzyczny składał się z różnorakich instrumentów, 
solistów i chórów, w zależności od potrzeby ukazania 
akcji. Jednym z takich fragmentów historii ukazanych 
w ewangeliach, a dotyczących męki i śmierci Chrystu-
sa, było Jego złożenie do grobu.

Oratorium włoskie propagowały od połowy wieku 
siedemnastego również kraje niemieckojęzyczne, 
a przede wszystkim Monarchia Austriacka, z dworem 
cesarskim w Wiedniu na czele oraz niektóre katolic-
kie księstwa Rzeszy Niemieckiej. W Wiedniu wytwo-
rzył się charakterystyczny typ oratorium wystawiany 
w Wielki Piątek lub w Wielką Sobotę tzw. Sepolcro, 
którego treścią było nie tylko złożenie Jezusa do gro-
bu, ale związane z tym faktem lamentacje oraz mo-
dlitewne czuwanie przy Bożym Grobie. Jako jeden 
z pierwszych takie dzieła komponował Giovanni Va-

lentini (1583–1649), włoski nadworny kompozytor au-
striackiego cesarza Ferdynanda II Habsburga (1578–
1637). Wcześniej, bo w latach 1604–1613, G. Valentini 
był w Warszawie nadwornym muzykiem króla polskie-
go Zygmunta III Wazy (1566–1632). Innym twórcą był 
Pietro Andrea Ziani (1616–1684), a jego dwa oratoria 
do tekstów Domenica Federiciego (1633–1720) wyko-
nano w Wiedniu: Gli affetti pietosi per il Sepolcro di Cri-
sto (Żałobne uczucia przy Grobie Chrystusa, 1666) oraz 
Lagrime della pietа nel sepolcro di Cristo (Pobożne łzy 
przy Grobie Chrystusa, 1667). Również jego bratanek 
Marc’Antonio Ziani (1653–1715), będący kapelmistrzem 
na dworze cesarza Austrii (Karola VI i Józefa I), skom-
ponował oratoria La morte vinta sul Calvario (Śmierć 
zwyciężona na Kalwarii – Wiedeń 1706) oraz Il sepol-
cro nell’orto (Grób w ogrodzie – Wiedeń 1711).

Od drugiej połowy XVII wieku ten rodzaj oratorium 
nazywano w podtytule Rappresentazione sacra al San-
tissimo Sepolcro (Sakralne przedstawienie przy Naj-
świętszym Grobie). W XVIII wieku przyjęła się nazwa 
Oratorio cantato al SS. Sepolcro (Oratorium śpiewane 
u Najświętszego Grobu). Słowa do tych muzycznych 
dzieł, choć opierały się na relacji ewangelistów, mia-
ły jednak charakter poetycki. Libretta (podobnie jak 
do oper) tworzyło wielu znakomitych poetów i pisarzy.

Najpopularniejszy tekst włoskiego oratorium pa-
syjnego napisał w 1730 roku dla cesarskiego kom-
pozytora Antoniego Caldary (1671–1736) włoski poeta 
i librecista Pietro Metastasio (1698–1782). Jego libret-
to La Passione di Gesù Cristo (Męka Jezusa Chrystu-
sa) było wykorzystywane wielokrotnie także przez 
innych kompozytorów, którzy działali również poza 
dworem wiedeńskim. Byli to m.in.: Domenico Natale 
Sarro (1679–1744), Niccolò Jommelli (1714–1774), Ignaz 
Holzbauer (1711–1783), Johann Gottlieb Naumann 
(1741–1801), Josef Mysliveček (1737–1781), Antonio Sa-
lieri (1750–1825), Giovanni Paisiello (1740–1816), Johann 
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Friedrich Reichardt (1752–1814), Ferdinando Paër (1771–
1839), Joseph Weigl (1766–1846), Francesco Morlacchi 
(1784–1841). Można zauważyć, że libretto P. Metasta-
sia cieszyło się popularnością wśród kompozytorów 
działających w drugiej połowie XVIII wieku, a nawet 
jeszcze na początku wieku XIX. Z reguły byli oni rów-
nocześnie twórcami świeckich dzieł scenicznych, ja-
kimi były opery.

Wymieniony wyżej poetycki utwór P. Metastasia 
nie relacjonuje dosłownie pasji Chrystusa, ale stano-
wi ważny krok ku nowemu rodzajowi estetyki pole-
gającej na uczuciowym przedstawianiu męki Zbawi-
ciela. W tekście autor rezygnuje z przytaczania słów 
Ewangelii. W dramatyczny sposób przedstawia osobę 
Jezusa, co stało się w drugiej połowie XVIII wieku ce-
chą charakterystyczną. Podczas akcji dwuaktowego 
oratorium pojawiają się postaci Marii Magdaleny, 
apostołów: św. Jana Apostoła i św. Piotra oraz Józe-

fa z Arymatei. I właśnie z ich osobistej perspektywy 
jest opowiadana historia męki Jezusa. Występujące 
w oratorium partie chóru nie były liczne i zbytnio roz-
budowane.

Przypatrzmy się literackiej akcji skonstruowanej 
przez P. Metastasia, a wykorzystanej przez różnych 
kompozytorów w oratoriach wykonywanych w ko-
ściołach przy Bożym Grobie. Dzieło rozpoczyna scena 
po tym, jak św. Piotr, który zaparł się Chrystusa, po-
wraca do swoich towarzyszy w poczuciu winy i oba-
wia się, że Jezus już nie żyje. Chór uczniów lamentu-
je nad tym wydarzeniem i przywołuje całą ludzkość 
do żałoby. Apostoł Piotr nie był świadkiem przebiegu 
rozprawy sądowej, jak i samego ukrzyżowania Zbawi-
ciela. O szczegółach całego wydarzenia dowiaduje się 
od pozostałych wymienionych wcześniej osób.

Święty Jan, który był świadkiem męki Pana Jezusa, 
zazdrości nawet św. Piotrowi, że nie musiał patrzeć 
na to, jak ich Nauczyciel był prowadzony do Piłata, 
a następnie biczowany i wyśmiewany. Józef z Aryma-
tei opowiada o swojej nieudanej próbie pomocy w nie-
sieniu krzyża. Potem wszyscy troje opisują cierpienie 
Jezusa na krzyżu. Mówią o Jego Matce, Maryi, która 
próbowała przytulić swojego wiszącego Syna, ale zo-
stała od Niego brutalnie odepchnięta przez żołnierzy. 
Opowiadają, jak przed śmiercią Jezus oddał Maryję 
opiece Jana Apostoła, a przed skonaniem wypił po-
dany mu ocet. Piotr, jak i Maria Magdalena obwiniają 
się wzajemnie. Pierwszą część kończy chór i wzywa 
śmiertelników do wdzięczności, ponieważ cierpie-
nie Odkupiciela przynosi zbawienie sprawiedliwym, 
a śmierć grzesznikowi.

W drugiej części oratorium św. Piotr wysłuchuje 
relacji o dalszych wydarzeniach po ukrzyżowaniu 
i śmierci Jezusa. Józef z Arymatei opowiada, że zajął 
się pogrzebem Jezusa, a grób zamknął marmurowym 
kamieniem. Przestrzega Piotra, aby nie szedł teraz 
do grobu Nauczyciela, bo jest szabat. Zresztą Żydzi 
postawili tam straże, aby ktoś nie wykradł ciała Ukrzy-
żowanego. Kiedy Józef przypomina proroctwo Jezusa 
o zniszczeniu Jerozolimy i świątyni, Piotr widzi w tym 
przyszłym zdarzeniu ekspiację za nieuznanie przez 
Żydów Jezusa jako Syna Bożego. Po czym na dowód 
Jego Boskiego pochodzenia wymienia cuda, które 
zdziałał za życia. Jan mówiąc o znakach dziejących 
się podczas śmierci Nauczyciela, dostrzega znaczenie 
proroctw i ich wypełnienie w Osobie Jezusa. Magda-
lena sądzi, że jednak teraz wiele niewierzących serc 
odnajdzie wiarę. Ale równocześnie skarży się, że Bóg 
nie jest już widoczny dla ich oczu, a oni sami pozo-
stają bez pouczenia i przewodnika. Natomiast Piotr 
zapewnia ich, że przypowieści Jezusa oraz pamięć 
o Jego śmierci będą trwać i będą służyć jako ideał ży-
cia. Jest przekonany, że gdy Nauczyciel zauważy, jak 
ich nadzieja zacznie się chwiać, to przyjdzie ponow-

A. Caldara, oratorium La passione di Gesú Cristo. Strona 
tytułowa libretta P. Metastasio. Druk: Wiedeń-Rzym 1730 r. 
ze zbioru Niemieckiego Instytutu Historycznego w Rzy-
mie (Deutsches Historisches Institut in Rom). Dostęp ze 
strony Biblioteki Elektronicznej Monachijskiego Centrum 
Digitalizacji (Münchener DigitalisierungsZentrum – MDZ, 
domena publiczna): https://daten.digitale-sammlungen.
de/0005/bsb00050185/images/index.html?id=00050
185&groesser=&fip=sdasfsdrewqeayaewqxsyztsqrs&no=5
&seite=1
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nie. Również Magdalena i Jan oczekują na Jego zmar-
twychwstanie, wierząc, że grób stanie się miejscem 
pielgrzymek, a krzyż będzie znakiem zwycięstwa. Dru-
ga część oratorium kończy się także śpiewem chóru, 
który wzywając nadzieję, chce wzmocnić miłość i wia-
rę oraz rozproszyć strach wiernych.

Również w Polsce wykonano włoskie oratorium pa-
syjne do tekstu P. Metastasia. Było to w piątek przed 
Niedzielą Palmową, 2 kwietnia 1784 roku, kiedy na de-
skach sceny królewskiej przed samym polskim wład-
cą, Stanisławem Augustem Poniatowskim (1732–1798), 
przedstawiono dzieło włoskiego kompozytora Giovan-
niego Paisiello (1740–1816) La passione di nostro signo-
re Gesu Christo (Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa).

Zwyczaj wykonywania włoskiego oratorium Sepol-
cro przy Bożym Grobie przeszedł z Austrii do katolic-
kiego dworu drezdeńskiego. Wpłynęło na to małżeń-
stwo pochodzącej z wiedeńskiego dworu cesarskiego 
księżniczki Marii Józefy Habsburżanki (1699–1757) 
z elektorem saskim Fryderykiem Augustem II Wetty-
nem, który w latach 1733–1763 był królem Polski wy-
stępującym pod imieniem August III (jego małżonka 
była królową Rzeczpospolitej). Fakt ten sprzyjał temu, 
że również w Polsce za czasów wspomnianego władcy 
zaczęto wykonywać oratoria.

Twórcami, którzy komponowali włoskie orato-
ria wykonywane przy Bożym Grobie, a działającymi 
na dworze w Dreźnie, byli: Johann David Heinichen 
(1683–1729) – oratorium Oratorio todesco al sepolcro 
Santo (Włoskie oratorium przy Świętym Grobie, 1724); 
Giovanni Alberto Ristori (1692–1753) – oratorium La 
Deposizione della Croce di Nostro Signore (Zdjęcie 
z Krzyża Naszego Pana, 1732), oratorium La Sepoltura 
di Cristo (Pogrzeb Chrystusa, 1749); Jan Dismas Ze-
lenka (1679–1745) – oratorium Gesù al Calvario (Jezus 
na Kalwarii, 1735), oratorium I penitenti al Sepolcro del 
Redentore (Pokutnicy przy Grobie Odkupiciela, Wielki 
Piątek 30.03.1736). W latach 1734–1760 wykonywano 
oratoria Johanna Adolfa Hassego (1699–1783) – I pel-
legrini al Sepolcro (Pielgrzymi przy Grobie, 1742), La De-
posizione della Croce (Zdjęcie z Krzyża, 1744). Po roku 
1760 w Dreźnie działali Johann Georg Schürer (1720–
1786) – oratorium La passione di Gesù Cristo (Męka 
Jezusa Chrystusa 1755), Johann Gottlieb Naumann 
(1741–1801) – oratorium I pellegrini al sepolcro di Nostro 
Signore (Pielgrzymi przy Grobie Naszego Pana, 1798), 
Joseph Schuster (1748–1812) – oratorium La passione 
di Gesù Cristo (Męka Jezusa Chrystusa, 1778). Jeszcze 
na przełomie XVIII i XIX wieku w Dreźnie wykonywa-
no w Wielką Sobotę włoskie oratoria do tekstu P. Me-
tastasia, np. Ferdinando Paera (1771–1839) – Il Santo 
Sepolcro (Święty Grób, 1803) i La Passione di Gesù 
Cristo (Męka Jezusa Chrystusa, 1810) oraz Francesco 
Morlacch’ego (1784–1841), La Passione di Gesù Cristo 
(Męka Jezusa Chrystusa, 1812).

Ciekawym przykładem włoskiego oratorium do tek-
stu innego autora, Stefano Benedetto Pallavicini’ego 
(1679–1745), jest dzieło nadwornego kompozytora 
dworu saskiego Jana Dismasa Zelenki (1679–1745). 
Ten z pochodzenia Czech, zwany też „katolickim Ba-
chem”, był kontrabasistą w kapeli muzycznej na kró-
lewskim dworze Augusta III w Dreźnie. Jego oratorium 
I pentitenti al sepolcro del Redentore (Pokutnicy przy 
grobie Odkupiciela) wykonano po raz pierwszy w Wiel-
ki Piątek 30 marca 1736 roku w katolickim Kościele 
Dworskim w Dreźnie (obecnie Katedra Przenajświęt-
szej Trójcy katolickiej diecezji Drezno-Miśnia).

To trwające ponad godzinę dzieło rozpoczyna dość 
długa nastrojowa instrumentalna introdukcja wpro-
wadzająca klimat zadumy, żalu i smutku. W orato-
rium J.D. Zelenki występują trzy postaci: Maria Mag-
dalena (alt), Piotr Apostoł (bas) i król Dawid (tenor). 
Należy zauważyć, że zestawienie tak różnych osób 
jest trochę dziwne. A jednak mają one ze sobą wiele 
wspólnego, a mianowicie: żal za swoje grzechy i ra-
dość rodzącą się z przelanych łez pokuty prowadzą-
cych do przebaczenia. Przebaczenia Tego, przy któ-
rego grobie się znajdują. Maria Magdalena, rozwiązła 
kobieta, której Jezus odpuścił grzechy (Łk 7, 36–48; 
J 8, 1–11), była świadkiem Jego ukrzyżowania i zmar-
twychwstania (J 19, 25; 20, 1–2, 11–18), a w miejsce jej 
łez weszła niekończąca się radość. Piotr, pierwszy 
wśród apostołów, który kocha swojego Mistrza i czę-
sto mówi: „Jestem gotowy umrzeć razem z Tobą”. Ale 
kiedy Jezus został aresztowany, Piotr był tak przera-
żony, że się Go zaparł. Pianie koguta przypomniało 
mu odpowiedź Jezusa na jego deklarowany heroizm: 
„Piotrze, zanim kogut zapieje dzisiaj, trzykrotnie za-
przeczysz, że mnie znasz!”. Apostoł zauważa swoją 
porażkę, swój grzech i gorzko płacze (Łk 22, 54–62). 
Jego łzy wysychają po zmartwychwstaniu, gdy Chry-
stus mu przebacza i powierza jego opiece Kościół (J 
21, 15–19). Wymowna jest historia trzeciego bohatera 
oratorium, izraelskiego króla Dawida, który ciężko 
zgrzeszył, bo posiadł Batszebę, żonę Uriasza Chetyty, 
a jego samego nakazał podstępnie zamordować (2 
Sm 11, 1–27). Dzięki prorokowi Natanowi uświadomił 
sobie swoją winę. Z tego powodu popadł w smutek 
i płakał. Natan rzekł Dawidowi: „Pan odpuszcza ci 
też twój grzech – nie umrzesz, lecz dlatego, że przez 
ten czyn bardzo wzgardziłeś Panem, syn, który ci się 
urodzi (z Batszeby), na pewno umrze” (2 Sm 12, 1–20). 
Można wyrazić opinię, że śmierć małego syna Dawida 
staje się niejako zwiastunem zbawczej śmierci Jezusa, 
który pochodził z rodu Dawida.

Tych troje ludzi stoi przy Grobie Pańskim i w po-
etyckich włoskich recytatywach oraz ariach z akom-
paniamentem kameralnej orkiestry wyśpiewuje swój 
żal i płacz za popełnione grzechy z nadzieją na prze-
baczenie. Ostatnie słowa oratorium to parafrazowany 
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tekst Psalmu 51, które rozbrzmiewają w arii króla Da-
wida śpiewanej naprzemiennie z chórem: „Boże, zmi-
łuj się nade mną w swojej łasce, zetrzyj moje zbrodnie 
poprzez swoje bogate miłosierdzie!”.

Wspomniane na początku artykułu wszelkiego ro-
dzaju oratoria grano w czasie Wielkiego Postu zamiast 
oper. Ale dzieła związane szczególnie z wydarzenia-
mi męki Pańskiej, złożeniem Pana Jezusa do grobu 
i oczekiwaniem na zmartwychwstanie wykonywano 
podczas adoracji przy Grobie Pańskim w Wielki Pią-
tek lub w Wielką Sobotę. Z przytoczonych treści moż-
na wnioskować, że oratoria Sepulcrum miały na celu 
nie tylko adorowanie Jezusa, ale również pobudzenie 
słuchaczy do żalu za grzechy, wzywaniu Miłosierdzia 
Bożego oraz nawrócenie poprzez łzy pokuty wylewa-
ne przy Bożym Grobie.

Przykłady przedstawionych oratoriów można wy-
słuchać na platformie internetowej YouTube: Anto-
nio Caldara, La Passione di Gesù Cristo (Męka Jezusa 
Chrystusa): https://www.youtube.com/watch?v=Ab-
ZbI8UQDBc; Jan Dismas Zelenka, I penitenti al Sepol-
cro del Redentore (Pokutnicy przy Grobie Odkupiciela): 
https://www.youtube.com/watch?v=1bf0-LT6EZg.

Wykorzystane publikacje: J. Chominski, K. Witkowska-
Chomińska, Formy muzyczne, t. 5, Wielkie formy wokalne, 
Kraków 1984; A. Żórawska-Witkowska, Muzyka na dworze 
i w teatrze Stanisława Augusta, Warszawa 1995; A. Nowak-
Romanowicz, Historia muzyki polskiej, t. 4, Klasycyzm 1750–
1830, Sutkowski Edition Warsaw, 1995; Oratorium, w: Ency-
klopedia muzyki PWN, red. A. Chodkowski, Warszawa 2001, 
s. 637; Encyklopedia Muzyki PWM. Część biograficzna, red. 
E. Dziębowska, t. ab–tv, Kraków 1979–2009; B. Przybyszew-
ska-Jarmińska, Historia muzyki polskiej, t. 3, Barok, część 
pierwsza 1595–1696, Sutkowski Edition Warsaw, 2006; D. 
Smolarek, Oratorium w muzyce, w: Encyklopedia Katolicka 
KUL, t. 14, Lublin 2010, szp. 711–718; D. Smolarek, Oratorium 
w Rzymie od XVII do XVIII wieku, „Ruch Biblijny i Liturgicz-
ny” rok LXV, 2012 nr 1, s. 67–84; Oratorienführer, Hrsg. S. Le-
opold, U. Scheideler, Metzler: Stuttgart 2000; W. Oehlmann, 
A. Wagner, Reclams Chormusik- und Oratorienführer, Rec-
lam, Stuttgart 2003; G. Massenkeil, Oratorium und Passion. 
Handbuch der musikalischen Gattungen, Hrsg. S. Mauser, 
Bd.10/1-2, Laaber 1998; strony internetowe Wikipedii.

ks. Dariusz Smolarek SAC, doktor nauk humanistycz-
nych w zakresie historii-muzykologii; wykładowca mu-
zyki kościelnej i emisji głosu w WSD Księży Pallotynów  
w Ołtarzewie; członek Stowarzyszenia Polskich Muzy-
ków Kościelnych, członek zwyczajny Związku Kompozy-
torów Polskich – Sekcja Muzykologów

J.D. Zelenka, I penitenti al Sepolcro del Redentore (1736 r.). Introdukcja instrumentalna oratorium. Dostęp (domena pu-
bliczna): https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/122335/7/0/
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Świat mówi: pnij się w górę, wspinaj, zdobywaj, 
pędź naprzód szybko, coraz szybciej. Świat woła, 
że muszę być pierwsza, najlepsza, widoczna, 

muszę błyszczeć, zadziwiać, intrygować. Świat krzy-
czy, że musi mi być zawsze przyjemnie, miło, słodko, 
wygodnie. Przecież raz się żyje. Nieustanna pogoń, 
by szukać nowych wrażeń, doświadczać satysfakcji, 
zadowolenia.

Taki jest głos świata, a ja słuchając go zbyt często, 
zaczęłam mu wierzyć. Odkryłam, że w moim sercu 
są takie rejony, które uznały go za swój. Tymczasem 
moja codzienność jest prosta, zwyczajna i bez splen-
doru. Każdego dnia ten sam plan, te same obowiązki, 
ci sami ludzie. Stałość, która z jednej strony daje pew-
ne poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, ale może 
stać się monotonną, nudną rutyną. Zaczęłam czuć 
się jak więzień swojego poukładanego życia. Życia, 
które jeszcze kilka tygodni temu sprawiało mi radość. 
Znalazłam dom, zapuściłam korzenie, uważałam sie-
bie za największą szczęściarę, bo odnalazłam swoje 
miejsce na ziemi. Teraz coś we mnie samej chce mnie 
stąd wyrwać.

Kwestionuję i podważam swoje najbardziej funda-
mentalne wybory. Przyglądam się dawnym intencjom, 
stawiam je pod znakiem zapytania, próbuję totalnie 
zanegować. Rozkładam na czynniki pierwsze mło-
dzieńcze motywacje. Wydają się takie niedojrzałe 
i płytkie, nie dość pobożne. Przeżywam frustrację 
na przemian ze zniechęceniem. Chciałabym to jakoś 
przetrwać, poczekać aż wszystko się ułoży. Jednak 
wewnętrzne napięcie domaga się dokonania wybo-
ru. Rozważam. Myślę. Zwlekam. Tak, najzwyczajniej 
w świecie odkładam decyzję na później. Mam wraże-
nie, że nie mam sił na zrobienie kroku naprzód. Stoję. 
Ten bezruch nie jest aktem woli, determinacją, wierno-
ścią. To raczej lęk i paraliż. Nagle się okazuje, że dal-
sza droga nie prowadzi w górę, lecz wiedzie w dół. 
Cały ten rozgardiasz wewnętrzny jest po to, bym prze-
stała słuchać głosu świata, a odnalazła, rozpoznała 
Głos, który mnie zaprosił do miejsca, w którym jestem, 
żyję. Usłyszałam Słowo, uwierzyłam Słowu i poszłam 
za Nim. A dziś w gąszczu swoich rozmyślań nie potra-
fię rozpoznać Głosu.

Stoję. Patrzę na drogę, która wiedzie w dół. Drogę, 
którą dla Siebie wybrał Jezus, drogę, którą przeszedł 
ziemskie życie, którą wybrał dla mnie. Jezus, Bóg stał 
się człowiekiem. Przez jednych uwielbiany, przez 
innych zdradzony i opuszczony. Stoję. Moja droga 
to Jego droga. Dziś, gdy wydaje mi się, że stoję tam 
sama, wcale mnie to nie zachwyca, co więcej, nawet 
przeraża. Nam nadzieję, że wbrew temu, co mi się 
wydaje, Jezus jest tutaj ze mną. Tak, mocno chcę 
w to wierzyć. Chcę to wybrać.

foto: © 123rf

ZZA KLAUZURY

s. Aneta Maria od Jezusa Miłosiernego

s. Aneta Maria od Jezusa Miłosiernego, 
karmelitanka bosa, Częstochowa
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Przedmiot materialny, taki jak ogień, woda, olej itp., 
związany z obrzędem liturgicznym, podczas którego 
chrześcijanin wielbi Boga, wzywając Jego wstawien-

nictwa i oddając Mu cześć, nie jest „zewnętrznością, ale 
uzewnętrznieniem”, jak twierdzi liturgista niemiecki Micha-
el Kunzler (M. Kunzler, s. 228). Ten już nieżyjący profesor 
(†2014) zauważa, że modlący się człowiek, posługując się 
podczas modlitwy różnymi przedmiotami, przypomina sobie 

i uświadamia ukrytą w nich treść, która pomaga mu wyrazić 
jego stosunek do żywego Boga. Stąd podczas liturgii czło-
wiek nie tylko dostępuje przemiany, ale i przedmiot zosta-
je „przeniknięty Łaską Niestworzoną” (M. Kunzler, s. 228), 
a materialny znak staje się symbolem, „znakiem obecności 
świata duchowego” (M. Kunzler, s. 230).

Z DOROBKU INSTYTUTU LITURGICZNEGO w KRAKOWIE

redaktor odpowiedzialny ks. dr hab. Jarosław Superson SAC

ks. Jarosław Superson SAC

Kociołek z kropidłem
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Kardynał Julien Ries (†2013), profesor na Uniwersyte-
cie Katolickim w Louvain-la-Neuve, twórca antropologii 
sacrum jako dziedziny nauki (por. R. Fontolan, s. 4) i autor 
monumentalnego dzieła Constantes du sacré, wskazał 
dwie trylogie. Pierwszą stanowią nieboskłon, ziemia i świa-
tło, a drugą góra, drzewo i woda. Zdaniem kardynała obie 
trylogie „są podporami hierofanii, to jest środkami, przez 
które realizują się objawienia sacrum” (J. Ries, s. 134). Pro-
fesor dodaje, że chociaż ludzkość już od epoki neolitu sto-
suje wodę w praktykach rytualnych i przypisuje jej symbo-
likę, to w chrześcijaństwie znak ten ma związek z wodami 
chrzcielnymi, a zanurzenie w nich powoduje umieranie, a za-
razem inicjuje życie z Bogiem (tamże, s. 134). Myśl o umie-
raniu podczas zanurzenia w wodach chrzcielnych pojawiła 
się bardzo wcześnie w młodej chrześcijańskiej społeczności. 
Świadczy o tym wypowiedź św. Pawła w Liście do Rzymian, 
dziele powstałym na przełomie 57 i 58 roku podczas trze-
ciej podróży Apostoła Narodów. „Czyż nie wiadomo wam, 
że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający 
w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? 
Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy 
razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali 
w nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych dzięki 
chwale Ojca” (Rz 6, 3–4).

Przytoczone biblijne wersety zdaniem biblisty Pierre’a Gre-
lota (†2009) mogą być częścią homilii wygłoszonej podczas 
sprawowania chrztu w pierwotnym Kościele (por. P. Grelot, 
L’iniziazione cristiana e il battesimo, s. 64, 78). Dokument 
zwany Didachè, pochodzący z I wieku, świadczy, że już 
od początku chrześcijaństwa podczas udzielania chrztu 
korzystano z wody płynącej, a sam obrzęd był wykonywany 
przez zanurzenie kandydata lub przez polanie trzykrotnie 
jego głowy „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Didachè 
VII.1-4). Natomiast na początku II wieku papież Aleksander 
(†116?) „ustanowił pokropienie mieszkań ludzi święconą 
wodą z solą, o czym przypomina antyczny Liber Pontifica-
lis (Księga Pontyfików, s. 20–20*). Ten prawdopodobnie 
najstarszy zapis o stosowaniu wody w Kościele na Zacho-
dzie podczas udzielania błogosławieństwa domu rodzi się 
z pasterskiej troski papieża i możliwe, że jest świadectwem 
rozwoju teologicznej myśli o używaniu znaku wody w tym 
Kościele.

Przyjmowanie sakramentu chrztu przez chrześcijan jest 
jednorazowe i bardzo często z racji sprawowania tego sa-
kramentu zaraz po narodzinach dziecka moment ten nie 
jest przez ochrzczonych głęboko, osobiście i świadomie 
przeżywany ani wyraziście zapamiętany. Aby to kardynalne 
wydarzenie żyło wśród wierzących z właściwą sobie inten-
sywnością i duchową jakością, Kościół między innymi spra-
wuje obrzęd poświęcenia wody i pokropienia nią wiernych 
– aspersję. Jest to obrzęd o charakterze pokutnym, zastę-
pujący inne formy aktu pokuty przewidziane na początku 
Mszy Świętej. W Mszale rzymskim dla diecezji polskich jest 

adnotacja, aby celebrans sprawował ten obrzęd w niedzielę. 
Obrzęd więc ma charakter eucharystyczny i jest przypisany 
do świętowania dnia Pańskiego przez chrześcijan. Podczas 
jego sprawowania w okresie wielkanocnym celebrans wy-
powiada następującą modlitwę poświęcenia: „Panie, Boże 
wszechmogący, wysłuchaj łaskawie próśb swojego ludu, 
który wspomina wspaniałe dzieło stworzenia i jeszcze wspa-
nialsze dzieło odkupienia, i pobłogosław tę wodę. Stworzyłeś 
ją, aby przez nią użyźniać ziemię oraz wzmacniać i oczysz-

czać nasze ciała. Woda była również narzędziem Twojego 
miłosierdzia: przez nią wyprowadziłeś Twój lud z niewoli 
i ugasiłeś jego pragnienie na pustyni. Prorocy zapowiedzieli 
wodę jako znak nowego przymierza, które miałeś zawrzeć 
z ludźmi. Przez wodę, którą Chrystus uświęcił w Jordanie, od-
nowiłeś w odradzającej kąpieli chrztu naszą upadłą naturę. 
Niech ta woda przypomina nam przyjęty chrzest, abyśmy się 
radowali z naszymi braćmi ochrzczonymi w czasie uroczy-
stości wielkanocnych. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. 
Amen” (Mszał rzymski dla diecezji polskich, s. 3).

Warto przedstawić czytelnikowi krótką analizę tej modli-
twy. Oddana powyżej euchologia, wyrażona przez kapłana, 

Chrzcielnica w sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Częstochowie

foto: © ks. Jarosław Rodzik SAC
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ale w imieniu zgromadzonego ludu Bożego, jest adreso-
wana do Pana, Boga wszechmogącego, a jej treść jedno-
znacznie wskazuje na opus Dei w świecie. Poprzez akt stwo-
rzenia Bóg dał się poznać jako Pan wód. Stworzona woda 
ma za zadanie użyźniać ziemię, ale dla człowieka stanowi 
materię wzmacniającą jego ciało i je oczyszczającą. Bez 
daru wody od Boga ziemia staje się nieurodzajem, człowiek 
zostaje pozbawiony możliwości wytwarzania dobrobytu, ra-
dości z realizacji Bożego błogosławieństwa, aby czynił sobie 
ziemię poddaną (por. Rdz 1, 28).

Aktu Miłosierdzia Bożego doświadczył Izrael przez posłu-
żenie się przez Boga stworzonymi wodami podczas Exodu-
su narodu wybranego z Egiptu. Wody, które się rozstąpiły, 
stały się znakiem objawienia działającego w świecie Boga, 
bronią zadającą śmierć wrogom, niezbędnym produktem ga-
szącym pragnienie idących po pustyni do Ziemi Obiecanej 
(por. Wj 17, 1–7).

Prorocy wskazują w swoich mowach na znaczenie i sym-
bolikę wody. Według Izajasza wraz z przyjściem Mesjasza 
nastąpi pierwotna harmonia i pokój. Jego przyjście, jak 
i znajomość Jego i Jego nauki, wyrazi się przez przebogate 
rozlanie wód, w ilości porównywalnej do rozmiarów wód za-
wartych w zasobach mórz (por. Iz 11, 7). Ezechiel uprowadzo-
ny do Babilonii zapowiada odrodzenie, zebranie wszystkich 
mieszkających w domu Izraela, a obecnie przebywających 
w różnych zakątkach świata. Odrodzeniu temu będzie to-
warzyszył obrzęd pokropienia narodu, którego dokona 
sam Bóg, aby Jego wyznawcy ponownie stali się czyści. Tak 
oczyszczeni przez Niego otrzymają oni nowe serca i nowego 
ducha, aby mogli przestrzegać prawa Bożego (por. Ez 36, 
16–38).

Moment wstąpienia Jezusa Chrystusa do wód Jordanu 
i Jego chrzest rozpoczyna Jego publiczną działalność. Gdy 
zgromadzony lud przyjmował chrzest i gdy sam Jezus był 
chrzczony przez Jana Chrzciciela, miała miejsce teofania, 
realizująca się w trzech aktach. Otwarcie się nieba (por. Łk 
3, 21b) wskazuje na usunięcie przeszkody między ziemią 
i niebem, zstąpienie Ducha Świętego w postaci cielesnej, 
jakby gołębicy (por. Łk 3, 22), ogłasza misję zbawczą, którą 
Jezus ma wypełnić, natomiast głos z nieba (por. Łk 3, 22) 
jest potwierdzeniem, że ochrzczony przez Chrzciciela jest 
umiłowanym Synem Ojca. Publiczna teofania, którą kończy 
głos Ojca z niebios, przynagla świadków tego wydarzenia, 
to jest Kościół, do kontynuowania głoszenia prawdy o Jezu-
sie, umiłowanym Synu Bożym, po całym świecie (por. Ewan-
gelia według Świętego Łukasza, część I, s. 229–234).

Mandat zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa: „Idźcie 
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu 
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19) od po-
czątku swojego istnienia wspólnota Jego świadków konty-
nuuje przez przepowiadanie i celebrowanie (por. Dz 2, 38). 
Najpełniej wyraża się to w trakcie sprawowania sakramentu 

chrztu podczas wigilii paschalnej lub świętowania niedzieli. 
Użyta w czasie sakramentu chrztu woda i słowa, które jej 
towarzyszą, oddają prawdę o obmyciu z grzechów i odrodze-
niu naszej ludzkiej natury do nowego życia dzieci Bożych. 
Ta rozpoczęta podczas chrztu wyjątkowa relacja między 
dzieckiem Bożym i Bogiem jest powodem radości wszyst-
kich ochrzczonych. Ochrzczeni są od tej pory świadkami 
nowego świata. Są częścią rodziny Bożej. Radość ta jest 
związana ze wspominaniem własnego chrztu, jak i tych 
wszystkich ochrzczonych, którzy stali się naszymi braćmi 
przez wyznanie wiary i przyjęcie tego sakramentu podczas 
uroczystości paschalnych.

Kończąc, należy zauważyć, że ze sprawowanego obrzę-
du pokropienia wody wyłania się człowiek, chrześcijanin. 
On to przez zastosowanie wody i wypowiedzenie nad nią 
słów modlitwy uzewnętrznia symbolikę wody, ale i swoją 
tożsamość. Czy bez znaku wody chrześcijanin byłby w sta-
nie ją wyrazić?
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WAM, Kraków 2014; Ewangelia według Świętego Łukasza, 
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Geneezzaa geopprrzzeestrzeni obszarów biblijnychCzynnikii kksształtujące geoprzestrzeń WsWspópółczesna geoprzestrzeń obszarów naszego globu jest wynikiem czynników

endogenicznych (wewnętrznych) i egzogenicznych (zewnętrznych), które przez
nych), które przez

wiele milionów lat, wzajemnie na siebie oddziaływując, ukkształtowały i nie-

ustannie kształtują powierzchnię Ziemi. Procesy endogenicznee wymuszają ruch

materii z głębszych warstw skorupy ziemskiej i płaszcza ku ppowierzchni Ziemi. 

Na jej powierzchni skały są poddawane działaniu czynników eggzogenicznych,

których źródłem jest energia słoneczna docierająca do powierzcchni naszej 

planety oraz siły grawitacyjne.Kula ziemska składa się z kilku podstawowych sfer zwannych
geosferami. Środek Ziemi stanowi jądro, które dzieli się na
jąd o e ęt e jąd o e ęt e astęp y s e a s

jądro wewnętrzne i jądro zewnętrzne. Następnymi sferami ssą
płaszcz dolny i płaszcz górny, a zewnętrzną warstwę tworzyy
skorupa ziemska. Każda z tych stref ma inne właściwości
 zyczne i chemiczne. Z punktu widzenia procesów kształtują--
cych powierzchnię Ziemi, podstawową rolę odgrywa skorupa 
ziemska, zarówno kontynentalna, jak i oceaniczna.

Poniżej dolnej warstwy bazaltowej znajduje się górny 
płaszcz Ziemi, oddzielony od niej warstwą nieciągło-
ści sejsmicznej nazywanej Moho. Górna część Moho, 
zwana warstwą perodytową, wraz ze skorupą ziem-
ską tworzy litosferę. Litosfera i górna część płaszcza 
bierze udział w procesach tektonicznych, które po-
wodują pękanie i rozsuwanie się płyt tektonicznych 
oraz powstawanie łańcuchów górskich. Istotną rolę w procesach tektonicznych odgrywa cie-

pło Ziemi, którego źródło znajduje się w jądrze, a jego
temperatura osiąga 6000°C. Ciepło wnętrza Ziemi
jest odpowiedzialne za procesy endogeniczne. Moto-
rem procesów jest konwekcja cieplna, wynikająca 
ze zróżnicowanej temperatury. Rozgrzana materia 
unosi się do góry, gdzie ochładza się, co powoduje
zwiększenie jej gęstości, a tym samym opadanie ku do-
łowi. W ten sposób tworzą się komórki konwekcyjne.
Ciepło płynące z jądra Ziemi dociera do litosfery i two-
rzy tzw. gorące plamy. W wyniku tego procesu nastę-
puje zarówno ruch materii płaszcza, jak i ruch sztyw-
nej powłoki Ziemi, zwanej litosferą. Litosfera składa 
się z płyt litosferycznych, znajdujących się w ciągłym 
ruchu, który w różnych okresach dziejów Ziemi miał
zmienne nasilenie i kierunki.

Skorupa ziemska złożona jest z trzech warstw. Na powierzchni 
znajduje się warstwa osadowa, której grubość może docho-
dzić do kilkunastu kilometrów; pod nią występuje warstwa 
granitowa, składająca się ze skał metamor cznych i magmo-
wych, pod którymi zalega warstwa bazaltowa. Skorupa
oceaniczna ma także budowę trójwarstwową, z tą różnicą, iż 
warstwa osadowa ma grubość kilkuset metrów, a pod nią 
znajduje się warstwa bazaltowa. Średnia grubość skorupy 
kontynentalnej wynosi od 35 do 40 km, a skorupy oceanicz-
nej – od kilkuset metrów do 15 km.
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P
owiedział Pan: „Opinia publiczna żyje w prze-
konaniu, że od początku chrześcijaństwo mu-
siało być skażone, zafałszowane”. Dowodem 
na to mają być już nawet nie fragmenty Ewan-

gelii, Dziejów i Listów Apostolskich, ale ich interpreta-
cje i wynikające z nich kolejne „szokujące odkrycia”.

Zdaję sobie sprawę, że to temat na kolejną obszer-
ną książkę, ale jednak pozwolę sobie poprosić Pana 
o krótką analizę: jak wygląda stan naszej obecnej wie-
dzy na temat Nowego Testamentu?

Jak wiadomo, każde z tych pytań wywołuje licz-
ne spory i polemiki. Wielu współczesnych krytyków 
w ogóle neguje autorstwo świętych Marka, Mateusza, 
Łukasza i Jana. Proszę zajrzeć do popularnych wstę-
pów do Ewangelii i Nowego Testamentu – w wielu 
z nich pojawia się formuła: „autor takiej i takiej ewan-
gelii”, niewymieniony z imienia.

Na ogół przyjmuje się, że pierwsza Ewangelia zo-
stała napisana przez św. Marka, powątpiewa się na-
tomiast, aby autorami późniejszych byli św. Mateusz 
czy św. Jan. Co do św. Łukasza zdania są podzielone. 
Wydaje się, że nie sposób odmówić mu autorstwa 
ewangelii i Dziejów Apostolskich, a mimo to rośnie 
grupa krytyków. Tak, to naprawdę możliwe: mimo 
że w Dziejach Apostolskich znajdują się słynne frag-
menty pisane w pierwszej osobie liczby mnogiej, 
wskazujące na bliskość autora z apostołem Paw-
łem; mimo że musi być jeden autor Dziejów i trzeciej 
Ewangelii, m.in. z powodów treści, gramatyki, stylu itd.; 
mimo jednoznacznego świadectwa tradycji – liczba 
wątpiących jest duża.

Podobnie dominuje przekonanie, że najwcześniej-
sza ewangelia, czyli św. Marka, została napisana 
wkrótce po roku 70 po Chr., a ostatnia – św. Jana – 
na przełomie I i II wieku. W tym przypadku granicą 
są lata 20. II wieku po Chr., bo z tego okresu pocho-
dzi datowany metodą C14 fragment Ewangelii. Trzeba 
pamiętać, że debata na ten temat trwa co najmniej 
od końca XVIII wieku, kiedy to niemiecki oświecenio-
wy historyk, Reimarus, przypuścił szturm na historycz-
ną wiarygodność Ewangelii. Piszę o tym dokładniej 
w swoich książkach.

Często mam wrażenie, że cała ta debata na temat 
datowania i autorstwa Ewangelii, jaką toczą różni li-
beralni krytycy, przypomina uporczywe wznoszenie 
zamków na piasku. Większość z nich nie jest w stanie 
pogodzić się z tym, że Ewangelie napisano zaledwie 
kilkanaście bądź góra trzydzieści lat po śmierci Pana 
Jezusa. Tak jak powiedziałem wcześniej, hołdują oni 
pseudonaukowym przesądom, zgodnie z którymi to, 
co nadprzyrodzone, może pojawić się jedynie jako 
skutek tego, co przyrodzone. Boga albo w ogóle na-
leży usunąć z historii, albo tak bardzo rozrzedzić jego 
działanie, żeby zanikła różnica między tym, co jest 
dziełem człowieka, a tym, co jest czynem Boga. Histo-
ria ma być ateistyczna. Prawdziwy naukowiec musi 
zatem z góry rezygnować z tych świadectw, w których 
mówi się o cudach, uzdrowieniach, o tym, co nadprzy-
rodzone i co przekracza możliwości ludzkie. Ewange-
lie opisują wiele zdarzeń, które w oczywisty sposób 
nie dają się pogodzić z tak rozumianym podejściem 
naukowym, z przekonaniem, że działają jedynie przy-
czyny naturalne.

Pan Jezus słowem przywraca niewidomym wzrok, 
sprawia, że paralityk wstaje, że chromy zaczyna cho-
dzić, że chory na trąd zostaje uleczony. Pan Jezus 
wskrzesza zmarłych – córkę Jaira, młodzieńca z Nain 
i Łazarza. Słowem ucisza burzę i chodzi po jeziorze, 
rozmnaża chleb i ryby. Wreszcie, cud nad cudy, trzy 
dni po swej śmierci Pan Jezus w ciele opuszcza grób.

Racjonalista nie może przyjąć żadnej z tych opowie-
ści. Wydaje mu się, że wie, że każda z nich jest fał-
szywa. W jaki zatem sposób one powstały? Jak to się 
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stało, że zostały zapisane? Jak to się stało, że dotyczą 
one nie jakiejś legendarnej postaci sprzed tysięcy lat, 
ale historycznej postaci – Jezusa Chrystusa, który żył 
w okresie panowania Augusta I Tyberiusza? Racjona-
liści udzielają różnych odpowiedzi. Albo zostały one 
po prostu wymyślone przez sprytnych fałszerzy – 
to jest opinia radykałów. Albo były to pierwotnie opo-
wieści metaforyczne, które wskutek rozwoju zmieniły 
swój charakter i przemieniły się z metafor i symboli 
w rzekome opisy historyczne – tak mówią moderniści.

Zdaniem tych drugich tym, co pierwotne, była tęsk-
nota za nieskończonością, poszukiwanie ludzkiego 
ducha, pragnienie doświadczenia czegoś wyższego, 
transcendentnego. Następnie ta tęsknota wyrażała 
się w symbolach, w mitach, w nadzwyczajnych opo-
wieściach. W przypadku ewangelistów nie mamy za-
tem do czynienia z fałszerstwem, czyli ze złą wolą, ale 
z naturalnym ludzkim dążeniem do opisania czegoś 
nieskończonego – mówią moderniści. (…)

Łatwo zauważyć, że tym, czego tak bardzo potrze-
bują redukcjoniści, jest czas. Im więcej czasu minęło 
od życia Pana Jezusa aż do chwili powstania „opo-
wieści” o Nim, tym ich teza staje się bardziej prawdo-
podobna. Gdyby udało się im wykazać, jak to wielo-
krotnie próbowano zrobić, że przekazy ewangeliczne 
przypominają opowieści folklorystyczne, zagadka 
nadprzyrodzoności zostałaby rozwiązana. Przeka-
zy ewangeliczne przypominałyby klechdy i legendy 
ludowe, które w miarę czasu obrastały cudownymi 
szczegółami, rozwijały się, wzbogacały. Żeby to było 
możliwe, żeby Ewangelie przestały być formą raportu 
sporządzoną albo przez naocznych świadków, albo 
osoby bezpośrednio z nimi związane, redukcjoniści 
potrzebują czasu i anonimowości. Otóż prawdziwy 
problem polega na tym, że jak bardzo by się nie wysi-
lali, fakty są całkiem inne. (…)

Nawet jeśli ktoś nie uznaje proroczych zdolności 
Pana Jezusa, a jedynie kieruje się zdrowym rozsąd-
kiem, będzie musiał dostrzec, że zawarte w Ewange-
liach św. Mateusza, św. Marka i św. Łukasza przepo-
wiednie dotyczące losu świątyni i Jerozolimy są na tyle 
ogólne i na tyle mocno osadzone w tradycji Starego 
Testamentu, że na pewno nie powstały po roku 70 
po Chr. Kiedy Pan Jezus przepowiadał zagładę święte-
go miasta, odwoływał się do obrazów prorockich i opi-
sów historycznych obecnych w Starym Testamencie, 
które odnosiły się do zdobycia Jerozolimy w 586 roku 
przed Chr. Żeby to stwierdzić, wystarczy zrobić trzy 
rzeczy: po pierwsze trzeba porównać przepowiednie 
Jezusa z innymi, późniejszymi proroctwami ex post, 
znajdującymi się w żydowskiej księdze Barucha czy IV 
księdze Ezdrasza. Po drugie należy sięgnąć do opisów 
upadku i złupienia Jerozolimy przez Babilończyków 
w Starym Testamencie. Po trzecie porównać, co mówi 
o upadku Jerozolimy Pan Jezus z dokładnym opisem 

zdarzeń przekazanym 
nam przez żydowskie-
go historyka Józefa 
Flawiusza w „Wojnie 
Żydowskiej”. Okaże się 
wówczas, że wszystkie 
obrazy przekazane 
przez Ewangelie moż-
na odnaleźć w Starym 
Testamencie, w księ-
gach królewskich, pro-
roctwach Jeremiasza 
i  Izajasza, że opisy 
ewangeliczne nie za-
wiera ją  przekazów 
o tym, co podczas ob-
lężenia Jerozolimy było 
najbardziej charakterystyczne (np. nie mówią o wiel-
kim pożarze, który strawił świątynię), że wreszcie 
są one znacznie bardziej ogólne, niż faktycznie pocho-
dzące z końca I w. po Chr. proroctwa żydowskie. (…)

Nie ma zatem nawet cienia dowodu, że Ewange-
lie spisano po roku 70 po Chr. Więcej. Właśnie to, 
że zawierają przekazy na temat przyszłego zburze-
nia miasta, których nikt nie próbował „dostosować” 
do rzeczywistego przebiegu zdarzeń oraz nigdzie nie 
sugerował, że to co przepowiedziane naprawdę się 
zdarzyło, jak zrobiłby to z pewnością autor piszący 
po roku 70. po Chr., wskazują, że Ewangelie św. Mate-
usza, św. Marka i św. Łukasza powstały przed rokiem 
70. Najprawdopodobniej pierwsza, czyli św. Marka, zo-
stała spisana w latach 40. po Chr., św. Mateusza i św. 
Łukasza w latach 50. lub 60. po Chr.

Co się tyczy Łukasza, stało się to przed rokiem 64 
po Chr., kiedy to w Rzymie wybuchły wielkie prze-
śladowania chrześcijan. Św. Łukasz nie tylko o nich 
nie wspomina w Dziejach, ale też cały obraz władz 
rzymskich, jaki tam przedstawia, jest obrazem pozy-
tywnym i pochwalnym. Władze rzymskie reprezentują 
porządek i bronią chrześcijan przed atakami Żydów – 
taki obraz byłby niemożliwy po roku 64 po Chr., kiedy 
to Neron urządził masowe prześladowania chrześci-
jan.

Fragmenty książki Czas szaleństwa czy czas wiary? 
Z Pawłem Lisickim rozmawia Tomasz D. Kolanek, któ-
ra ukazała się nakładem wydawnictwa Arcana w 2019 
roku.

Paweł Lisicki (ur. w 1966 roku), publicysta, eseista, pisarz, 
redaktor naczelny „Do Rzeczy”. Autor licznych zbiorów 
esejów, książek historycznych i filozoficznych. Stały ko-
mentator telewizyjny. Uczestnik programu „Wierzę” w te-
lewizji internetowej wsensie.pl, prowadzi w Polskim Radiu 
„Salon polityczny Trójki”
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Rok 2020: 100. rocznica „Cudu nad Wisłą”; 100. 
rocznica śmierci św. Hiacynty; 100. rocznica uro-

dzin Karola Wojtyły; 15. rocznica śmierci s. Łucji i św. 
Jana Pawła II

Przynaglenie współczesności
Po pielgrzymce do Fatimy w 2010 roku i poświęce-

niu kapłanów Niepokalanemu Sercu Maryi papież Be-
nedykt XVI wypowiedział następującą diagnozę: „Trwa 
cierpienie Kościoła i trwa zagrożenie człowieka, a tym 
samym nie ustaje szukanie odpowiedzi; dlatego wciąż 
aktualna pozostaje wskazówka, którą dała nam Mary-
ja. Także w obecnym utrapieniu, gdy siła zła w najprze-
różniejszych formach grozi zdeptaniem wiary. Także 
teraz koniecznie potrzebujemy tej odpowiedzi, której 
Matka Boża udzieliła dzieciom”. Przypomniał również, 
iż „człowiek może rozplątać cykl śmierci i terroru, ale 
nie może go zatrzymać”. Dlatego też Bóg zawsze po-
szukuje sprawiedliwych, aby ocalić „miasto ludzkie” 
i tak samo czyni to w Fatimie, kiedy pyta: „Czy chcecie 
ofiarować się Bogu, by znosić wszelkie cierpienia, któ-
re On zechce na was zesłać w akcie zadośćuczynienia 
za grzechy, przez które jest obrażany i jako błaganie 
o nawrócenie grzeszników?”. Jak wiemy są to słowa 
Matki Bożej, która w ten sposób zwróciła się do fa-
timskich pastuszków w czasie pierwszego objawienia 
13 maja 1917 roku. A zatem wiemy, jakiej wskazówki 
udzieliła Matka Boża dzieciom w Fatimie w 1917 roku, 
której to, zdaniem papieża, dziś koniecznie potrzebu-
jemy!

Lekarstwo z Nieba
W czasie lipcowego objawienia w 1917 roku trójka 

pastuszków po wizji piekła usłyszała następujące 
słowa: „Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych 
grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić 

na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego 
Serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz 
zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie. 
Wojna się skończy. Ale jeżeli się nie przestanie ob-
rażać Boga, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się 
druga, gorsza. Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nie-
znane światło, wiedzcie, że to jest wielki znak, który 
wam Bóg daje, że ukarze świat za jego zbrodnie przez 
wojnę, głód i prześladowania Kościoła i Ojca św. Żeby 
temu zapobiec, przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji 
memu Niepokalanemu Sercu i ofiarowania Komunii 
św. w pierwsze soboty na zadośćuczynienie”.

Czy te słowa, choć mają już ponad 100 lat, nie 
brzmią aż nader aktualnie, jakby pisane były w odnie-
sieniu do wydarzeń nam współczesnych? Zauważmy, 
iż przepowiednie Pięknej Pani z Nieba wypełniły się 
w sposób jednoznaczny. Oto rzeczywiście wybuchła 
kolejna wojna światowa. Więcej! W nocy z 24 na 25 
stycznia 1938 roku widziana była na niebie w całej 
Europie niezwykła zorza polarna, a papieżem był 
wówczas zapowiedziany Pius XI. Czy ludzka mądrość 
mogła przewidzieć takie znaki? Ponadto wymowa 
tych faktów jest tym większa, że mówią o tym małe 
niepiśmienne dzieci. Wszystko to nadaje niezwykłe-
go kolorytu przywołanym słowom, a ich wiarygodność 
zdaje się tym samym nie budzić wątpliwości. Zatem 
nie tylko przywołana diagnoza ludzkich dziejów jest 
właściwa, ale również zaproponowane lekarstwo rze-
czywiście może odnieść zapowiedziany skutek.

Fundamentalna prawda wiary
Źródło zła i grzechu jest zawsze to samo, to dlatego 

Maryja przypomina realność piekła i wiecznego potę-
pienia. Tym samym lekarstwo Fatimy jest dalej aktu-
alne i koniecznie nam potrzebne, gdyż źródło choroby 
trawiącej nasz współczesny świat jest dalej to samo. 

KRUCJATA 
JEDNEJ INTENCJI

ORĘDZIE FATIMSKIE

ks. Krzysztof Czapla SAC 
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Niech stosowną zachętą do głębokiego zastanowie-
nia się nad podjęciem drogi nawrócenia i wskazywa-
nia drogi ocalenia dla świata, zgodnej ze wskazaniami 
Fatimy, będą słowa Piusa XII z roku 1942: „Nie wystar-
czy modlić się, wzywać pomocy Jezusa, pośred nictwa 
Maryi. Trzeba, by wszyscy poznali i uznali, że ta woj-
na, która wydaje się największą od początku świata, 
jest ostatecznie nie czym innym, jak najzasłużeńszą 
karą z powodu obrażania Bożej sprawiedliwości. 
Rozum ludzki, zadufany w swoje siły, odmówił na-
leżnego Bogu posłuszeństwa. Ludzie zaniedbali re-
ligię, całkiem ją zlek ceważyli. Nakazy religii odrzucili 
jako niegodne siebie i swoich czasów. Dążyli jedynie 
do wygód, do bogactw, rozkoszy. To ze mściło się, gdyż 
kiedy usunie się świętość i religię, następuje wielkie 
zamieszanie w życiu i gwałtowne zaburzenia”. Dlatego 
też, zdaniem papieża, konieczne jest zastosowanie się 
do Bożych wskazań i wiernie wprowadzenie ich w ży-
cie. Czego on sam dał dobitny przykład, podejmując 
próbę poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi 
w 1942 roku. Pius XII uczynił tak, gdyż taka była wła-
śnie prośba Fatimskiej Pani.

Czas na naszą odpowiedź
Świadomość diagnozy, jaką dało Niebo, wymaga 

podjęcia działań, które będą odpowiedzią na wska-
zania Nieba. Pierwszy uczynił to Pius XII, a następnie 
wszyscy papieże, łącznie z obecnym papieżem Fran-
ciszkiem, którzy dokonali aktu poświęcenia Rosji, 
świata, Kościoła, kapłanów Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Zauważmy, iż taka była dokładnie prośba Mat-
ki Bożej w Fatimie. W odpowiedzi na nią papieże po-
dejmują działania, by w pełni do niej się zastosować. 
Jakże znacząca jest w tym przypadku postawa św. 
Jana Pawła II, który dokonał wspomnianego aktu po-
święcenia dwa razy, a to tylko dlatego, że pierwszy akt 
poświęcenia z roku 1982 w pełni nie odpowiadał na za-
lecenia Matki Bożej. Dopełnienie odpowiedzi Kościoła 
na prośbę Nieba znalazło swój wyraz w Dyrektorium 
o pobożności ludowej i liturgii, opublikowane za zgodą 
Ojca Świętego Jana Pawła II z dnia 14 grudnia 2001 
roku, aby stało się dla duszpasterzy pomocą, by wier-
ni mogli wzrastać w Chrystusie. W nim to znajdujemy 
następujące wskazanie: „Formy kultu Niepokalanego 
Serca Maryi – zachowując nieprze kraczalny dystans 
między Synem, prawdziwym Bogiem i Maryją, która 
jest tylko stworzeniem – w pobożności ludowej na-
śladują cześć oddawaną Sercu Chrystusa przez: odda-
nie się Jej poszczególnych wiernych, rodzin, wspólnot 
zakonnych i narodów, zadośćuczynienie przez modli-
twę i umartwienie, dzieła miłosierdzia i praktykę pięciu 
pierwszych sobót miesiąca”.

Czas teraz na odpowiedź każdego z nas; odpowiedź, 
która będzie miała wyraz czynnego podjęcia wynagro-
dzenia w pierwsze soboty. By tak się stało, potrzeba 

naszego wspólnego zatroskania i zaangażowania. 
Potrzeba, by każdy z nas podjął praktykę pierwszych 
sobót, ale również przyczyniał się do tego, by i inni 
poznali treść fatimskiego przesłania i z wiarą na nie 
odpowiedzieli czynem. I to w tym celu została zaini-
cjowana Krucjata Jednej Intencji, by przez modlitwę, 
post, ofiarę, dzieła miłosierdzia otwierać ludzkie serca 
na Maryję, by z miłości do Matki wypełnić Jej wskaza-
nia dane nam w Fatimie.

ks. dr Krzysztof Czapla SAC, Dyrektor Sekretariatu Fa-
timskiego, Zakopane

Kochani, jakże wiele teraz zależy od każdego 
z nas! W duchu miłości do Matki i ze świadomością, 
iż jako Polacy poświęciliśmy się Niepokalanemu 
Sercu Maryi, Sekretariat Fatimski zaprasza wszyst-
kich do włączenia się w dzieło Krucjaty Jednej Inten-
cji: „By Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej 
Wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat”.

Bracie i Siostro, pragnąc włączyć się w to ducho-
we dzieło, uczyń w dowolnym czasie i miejscu w tej 
konkretnej intencji jakiekolwiek dobro. Jeśli wymo-
dlimy tę łaskę dla siebie i innych, wówczas Polska 
wypełni swoje ślubowania i zmieni się bieg dziejów 
świata!
www.jednaintencja.pl | www.sekretariatfatimski.pl | 
www.pierwszesoboty.pl

Lekarstwo Fatimy 
jest dalej aktualne 
i koniecznie nam 

potrzebne...
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Medjugorie jest miejscem, gdzie Maryja jako 
Królowa Pokoju staje się światłem dla dzi-
siejszego świata. Ludzie otwierają tutaj swoje 

serca na Boga i na sprawy ducha. Stało się ono również 
konfesjonałem Europy, a nawet świata, gdzie wierni 
przeżywają w sposób szczególny sakrament pokuty 
i pojednania, a przez Maryję doświadczają otwarcia 
serc na Chrystusa w Eucharystii.

W 2011 roku Stowarzyszenie „Comunità Regina della 
Pace” przekazało do Medjugorie monstrancję „Królo-
wa Pokoju”, jako wotum dziękczynne pielgrzymów 
z całego świata. Została ona zrealizowana w pracow-
ni Kamila i Mariusza Drapikowskich i przez kolejne 
lata wystawiana była w kościele, by skupiać wiernych 
na modlitwie adoracyjnej. Wyglądem nawiązuje do wi-
zerunku Maryi, która pod sercem nosi swojego Syna, 
Jezusa Chrystusa.

Do jej wykonania artyści gdańscy wykorzystali 
kryształ, meteoryty oraz kamienie. Pozaziemskie po-
chodzenie meteorytów symbolizuje maryjny wieniec 
z „gwiazd dwunastu”, zaś barwy użytych kamieni 
określają: czystość i wieczną chwałę – kolor biały, 
majestat i chwałę Boga – żółty, dziewictwo i nadzie-
ję – zielony, wierność, nieskazitelność, bezpośrednie 
obcowanie z Bogiem – błękit.

Kiedy podjęto decyzję o budowie nowej kaplicy 
adoracji w medjugorskim sanktuarium, niejako na-
turalnym stało się, że monstrancja „Królowa Pokoju” 
będzie w niej głównym elementem ołtarza. Postano-
wiono też, że na czas realizacji, którą powierzono pra-
cowni „Drapikowski Studio”, monstrancja z Medjugo-
rie będzie peregrynowała po parafiach Polski i Europy, 
aby zachęcić jak największą liczbę wiernych do modli-
twy przed Najświętszym Sakramentem, w szczególno-
ści w intencji pokoju.

Od 15 sierpnia 2019 roku, od Jasnej Góry, rozpoczęła 
się ta niezwykła wędrówka, owo symboliczne napeł-
nianie „naczynia” modlitwą w drodze do miejsca prze-
znaczenia. Od początku 2020 roku do końca marca 
przed Chrystusem wystawionym w monstrancji „Kró-
lowa Pokoju” modlili się mieszkańcy m.in. Gdańska, 

Gdyni, Helu, Jastarni, Pucka, Kuźnicy, Warszawy, Ołpin, 
Krakowa, a także Lubaczowa i Tomaszowa Mazowiec-
kiego. Plan nieustannie się powiększa i jest szansa, 
że zaowocuje powstaniem lokalnych kaplic adoracji 
Najświętszego Sakramentu, które mogą wpisać się, 
jako symboliczne „Gwiazdy na Płaszczu Matki Bożej”, 
w ogólnoświatową misję modlitwy o pokój, którą koor-
dynuje Stowarzyszenie „Comunità Regina della Pace”.

Ogólne założenia kaplicy w Medjugorie

Umiejscowienie kaplicy adoracji zaplanowane jest 
w pobliżu miejsc spowiedzi, tak aby sprzyjać osobi-

MARIUSZ i KAMIL DRAPIKOWSCY

CENTRUM MODLITWY O POKÓJ 
„STELLA PACIS” w MEDJUGORIE

Mariusz Drapikowski

Wystawienie Najświętszego Sakramentu w mon-
strancji „Królowa Pokoju” w Bazylice Morskiej pw. Matki 
Bożej Królowej Polski w Gdyni, 23 stycznia 2020 roku
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stym relacjom z Bogiem, spotkaniu z Nim w wystawio-
nym do adoracji Najświętszym Sakramencie.

Kształt łodzi – jaki planuje się nadać temu obiek-
towi – wynika z licznych przekazów ewangelicznych 
odnoszących się do nauczania Chrystusa z łodzi, 
a także do zdarzeń, które miały miejsce na Jeziorze 
Galilejskim.

Podczas modlitwy Anioł Pański 7 sierpnia 2011 roku 
Ojciec Święty Benedykt XVI przypomniał scenę, gdy 
Jezus kazał uczniom wsiąść do łodzi, aby „wyprze-
dzili Go na drugi brzeg” (Mt 14, 22), by tam spotkali 
się na nowo. „Jest to wydarzenie, w którym ojcowie 
Kościoła dostrzegli bardzo bogate znaczenie” – pod-
kreślał papież.

Morze symbolizuje życie ziemskie i niestałość świa-
ta widzialnego, burza wskazuje na wszelkiego rodzaju 
niepokoje, trudności, które dotykają człowieka. Łódź 
jest też symbolem Kościoła zbudowanego na Chry-
stusie i prowadzonego przez apostołów oraz ich na-
stępców. Apostołowie byli już daleko od brzegu, gdy 
Jezus przyszedł do nich, krocząc po wodzie. Św. Piotr 
poruszony zapałem miłości wobec Mistrza, prosił Go, 
aby pozwolił mu przyjść do siebie po wodzie. „Piotr 
chodzi po wodzie nie dzięki własnej sile, lecz dzięki 
łasce Bożej, w którą wierzy – podkreślał Benedykt 
XVI. – Kiedy poddaje się wątpliwościom, gdy odrywa 
wzrok od Jezusa, lecz boi się wiatru, gdy nie zawierza 
się zupełnie słowu Mistrza, czyli oddala się od Niego, 
właśnie wówczas ryzykuje, iż utonie w morzu życia”.

Piotr zwątpił i zaczął tonąć, lecz Pan pochylił się, ujął 
go i tylko dzięki tej pomocy Piotr zdołał się podnieść. 
Utrata zaufania wobec Chrystusa skutkuje katastrofą, 
dlatego tak ważna jest modlitwa za wstawiennictwem 
Matki Jezusa, Maryi, która jest wzorem pełnego zaufa-
nia Bogu, by wśród wielu zmartwień i trudności, jakie 
wzburzają morze naszego życia, zabrzmiały w sercu 
kojące słowa Jezusa: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie 

się!”. Odczytujemy to jako kolejne zaproszenie do ad-
oracji Chrystusa Eucharystycznego, który zachęca, 
by w Jego obecności wyzbyć się lęków, zawierzyć się 
Mu, podzielić swoimi troskami.

Wielki myśliciel Romano Guardini pisze, że Pan 
„będąc u korzeni naszego bytu, zawsze jest blisko. 
Musimy jednak doświadczyć naszej relacji z Bogiem 
pomiędzy biegunami oddalenia i bliskości. Poprzez 
bliskość jesteśmy umacniani, przez oddalenie wy-
stawieni na próbę” (Accettare se stessi, Brescia 1992, 
71). Idąc dalej w tym rozważaniu, warto dostrzec tak-
że w opisie burzy na morzu, że Jezus wyraźnie mówi 
do uczniów, iż mają przeprawić się (łodzią) na drugi 
brzeg, na drugą stronę Morza Galilejskiego, do świata 
pogan. Dzisiaj odczytujemy to jako misyjne posłan-
nictwo Kościoła.

Łódź jest zatem symbolem Kościoła, który nieustan-
nie jest w drodze i po wielokroć targany jest lękami 
i niepewnością co do tego, jak dalej prowadzić po-
słannictwo powierzone przez Pana. Dotykają go bu-
rze prześladowań, pokus i niepewności, pod wpływem 
których człowiek staje na granicy i często zapomina 
o Chrystusie. Wystarczy tylko, że rozbudzi wiarę, aby 
serce napełniło się pokojem, kierującym ku zbawieniu 
i życiu wiecznemu. Patrząc na tę część Ewangelii św. 
Łukasza, tzw. galilejską (Łk 3, 1–9, 50), można uznać, 
że każdy człowiek może wejść do łodzi Mistrza, każ-
dy może być Jego prawdziwym uczniem – jeśli tylko 
będzie słuchał i przestrzegał Jego słów.

W łodzi Jezusa, przy Mistrzu, jest miejsce dla każ-
dego.

foto: © Drapikowski Studio
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Często można usłyszeć w ust wielu chrześcijan: 
„Ja tak pobożnie i gorliwie się modlę, przestrze-
gam przykazań, uczestniczę w praktykach reli-

gijnych i przystępuję konsekwentnie do sakramentów 
świętych i ciągle mam w życiu pod górkę”. Iluż kato-
lików, uczniów Chrystusa ma wewnętrzne przeko-
nanie, a nawet jakiś żal o to, że ludziom bezbożnym 
i żyjącym z dala od świętych spraw i Kościoła żyje się 
łatwiej i wygodniej. Jakoś w życiu się im lepiej układa. 
Nie mają tak wielu ograniczeń, a przez to robią ze swo-
im życiem co chcą. Na zewnątrz wyglądają na szczę-
śliwych, często się bawią i korzystają z życia. Nawet 
finansowo nieraz idzie im lepiej. To dość częste opinie, 
których nie brakuje w żadnej z polskich parafii, a może 
i rodzin.

Modlitwa

Jest jednak w takim myśleniu pewien ukryty błąd, 
i to błąd niemały, do którego postaramy się stopniowo 
i powoli dojść w tym krótkim artykule. Dostrzeżenie 
go pozwoli lepiej zrozumieć i świadomie przeżyć ży-
cie, tak po chrześcijańsku, według zamysłu Bożego. 
Zanim jednak zmierzymy się z tym, co najtrudniejsze, 
warto odnieść się do osobistych doświadczeń każde-
go z Czytelników. Zacznijmy wpierw od samej modli-
twy.

Wiemy z pewnością, że modlić się trzeba i że mo-
dlitwa jest codziennym obowiązkiem każdego chrze-
ścijanina. Mówimy często, że modlitwa to „rozmowa 
człowieka z Bogiem”. Jednak jeśli zagłębimy się w rze-
czywistość codziennej modlitwy jako takiej, okazuje 
się, że wyraźnych i spektakularnych efektów czasu 
spędzonego na modlitwie w naszym osobistym życiu 

często nie widać. Przecież angażujemy się, mówimy 
pacierz, bierzemy do ręki różaniec, uczestniczymy 
we Mszach Świętych lub różnorakich nabożeństwach, 
a nawet chodzimy bądź jeździmy na liczne pielgrzym-
ki i spotkania grup modlitewnych. I co? I często ze-
wnętrznie NIC. Nadal bywamy chorzy, mamy trud-
ności w pracy, kłopoty w rodzinie, lepsze i słabsze 
dni. Pojawia się wówczas u wielu chrześcijan myśl: 
po co to wszystko, skoro inni mają łatwiej, a wcale 
się w sprawy Boże nie angażują? Jakiś czas temu 
w przestrzeni publicznej pojawiły się badania, z któ-
rych można wyczytać dokładnie to, że sama modlitwa, 
którą pielęgnujemy, nie sprawia, że życie staje się ła-
twe, wygodne i przyjemne ani nawet dłuższe i zdrow-
sze. Z badań tych wynika np., że grupą społeczną ży-
jącą względem innych znacznie krócej są duchowni. 
Czy to nie dziwne, że osoby, które modlą się niejako 
„zawodowo” i wciąż sprawują święte czynności, nie 
doświadczają spektakularnych skutków swojej mo-
dlitwy? Długiego życia, świetnego zdrowia, wszelkiej 
pomyślności? Czy mając takie wyniki badań nie po-
twierdza się przekonanie wielu, że modlitwa to strata 
czasu, bo Pan Bóg i tak o wszystkim wie, ale nie wtrą-
ca się w nasze życie?

KS. SŁAWOMIR BEDNARSKI 

ks. Sławomir Bednarski

MODLITWA i SAKRAMENTY ŚWIĘTE 

A ŻYCIE
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Sakramenty święte

Zostawmy na chwilę aspekt modlitwy i skupmy się 
teraz na przyjmowanych przez nas sakramentach. 
Ogólnie siedem sakramentów świętych można po-
dzielić na dwie grupy: sakramenty inicjacji chrześci-
jańskiej i sakramenty uświęcające życie człowieka. 
Do pierwszej grupy zaliczymy: chrzest, bierzmowanie 
i kapłaństwo. Do drugiej: Eucharystię, pokutę i pojed-
nanie, namaszczenie chorych i małżeństwo. Pierwsza 
grupa sakramentów świętych wprowadza nas głębiej 

w tajemnicę wiary. Przez chrzest rozpoczynamy przy-
jaźń z Bogiem i stajemy się Jego przybranymi dziećmi. 
Bierzmowanie to dary Ducha świętego na dorosłe ży-
cie: dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, 
pobożności, bojaźni Bożej. Kapłaństwo to uczestni-
czenie w kapłaństwie Chrystusa oraz służenie innym 
w imię samego Boga.

Człowiek kroczący drogą wiary i przyjaźni z Bogiem 
wchodzi w głąb Bożego życia i staje się coraz bliższy 
Bogu, ale i Pan Bóg staje się coraz bliższy człowie-
kowi. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Pewnie nie 
do końca, ale Dary Boże przyjmujemy, postępując 
na drodze życia. Kolejną grupą sakramentów są pozo-
stałe cztery mające uświęcić nasze życie. Eucharystia, 
czyli dziękczynienie, które składamy Bogu w Trójcy 
Jedynemu za wszelkie łaski otrzymane od Stwórcy. 
Pokuta i pojednanie dają możliwość naprawy tego, 
co się zepsuło w nas i naszym życiu oraz dają możli-
wość powrotu do przyjaźni z Bogiem. Namaszczenie 
chorych łączy naszą chorobę, ból i często cierpienie 
z ofiarą samego Jezusa na krzyżu i pozwala przetrwać 
najtrudniejsze życiowe chwile. Wreszcie małżeństwo, 
czyli sakrament wzajemnej służby i błogosławieństwa 
wspólnego życia kobiety i mężczyzny oraz ich rodziny.

Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej przyjmowane 
są raz w życiu, a ich skutków oczekujemy proporcjo-
nalnie wraz z zaangażowaniem się we współpracę 
z Bogiem i postępowaniem na drodze wiary. Sakra-
menty uświęcające życie chrześcijańskie możemy 
przyjmować więcej razy, a Eucharystię nawet codzien-

nie. Ta grupa sakramentów ma kierunkować nasze ży-
cie i codzienne wybory. To wszystko wiemy i staramy 
się wprawnie z tego korzystać. Z głęboką wiarą i świa-
domością, mając również na uwadze, że skuteczność 
tychże sakramentów świętych jest wprost proporcjo-
nalna do naszej wewnętrznej dyspozycji oraz przygo-
towania do ich przyjęcia. Jednak nawet jeśli wszyst-
kie otrzymane przez nas sakramenty będą naprawdę 
świadomie i pobożnie przyjęte, to czy oznacza to, 
że unikniemy wszelkich trudności życiowych, chorób 
i innych dotkliwych kłopotów? Oczywiście, że NIE.

Życie

W tym właśnie upatruje się owego ukrytego błędu 
w myśleniu, który dotyka pewnie większości chrze-
ścijan. Otóż modlitwa i sakramenty święte nie są cu-
downym lekarstwem na uniknięcie wszelakich trud-
ności naszego życia. Nie uchronią nas także od tego, 
co bolesne i trudne. I nie sprawią z pewnością tego, 
że życie stanie się łatwe i wygodne. Modlitwa i sakra-
menty święte są po to, aby nasze życie było DOBRE 
i PIĘKNE, a nie łatwe i wygodne. To zasadnicza różnica 
i ten błąd należy nieustannie w swoim myśleniu kory-
gować. Pan Bóg przez to, że się modlimy i przystępuje-
my do sakramentów, nie odbierze nam tego ludzkiego 
wymiaru zmagania się z codziennością i losem, ale 
z pewnością może sprawić, że przeżyjemy swoje życie 
owocnie. Nie znaczy to bynajmniej, że bez problemów, 
codziennych trudów i wędrówki pod górkę.

Jeżeli więc Ty, nasz Czytelnik, chcesz po chrześci-
jańsku przeżyć swoje życie, tak zwyczajnie – owoc-
nie i dobrze, to nie obrażaj się na Pana Boga za to, 
że twoje życie ma ludzkie problemy. Nie odwracaj się 
od Stwórcy tylko dlatego, że w życiu trzeba powalczyć 
i nie da się przejść, mając nieustannie prosto i z gór-
ki. Weź te wszystkie narzędzia, które otrzymaliśmy 
od Najwyższego: modlitwę i sakramenty święte, i sta-
raj się coraz więcej zrozumieć z tego przesłania Bo-
żego. Wystarczy spojrzeć na krzyż, na którym umarł 
Chrystus. Czy to łatwe i wygodne rozwiązanie? Czy nie 
było innych prostszych sposobów zbawienia świata? 
Tylko przez mękę na krzyżu? Z pewnością były. Pan 
Bóg zaś wybrał to, co trudne i często niezrozumiałe, 
aby przypieczętować Jezusową krwią Jego miłość 
do człowieka. Do ciebie i do mnie. Modlitwa i sakra-
menty święte nie są po to, by życie było łatwe i wygod-
ne, ale po to, byśmy przeżyli je owocnie, by na końcu 
naszych dni nie stanąć przed Stwórcą z pustymi ręka-
mi. TERAZ JUŻ ROZUMIESZ?
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W czasie moich ostatnich prac naukowych by-
łem zmuszony wrócić do jednego z podsta-
wowych prawideł w otaczającym nas świe-

cie. Chodzi tu o podstawowe prawo przekory, które 
obowiązuje nie tylko w fizyce i chemii (reguła Le Cha-
teliera-Brauna), ale również w ekonomii (reguła alie-
nacji), w psychologii (reguła przekory), socjologii oraz 
w filozofii (jako prawo walki i jedności przeciwieństw). 
Według wspomnianego prawa każdy skutek jest 
skierowany przeciw przyczynie, która go wywołała. 
Stąd, patrząc filozoficznie, wszystko, co człowiek czy-
ni, może być obrócone przeciwko niemu. Czy zatem 
to jedno z podstawowych praw natury może również 
decydować o szczęściu człowieka?

Czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek, jak zdefinio-
wać szczęście? Zgodnie z encyklopedyczną definicją 
szczęście jest układem życia w najwyższym stopniu 
pomyślnym i zadowalającym, a także posiadaniem 
najwyżej cenionych społecznie dóbr i przymiotów lub 
w węższym znaczeniu jest powiązane z powodzeniem 
lub pomyślnością w jakiejś dziedzinie bądź sprawie. 
Oczywiście definicji szczęścia możemy znaleźć wie-
le, a każda z nich będzie kładła nacisk na trochę inny 
obszar naszej osobowości lub sfery naszego życia 
czy otoczenia. Po przeczytaniu jednego z ciekawych 
artykułów (dane w źródle na końcu) zobaczyłem, 
że na szczęście można spojrzeć z perspektywy praw 
fizyki. Jaka może być ta matematyczno-fizyczna defi-
nicja szczęścia?

Profesor Jerzy Lechowski w jednym ze swoich arty-
kułów pokazuje na podstawie stworzonej przez sie-
bie teorii pola informacyjno-emocjonalnego związek 
między fizyczno-technicznym pojęciem dobroci, a do-
brocią w sensie ogólnym, humanistycznym i filozoficz-
nym. Pan profesor Lechowski zdefiniował szczęście 
jako dobroć i takie postępowanie w swoim życiu, aby 
nie tylko nie czynić krzywdy drugiej osobie, ale służyć 
mu na tyle, na ile jest to możliwe.

Zgodnie z wymienioną teorią pola informacyjno-
emocjonalnego każdy człowiek określony jest przez 

parametry takie jak: działanie (składowa czynna) oraz 
emocje i informacje (składowe bierne). Oprócz tego 
w każdym człowieku jako obiekcie fizycznym mo-
żemy wyróżnić trzy podstawowe wielkości związane 
z tymi parametrami (zgodnie z fizyką): R – rezystancja, 
L – indukcyjność, C – pojemność. Przy założeniach, 
że każdej wielkości występującej w polu elektroma-
gnetycznym odpowiadają odpowiednie wielkości 
w polu informacyjno-emocjonalnym, można uznać, 
że wspomniane wyżej informacje związane są z po-
lem elektrycznym, emocje z polem magnetycznym, 
a działanie z przepływem prądu elektrycznego. Jeśli 
więc przyjmiemy takie założenia, że działaniu (dys-
sypacji energii) odpowiada rezystancja R, emocjom 
indukcyjność L, a myśleniu pojemność C, to poprzez 
analogię do elektrotechniki szczęście można utożsa-
mić z dobrocią obwodu rezonansowego Q (w układzie 
szeregowym):

(gdzie ωo jest częstością zmian prądu w radianach 
na sekundę).

Z punktu widzenia fizycznego dobroć Q jest ściśle 
związana z selektywnością odbioru sygnałów, która 
jest dobrze objaśniona przez krzywą rezonansową. 
Dobroć jest tym większa, im bardziej selektywny 
jest układ, tzn. jest bardziej czuły na jedną częstotli-
wość (drgań własnych), a z kolei bardzo słabo reaguje 
na inne częstotliwości. Teoretycznie fizyczny obwód 
rezonansowy mógłby być układem nieskończenie do-
brym. Z praktycznego punktu widzenia każdy obwód 
zawiera pewne oporności i jego dobroć nie może być 
nieskończona. W kontekście opisywanego szczęścia 
można sobie wyobrazić człowieka (przy całym jego 
skomplikowaniu) jako układ rezonansowy. Analo-
gicznie do fizycznego obwodu człowiek też nie może 

MIĘDZY WIARĄ A WIEDZĄ

Jerzy Detyna
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być nieskończenie dobry ze względu na istnienie pew-
nych oporności, które są fizycznymi ograniczeniami, 
jakie stwarza rzeczywistość. Z tego wynika, że jeśli 
nie może istnieć nieskończona dobroć, to również nie 
może istnieć nieskończone szczęście (wcześniej po-
wiązaliśmy szczęście z dobrocią).

Podana relacja wskazuje, że najbliżej do osiągnięcia 
szczęścia są ci, którzy (na zasadzie wspomnianej se-
lektywności odbierania pożądanych sygnałów w swo-
im obwodzie rezonansowym) oddają się tylko jednej, 
nadrzędnej idei. Prof. Lechowski wskazał za przykład 
świętą Matkę Teresę z Kalkuty i propagowaną przez 
nią ideę służenia innym. Oczywiście takich przykła-
dów można byłoby znaleźć wiele. Okazuje się jednak, 
że pożądanymi sygnałami i ideami dla człowieka są te, 
które kierują go ku dobroci w najszerszym znaczeniu 
tego słowa. Gdy człowiek zostanie opanowany przez 
jedną ideę, ale taką, która służy tylko jemu, a dla in-
nych ludzi jest zgubna (wszelkiego rodzaju zbrodnia-
rze), to okazuje się, że nawet jeśli w ich subiektywnym 
odczuciu mogli być szczęśliwi, to w końcowym etapie 
ich życie kończyło się zazwyczaj tragicznie.

Jak wynika z rozważań dotyczących problemu 
szczęścia (i przekornej rzeczywistości), niełatwo być 
w pełni szczęśliwym, ponieważ – jak pokazuje przy-
jęta analogia do związku fizycznego – musi być speł-
nionych jednocześnie wiele warunków. Szczęście 
według wzoru jest funkcją wielu zmiennych i do tego 
zmiennych uwikłanych. Aby je rozwikłać, trzeba czę-
sto przeżyć wiele rozczarowań. Aby osiągnąć w życiu 

szczęście (a przy tym mniejsze lub większe sukcesy), 
należy nie tylko wiedzieć, jak to uczynić, ale trzeba 
wierzyć, że się to osiągnie. Inaczej mówiąc, sam wzór 
nie wystarczy! Jest jeszcze jedna kwestia, o której nie 
wspomniano – wyrzuty sumienia. Człowiek mający 
wyrzuty sumienia nie może być w pełni zadowolony 
z siebie i otaczającej rzeczywistości. No ale, aby tych 
wyrzutów było jak najmniej w naszej drodze do szczę-
ścia, trzeba być po prostu DOBRYM!

Literatura źródłowa i uzupełniająca:
Lechowski J., Szczęście jest dobrocią (matematycz-

no-fizyczna definicja szczęścia), „Roczniki Filozoficz-
ne”, vol. 39/40, nr 3, KUL Lublin, 1991–1992; Lechowski 
J., Zastosowanie teorii pola informacyjno-emocjonal-
nego w osiąganiu sukcesów dydaktyczno-wycho-
wawczych i ekonomicznych, „Roczniki Filozoficzne”, 
vol. 47, nr. 3, KUL Lublin, 1999; Heller M., Sens życia 
i sens wszechświata Studia z teologii współczesnej, 
Wydawnictwo: Copernicus Center Press, 2013; Heller 
M., Szczęście w przestrzeniach Banacha, Znak, Kra-
ków, 1995; Heller M., Nowa fizyka i nowa teologia, 
Wydawnictwo: Copernicus Center Press, 2016; Tadeu-
siewicz R., O życiu i nauce, Wydawnictwo SKAMER 
ACM, wydano z okazji XVI Konferencji Automatyków, 
Rytro 2012.
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Jerzy Detyna, profesor Politechniki Wrocławskiej, pełni 
członkostwo w kilku towarzystwach naukowych 

 „Różnymi drogami 
biegnie życie ludzkie, 
ale wszyscy szukają 
szczęścia i miłości” 

(święty Jan Paweł II)
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W Directorium Catechisticum Generale zauwa-
żono, że osoby dorosłe są pierwszymi i pod-
stawowymi adresatami, podmiotem życia 

i działalności ewangelizacyjnej całej wspólnoty ludu 
Bożego (por. DCG 20). Dorośli powinni mieć możliwość 
uczestniczenia w katechezie, która jest ściśle powiąza-
na z innymi zadaniami duszpasterskimi Kościoła, nie 
tracąc swojego specyficznego charakteru.

Jak zauważył Kazimierz Misiaszek, katecheza do-
rosłych powinna posiadać charakter ewangelizacyjny 
i być mocno akcentowaną formą działań dla Kościoła, 
co będzie powrotem do praktyki Kościoła pierwotnego 
i realizacją zamierzeń, ukazujących poprawne rozu-
mienie soborowego sensus Ecclesiae. Wtedy wypełni 
ona równocześnie zadania wtajemniczenia, kształce-
nia i wychowania (por. DCG 31). Ten watykański doku-
ment podjął poszerzoną refleksję nad katechezą osób 
dorosłych, proponując zauważenie specyfiki osoby 
dorosłej w przeżywaniu przez niego trosk życia co-
dziennego, życia we wspólnocie i społeczeństwie oraz 
zaangażowania wspólnoty chrześcijańskiej na rzecz 
formacji dorosłych, aby z chrześcijańskiej wiary mogli 
czerpać inspiracje i motywacje do oceny zachodzą-
cych zjawisk (por. DCG 92–97).

Do dzieła ewangelizacji są przecież predestynowa-
ni przede wszystkim dorośli ze wszystkich wspólnot 
chrześcijańskich, w których powinien nastąpić rozwój 
człowieka na każdym etapie jego życia, poprzez for-

mację duchową, religijną, ludzką, intelektualną i dusz-
pasterską. W omawianym dokumencie nie zauważono 
jeszcze specyfiki osoby dorosłej, która jest w ciągłym 
rozwoju, co zaczęto podkreślać w psychologii rozwo-
jowej oraz andragogice. Tak jak w przypadku kateche-
zy dzieci i młodzieży zauważono, że są oni w ciągłym 
„dojrzewaniu”, dorosłych zakwalifikowano do kate-
gorii osób, które posiadają „świadomość osiągnięcia 
pełni osobowości” (DCG 94). Omawiany dokument 
zachęcał, aby wspólnota eklezjalna pomagała człowie-
kowi dorosłemu po chrześcijańsku widzieć rzeczywi-
stość (por. DCG 96).

Jak zauważył Piotr Skiba, w dokumencie Directo-
rium Catechisticum Generale posługa katechetyczna 
Kościoła katolickiego została umiejscowiona w Jego 
misji duszpasterskiej, nie dokonując bezpośrednich 
odniesień do ewangelizacyjnej funkcji katechezy.

Na potrzebę katechezy o charakterze ewangeliza-
cyjnym, która jest tylko częścią ewangelizacji, zwrócił 
uwagę bł. papież Paweł VI w adhortacji apostolskiej 
Evangelii nuntiandi. Czytamy w niej: „To wieszczenie – 
kerygmat, kazanie lub katecheza – zajmuje tak ważne 
miejsce w ewangelizacji, że często określa się je tą na-
zwą, jednak jest to tylko część ewangelizacji” (EN 22). 
Nie można więc prowadzić ewangelizacji w Kościele 
bez katechezy. Katecheza stanowi podstawową formę 
działalności ewangelizacyjnej podejmowanej przez 
wspólnotę Kościoła (por. DOK 50; 218), jest wręcz jej 
nakazem formalnym.

Emilio Albericht wyraża przekonanie, że ewan-
gelizacja powinna zawsze poprzedzać katechezę. 
„Najczęściej realna sytuacja, w jakiej znajduje się 
znaczna część wiernych, postuluje z konieczności 
wprowadzenie jakiejś formy ewangelizacji, poprze-
dzającej katechezę” (DCG 18). Zadaniem katechezy 
dorosłych w rozumieniu Josefa Gevaerta jest pobu-
dzanie i karmienie wiary, prowadzenie człowieka 
do dojrzałości oraz dawania świadectwa w życiu 
o swojej zażyłej relacji z Jezusem w Jego Kościele. 
Katecheza jest ważnym elementem procesu ewan-
gelizacji. Dlatego możemy mówić o katechezie ewan-

INSPIRACJE KATECHETYCZNE KS. RADOSŁAW BERNARD HERKA SAC

KATECHEZA 

DOROSŁYCH 
w PROCESIE EWANGELIZACJI (5)
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gelizacyjnej bądź o katechezie o charakterze ewan-
gelizacyjnym.

W Dyrektorium katechetycznym Kościoła katolickie-
go w Polsce zostały zdefiniowane cele katechezy. Pod-
stawowym jej zadaniem jest zjednoczenie z Jezusem, 
a nawet większa z Nim zażyłość. Następnie ma ona 
prowadzić do posłuszeństwa woli Ojca, na wzór Chry-
stusa i wyznawania wiary w Kościele, a także komunii 
z Jezusem (por. DKP 21).

Podstawowym zadaniem dla współczesnego Ko-
ścioła, jak twierdzi Andrzej Offmański, jest wypraco-
wanie takiego modelu katechezy ewangelizacyjnej, 
który we współczesnych realiach dokona przesunię-
cia z modelu katechezy kerygmatycznej w kierunku 
modelu katechezy o charakterze hermeneutyczno-
komunikatywnym. Nie znaczy to, że katecheza ewan-
gelizacyjna rezygnuje z głoszenia ewangelicznego 
kerygmatu. To w nim zawiera się fundament wiary 
i doktryny Kościoła katolickiego. W kerygmacie gło-
szona jest prawda o ludzkim grzechu, o miłości Boga 
do człowieka, o zbawieniu dokonanym przez Jezusa, 
wreszcie o działaniu Ducha Świętego w Kościele. 
Każdy z tych elementów przyjęty pokazuje, że osoba 
ewangelizowana jest zdolna do życia po chrześcijań-
sku. Model zakładał, że w dziele ewangelizacji należy 
skupić uwagę tylko na religijnym aspekcie katechezy 
dorosłych, ponieważ wiara i doświadczenie religijne 
przyniosą ze sobą jasno określoną koncepcję życia 
i będzie to miało wpływ na szeroko rozumiane ży-
cie człowieka w przestrzeni społeczno-kulturowej. 
Andrzej Offmański uważa ponadto, że w katechezie 

ewangelizacyjnej należy powrócić do radosnego gło-
szenia kerygmy o nadchodzącym królestwie Bożym, 
jaką praktykował Jezus Chrystus i apostołowie. Jezus, 
pierwszy Ewangelizator i Katecheta, wychodził przede 
wszystkim naprzeciwko ludzi dorosłych, pochylał się 
nad ich problemami, zaradzał im, często będąc nie-
zrozumiałym i odrzucanym przez członków społe-
czeństwa żydowskiego. Na podobne problemy napo-
tykali w czasie głoszenia kerygmatu o Jezusie, który 
umarł i zmartwychwstał, święci Piotr i Paweł z Tarsu. 
Ustnie, syntetycznie podawany kerygmat przez Je-
zusa, a następnie apostołów, będący równocześnie 
ewangelizacją w Kościele pierwotnym, miał doprowa-
dzić do spotkania z osobą Jezusa, nawrócenia serca, 
do doświadczenia Ducha Świętego we wspólnocie 
kościelnej. Dlatego należy podkreślić w katechezie 
ewangelizacyjnej, że nie jest istotna sama wiedza 
o Bogu, ale przede wszystkim przylgnięcie do Boga, 
który zawsze towarzyszy człowiekowi. Katechezie 
ma podlegać człowiek, który uwierzył Jezusowi (por. 
Mk 16, 16), nawrócił się i zdecydował podążać za Jezu-
sem (por. DOK 61).

Bibliografia: Adamczyk B., Model pedagogii Jezusa w prze-
kazie biblijnym, Kraków 2008; Albericht E., Katecheza dzi-
siaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej, Warszawa 
2003; Z. Kapłon, Jezus Chrystus: Pierwszy Ewangelizator 
i Katecheta, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 2012, t. 32, 
s. 11–16; K. Misiaszek, Katecheza dorosłych, http://www.opo-
ka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/km_katecheza-doroslych.
html; Offmański A., Model katechezy ewangelizacyjnej w do-
kumentach Kościoła, w: Ewangelizować czy katechizować?, 
red. S. Dziekoński, Warszawa 2002 s. 53–72; Offmański A., 
Propozycja modelu katechezy ewangelizacyjnej, w: Kateche-
za ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji, red. P. Mąkosa, 
Lublin 2010, s. 27–40; Skiba P., Katecheza ewangelizacyj-
na w nowych ruchach i wspólnotach kościelnych. Studium 
katechetyczne wybranych ruchów i wspólnot, Lublin 2006.
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Nie jest istotna sama 
wiedza o Bogu, ale 
przede wszystkim 

przylgnięcie do Boga…



84

Polskie Linie Lotnicze LOT to nie tylko ambasa-
dor Polski na całym świecie od ponad 91 lat. 
To narodowy nowoczesny przewoźnik, który 

tak dynamicznie nie rozwijał się nigdy wcześniej. Jed-
nym z filarów rozwoju LOT-u są połączenia transatlan-
tyckie. Od listopada 2019 roku Polacy mogą bez wiz 
podróżować do Stanów Zjednoczonych! LOT, który 
był jednym z inicjatorów kampanii społecznej #Bez-
WizDoUSA, konsekwentnie wzmacnia swoją ofertę 
na tych trasach. W tym roku LOT zainauguruje kilka 
nowych połączeń do USA. Od 3 maja samoloty pol-
skiego przewoźnika polecą z Krakowa do Nowego 

Jorku (JFK), zaś 2 czerwca zainaugurowane zostanie 
bezpośrednie połączenie z Warszawy do Waszyngto-
nu D.C. (IAD), a jeszcze w wakacje – 5 sierpnia – Dre-
amliner LOT-u po raz pierwszy wystartuje z polskiej 
stolicy do San Francisco (SFO).

Już w majówkę Polskie Linie Lotnicze LOT zain-
augurują nowe połączenie transatlantyckie z Polski. 
Od 3 maja LOT poleci z Kraków Airport im. Jana Pawła 
II do portu lotniczego im. Johna F. Kennedy’ego w No-
wym Jorku. Rejsy będą realizowane raz w tygodniu 
według następującego rozkładu:

odLOTowy APOSTOŁ

Podróż do USA? 
Tylko LOT-em

Stefan Malczewski

Boeing 787 Dreamliner LOT-u 
Fot. Anna Grochal
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– LO 019 KRK-JFK 18.45–22.30 (niedziela),  
– LO 020 JFK-KRK 00.20–14.55 (niedziela – wylot 

w nocy z soboty na niedzielę).
Miesiąc później, z hubu na Lotnisku Chopina w War-

szawie LOT otworzy połączenie między stolicami Pol-
ski i Stanów Zjednoczonych. Lot do Waszyngtonu 
D.C., w trakcie którego Dreamlinery LOT-u pokonają 
ponad 7000 km, potrwa nieco ponad dziewięć godzin. 
Będzie to tym samym najszybszy sposób na podróż 
z Polski i całego regionu Europy Środkowej i Wschod-
niej do Waszyngtonu. Połączenia na tej trasie będą re-
alizowane od 2 czerwca trzy razy w tygodniu według 
następującego rozkładu:

– LO39 WAW-IAD 16.50–20.30 (we wtorki, piątki 
i niedziele),

– LO40 IAD-WAW 22.25–13.25 (+1) (we wtorki, piątki 
i niedziele).

Waszyngton to siedziba najważniejszych jednostek 
administracyjnych USA, ale także wielu największych 
firm na świecie. Swoje biura i oddziały ma tu 70 firm 
o rocznym przychodzie ponad 1 mld dolarów, m.in.: 
Amazon, Hilton, Discovery, MARS, a także przedsię-
biorstwa zbrojeniowe (General Dynamics). W Wa-
szyngtonie swoje siedziby mają też Bank Światowy, 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy WWF.

Ponadto Waszyngton to atrakcyjny kierunek tury-
styczny. Wśród popularnych i licznie odwiedzanych 
miejsc są: Biały Dom, Kapitol z imponującą bibliote-
ką i Sądem Najwyższym, a także wspaniałe muzea 
położone wzdłuż National Mall oraz idealne na nie-
spieszne spacery akademickie Georgetown. Instytut 
Smithsonian to największy na świecie kompleks sku-
piający ośrodki edukacyjne, badawcze oraz muzea (19 
różnych obiektów). Jest otwarty cały rok oprócz świąt 
Bożego Narodzenia.

Już 5 sierpnia LOT zainauguruje kolejne bezpo-
średnie połączenie do USA, tym razem z Warszawy 
do San Francisco. Będzie to 10. trasa polskiego prze-
woźnika łącząca Polskę ze Stanami Zjednoczonymi. 
Rejs, w trakcie którego Dreamlinery LOT-u pokonają 
niespełna 9500 km potrwa nieco ponad 12 godzin. 
Będzie to tym samym najszybszy sposób na podróż 
z Polski i całego regionu Europy Środkowej i Wschod-
niej do San Francisco. Połączenia na tej trasie będą 
realizowane cztery razy w tygodniu według następu-
jącego rozkładu:

– LO 35 WAW-SFO 11.35–14.30
(w poniedziałki i piątki),
– LO 37 WAW-SFO 17.20 –20.15 (w środy i soboty),
– LO 36 SFO-WAW 16.25 –13.00 (+1)
(w poniedziałki i piątki),
– LO 38 SFO-WAW 22.10 –18.45 (+1)
(w środy i soboty).

San Francisco od lat uznawane jest za światowe 
centrum biznesu. Tuż obok, w Dolinie Krzemowej, 
znajdują się siedziby największych koncernów tech-
nologicznych, takich jak: Google, Uber, Twitter, Face-
book, Hewlett-Packard, Apple, eBay, Netflix, Tesla czy 
Linkedin. To również popularny kierunek turystycz-

ny, m.in. dzięki znanemu z hollywoodzkich produkcji 
mostowi Golden Gate Bridge, malowniczym wybrze-
żom Pacyfiku czy historycznego Alcatraz. „San Fran” 
rocznie przyciąga setki tysięcy turystów z całego świa-
ta. Nowe połączenie do ciepłej Kalifornii to także oka-
zja do podziwiania z lotu ptaka Grenlandii.

Już ponad 120 połączeń LOT-u
Rozkład nowych połączeń Polskich Linii Lotniczych 

LOT został ułożony tak, aby umożliwić dogodne, krót-
kie – nawet godzinne – przesiadki na Lotnisku Chopi-
na w Warszawie pasażerom z wielu miast w Europie.

Polskie Linie Lotnicze LOT mają już w ofercie ponad 
120 połączeń, w tym 20 dalekodystansowych. Polski 
przewoźnik oferuje dziś rejsy z Warszawy do: Nowego 
Jorku [JFK/EWR], Chicago, Los Angeles, Miami, San 
Francisco [SFO od 5.08.2020 roku], Waszyngtonu 

Klasa biznes w Dreamlinerze LOT-u
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D.C. [IAD od 2.06.2020 roku], Toronto, Tokio, Seulu, 
Pekinu [PEK/PKX], Singapuru, Delhi oraz do Kolom-
bo. Ponadto z Krakowa do Chicago i Nowego Jorku 
[JFK od 3.05.2020 roku], z Rzeszowa do Nowego Jor-
ku [EWR] oraz z Budapesztu do Nowego Jorku [JFK] 
i Seulu.

Poznaj komfort Dreamlinerów
Połączenia dalekodystansowe LOT obsługuje głów-

nie Boeingami 787 Dreamliner, jednymi z najnowocze-
śniejszych szerokokadłubowych samolotów świata. 
Dzięki zaawansowanej technologii pozwalają one 
utrzymać na pokładzie wyższe ciśnienie i większą wil-
gotność powietrza niż inne samoloty pasażerskie tej 
klasy. Poprawia to samopoczucie pasażerów w czasie 
długiego lotu i redukuje efekt jet lagu. Na pokładach 
LOT-u pasażerowie mają do dyspozycji trzy klasy po-
dróży: LOT Business Class z fotelami rozkładającymi 
się do pozycji płaskiego łóżka oraz kuchnią niczym 
z najlepszej restauracji; LOT Premium Economy Class 
z większą, indywidualną przestrzenią, wygodnymi fo-
telami z podnóżkami, stolikami koktajlowymi i boga-
tym menu oraz LOT Economy Class z nowoczesnymi 
fotelami z indywidualnymi ekranami rozrywki pokła-
dowej i gniazdami USB.

Do USA bez wiz
Osoby posiadające wizę mogą dalej podróżować 

do USA na podstawie wizy B1/B2 do czasu jej wy-
gaśnięcia. Podróżni z Polski, którzy nie mają jeszcze 
wizy, mogą teraz łatwo ubiegać się online o możliwość 
wjazdu do USA poprzez Elektroniczny System Auto-
ryzacji Podróży (ESTA) pod adresem: esta.cbp.dhs.
gov. Autoryzacja ESTA kosztuje 14 dolarów, jest waż-
na przez dwa lata, a proces jej uzyskania jest bardzo 
sprawny. W przypadku pozytywnej weryfikacji udziela-
na jest w ciągu maksymalnie 72 godz. Więcej informa-
cji można znaleźć na stronie internetowej ambasady 
pod adresem: pl.usembassy.gov.

W jakim okresie najlepiej odwiedzić USA?
Podróż do Stanów Zjednoczonych to zawsze dobry 

pomysł. Jeśli szukacie Państwo cieplejszej lokalizacji 
w zimie, południowe stany oraz Arizona, Floryda i Kali-
fornia zapewnią miły, słoneczny klimat. Wiosna wszę-
dzie jest ładna, ale parki narodowe, w których można 
podziwiać piękno natury, na pewno zachwycą w tym 
czasie jeszcze bardziej. Lato to najlepszy czas, by wy-
brać się na spływ rzeczny, popływać po jeziorach, cie-
szyć się plażą, urządzać pikniki pod gołym niebem, 
pojeździć na rowerze i świętować prawdziwie amery-
kański Dzień Niepodległości. Jesień w wielu miejscach 
jest bardzo malownicza, a kolorytu dodają jej dojrzałe 
dynie. Warto też delektować się aromatem cynamonu 
i przypraw unoszącym się w powietrzu. Stany Zjedno-
czone zachwycają o każdej porze roku.

Bilety na połączenia LOT-u są dostępne we wszyst-
kich kanałach sprzedaży, m.in. na lot.com.

Stefan Malczewski, członek zarządu PLL LOT S.A., absol-
went Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersy-
tetu Warszawskiego

LOT-em można polecieć m.in. do słonecznego Miami
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Gospodarka Polski systematycznie rośnie, 
a wraz z nią wzrasta wartość eksportu, któ-
ra według danych za rok 2018 zbliżyła się 

do biliona złotych. Ekspansja na rynki zagraniczne 
wciąż jest jednak domeną dużych przedsiębiorstw, 
dlatego Fundusz Górnośląski aktywnie wspiera 
małe i średnie firmy w rozwoju ich działalności 
poza granicami Polski.

 Od pożyczek na start
do podboju rynków zagranicznych

Fundusz	Górnośląski	kojarzy	się	przede	wszyst-
kim	 ze	 wsparciem	 f inansowym	 dla	 małych	
i	średnich	przedsiębiorstw	(MŚP)	i	osób	chcących	
rozpocząć	działalność	gospodarczą.	Jednak	w	od-
powiedzi	na	potrzeby	przedsiębiorców	spółka	roz-
poczęła	kompleksowe	wsparcie	MŚP	w	zakresie	
internacjonalizacji.

Rozszerzenie	 działalności	 Funduszu	 Górno-
śląskiego	 jest	możliwe	dzięki	 realizacji	projek-
tu	„Promocja	gospodarcza	regionu	oraz	działania	
związane	z	tworzeniem	przyjaznych	warunków	
do	inwestowania	i	eksportowania”	współfinanso-
wanego	ze	środków	funduszy	europejskich.	Środ-

ki	te	w	całości	są	przeznaczone	na	wsparcie	MŚP	
w	umiędzynarodowieniu	działalności,	czyli	wcho-
dzeniu	na	rynki	zagraniczne.	W	ramach	projek-
tu	przewidziano	działania	mające	na	celu	pozy-
skiwanie	potencjalnych	 inwestorów	na	targach	
o	charakterze	branżowym	oraz	potencjalnych	in-
westorów	w	województwie	poprzez	uczestnictwo	
w	zagranicznych	misjach	gospodarczych,	spotka-
niach	B2B,	A2B,	giełdach	kooperacyjnych	oraz	po-
przez	organizowanie	misji	przyjazdowych.

Można	więc	powiedzieć,	że	Fundusz	Górnośląski	
wspiera	przedsiębiorców	od	chwili	podjęcia	decyzji	
o	założeniu	firmy,	aż	do	dołączenia	do	elitarnego	
grona	firm	działających	na	rynkach	międzynarodo-
wych.

 Internacjonalizacja
– nie tylko dla największych

Wielu	drobnych	przedsiębiorców,	gdy	po	raz	pierw-
szy	słyszy	o	internacjonalizacji,	myśli	o	wysokich	
kosztach	i	dużym	ryzyku.	Dobrze	widać	to	w	danych	
statystycznych.	W	2017	roku	tylko	6,1%	mikrofirm	
eksportowało	swoje	wyroby,	podczas	gdy	wśród	du-
żych	firm	odsetek	ten	wyniósł	aż	67%.

EKSPORT NIE MUSI BYĆ 
WYZWANIEM DLA MŚP

Targi Arab Health,
Aleksander Kotulecki / UMWŚ
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Naszym	celem	jest	przełamanie	tego	stereotypu.	
W	tym	celu	organizujemy	spotkania	informacyj-
ne	i	Akademię	Internacjonalizacji	–	kompleksowe	
szkolenia	w	zakresie	uwarunkowań	biznesowych,	
aspektów	prawnych	i	finansowych	oraz	marketingu	
na	rynkach	międzynarodowych.

Kolejny	problem	stanowi	nawiązywanie	rela-
cji	z	zagranicznymi	kontrahentami.	Tu	również	
z	pomocą	przychodzi	Fundusz	Górnośląski,	który	
w	ramach	projektu	organizuje	misje	zagraniczne	
na	całym	świecie,	w	kluczowych	kierunkach	bizne-
sowych.	Celem	misji	jest	zorganizowanie	spotkań	
z	zagranicznymi	przedsiębiorcami	realnie	zainte-
resowanymi	podjęciem	współpracy	ze	śląskimi	
firmami,	a	także	zainteresowanych	inwestycjami	
w	regionie.

Liczymy,	że	dzięki	temu	projektowi	wiele	przedsię-
biorstw	z	województwa	śląskiego	rozpocznie	dzia-
łalność	eksportową,	a	tym	samym	zwiększy	skalę	
swojej	działalności.	To	z	kolei	przełoży	się	na	wzrost	
gospodarczy	województwa,	a	w	konsekwencji	na	in-
westycje	podnoszące	jakość	życia	jego	mieszkańców.

Ponadto	w	perspektywie	są	kolejne	ambitne	pro-
jekty.	Jednym	z	nich	ma	być	Centrum	Internacjonali-
zacji,	które	będzie	skupiało	MŚP	dążące	do	rozwoju	
działalności	eksportowej.

 Najważniejszy jest pierwszy krok

Mnogość	działań	wspierających	sprawia,	że	rozwój	
firmy	jest	łatwiejszy	niż	10	czy	20	lat	temu.	Pierwszy	
krok	jest	jednak	po	stronie	przedsiębiorcy.	To	właści-
ciel	firmy	musi	uwierzyć	w	sukces	swojego	przed-
sięwzięcia.	Nasi	eksperci	mogą	go	w	tym	umocnić	
lub	wskazać	odpowiedni	kierunek	działań.	Dlatego	
zachęcamy	do	kontaktu	z	nami	–	być	może	wspólnie	
uda	nam	się	zrealizować	kolejny	innowacyjny	biz-
nes,	który	stanie	się	wizytówką	Śląska	poza	grani-
cami	naszego	kraju	oraz	przyciągnie	potencjalnych	
inwestorów.

Na zdjęciu (od lewej): delegaci Funduszu Górnośląskiego SA: Zoriana Czajkowska, Wiceprezes Zarządu Funduszu Górnoślą-
skiego SA Jacek Miketa i Anna Wyka. Dalej: Radca ds. ekonomicznych i naukowych Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Prezes Zarządu 
Funduszu Górnośląskiego SA Krystian Stępień, Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Aleksandra Monsiol-Szatkowska, Karina Iwan – Inspektor w Departamencie Go-
spodarki i Współpracy Międzynarodowej i Joseph Dakar – Prezes Polsko-Izraelskiej Izby Gospodarczej
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TAK ZWANA 

POSTULATURA 
PALLOTYŃSKA 

PROCESU BEATYFIKACYJNEGO 

S. FAUSTYNY 
KOWALSKIEJ (1)

Kult Miłosierdzia Bożego za sprawą objawień św. 
s. Faustyny Kowalskiej (1905–1938) został roz-
powszechniony w świecie dzięki jego promoto-

rom, do których w pierwszym rzędzie zaliczyć należy 
bł. ks. Michała Sopoćkę oraz zgromadzenia zakonne 
pallotynów i marianów, jak również sióstr Matki Bo-
żej Miłosierdzia. Przeszedł on skomplikowaną drogę 
usankcjonowania prawno-kościelnego, przełamując 
barierę dyrektyw Świętego Oficjum, łącznie z Notyfi-
kacją z 6 marca 1959 roku, która zakazywała szerzenia 
kultu Miłosierdzia Bożego w formie podanej przez s. 
Faustynę Kowalską w Dzienniczku.

Wstęp

Notyfikacja Świętego Oficjum była, jak twierdził ks. 
Julian Chróściechowski MIC, nieumiejętnością wska-
zania podstaw teologicznych orędzia s. Faustyny po-
czynioną przez wydawców różnych książeczek, arty-
kułów i ulotek (Archiwum Pallotynów w Częstochowie 
(dalej: ASACCz), Historia kultu Miłosierdzia Bożego. 
Interpretacja zarządzeń Św. Officjum [J. Chróściechow-
ski, Interwencja Najwyższej Kongregacji Świętego Of-
ficjum, s. 1], b. sygn.). Tę samą myśl przedstawił w swo-
ich wspomnieniach bł. ks. Michał Sopoćko, uważając 
za konieczne uzasadnienie kultu Miłosierdzia Bożego 
w aspekcie dogmatycznym, liturgicznym i psycholo-
gicznym (M. Sopoćko, Dziennik, Białystok 2015, s. 

APOSTOŁ NAUKOWY

ks. Tomasz Błaszczyk
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123). Ponadto krytycznie ocenił naukowe przedłożenia 
prelegentów związanych z KUL-owskim ośrodkiem 
naukowym, wygłoszone podczas pierwszego sym-
pozjum teologicznego poświęconego tematyce Miło-
sierdzia Bożego, zorganizowanego przez pallotynów 
17 listopada 1966 roku w Częstochowie. Sympozjum 
to miało być wkładem pallotynów do ogólnopolskich 
obchodów Sacrum Poloniae Millenium (ASACCz, Ko-
respondencje 1961–1969 [List do bpa Stefana Bareły 
z dn. 21 X 1966 r.], b. sygn.). Materiały sympozjalne 
ukazały się drukiem w pracy zbiorowej pod redakcją 
ks. prof. dr. hab. Wincentego Granata pt. Ewangelia mi-
łosierdzia. Ks. Michał Sopoćko zarzucił autorom dezy-
deratów, że „nie odróżniają miłosierdzia jako dosko-
nałości Bożej od miłosierdzia jako cnoty” (M. Sopoćko, 
Dziennik, s. 306). Niemniej miał świadomość, podob-
nie jak ks. Stanisław Wierzbica SAC, że jest to kolejny 
krok w zgłębianiu tajemnicy Miłosierdzia Bożego po-

przez poszukiwanie doktrynalnych podstaw w ramach 
naukowych przedłożeń (S. Tylus, Leksykon polskich 
pallotynów (1915–2012), Ząbki–Poznań 2013, s. 602).

Ksiądz Michał Sopoćko, jak również pozostali pro-
pagatorzy kultu Miłosierdzia Bożego, w tym pallotyni 
na czele z ks. Stanisławem Suwałą SAC, krytycznie 
odnosili się do łączenia kultu Miłosierdzia Bożego 
z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Szczegól-
nie poirytowani byli opinią o. Jana Rostworowskiego 
SJ, który uważał kult Miłosierdzia Bożego za zbytecz-
ny, ponieważ zawiera się w kulcie Serca Jezusowe-
go. Jego opinia była na tyle niepokojąca, że wiązała 
się z oświadczeniem zwalczania kultu Miłosierdzia 
Bożego „tak w kraju, jak i w Rzymie, dopóki Stolica 
Apostolska go nie zatwierdzi” (M. Sopoćko, Dziennik, 
s. 125). Również ks. Stanisław Skudrzyk SJ z Melbo-
urne w liście do ks. Stanisława Suwały SAC z dnia 1 
maja 1953 roku, pisząc o Miłosierdziu Bożym, ujmo-
wał je jako „Miłosierdzie, które wypłynęło z Bożego 
Serca na Krzyżu” i uważał, że jest to „nowe ożywienie 
nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego” 
(Archiwum Regi Miłosierdzia Bożego w Paryżu (dalej: 
ARMBP), Miłosierdzie Boże. Siostra Faustyna [list o. 
Skudrzyka SJ do ks. Stanisława Suwały SAC z dn. 1 V 
1953 r.], b. sygn.).

Jak się okazuje, nie były to odosobnione opinie, 
gdyż jak przypomina ks. Stanisławowi Suwale SAC 
w swoim liście ks. Henryk Malak, tercjarz francisz-
kański z Wisconsin, bł. s. Maria Angela Truszkowska, 
założycielka felicjanek, wprowadziła w swoich klasz-
torach kult Miłosierdzia Bożego, traktując je jako 
nabożeństwo do Krwi Przenajświętszej „z wyraźnym 
podkreśleniem jako źródła miłosierdzia” (ARMBP, Mi-
łosierdzie Boże… [list ks. Henryka Malaka do ks. Stani-
sława Suwały SAC z dn. 16 V 1955 r.], b. sygn.). Innego 
zdania był ks. prof. Ignacy Różycki, wybitny dogmatyk 
związany z takimi uczelniami, jak krakowski UJ i PAT 
oraz warszawską ATK. W swoim sympozjalnym refe-
racie wygłoszonym z okazji 50. rocznicy objawienia 
s. Faustynie Kowalskiej obrazu Miłosierdzia Bożego 
wskazał na subtelną, a jakże znaczącą różnicę między 
obydwoma nabożeństwami. W swoim przedłożeniu 
zaznaczył, że „przedmiot nabożeństwa do Miłosier-
dzia jest swym zakresem różny i szerszy od właści-
wego przedmiotu nabożeństwa do Jezusowego Ser-
ca”, mimo że wydawać by się mogło, że nie ma tutaj 
istotnej różnicy, a „nabożeństwo do Serca Jezusowego 
mieści się w nabożeństwie do Miłosierdzia, jako część 
całości” (I. Różycki, Zasadnicze rysy nabożeństwa 
do Miłosierdzia Bożego, „Wiadomości Diecezjalne. 
Organ Urzędowy Kurii Diecezjalnej w Katowicach”, R. 
57: 1989, nr 3, s. 113).

Sprzeciw ks. Michała Sopoćki i pallotynów w spra-
wie łączenia kultu Miłosierdzia Bożego z kultem Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa nie oznaczał wcale 

s. Faustyna Kowalska
foto: © ks. Artur Karbowy
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braku wyrobienia teologicznego, bo byli przecież 
zbyt wytrawnymi teologami, by nie rozumieć istoty 
obydwu kultów, czego wyraz dał ks. Roman Forycki 
SAC w swoim referacie podczas drugiego sympozjum 
teologicznego w 1968 roku (R. Forycki, Kult Miłosier-
dzia Bożego w świetle encykliki „Haurietis Aquas”, 
w: Powołanie człowieka, t. 2, „…Bo Jego Miłosierdzie 
na wieki” (Ps. 135), Poznań–Warszawa 1972, s. 97–103). 
Ich sprzeciw związany był raczej z ewentualną możli-
wością zaniechania działań związanych z uznaniem 
kultu Miłosierdzia Bożego przez odpowiednie władze 
kościelne, jak również z beatyfikacją s. Faustyny Ko-
walskiej.

Zaangażowanie pallotynów 
w krzewienie kultu Miłosierdzia Bożego

Fascynacja heroicznością cnót s. Faustyny Kowal-
skiej i intuicyjna pewność nadprzyrodzonego pocho-
dzenia jej objawień sprawiała wielkie zainteresowanie 
osobą przyszłej świętej i podjęcia działań zmierzają-
cych do rozszerzania kultu Miłosierdzia Bożego i wsz-
częcia procesu beatyfikacyjnego.

Niewątpliwą zasługą w tym zakresie wykazali się 
polscy pallotyni we Francji, których większość prze-
szła obozy koncentracyjne, gdzie współwięźniowie 
zapoznali ich z orędziem Miłosierdzia Bożego. Tak 
było w przypadku długoletniego rektora Polskiej Mi-
sji Katolickiej we Francji, ks. Franciszka Cegiełki SAC 
(1908–2003), który był więźniem obozów nazistow-
skich w Sachsenhausen i Dachau. To właśnie w Da-
chau ks. Stefan Ogrodowski, proboszcz Krotoszyna, 
zapoznał go z koronką do Miłosierdzia Bożego, pro-
sząc o jej rozkrzewianie. Ks. Franciszek Cegiełka SAC 
był przekonany, że dzięki tej modlitwie s. Faustyna Ko-
walska wyprosiła mu w trudnych chwilach obozowego 
życia powrót do zdrowia i cudowne ocalenie. To mię-
dzy innymi za jego przyczyną w momencie przekształ-
cania pallotyńskiej Delegatury francuskiej w Regię 
(2 sierpnia 1946 roku) byli pallotyńscy więźniowie 
hitlerowskich obozów optowali za nadaniem jej tytu-
łu „Miłosierdzia Bożego”, jako dowód wdzięczności 
Bogu za opatrznościowe przetrwanie wojny i obozów 
koncentracyjnych. Interweniowali nawet u samego ge-
nerała pallotynów, kiedy Rada Generalna zmieniła pro-
ponowaną nazwę na „Chrystusa Miłosierdzia”. Nacisk 
polskich pallotynów, pracujących w Regii, i interwencja 
ks. Karla Hoffmanna SAC, generała zakonu, skłoniła 
Radę Generalną 20 grudnia 1946 roku do przywróce-
nia pierwotnie proponowanego brzmienia tytułu Regii 
(S. Tylus, Kalendarium dziejów Regi Miłosierdzia Boże-
go (1946–2016), Warszawa 2017, mps, s. 9–10).

Polscy pallotyni nie szczędzili wysiłków na rzecz 
krzewienia kultu Miłosierdzia Bożego tak w formie 
organizowanych nabożeństw oraz sympozjów, jak 

i opracowań naukowych i popularnonaukowych. 
Na uwagę zasługuje tutaj bibliografia ks. Franciszka 
Cegiełki SAC i Alojzego Misiaka SAC, którzy opisywali 
historię kultu Miłosierdzia Bożego, jak również rysy 
duchowości s. Faustyny Kowalskiej z uwzględnieniem 
jej biografii. Nie mniejszą wagę posiadają opracowa-
nia ks. Juliana Chróściechowskiego MIC oraz ks. Jó-
zefa Jarzębowskiego MIC, który pierwsze materiały 
o kulcie Miłosierdzia Bożego według objawień s. Fau-
styny przywiózł do Ameryki. Część materiałów, które 
otrzymał od ks. Michała Sopoćki, przewiózł w 1941 
roku z Wilna transportem transsyberyjskim do Wła-
dywostoku, skąd przez Japonię dotarł do Stanów Zjed-
noczonych, gdzie w Waszyngtonie dokonał przedruku 
broszury pt.: Ojciec Miłosierdzia. Zaangażowanie ks. 
Józefa Jarzębowskiego MIC w szerzenie kultu Miło-
sierdzia Bożego według form podanych w Dziennicz-
ku przez s. Faustynę wiązało się z uroczystym ślubem 
dozgonnego poświęcenia się szerzeniu kultu Miłosier-
dzia Bożego, jeśli szczęśliwie ujdzie z życiem przed 
ścigającym go hitlerowskim okupantem (Ku czci Bo-
żego Miłosierdzia, w: Dzienniczek Sługi Bożej S.M. Fau-
styny Kowalskiej Profeski wieczystej Zgromadzenia 
Matki Bożej Miłosierdzia, Kraków 1983, s. 728).

Cenną pozycją wydaje się być opracowanie pt. Sio-
stra Faustyna – Apostołka Miłosierdzia Bożego au-
torstwa dr. H.[elimenasa] W.[ojczunasa], pod którym 
to pseudonimem skrywał się o. Kazimierz Sykstus 
Szafraniec ZP (ARMBP, Miłosierdzie Boże…, [list ks. 
Juliana Chróściechowskiego MIC do ks. Stanisława 
Suwały SAC z dn. 6 VI 1976 r.], b. sygn.). Książka ta wy-
dana w Osny w 1953 roku przez pallotynów w języku 
francuskim została przekazana marianom, którzy wy-
dali ją w języku angielskim.

Pallotyni zabiegali także o rzetelną biografię s. Fau-
styny, proponując Marii Winowskiej jej opracowanie, 
zwłaszcza że znali jej wcześniejsze studium związa-
ne z życiem o. Maksymiliana Marii Kolbego. Wówczas 
polska pisarka emigracyjna negatywnie ustosun-
kowała się do propozycji pallotynów, oświadczając 
wręcz, że sprawa s. Faustyny i Miłosierdzia Bożego nie 
leży w kręgu jej zainteresowania, jest jej obca, a brak 
odpowiedniego czasu nie pozwala jej na rzetelną pra-
cę badawczą. Dopiero w 1956 roku zwróciła się do ks. 
Stanisława Suwały SAC z prośbą o możliwość napi-
sania odpowiedniej książki dotyczącej problematyki 
wcześniej proponowanej przez pallotynów. Tym spo-
sobem powstało jej autorstwa obszerne dzieło doty-
czące Miłosierdzia Bożego i życia s. Faustyny (M. Wi-
nowska, Droit į la Miséricorde, Paryż 1958; Taż, L’icōne 
du Christ Miséricordieux. Message de Soeur Faustine, 
Paryż 1973; Taż, Prawo do Miłosierdzia. Posłannictwo 
siostry Faustyny, Paryż 1974).

ks. dr hab. Tomasz Błaszczyk, Wrocław
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Najpierw historia, prawdziwa

W Australii odbywa się jeden z najcięższych marato-
nów świata. Do przebiegnięcia jest 875 km, z Sydney 
do Melbourne. Ja bym nie przebiegł 10 km, a tutaj taki 
hardcore. W biegu tym występowali sami profesjo-
naliści, ludzie dobrze wytrenowani, obstawieni przez 
sponsorów – po prostu do tego przygotowani. Jed-
nak w 1983 roku na linię startu stawił się niejaki Cliff 
Young, farmer. Gość prawie 60-letni, w gumiakach, 
w stroju farmera. Myślano, że przyszedł po autografy, 
a on przyszedł wystartować. Oczywiście, wyśmiewano 
go, lekceważono, bo go znano i wiedziano, że nie da 
rady. Stał się pośmiewiskiem. Bo żaden z niego bie-
gacz.

Oczywiście, już na samym początku wszyscy go 
wyprzedzili, bo gość nie tyle co biegł, a truchtał. Ale… 
Rytm maratonu wyglądał tak, że zawodnicy po mor-
derczym biegu za dnia, musieli spać minimum sześć 
godzin w nocy, żeby nie paść ze zmęczenia. Cliff jed-
nak chyba o tym nie wiedział, bo sobie i nocami truch-
tał. I tak pod koniec maratonu okazało się, że Cliff tym 
swoim truchtem wyprzedził wszystkich wypasionych 
biegaczy, i to o wiele godzin, a sam dystans tych 
875 km pokonał w ciągu pięciu dni, piętnastu godzin 
i czterech minut. Wynik lepszy o dwa dni od innych 

uczestników. Cliff stał się oczywiście bohaterem Au-
stralii. A sekret jego tkwił w tym, że jako farmer musiał 
nieraz zaganiać swoje owce pieszo nawet przez parę 
dni (bo nie miał ani ciągnika, ani psa).

Zwykły człowiek, w którym tkwiła niezwykła siła

Coś takiego dzieje się u Jezusa, w tej Ewangelii. Je-
zus przychodzi do swoich, którzy Go „znają” – od dzie-
ciaka. A przychodzi – to można doczytać we wcze-
śniejszych perykopach – od ludzi, którzy nie znając 
Go wcześniej, uwierzyli w Jego moc i miłość. Przed 
przyjściem do Nazaretu mamy wydarzenia takie jak: 
wskrzeszenie córki Jaira, liczne uzdrowienia, cuda. 
I ukazuje nam się ciekawy kontrast dwóch grup ludzi:

1. Ci, którzy słuchają Jezusa, wierzą Mu, szukają Go, 
okazują Mu szacunek, swoje zdumienie, ufają Mu – 
i to skutkuje wieloma cudami, doświadczeniem mocy 
Boga.

2. Ci, którzy są „ziomkami” Jezusa, a jednak wątpią 
w Jego moc, nie ufają Mu, bo Go „znają”; kwestionują 
Jego związek z Bogiem, moc. I to skutkuje… niczym. Je-
zus nie może tam – bo ludzie tego nie chcą – „zdziałać 
żadnego cudu”.

Pytanie, które warto sobie dzisiaj postawić, brzmi: 
w jakiej grupie ja się znajduję? Czy jestem kimś, kto 

JEŚLI CHCESZ…

W POWOŁANIU 
CHODZI O 

ZAWIERZENIE 
(MK 6, 1–6)

ks. Krzysztof Freitag SAC
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jest otwarty na działanie Jezusa, czy jednak tkwię 
w jakimś takim gadaniu „tak było, tak jest, tak będzie, 
zło i cierpienie wszędzie?”. Czy może nie wpadłem 
w swojej wierze w jakieś przyzwyczajenie i jestem jak 
śnięta ryba? Może moja wiara padła? Może nie ufam 
Jezusowi?

Ks. Józef Maciąg w komentarzu do tej perykopy pi-
sze ciekawe słowa: „Gdy Jezus zawitał do rodzinnego 
Nazaretu i zaczął nauczać w synagodze, nie znalazł 
wiary, ale zdziwienie i konsternację. On był dla nich 
zbyt swojski, by mogli zaakceptować fakt, że w Jego 
osobie przyszło do nich królestwo Boga, zbawienie 
zapowiadane przez proroków. Znali Go – w swoim 
mniemaniu – zbyt dobrze, by uznać w Nim Tego, kim 
istotnie był. Żył wśród nich od dziecka, był dla nich 
sąsiadem i kuzynem, razem z nimi uczył się czytać, 
a Jego ręce – to były twarde ręce cieśli. Nieraz zama-
wiali u Niego jarzmo dla wołów albo naprawę drzwi. 
Przypuszczenie, że Bóg mógł żyć w taki sposób, ukry-
ty między nimi, przez trzydzieści lat, wydawało się im 
skandalem, dlatego wątpili w Niego. To niemożliwe, 
żeby Bóg stał się aż tak bliski, żeby dzielił z nimi ludz-
ki los, potrzeby fizyczne, słabości i trudy, proste rado-
ści i podatność na zranienie, a wreszcie śmierć samą.

Nie potrafili przyjąć na serio Jego nauki, a w konse-
kwencji – nie mieli wiary potrzebnej, by otworzyć się 
na łaskę uzdrowienia i uwolnienia, która tak wspaniale 
manifestowała się w niedalekim Kafarnaum. Nie mógł 
dokonać wśród nich żadnego cudu”.

Przyzwyczajenie, trwanie w zwątpieniu, rutyna, złe 
nastawienie – w życiu duchowym czynią popłoch. 
Jakby „wiążą Bogu ręce”. Tam, gdzie brak jest mojego 
zaufania, zawierzenia, otwarcia się na Jezusową łaskę, 
tam brak zwyczajnie cudów – zarówno wielkich, jak 
i małych.

Ja widzę w tym słowie wielką zachętę ze strony 
Boga, żeby prosić Go o łaskę odnowy mojej wiary. Że-
bym nie bał się wierzyć pełną piersią, z życiem, z entu-

zjazmem, z zaufaniem. Jeśli to moje chrześcijaństwo 
jest jakieś takie oklepane, to trzeba w nie wprowadzić 
świeże powietrze. A Bóg to może zrobić.

Cliff, zwykły farmer, miał w sobie wielką moc. Jezus, 
zwykły cieśla z Nazaretu, miał w sobie wielką, Boską 
moc… Bóg jest obecny w tym, co zwyczajne i proste, 
w moim dzisiaj. I jeśli tylko Mu uwierzę, On zacznie 
działać cuda w moim życiu. Da mi prawdziwe życie. 
Warto, prawda?

foto: © 123rf
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Mogę śmiało powiedzieć na początku tego arty-
kułu, że marzenia się spełniają. Składając po-
danie o przyjęcie do Stowarzyszenia Apostol-

stwa Katolickiego, z pewnością nie myślałem o tym, 
że jako pallotyn będę mógł realizować swoje huma-
nistyczne pasje. Raczej słyszałem od ludzi, że należy 
postawić nad nimi krzyżyk i powoli zamknąć w szufla-
dzie. A tu w ciągu niespełna roku okazało się, że mam 
przyjemność być redaktorem naczelnym kleryckiego 
pisma „Nasz Prąd”, zaś kolejny rok akademicki przy-
nosi kolejne, jeszcze bardziej wymagające wyzwanie. 
Przedłużenie 62-letniej tradycji naszego seminarium, 
jakim jest organizacja wielkopostnego misterium męki 
Pańskiej.

Myślę, że podzielenie się przeżyciami związanymi 
z przygotowaniem tego przedsięwzięcia jest wyjąt-
kowo „na miejscu”, ponieważ misterium z pewnością 
co roku jest jednym z ważniejszych i bardziej anga-
żujących punktów w kleryckiej rozpisce, którą moż-
na by nazwać: „wydarzenia, które czekają nas w roku 
akademickim…”.

Pomysł na tegoroczne misterium zaczął rodzić się 
we mnie w zasadzie od momentu, gdy rozpoczęto pra-
ce nad poprzednim – „Nie z tego świata”. A konkret-
niej w momencie otrzymania odgrywanej roli. Wiedzia-
łem, że w przyszłości (nie wiedziałem dokładnie kiedy, 
raczej kierowałem swój wzrok w okolice czwartego 
lub piątego roku) będę chciał więcej energii poświęcić 
na rozwinięcie tego dzieła. Zadziwiły mnie zarówno 
poziom i ilość wkładanego przez alumnów wysiłku, 
jak i liczba odwiedzających nasze seminarium widzów 
oraz to, czym dzielili się ze mną po kolejnych graniach. 
Dosyć szybko zdałem sobie sprawę, że jak na nasz 
skromny klerycki świat, mamy tu do czynienia z apo-
stolstwem i to „przez całkiem duże A”. Takiego pra-
gnienia nie mogłem i nie chciałem lekceważyć. Trze-
ba było wziąć się do pracy. Ale od czego ją zacząć? 

Skoro to pallotyńskie misterium to… może od Pallot-
tiego? Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Świę-
ty ojciec założyciel wyznaczył kierunek, a dokładniej 
ukazał swoje nabożeństwo nazywane zegarem męki 
Pańskiej. Może jest to idea na kolejne misterium, ale 
bardzo chciałbym zobaczyć kiedyś na scenie Wincen-
tego, który zatopiony w modlitwie odprawia to nabo-
żeństwo w trakcie granych scen. W przypadku „Niech 
świat się dowie” Pallotti zamknął treść misterium 
wokół ostatnich godzin ziemskiej działalności Jezu-
sa. Skądinąd muszę przyznać, że poznanie poprzed-
nich przedstawień dotyczących Chrystusa pozosta-
wiało we mnie spory niedosyt, że „trochę za szybko 
mi ta męka mija”. Zwłaszcza patrząc na to, jak bardzo 
święty Wincenty był zatopiony w kontemplacji Chry-
stusowej pasji. To spojrzenie Pallottiego zmusiło mnie 
do pozornie węższej perspektywy, a jednak otwierają-
cej na detale i głębię.

W tym kontekście narodził się jednak kolejny pro-
blem. Nie da się przedstawić jedynie scen męki. Było-
by to zbyt krótkie i rodzące niebezpieczeństwo wizji, 
która nie pobudzi widza. Przecież nie możemy napisać 
nowej ewangelii, baza dla scenariusza jest praktycz-
nie taka sama od wielu lat. Potrzebowałem kolejnego 
eksperta w dziedzinie. Tym razem jednak nie dotar-
łem do osoby kanonizowanej, a nawet nie do palloty-
na (mam nadzieję, że spokojnie mogę tu dodać słowa 
„jeszcze nie” ). Chodzi o kaznodzieję domu papie-
skiego, o. Raniero Cantalamessę, a konkretniej o jego 
komentarz do Listu do Rzymian. W rozdziale poświę-
conym męce Jezusa autor podkreślił dwa aspekty, 
którym również przyglądałem się, myśląc o misterium. 
Po pierwsze: męka Chrystusa była wyrazem miłości 
Syna względem Ojca. Stąd też wziął się tytuł miste-
rium: „Niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak 
czynię, jak mi Ojciec nakazał” (J 14, 31). Po drugie ob-
raz tej miłości: starotestamentalna ofiara Abrahama, 
którego Bóg wezwał do zabicia swego pierworodnego, 
wyczekiwanego przez wiele lat syna. To jądro tego-
rocznego misterium, podstawa scenariusza. Miłość 
Abrahama do Boga przewyższa miłość do syna, mi-

SEMINARIUM KSIĘŻY PALLOTYNÓW – OŁTARZEW
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łość Chrystusa do Ojca przekracza barierę cierpienia 
i śmierci, a owocem tego jest nasze zbawienie. Oprócz 
tego kolejnym owocem mogę być ja i każdy następny 
wchodzący w tę tajemnicę, wezwany do szaleństwa 
wiary i dołączenia do tego „korowodu posłuszeństwa 
woli Ojca”.

Ciężko pamiętać przy tak dużym przedsięwzię-
ciu, że seminarium nie jest szkołą teatralną. Zadań 
jest sporo, a czasu jak na lekarstwo. Trzeba przy tym 
dodać, że nie samymi próbami żyje kleryk-aktor. Mi-
sterium to także przygotowanie strojów, scenografii, 
muzyki, świateł, rejestracja biletów, oprowadzanie 
przybyłych itp. Niejednokrotnie pewne rzeczy robi-
my po raz pierwszy w życiu. Dodać do tego trzeba, iż 
z roku na rok liczba alumnów niestety nie wykazuje 
tendencji wzrostowej. I choć takie przedsięwzięcie jest 
bardzo rozwijające i z pewnością przynosi duże owo-
ce, to jednak rodzi się pytanie o to, czy doczekamy 
się 70., 80. czy 90. misterium w Ołtarzewie? Według 
mnie odpowiedź jest z jednej strony banalnie prosta, 
a z drugiej ogromnie trudna. Po podjęciu się reżyserii 
tegorocznego misterium w połączeniu z „normalnym” 
funkcjonowaniem oraz studiowaniem stwierdzam, 
że jedynym profilaktycznym lekarstwem, które pozwo-
li utrzymać dzieło na obecnym poziomie, jest… współ-
odpowiedzialność. „Niech świat się dowie” nie jest 
moje. Jest nasze. Nie ma szans zrobić tego jako „ja”. 
Potrzeba „my”. Spadająca liczba alumnów grozi tym, 

że siłą rzeczy za organizację będzie odpowiedzialne 
mniejsze grono. A to wymaga zwarcia szyków. Mocno 
doświadczyłem tego, że skuteczność pracy apostol-
skiej w ogromnej mierze zależy od tego, czy wykony-
waną pracę uznaję „za moją” czy jedynie „za czyjąś”. 
Dopóki „Niech świat się dowie” to reżyser plus „ktoś 
tam w tle”, dopóty idziemy (w mojej opinii) w kierunku 
autodestrukcji. Rzecz jasna, to uznanie pracy za moją 
wymaga odpowiedniej, najlepiej duchowej motywacji.

Jeśli ktoś z widzów oglądając tegoroczne miste-
rium męki Pańskiej dał się zachwycić Bożej dobroci, 
to nasza praca była pallotyńska (AIDG). Jeśli ktoś z wi-
dzów oglądając tegoroczne misterium męki Pańskiej 
postanowił zostawić coś, co w jego życiu jest złem, 
to nasza praca była pallotyńska (ADP). Jeśli ktoś z wi-
dzów oglądając tegoroczne misterium męki Pańskiej 
postanowił zawalczyć na nowo o relację z Bogiem, 
na nowo rozpalić ogień swej wiary, to nasza praca była 
pallotyńska (ASA). O takiej pracy marzyłem, a wierzę, 
że mogę napisać, że jako wszyscy alumni – marzy-
liśmy. Chciałbym, aby każdy zaangażowany widział 
w tym szansę do rozpalenia swego apostolstwa, zaś 
każdy oglądający odczytywał głoszoną Dobrą Nowinę.

foto: © WSD Księży Pallotynów w Ołtarzewie

al. now. Paweł Strojewski, redaktor naczelny pisma 
alumnów WSD Księży Pallotynów w Ołtarzewie „Nasz 
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Urodził się 13 września 1912 roku w Strzelcach 
Wielkich, w diecezji tarnowskiej, jako syn ko-
wala Jana i Wiktorii z domu Rydzy. Jego rodzina 

od pokoleń pielęgnowała tradycje kowalskie. Matka 
wychowała ośmioro dzieci; przez ostatnie dwa lata ży-
cia była sparaliżowana i cierpieniem wspierała działal-
ność rekolekcyjną syna. Michał w 1926 roku rozpoczął 
naukę w pallotyńskim Collegium Marianum na Kopcu. 
W 1931 roku wstąpił do pallotynów; pierwszą profesję 
złożył w 1933 roku. Studia filozoficzne odbył w Kleczy 
Dolnej i Wadowicach (1934–1936), teologiczne w Ołta-
rzewie (1936–1940).

Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1939 roku 
w Warszawie z rąk abpa Stanisława Galla. W 1940 
roku podjął studia w Akademii Sztuk Pięknych (rzeź-
ba), nie zaniedbując duszpasterstwa, szczególnie ob-
sługi konfesjonału. W czasie powstania warszawskie-
go był kapelanem AK na Starym Mieście. Jako kapelan 
i sanitariusz chodził z powstańcami na barykady. Od-
znaczał się bohaterstwem i odwagą, służąc rannym 
i umierającym. Spowiadał często w dramatycznych 
momentach i swoim tubalnym głosem dodawał lu-
dziom otuchy oraz wlewał dużo optymizmu. „Bezu-
stannie dzień i noc, bez najmniejszego odpoczynku 
pracował, służąc ludziom cywilnym i powstańcom. 
W piwnicach odprawiał codziennie Msze św. Udzielał 
sakramentów świętych. (...) Grzebał zmarłych na po-
dwórzach – w czasie nalotów modlił się, nie zważając 
na huczące nad głową samoloty. Był wielką pomocą 
dla nas powstańców. Mówiono o nim: «człowiek nad-
przyrodzony – prawdziwy Kordecki z Jasnej Góry»” 
(świadectwo uczestniczki powstania). Został odzna-
czony Krzyżem Walecznych.

Po wojnie pracował w Ołtarzewie, Częstochowie, 
Warszawie, Ząbkowicach Śląskich, Otwocku, Kielcach, 
Wadowicach. Pełnił w tym czasie funkcje mistrza no-

wicjatu w Ołtarzewie (1950–1952), ojca duchownego 
w WSD i rektora domu w Otwocku. Przez 18 lat był 
rekolekcjonistą i misjonarzem ludowym. W 1981 roku 
został skierowany do Ząbkowic Śląskich na ojca du-
chownego w nowicjacie kleryków. Pracował tu ponad 
rok, ale zły stan zdrowia nie pozwolił mu wykonywać 
dalej obowiązków.

Ostatnie miesiące życia i pracy wypełnił urlop zdro-
wotny i kapelania w Szensztackim Instytucie Sióstr 
Maryi w Świdrze przy sanktuarium Matki Bożej Trzy-
kroć Przedziwnej (od września 1982 roku). Przynależał 
nadal do wspólnoty ząbkowickiej i pełnił funkcję ojca 
duchownego nowicjatu kleryków. Mimo ciężkiej nie-
domogi serca nie poddawał się jej, spełniając posługę 
u sióstr i przygotowując się do pracy rekolekcyjnej. 
Często miewał też bardzo dokuczliwe ataki astmy 
serca i płuc. W chorobie był bardzo cierpliwy i wdzięcz-
ny za wszelkie przysługi. Wiele dni spędził w szpita-
lu. Kiedy wracał do sił, siadał do maszyny do pisania 
i przygotowywał nowe serie rekolekcji, gdyż wiosną 
zamierzał rozpocząć kolejne prace apostolskie.

Zmarł wczesnym rankiem 28 lutego 1983 roku 
w Świdrze. „Potrafił zginać grube żelazne pręty, lecz 
trzciny nadłamanej nie dołamał” – tak syntetycznie 
ujął sylwetkę duchową zmarłego ks. Roman Foryc-
ki SAC w kazaniu wygłoszonym 2 marca podczas 
Mszy św. w Świdrze, w czasie pierwszego pożegnania 

CUDZE CHWALICIE…

KS. MICHAŁ KORDECKI
(1912–1983)

ks. Stanisław Tylus SAC
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zmarłego. Słowa te właściwie oddają moc ciała i zara-
zem subtelność ducha ks. Michała.

Drugie pożegnanie zmarłego odbyło się 3 marca 
w Ołtarzewie. Mszy koncelebrowanej przez 80 kapła-
nów ze wszystkich pallotyńskich placówek przewod-
niczył ks. prowincjał Henryk Kietliński. Na pogrzeb 
przybyło ok. 250 sióstr, reprezentantek zgromadzeń 

zakonnych, którym ks. Michał służył jako spowied-
nik, ojciec duchowny i rekolekcjonista. Można było 
dostrzec wtedy dyskretne gesty dotykania zwłok 
spoczywających w trumnie różańcami, medalikami 
czy obrazkami. Podczas kazania ks. Kietliński mówił, 
że apostolska działalność i kapłańska duchowość 
zmarłego przypominała o. Augustyna Kordeckiego 
z Jasnej Góry. Zmarły został pochowany na cmentarzu 
ołtarzewskim, w pallotyńskiej kwaterze.

Ksiądz Kordecki w całym swoim życiu świadomie 
dążył do świętości. U niego wszystko zaczynało się 
i zmierzało ku nieskończonej chwale Boga. Dla cał-
kowitego oddania się służbie Bogu i ludziom porzucił 
rzeźbę, malarstwo i studia, które odbywał pod kie-
runkiem znanej rzeźbiarki Zofii Trzcińskiej-Kamiń-
skiej (†1977), choć miał w tym kierunku nieprzeciętne 
uzdolnienia. Porzucił je pomimo próśb i nalegań sa-
mej pani profesor, która chciała, aby je ukończył. On 
pragnął być rzeźbiarzem ludzkich serc. Powołanie, 
kapłaństwo i służbę ludowi uważał za najwyższe war-
tości. Był mężem modlitwy i adoracji. Jego konferencje 
rekolekcyjne były przemodlone na kolanach i często 
tworzone w kaplicy przed Jezusem Eucharystycznym, 
co sprawiało, że miały niezwykłą siłę przekonywania. 
Darzył też wielką miłością Królową Apostołów. O Mat-
ce Bożej wygłaszał najlepsze kazania i konferencje. 
Miał postawę szczerej miłości i dziecięcego zaufania 
do Matki.

Jako misjonarz i rekolekcjonista przemierzał całą 
Polskę pociągiem, autobusem, wozem i piechotą. 
Wędrował z krzyżem misyjnym i sfatygowaną tecz-

ką. Nawet podczas choroby stawał przy ołtarzu, głosił 
z ambony i zasiadał w konfesjonale. Na swoim krzyżu 
profesyjnym zaznaczył 272 serie przeprowadzonych 
misji parafialnych i 893 rekolekcji. Szczególnie umi-
łował rekolekcje w zgromadzeniach żeńskich. W nie-
których domach zakonnych przez szereg lat wygłaszał 
konferencje rekolekcyjne. Chętnie przeprowadzał re-
kolekcje dla seminarzystów. Ks. Michał był cenionym 
kierownikiem duchownym. Znana jest jego maksy-
ma: „Kapłan ma być przy ołtarzu aniołem, na ambonie 
lwem, w konfesjonale barankiem”, którą w całej pełni 
realizował. Kierownictwo duchowe prowadził też przez 
korespondencję.

Przez wiele lat służył Stowarzyszeniu jako wycho-
wawca licznych księży i braci. Kształtował ich nie tyle 
słowem, co świadectwem życia. Często powtarzał 
w swych konferencjach i rozmowach ulubioną dewi-
zę: „Bogu serce, ludziom uśmiech, sobie krzyż” (św. 
J.M. Vianney). Podkreślał, że kapłan musi mieć szero-
ki umysł, gorące serce i silną wolę. Ubogacał wszyst-
kich szeroką wiedzą teologiczną, rzadko spotykanym 
oczytaniem i potężną siłą duchową. Był wierny Sto-
warzyszeniu i złożonym w nim przyrzeczeniom. Jego 
własność osobista mieściła się w jednej walizce. Miał 
jedną parę butów, w których chodził. Chciał być wolny 
od rzeczy materialnych, aby łatwiej odbywać podróże 
apostolskie.

Był człowiekiem wielkiej kultury osobistej. Odzna-
czał się wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka, 
ale głównie na jego godność. Stawiał sobie najwyż-
sze wymagania, a przy tym był bardzo pracowity i zdy-
scyplinowany. Promieniował pogodą ducha, wielkim 
optymizmem, przyjaznym uśmiechem i zdrowym hu-
morem. Imponował siłą woli i odwagą, którymi pory-
wał innych, zapalał i podtrzymywał. „Czasem huczał 
jak wicher czy potok górski, kiedy indziej był łagodny 
jak spadająca rosa” (H. Kietliński).

Nie skarżył się nigdy na cierpienia, choć dokuczały 
mu bardzo. Mówił w szpitalu: „Był czas, kiedy głosi-
łem Chrystusa słowem. Teraz głoszę Go cierpieniem 
– to jest trudniejsze, ale to jest potrzebne (...) łatwiej 
o Krzyżu mówić, ale Krzyż przyjąć i nieść – to jest to, 
co najbardziej się liczy!” (H. Kietliński).

Z niegasnącym zapałem i oddaniem do ostatniej 
chwili życia służył samemu Bogu i ludziom jako gor-
liwy kapłan, niezmordowany misjonarz i rekolekcjo-
nista oraz oddany przyjaciel. Wszędzie było go pełno 
– przez jego żarliwą modlitwę, wytrwałą pracowitość, 
potężny głos i słoneczny uśmiech. Wszystko to skła-
nia do stwierdzenia, że ks. Michał był świętym kapła-
nem, prowadził świątobliwe życie i zasługuje na wy-
niesienie do chwały ołtarzy.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, dyrektor Pallotyńskiego 
Instytutu Historycznego i Archiwum Prowincjalnego, 
wykładowca w WSD w Ołtarzewie
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Niezwykłość tej rośliny jest coraz bardziej do-
strzegana. Jej działanie – wspomagające or-
ganizm, wspierające leczenie wielu schorzeń, 

odchudzające, a nawet antystarzeniowe – sprawia, 
że mąka orkiszowa i wyroby z tzw. orkiszu zaczyna-
ją być dostępne w wielu miejscach. Osoby chcące 
doświadczyć dobrodziejstwa orkiszu zaopatrują się 
w niego, po czym stwierdzają: nie działa! Dlaczego? – 
bo na ogół to nie jest prawdziwy orkisz. Pora przypo-
mnieć, co wiemy o tej roślinie.

„Orkisz jest najlepszym ze wszystkich zbóż. Ogrze-
wa, odżywia, wzmacnia i jest łagodniejszym od innych 
ziaren. Daje człowiekowi mocne mięśnie i zdrową 
krew, szczęśliwy umysł i pogodną duszę” – pisała św. 
Hildegarda z Bingen. To właśnie niezwykła struktura, 
skład tej rośliny i jej wpływ na organizm pozwalają 
powiedzieć, że w medycynie Hildegardy z Bingen nie 
ma chorób nieuleczalnych. Dziś jest podstawą diety 
antynowotworowej i leczenia osób chorujących na no-
wotwory.

Orkisz jest to pierwotna, hodowana od tysięcy lat 
roślina z gatunku wiechlinowatych, która obecnie 
praktycznie zanikła, ponieważ nie poddaje się mani-
pulacjom genetycznym i w związku z tym nie nadaje 
się do przemysłowych upraw. Badania i sympozja na-
ukowe na uniwersytecie w Hohenhaim w Niemczech 
i w Potenzy we Włoszech intensywnie zajmowały się 
składnikami ziarna orkiszowego i potwierdziły dane 
opisane przez mniszkę Hildegardę: orkisz jest najbar-
dziej wartościowym zbożem i zawiera wszystko, cze-
go człowiek w swojej diecie potrzebuje.

Profesor Wolfgang Weuffen odkrył w orkiszu roda-

nid najcenniejszy składnik ziarna orkiszu, który chroni 
komórki macierzyste organizmu przed wtargnięciem 
nowotworów. Dodatkowo rodanid stymuluje tworze-
nie komórek macierzystych, dba o prawidłowy rozwój 
komórek nerwowych, krwi oraz tkanki kostnej, stabi-
lizuje ścianki komórek (substancje wywołujące raka 
nie są w stanie przeniknąć przez błony komórkowe), 
pobudza układ odpornościowy człowieka. Istnieje pięć 
odmian prawdziwego, leczniczego orkiszu: Oberkul-
mer Rotkorn, Ostro, Schwabenkorn, Frankenkorn, Ste-
iners Roter Tiroler. Tylko te odmiany zawierają cenny, 
antynowotworowy rodanid i cały bogaty skład ziarna 
orkiszu.

Składniki orkiszu:
– rodanid (tiocyjanian),
– wysokowartościowe, niskoalergiczne białka (inne 

niż pszenica),
– węglowodany złożone,
– tryptofan,
– nienasycone tłuszcze,
– witaminy: A, B (B1, B2, B17), D, E,
– mikroelementy: Fe, P, Mg, Ca.

Działanie orkiszu:
– wzmacnia organizm, regeneruje narządy i podnosi 

odporność,
– rozgrzewa ciało, wspomaga ukrwienie i układ krą-

żenia,
– zapobiega przemęczeniu oraz spadkowi wydol-

ności,
– jest lekkostrawny, może być stosowany w choro-

bach wątroby, nerek i przy alergiach,

APOSTOŁ NA ZDROWIE

Elżbieta Ruman

ORKISZ 
NA WIOSNĘ
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– obniża poziom cholesterolu, usuwa toksyny i za-
pobiega powstawaniu kamieni żółciowych, 

– wzmacnia serce i układ nerwowy,
– chroni przed infekcjami, wzmacnia układ odpor-

nościowy, działa krwiotwórczo, zapewnia bezpieczny 
rozwój dzieci,

– w dojrzałym orkiszu znajdują się znaczne ilości 
kwasu krzemowego, który ma dobry wpływ na skórę, 
włosy, paznokcie, a także ścięgna,

– działa natłuszczająco, zawiera wiele tłuszczów 
nienasyconych,

– wspomaga rozwój mięśni, jest bogaty w amino-
kwasy, kwasy tłuszczowe i mikroelementy,

– wyjątkowym dowodem na skuteczność hildegar-
dowej diety opartej na orkiszu są sukcesy w leczeniu 
dietą orkiszową nietolerancji pszenicy i celiakii.

Podsumowując:
– orkisz jest najlepszym gatunkiem zboża,
– działa rozgrzewająco, wspomaga ukrwienie,
– działa natłuszczająco ze względu na wysoką za-

wartość tłuszczów nienasyconych,
– jest wysokowartościowy: osobom spożywającym 

orkisz nie grożą niedobory białka, węglowodanów, 
tłuszczów czy witamin grupy B,

– jest delikatniejszy niż inne zboża dzięki nad wy-
raz delikatnej strukturze włókien, składających się 
z rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych węglowoda-
nów, które są rozkładane na proste kwasy tłuszczowe 
w jelicie cienkim. Wiele osób przyznaje, że całkowicie 
uregulowało swoje trawienie jedynie dzięki orkiszowi,

– wspomaga rozwój mięśni, ponieważ jest bogaty 
w aminokwasy, kwasy tłuszczowe i mikroelementy. 
U osób dorosłych dieta orkiszowa zapewnia ciągłe 
zastępowanie zużytych i starzejących się komórek,

– poprawia skład morfologiczny krwi – rodanid sty-
muluje wytwarzanie krwinek,

– ziarna orkiszu sprawiają, że poziom glukozy w or-
ganizmie utrzymuje się przez dłuższy czas, a więc or-
kisz jest najlepszym pokarmem dla diabetyków,

– wspomaga dobry nastrój ze względu na wysoką 
zawartość aminokwasów, które są ważne przy po-
wstawaniu hormonów rozweselających w organizmie 
(dopamina, serotonina, noradrenalina),

– orkisz ma wszechstronne zastosowanie: chleb, 
makarony, kasze, ciasta, kawa; produkty orkiszowe 
są wyjątkowo dobrze tolerowane nawet przez bardzo 
ciężko chore osoby.

Wiosna to dobry czas, żeby zmienić dietę – ta oparta 
na orkiszu jest najlepszym i najzdrowszym pożywie-
niem dla każdego, zdrowego czy chorego człowieka. 
Jest też najpełniejszym zaleceniem dietetycznym dla 
dzieci w każdym wieku, warto więc zacząć w naszym 
życiu zmianę, która jest polecana przez Hildegardę 
z Bingen.

Przepis na habermus – orkiszowe śniadanie

Składniki (na dwie osoby): 2 szklani wody, 4 łyż-
ki kaszki orkiszowej (drobny grysik), 2 jabłka, 2 
łyżeczki miodu, 1/3 łyżeczki bertramu (przyprawa 
św. Hildegardy), 1/4 łyżeczki galgantu (przyprawa 
św. Hildegardy), 4 szczypty cynamonu, migdały, ro-
dzynki, suszona morwa. Można użyć grubszej ka-
szy orkiszowej, wtedy danie gotujemy odpowiednio 
dłużej.

Przygotowanie: Kaszkę orkiszową wsypujemy 
do zimnej wody, doprowadzamy do wrzenia. Doda-
jemy pokrojone na drobne kawałki jabłka i przypra-
wy. Gotujemy 5 minut, mieszając od czasu do cza-
su. Kiedy kasza i jabłko są miękkie, dodajemy 
miód, 6–8 migdałów (dobrze jest obrać je ze skórki 
lub użyć płatków migdałowych), kilkanaście ro-
dzynek lub suszonej morwy. Gotujemy 1–2 minuty. 
Przelewamy do miseczek – zjadamy ciepłe. Najlep-
sze śniadanie dla człowieka gotowe!

Porada: Takie śniadanie daje siłę, zdrowie i ener-
gię potrzebną organizmowi do zdrowego życia – 
dodatek ziół hildegardowych zabezpiecza serce 
i zapewnia dobre trawienie, migdały dbają o dobrą 
pracę mózgu i układ nerwowy. Takie śniadanie jest 
podstawą diety osób dbających o zachowanie do-
brego zdrowia, ale również zmagających się z no-
wotworami, cukrzycą, chorobami układu krążenia, 
skóry i tzw. chorobami z autoagresji organizmu. 
Jest pierwszym lekkostrawnym i niskokalorycznym 
posiłkiem dla odchudzających się.

foto: © Alicja Kalisiak/www.zapraszamdostolu.pl

Elżbieta Ruman, dziennikarka Redakcji Programów 
Katolickich TVP, teolog, pasjonatka i propagatorka du-
cha św. Hildegardy
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ŚWIĄTECZNE 
PACZKI 
POWĘDROWAŁY 
NA WSCHÓD
W grudniu 2019 roku Katarzyna Kucharek, Prezes 
Zarządu Fundacji Grupy PKP, osobiście wręczyła 
świąteczne paczki Polakom żyjącym na Syberii. 
Fundacja od wielu lat pomaga rodakom mieszkają-
cym na Białorusi i w Rosji. Zapraszamy do przeczy-
tania relacji z tego emocjonującego wyjazdu.

W	ubiegłym	roku	odwiedziliśmy	dzieci	z	różnych	
szkół	w	Grodnie	z	okazji	świąt	Bożego	Narodzenia.	
Tym	razem	udaliśmy	się	znacznie	dalej	na	Wschód,	
aż	na	Syberię,	wręczając	dzieciom	świąteczne	pre-
zenty.	Katarzyna	Kucharek,	prezes	zarządu	Funda-
cji	Grupy	PKP,	wzięła	udział	18	grudnia	2019	roku	
w	uroczystościach	pod	nazwą	„Dialog	narodów	–	
dialog	kultur”,	zorganizowanych	w	szkole	podstawo-
wej	we	wsi	Wierszyna,	położonej	100	km	na	północ	
od	Irkucka.	W	placówce	uczy	się	łącznie	80	dzieci	
w	różnym	wieku.	Na	tę	okazję	uczniowie	przygoto-
wali	bożonarodzeniowe	jasełka.

Wierszyna	to	polska	wieś	na	Syberii	położona	
w	obwodzie	irkuckim,	zamieszkiwana	przez	liczną	
grupę	Polaków.	Obecnie	miejscowość	liczy	ok.	500	
mieszkańców.	W	Wierszynie	działa	polska	szkoła	
(zajęcia	prowadzone	są	w	języku	polskim),	kościół	
oraz	Dom	Polski,	pełniący	funkcję	domu	kultu-
ry	i	miejsca	spotkań	mieszkańców,	z	amfiteatrem	
i	skansenem.	Spora	grupa	mieszkańców	wsi	w	dal-
szym	ciągu	posługuje	się	językiem	polskim.	Szkoła	
w	Wierszynie	podejmuje	liczne	działania	w	zakresie	
rozwijania	wśród	swoich	uczniów	postaw	patriotycz-
nych	i	kształtowania	więzi	z	krajem	ojczystym.

Kolejnym	miastem,	do	którego	przybyła	Katarzy-
na	Kucharek,	był	Angarsk.	Została	tam	zaproszona	
do	parafii	rzymskokatolickiej	pw.	św.	Józefa.	Od	kil-
ku	lat	siostry	służebniczki	realizują	tam	parafialny	
projekt	„Pomoc	dzieciom	z	rodzin	z	problemami	so-
cjalnymi”,	gdzie	prowadzą	ochronkę	dla	około	30	
dzieci	w	wieku	przedszkolnym	i	30	dzieci	w	wieku	
szkolnym.	Dzieci	otrzymują	ciepłe	posiłki,	ubrania	
oraz	przybory	szkolne.	Mają	oddzielne	pomieszcze-
nia,	w	których	mogą	odrabiać	lekcje	oraz	brać	udział	
w	zajęciach	pozalekcyjnych.	Dzieci	przygotowują	
także	okolicznościowe	przedstawienia,	uczestniczą	
w	konkursach	plastycznych	i	muzycznych.

Co	więcej,	siostry	służebniczki	od	siedmiu	lat	sys-
tematycznie	co	dwa	tygodnie	jeżdżą	do	polskiej	wsi	
Wierszyna,	oddalonej	o	180	km,	gdzie	katechizują	
dzieci	i	przygotowują	je	do	sakramentów.	Co	roku	
dla	dzieci	z	Angarska	i	Wierszyny	organizowane	
są	ośmiodniowe	„Wakacje	z	Bogiem	nad	Bajkałem”.

Do	tegorocznej	zbiórki	świątecznych	prezentów	dla	
dzieci	z	Wierszyny,	zorganizowanej	przez	Fundację	
Grupy	PKP,	przyłączyli	się	również	pracownicy	PKP	
Telkol	Sp.	z	o.o.,	przekazując	na	ten	cel	zarówno	sło-
dycze,	jak	i	przybory	szkolne.

foto: © Fundacja Grupy PKP

FUNDACJA 
GRUPY 
PKP
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Podaruj 
Fundacji 
Grupy PKP
swój 1%
Wkraczamy w okres składania deklaracji podatko-
wych za 2019 rok, co oznacza możliwość podjęcia 
decyzji o przekazaniu 1% podatku na wybraną or-
ganizację pożytku publicznego. Zachęcamy wszyst-
kich do wsparcia osób potrzebujących, którym 
na co dzień pomagamy. W tym roku przeznaczymy 
środki na pomoc dzieciom przebywającym na od-
działach szpitalnych.

Fundacja	Grupy	PKP	pomaga	osobom,	które	wy-
magają	wsparcia	i	zgłaszają	się	do	nas	z	prośbą	o	po-

moc.	Robimy	to	z	zaangażowaniem	i	nadzieją	na	po-
prawę	ich	losu.	Rozwiązujemy	problemy	społeczne,	
edukujemy	dzieci	i	młodzież.	Pogłębiamy	wiedzę	
i	świadomość	w	zakresie	bezpiecznego	korzystania	
z	transportu	kolejowego,	promujemy	nowe	tech-
nologie	i	innowacje	dla	kolejnictwa.	Zajmujemy	się	
ochroną	dóbr	kolejowych	o	wartości	historycznej	i	ar-
tystycznej.	Wspieramy	środowiska	związane	z	koleją.

Skutecznie pomagamy potrzebującym

Jeśli	chcesz	wesprzeć	nasze	działania	i	pomóc	in-
nym,	masz	szansę	to	zrobić	poprzez	przekazanie	1%	
podatku.	W	tym	roku	zebrane	środki	przekażemy	
na	rzecz	dzieci	z	niepełnosprawnością	oraz	z	rodzin	
ubogich,	które	przebywają	na	oddziałach	szpitalnych.	
Pomóż	nam	pomagać!

Przekaż nam swój 1%

Twój	1%	podatku	może	odmienić	los	dzieci,	które	
najbardziej	tego	potrzebują.	Kiedy	już	zdecydujesz	
się	nas	wesprzeć,	pamiętaj,	że	przy	wypełnianiu	
formularza	PIT	podajesz	numer	KRS:	0000499069.	
Szczegóły	są	na	stronach:	https://www.pkp.pl/pl/1-
procent	oraz	https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-
pit/.

Z	góry	dziękujemy!
Fundacja	Grupy	PKP
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„Widzisz, te dusze, które są podobne w cierpieniach 
i wzgardzie do Mnie, te też będą podobne i w chwale 
do Mnie; a te, które mają mniej podobieństwa do Mnie 
w cierpieniu i wzgardzie, te też będą miały mniej po-
dobieństwa i w chwale do Mnie” (Dz. 446). Słowa te 
powiedział Jezus do św. Faustyny, udzielając jej łaski 
widzenia dusz cierpiących.

Bolesne, traumatyczne doświadczenia takie jak 
śmierć bliskiej, ukochanej osoby, zdrada współ-
małżonka, utrata pracy, problemy finansowe, 

diagnoza lekarska pozbawiająca wszelkiej nadziei, 
a nawet przykre słowa wypowiedziane przez kogoś, 
na czyjej opinii bardzo nam zależało, mogą spowodo-
wać, że będziemy przeżywali kryzys. W jednej chwili 
misternie ułożony przez nas plan potrafi runąć jak do-
mek z kart, pozbawiając nas złudzeń, że dalsze życie 
będzie wyglądało tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. 
Po takim fakcie odczuwamy tylko cierpienie, upoko-
rzenie, bezradność. Ze wszystkich sił wzbraniamy się 
przed takimi sytuacjami. Oczekujemy, że Bóg będzie 
nam błogosławił zgodnie z naszym scenariuszem. 
Liczymy na to, że obdarzy nas dobrym zdrowiem, 
wszelkie działania przez nas podejmowane zakończą 
się sukcesem, a dobre samopoczucie, tak jak grono 
szczerych i oddanych ludzi, będzie nam stale towa-
rzyszyło. Nawet składając sobie życzenia z różnych 
okazji, właśnie te cechy wymieniamy jako najbardziej 
pożądane i oczekiwane.

Tymczasem bolesne doświadczenia dają nam 
możliwość i szansę na swoiste przebudzenie, prze-
wartościowanie swojego życia, wyrwania się z uśpie-
nia, stagnacji, marazmu duchowego. Może właśnie 
po to Jezus stawia cię w trudnej, niekomfortowej dla 
ciebie sytuacji, aby wyrwać cię z tej rutyny. Może chce, 
abyś przestał żyć w świecie marzeń o życiu idealnym, 
łatwym, przyjemnym i bezproblemowym, w którym 
byłbyś samowystarczalny. Może stałeś się letni w re-
lacjach z Ojcem lub bliźnimi i ten kryzys jest ci po-
trzebny, żebyś poznał prawdę o swoim sercu. Może 
chce, abyś świadomie zaakceptował nowy stan rzeczy 
i powiedział Mu fiat, zgadzam się na to doświadczenie, 
które dopuściłeś w moim życiu. Jezus pragnie, abyś 
z wiarą i ufnością patrzył w przyszłość, a nie tracił czas 
na rozpamiętywanie tego, co minęło.

Popatrz na te trudne momenty jak na wyjątkowe 
podarunki Miłującego Ojca, który w ten sposób chce 
pomóc ci duchowo dojrzewać i zbliżać się do źródła 
miłosierdzia. Proś go o to, aby w kryzysie, przez któ-
ry przechodzisz, pomógł podejmować ci właściwe 
decyzje, abyś umiał zaakceptować daną sytuację, 
aby zabrał od ciebie zniechęcenie, zgorzkniałość, żal 
i pretensje. Zapatrz się na Jezusa, na Jego krzyż. „Je-
śli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego 
siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśla-
duje” (Mt 16, 21). Zderzenie się z sytuacją kryzysową, 
z bólem, cierpieniem stawia cię przed możliwością 
wyboru jak przyjmiesz ten krzyż. Czy będziesz uty-
skiwał, narzekał i wlókł go za sobą, złorzecząc Bogu 
i wszystkim naokoło? Czy może niosąc krzyż trud-
nych doświadczeń, będziesz trwał w stagnacji, izolu-
jąc się od otoczenia, obojętniejąc wobec Boga i ludzi? 
A może z miłością i ufnością obejmiesz i ucałujesz 
krzyż cierpienia, zawierzając Jezusowi i razem z Nim 
ruszysz w dalszą drogę? Bóg nas zna jak nikt inny, 
wie, co jest dla nas najlepsze i ile możemy udźwignąć 
na swoich ramionach. Być może po wielu latach zro-
zumiemy, że to trudne wydarzenie, jakiego doświad-
czyliśmy i postrzegaliśmy jako nieszczęście, było dla 
nas opatrznościowe. W każdej sytuacji musisz za-
ufać Jezusowi. On dla ciebie doświadczył odrzucenia, 
osamotnienia, cierpienia. Teraz ty przeżywaj swój ból 
w łączności z Jego bólem. On przyjął i wypełnił wolę 
Ojca i w ten sposób pokazał nam drogę, którą mamy 
iść. Nie pytaj w nieskończoność dlaczego cierpisz. Py-
taj raczej co zrobić, aby wyjść z tego kryzysu zwycię-
sko, żeby nie rozpaczać, nie przeklinać Boga i ludzi.

Maryjo, Ty swoim fiat pokazałaś nam, jak należy 
postępować, aby wypełnić wolę Boga. Pomóż nam 
kroczyć drogami Chrystusa, zachować ufność i wiarę, 
szczególnie w trudnych doświadczeniach i okoliczno-
ściach życia.

Joanna Wrona

Joanna Wrona, mama Glorii Marii, której historia przyj-
ścia na świat i cudownego wyzdrowienia była jednym 
z dowodów świętości w procesie beatyfikacyjnym 
Jana Pawła II

BŁOGOSŁAWIONY
KRYZYS

GODZINA MIŁOSIERDZIA
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(i środkowym) jak najbliżej prawej.
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