
PISMO PARAFII ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KRAKOWIE • 31 MAJA 2020 • NR 3 (980)PISMO PARAFII ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KRAKOWIE • 31 MAJA 2020 • NR 3 (980)

ODPUST  ZUPEŁNY
  Gdzie?  W NASZYM KOŚCIELE!   
           STR. 15



33

1.	 Zachęcamy	 do	 Adoracji	 Pana	 Jezusa	 w	 naszej	
świątyni.	 Codziennie	 od	 8.30	 do	 18.00.	 Nie	 zo-
stawmy	Jezusa	samego.	

2.	 Dziękujemy	wszystkim	osobom	 z	parafii	 i	 spoza	
parafii,	które	w	czasie	kiedy	była	ograniczona	licz-
ba	wiernych	w	naszej	świątyni,	solidaryzowali	się	
z	 nami	 duchowo	 i	materialnie.	 Pozwoliło	 to	na-
szej	parafii	na	utrzymanie	płynności	finansowej.	
Serdecznie	dziękujemy.	Bóg	zapłać.	

3.	 Kończy	się	miesiąc	maj.	Dziękuję	wszystkim	któ-
rzy	 uczestniczyli	 w	 nabożeństwach	 majowych	
w	kościele.	

4.	 Nabożeństwa	 do	 Serca	 Pana	 Jezusa	 w	 czerwcu	
będą	odprawiane	w	kościele	o	godz.	17.40.		

5.	 Zmiana	 tajemnic	 różańcowych	 w	 niedzielę	
7	czerwca,	po	Mszy	św.	o	godz.	8.30.		

6.	 15	 czerwca	 –	 dzień	modlitw	 o	 beatyfikację	 Jana	
Tyranowskiego.		

7.	 15	 marca,	 jak	 co	 miesiąc,	 mężczyźni	 z	 „Bractwa	
Jana	 Tyranowskiego”	 zapraszają	 wszystkich	
(a	 zwłaszcza	 mężczyzn)	 do	 wspólnego	 odmó-
wienia	 Różańca,	 przy	 trumnie	 patrona	 Wspól-
noty,	o	dary	Ducha	Świętego	dla	mężczyzn	 i	 ich	
bliskich.

8.	 Sakrament	 bierzmowania	 przewidywany	 jest	
w	 dniu	 26	 czerwca	 o	 godz.	 18.00.	 Sakramentu	
udzieli	 ks.	 Bp.	 Jan	 Zając.	 Spotkanie	 z	 rodzicami	
kandydatów	do	bierzmowania	dnia	4	czerwca	po	
Mszy	św.	wieczornej.	

9.	 Pierwsza	 Komunia	 święta	 została	 przeniesiona	
na	dzień	19	września.	

10.	 Dnia	3	 czerwca	swoje	 imieniny	obchodzi	ks.	Le-
szek	 Kruczek	 a	 24	 czerwca	 ks.	 Jan	 Kucharczyk	
i	ks.	 Jan	Cienkosz.	Pamiętajmy	o	nich	w	swoich	
modlitwach.
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SŁOWO DLA ŻYCIA
Z	Ewangelii	według	św.	Jana	(J	20,	19-23)Z	Ewangelii	według	św.	Jana	(J	20,	19-23)

Wieczorem	 owego	 pierwszego	 dnia	 tygodnia,	 tam	 gdzie	 przebywali	
uczniowie,	 gdy	drzwi	 były	 zamknięte	 z	 obawy	przed	 Żydami,	 przyszedł	
Jezus,	stanął	pośrodku	i	rzekł	do	nich:	Pokój	wam!	A	to	powiedziawszy,	
pokazał	 im	 ręce	 i	 bok.	Uradowali	 się	 zatem	uczniowie	 ujrzawszy	 Pana.	
A	Jezus	znowu	rzekł	do	nich:	Pokój	wam!	Jak	Ojciec	Mnie	posłał,	tak	i	Ja	
was	posyłam.	Po	tych	słowach	tchnął	na	nich	i	powiedział	im:	Weźmijcie	
Ducha	Świętego!	Którym	odpuścicie	grzechy,	 są	 im	odpuszczone,	a	któ-
rym	zatrzymacie,	są	im	zatrzymane.

SŁOWO DLA ŻYCIA

1 Widzimy	uczniów,	 którzy	 są	 razem.	Ale	 tym,	 co	
ich	 jednoczy,	 jest	 raczej	 lęk	 przed	 wrogami	 niż	

poczucie	misji.	Dopiero	gdy	uwierzą,	że	On	żyje,	mogą	
iść	w	świat	bez	lęku,	spokojni	i	radośni.	Chrystus	jed-
noczy	ich	na	nowo	wokół	siebie.	Razem	z	zadaniem	
do	wykonania	przekazuje	im	Ducha	Świętego.	Nasze	
parafie	i	wspólnoty	też	bywają	„zjednoczone”	bardziej	
wokół	różnych	lęków	niż	wokół	misji.	Jesteśmy	dziś	
w	innej	sytuacji	niż	apostołowie.	Nie	widzimy	Zmar-
twychwstałego.	Do	nas	przychodzi	Duch	Święty,	On	
staje	pośrodku	naszych	lęków,	przynosząc	Jezusowy	
pokój	i	radość.	Duch	Święty	mówi	do	nas:	„Przyjmij-
cie	 Jezusa,	On	żyje	w	swoim	Kościele”.	Dopiero	gdy	
uwierzymy,	że	Duch	Jezusa	nas	napełnia	i	żyje	w	nas,	
możemy	iść	w	świat	i	budować	Kościół,	Jego	Kościół,	
silniejsi	od	naszych	lęków.	

2 „Tchnął	 na	 nich”.	 Czasownik	 „tchnąć”	 pojawia	
się	w	Nowym	Testamencie	tylko	w	tym	miejscu.	

W	 Starym	 Testamencie	 w	 opisie	 stworzenia	 mowa	
jest	o	tchnieniu	życia,	które	Bóg	wprowadził	w	noz-
drza	Adama.	 Prorok	Ezechiel	 zapowiada,	 że	Bóg	 da	
nam	„serce	nowe	i	ducha	nowego	tchnie	do	naszego	
wnętrza”.	 To	 proroctwo	 spełnia	 się	w	 Jezusie,	 który	
„oddał	 ducha”	 na	 krzyżu.	 Zmartwychwstały	 przeka-
zuje	nam	nowe	Tchnienie	–	Osobę	Ducha	Świętego.	
Stwórcze	Boże	tchnienie,	dzięki	któremu	żyjemy,	zo-
staje	 dopełnione	 Jezusowym	 Tchnieniem,	 Duchem	
Świętym.	Pomyśl,	jest	w	Tobie	oddech	Boga.	Możesz	
żyć	jak	człowiek	natchniony.	Czy	oddycham	Bogiem?	
Czy	przekazuję	innym	Boże	Tchnienie?	

3 „Którym	 odpuścicie	 grzechy,	 są	 im	 odpuszczo-
ne…”	 Posłannictwo	 Ducha	 Świętego	 wiąże	 się	

z	 miłosierdziem.	 Apostołowie	 i	 ich	 następcy	 mogą	
być	 szafarzami	 Bożego	 przebaczenia,	 bo	 na	 krzyżu	
Jezus	otworzył	dla	nas	niebo.	„Dystrybucja”	owoców	
Paschy	Jezusa	dokonuje	się	w	mocy	Ducha	Świętego	
w	Kościele.	„Dystrybutorami”	Bożego	miłosierdzia	są	
sakramenty	zasilane	mocą	Ducha.	

4 Jezus	 mówi	 dziś	 również	 do	 nas,	 do	 Kościoła:	
„Weźmijcie	Ducha	Świętego”.	Co	to	znaczy?	Jak	

można	 „wziąć”	 Boga?	W	 jakimś	 sensie	mamy	 uczy-
nić	„Ducha	Bożego”	swoim,	mamy	połączyć	swojego	
ducha	z	Nim.	Mamy	dać	Duchowi	Świętemu	miejsce	
w	 sobie,	w	 sercu,	w	myśleniu,	w	 działaniu.	On	 jest	
„siłą	napędową”	Bożej	miłości	 i	chce	być	naszą	siłą.	
Ale	 jest	On,	o	 ile	 tak	wolno	powiedzieć,	najbardziej	
nieśmiałą	 z	 Trzech	Boskich	Osób.	Ojciec	dał	 się	po-
znać	w	dziele	stworzenia	i	historii	opisanej	w	Starym	
Testamencie,	 Syn	Boży	 stał	 się	widoczny	w	historii	
Jezusa	z	Nazaretu.	Duch	Święty	chce	i	może	być	wi-
doczny	 w	 historii	 Kościoła,	 czyli	 w	 naszej	 historii.	
Dlatego	powinniśmy	Go	„wziąć”,	czyli	przyjąć,	pozwo-
lić	Mu	działać,	sprawić,	by	stał	się	oddechem	duszy.	
„Wziąć	 Ducha”	 to	 znaczy	 żyć	 sakramentem	 chrztu	
i	bierzmowania,	stać	się	żywą	cząstką	Ciała	Chrystu-
sa.	Poznajemy	Ducha	po	owocach.	Ewangelia	dzisiej-
sza	wymienia	dwa:	pokój	i	radość.	Ale	tych	owoców	
jest	znacznie	więcej.

ks.	Zygmunt	Kostka,	SDB 
n

55

REFLEKSJAks. Mateusz Koziołek SDB

Nadstawić	 drugi	 policzek,	 odstąpić	 płaszcz,	 iść	 dwa	
tysiące	kroków,	miłować	i	modlić	się	za	wrogów	(por.	
Mt	5,38-48)	–	żart,	kpina	czy	wezwanie	do	kapitulacji?	
Nic	 z	 tych	rzeczy.	To	wejście	na	drogę	doskonałości	
chrześcijańskiej	(co	nie	oznacza,	że	do	bezgrzeszności,	
bo	ta	za	ziemskiego	życia	jest	niemożliwa).	Na	niena-
wiść	odpowiedzieć	przebaczeniem	może	tylko	gigant	
ducha	–	Jezus	zrobił	to	na	krzyżu.	Kiedy	pluli	na	niego	
i	szydzili	z	tego	co	robi,	On	modlił	się:	Ojcze, przebacz 
im, bo nie wiedzą co czynią…

Oczywiście	ciężko	jest	miłować	jak	Bóg.	Przeszka-
dza	mi	w	tym	mój	egoizm,	który	podpowiada:	odpłać	
oprawcy	 przynajmniej	 ludzką	 sprawiedliwością	oko 
za oko.	 A	 tymczasem	 Jezus	 wzywa,	 by	 nie	 stawiać	
oporu	złu	prymitywnie,	przez	odwet,	na	zasadzie	ak-
cja	 –	 reakcja,	 ale	 przez	miłość.	Właśnie	 tak,	 jak	 On	
zrobił	 to	na	krzyżu.	Pozornie	przegrywam	bitwę,	by	
wygrać	wojnę.	Postawa	totalnego	zawierzenia,	esen-
cja	chrześcijaństwa.	Czy	w	ogóle	możliwa?	Po	ludzku	
nie…	stąd	potrzeba	mocy	z	wysoka	(por.	Łk	24,49).	

Gdy	studiowałem	filozofię	w	naszym	salezjańskim	
seminarium	w	Lądzie	nad	Wartą,	przyjechał	do	nas	
z	tygodniową	wizytą	pewien	Szwed,	protestant.	Miał	
tam	uzupełniać	dane	do	swojego	doktoratu.	Jako	pro-
testant	nie	dbał	o	swoją	wiarę,	był	niepraktykujący.	
Pierwszego	dnia	przechodząc	 obok	kaplicy	 zobaczył	
młodych	salezjanów	adorujących	Najświętszy	Sakra-
ment.	 A	 protestanci	 –	 nawet	 wierzący	 –	 nie	 uznają	
obecności	Jezusa	w	Najświętszym	Sakramencie.	Jed-
nak	ten	człowiek	tak	zachwycił	się	tym,	co	zobaczył,	
a	może	Tym	kogo	zobaczył,	że	postanowił	przez	cały	
tydzień	 przychodzić	 do	 nas	 na	 tę	 formę	 modlitwy,	
chociaż	 zupełnie	 jej	 nie	 rozumiał.	 Ale	miał	 otwarte	
serce,	nie	wątpił,	nie	negował…	czysta	karta…	i	począ-
tek	nawrócenia.	Adorowany	Jezus	przyszedł	z	darem	
wiary.	Modlitwy	nie	zmieniają	świata.	Ale	zmieniają	
ludzi,	a	ludzie	zmieniają	świat…

Dlaczego	zatem	się	nie	modlę?	Bo	często	nie	chcę	
uznać	prawdy	o	sobie,	o	swojej	ograniczoności,	zależ-
ności	od	Boga,	nie	wierzę	Panu,	że	ma	dobre	intencje,	
że	dla	Niego	każdy	z	nas	jest	niepowtarzalny,	umiło-
wany.	Noszę	w	sobie	fałszywy	obraz	Boga	–	to	Ktoś,	

Modlitwy	nie	zmieniają	świata.	Ale	zmieniają...Modlitwy	nie	zmieniają	świata.	Ale	zmieniają...
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan 
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kto	 czyha	 na	moje	 potknięcie,	 by	mnie	 ukarać	 gdy	
upadnę.	Stąd	moja	modlitwa	bywa	tak	bardzo	jałowa.	
Jak	podaje	Katechizm	–	jeśli serce jest daleko od Boga, 
modlitwa pozostaje pusta	 (KKK	 2562).	 Zatem	 kiedy	
kręcę	 się	 wokół	 siebie,	 karmiąc	 się	 pychą	 i	 próżną	
chwałą,	 kiedy	koncentruję	 się	na	 swych	porażkach,	
na	moich	zranieniach,	kłopotach	–	wtedy	w	moim	ży-
ciu	nie	ma	tak	naprawdę	miejsca	dla	Boga.	Moja	mo-
dlitwa	jest	pusta	z	powodu…	braku	nawrócenia.

Ale	mój	grzech	nie	musi	mnie	oddzielać	od	Boga,	
może	być	miejscem	spotkania	z	Tym,	który	 jest	Ży-
ciem.	 Jezus	 nie	 przyszedł	 do	 doskonałych,	 ale	 do	
grzeszników.	 Nie	 gorszy	 się	 moim	 grzechem.	 Gdy	
zacznę	patrzeć	na	Niego,	a	nie	na	swój	grzech,	wte-
dy	 zacznę	 kontemplować	 Boga,	 a	 nie	 siebie.	 Wte-
dy	 modlitwa	 stanie	 się	 prawdziwym	 spotkaniem.	
To	nie	 jakiś	 błogostan,	 to	walka:	 z	 lenistwem,	mo-
imi	 nieuporządkowanymi	 przywiązaniami,	 moim	
egocentryzmem.	

Największe	kuszenie	jest	przed	modlitwą,	żeby	na	
nią	w	ogóle	przyjść,	stracić	czas.	Bo	wydaje	mi	się,	że	
mogę	zrobić	coś	innego,	konstruktywnego.	Tutaj	tyl-
ko	 siedzę	 i	 patrzę…	Ale	na	 adoracji,	 gdy	 się	nic	nie	
dzieje,	to	też	się	dzieje.	Kiedy	wystawiony	na	słońce	
plażowicz	 odpoczywa	 smagany	 morskim	 wiatrem,	
najczęściej	dopiero	wieczorem	w	domu	odkrywa,	jak	
bardzo	jest	opalony.	Tak	samo	działa	adoracja,	wysta-
wianie	 się	 na	 promieniowanie	 łaski.	Benedykt	XVI	
napisał,	że	przebywanie w obecności Pana kształtuje 
osobę.	A	co	ciebie	kształtuje?

Odwiecznym	 problemem	 w	 Kościele	 była	 próba	
wyważenia	 ilości	 czasu	 poświęconego	 na	 działanie	
dla	 innych,	 z	 czasem	 przeznaczonym	 na	 modlitwę.	
Ewangeliczna	 scena	 z	 Marią	 i	 Martą,	 do	 których	
w	 gościnę	 zawitał	 Chrystus	 pokazuje,	 że	 potrzeba	
zarówno	 tracenia	 czasu	 w	 adoracji	 i	 modlitwie,	 jak	
i	działania,	służby	(zob.	Łk	10,38-42).	Bo	kiedy	za	dużo	
działamy,	to	samo	działanie	frustruje	i	zniechęca	–	jak	
to	widzimy	u	Marty.	Ile	mamy	poirytowanych	rodzi-
ców,	którzy	próbując	uchylić	Nieba	bliskim,	nie	spo-
tkali	 się	 z	 oczekiwanym	 entuzjazmem	 i	 ostatecznie	
wybuchnęli	złością?
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Stąd	 przedłużenie	 Eucharystii,	 jakim	 jest	 adora-
cja.	To	 spotkanie	 z	 żywym	Jezusem,	Który	 chce	bło-
gosławić	nasze	działania	i	akcje.	Na	czym	polega	trud	
adoracji?	To	bezruch,	oddanie	Bogu	inicjatywy.	A	my	
przecież	 lubimy	 rządzić,	 decydować,	ustawiać.	Nato-
miast	adoracja	zatrzymuje,	każe	zaprzestać	działania.	
Uzdrawia	nas	z	gorączki	egoizmu,	zapatrzenia	w	sie-
bie,	kręcenia	się	wokół	własnych	spraw	lub	przesad-
nego	zajmowania	się	życiem	innych.	Siedzimy	i	nic…	
a	 najczęściej	 na	 sam	 koniec	 spływa	 na	 nasze	 serce	
deszcz	łask.	Trzeba	tylko	wiernie	wytrwać…

Problem	zaczyna	 się	dużo	wcześniej.	 Zawsze	kie-
dy	mam	iść	na	modlitwę,	przypominają	mi	się	spra-
wy	ważne,	pilne,	czy	 jakieś	kuszące	rozrywki.	A	 jed-
ną	z	form	odpowiedzi	na	miłość	Boga	jest	obecność.	
Czas	tylko	dla	Niego.	Przy	decyzji	o	adoracji	ważne	są	
priorytety	–	rezygnacja	z	czegoś	dla	Kogoś	(nie	moż-
na	mieć	wszystkiego	w	życiu),	przestawienie	swoich	
spraw.	 Praca	 z	własną	wolą,	 czyli	 pokora	wracania.	
Wczoraj	się	nie	pomodliłem,	to	wracam	dziś,	nie	od-
puszczam,	 nie	 rezygnuję,	 nie	 odkładam	na	 czas	 po-
stanowień	adwentowych.	Bo	głęboko	wierzę,	że	pół	
godziny	 przed	 TV,	 komputerem,	 w	 Internecie,	 nie	
ma	żadnego	wpływu	na	losy	świata,	ale	pół	godziny	
przed	Jezusem	ma	szalenie	wielki	wpływ.	

Co	 jest	 istotne	 to	 fakt,	 że	 uczucia,	 przyjemność,	
zadowolenie	 z	 mojej	 modlitwy	 nie	 mają	 znaczenia.	
Może	 tam	 być	 totalna	 posucha,	 naga	 wiara.	 Ow-
szem,	chcę	czuć,	przeżywać,	emocjonować	się.	To	znak	

naszych	czasów.	A	tu	chodzi	o	to,	by	nic	nie	oczekiwać,	
nie	szukać	fajerwerków.	Chodzi	o	obecność,	bez	słów.	
Nie	przestaję	się	modlić,	gdy	nic	nie	czuję,	kiedy	boli,	
jest	nudno.	Nie	gonię	za	szczęściem,	za	zadowoleniem	
z	adoracji	czy	modlitwy.	Szczęście	i	satysfakcję	traktu-
ję	jako	produkt	uboczny,	a	nie	cel	spotkania	z	Panem.

Adoracja	 wyświetla	 moje	 grzechy,	 sprawia,	 że	
szybciej	 podnoszę	 się	 z	 upadków,	 co	w	konsekwen-
cji	 sprawia,	 że	potem	trudniej	 jest	mi	grzeszyć.	Ona	
uwalnia	serce	–	tu	oddaję	Panu	Bogu	swego	wroga,	
krzywdziciela,	do	kogo	noszę	w	sercu	urazę.	Tutaj	wy-
stawiam	moją	poranioną	miłość,	bolesną	 relację	na	
miłość	 Chrystusa.	 Oddaję	 Bogu	 swoją	 niemożność	
przebaczenia.

Zapraszam	 cię	 do	 spędzenia	 czasu	 przed	 Eucha-
rystycznym	Panem.	Na	wstępie	 choćby	dziesięć	mi-
nut.	Nie	daj	się	zniechęcić	początkom.	To	jak	z	Mszą	
Świętą	 –	 zaczyna	 się	 z	 kawałkiem	 zwykłego	 chleba,	
a	potem,	mocą	Ducha	Świętego,	na	ołtarzu	pojawia	
się	sam	Jezus.	

Przebywając	 z	Nim	na	modlitwie,	 szczególnie	 tej	
adoracyjnej,	 nabieram	 spojrzenia	 Jezusa.	 Patrzę	 na	
Niego,	by	patrzeć	 jak	On.	Adoruję	Go	w	Chlebie,	by	
adorować	we	wrogu,	nieprzyjacielu,	bliźnim…

Skoro	 podsumowaniem	 tegorocznej	 kolędy	 był	
w	 głównej	mierze	 brak	 jedności	 między	 rodzinami,	
sąsiadami	i	Polakami	–	tutaj	mamy	remedium,	aby	to	
zmienić…	ON	JEST…	a	ty?	Przyjdziesz?

n
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W	 tym	 roku	wiele	 rodzin	 zupełnie	 inaczej	 przeżyło	W	 tym	 roku	wiele	 rodzin	 zupełnie	 inaczej	 przeżyło	
Wielki	 Post	 i	 Wielki	 Tydzień.	 Ci	 którzy	 chcieli,	 po-Wielki	 Post	 i	 Wielki	 Tydzień.	 Ci	 którzy	 chcieli,	 po-
głębili	 swoją	 wiarę	 i	 wieź	 z	 Jezusem	 eucharystycz-głębili	 swoją	 wiarę	 i	 wieź	 z	 Jezusem	 eucharystycz-
nym	mimo	drzwi	zamkniętych.	Bóg	widzi	twoje	ser-nym	mimo	drzwi	zamkniętych.	Bóg	widzi	twoje	ser-
ce	 i	 ukryte	 w	 nim	 pragnienia.	W	 obliczu	 pięknych	ce	 i	 ukryte	 w	 nim	 pragnienia.	W	 obliczu	 pięknych	

Przychodzisz	mimo	drzwi	zamkniętychPrzychodzisz	mimo	drzwi	zamkniętych

świadectw	wielu	rodzin,	wszelka	przepychanka	i	obu-świadectw	wielu	rodzin,	wszelka	przepychanka	i	obu-
rzenie	 o	 pozamykanych	 kościołach,	 komuniach	 na	rzenie	 o	 pozamykanych	 kościołach,	 komuniach	 na	
rękę,	teoriach	spiskowych	dla	mnie	stają	się	po	prostu	rękę,	teoriach	spiskowych	dla	mnie	stają	się	po	prostu	
śmieszne.	Oto	jedno	z	świadectw	które	otrzymałem.śmieszne.	Oto	jedno	z	świadectw	które	otrzymałem.

Ks.	Zygmunt	Ks.	Zygmunt	

Żona:Żona:

Generalnie	Pan	Bóg	prowadzi	mnie	od	jakiegoś	cza-
su	w	jednym	konkretnym	kierunku,	o	który	właśnie	
prosiłam	(jak	to	sobie	tak	odtwarzam).	Zacznę	od	tego,	
że	już	w	zeszłym	roku	naszła	mnie	potrzeba	zgłębie-
nia	i	próby	uświadomienia	sobie,	co	dzieje	się	na	Eu-
charystii,	o	co	tak	naprawdę	chodzi.	Rozmawialiśmy	
(i	ciągle	dużo	rozmawiamy)	o	tym	z	mężem.	

W	tamtym	czasie	„niespodziewanie”	dostałam	do	
rozważania	w	ramach	Róży	za	Męża	tajemnicę	„Usta-
nowienia	 Eucharystii”.	 I	 nagle	 w	 tym	 roku	 Eucha-
rystii,	 została	 nam	 ona	 odebrana…	 i	 to	 w	Wielkim	
Poście….	Dodatkowo,	jakby	równolegle	przewijał	mi	
się	temat	Maryi	–	po	babci	mam	do	Niej	wielkie	na-
bożeństwo,	wiele	mi	pomogła,	 różaniec	 to	dla	mnie	
podstawowa	modlitwa	każdego	dnia.	Maryja	dała	mi	
się	poznawać	przez	różne	znaki,	książki,	konferencje.	
Na	mojej	 drodze	 Bóg	 stawiał	mi	 rożnych	 świętych,	
ale	zawsze	tych	bardzo	maryjnych.	Bardzo	wiele	łask	
otrzymałam	przez	różaniec.	Zastanawiałam	się	ciągle	
nad	 tymi	dwoma	„tematami”:	Maryja	 i	Eucharystia,	
ale	nie	łączyłam	ich	w	całość.	

No	i	w	czasie	Wielkiego	Postu,	a	w	szczególności	
w	Wielkim	Tygodniu	przyszło	zrozumienie...	Zachwy-
cił	mnie	nowy	ołtarz	adoracji	na	Dębnikach.	Spodo-
bała	 mi	 się	 ciepła	 kolorystyka,	 serdeczne	 twarze.	
Mogłabym	 nawet	 mieć	 go	 w	 domu,	 bo	 dobrze	 się	
przy	 nim	 czuję.	 Z	 przyjemnością	 i	 spokojem	 dobrze	
mi	było	przed	nim	klękać	na	adoracji	w	Wielkim	Po-
ście.	Ale	nie	rozumiałam	do	końca	co	on	przedstawia.	
Rozpoznawałam	tylko	Jana	Bosko	(do	którego	jakoś	
tak	nie	miałam	serca)	i	młodych	świętych.	Potem	na	
raty	 wysłuchałam	 rekolekcji	 wielkopostnych.	 Oka-
zało	się,	 że	bardzo	maryjny	ksiądz	mówił	 jak	ważna	
jest	Eucharystia	(nie	wybierałam	tematu	rekolekcji),	
mówił	między	 innymi	o	okręcie	papieskim,	o	Maryi	
i	 Eucharystii	 jako	 dwóch	 najważniejszych	 filarach	
chrześcijaństwa.	

W	Wielki	Piątek,	na	adoracji	przed	tym	właśnie	oł-
tarzem	zobaczyłam	Maryję	i	Najświętszy	Sakrament	
na	 dwóch	 filarach	 (nie	wiem	 czemu	 tego	wcześniej	
nie	widziałam),	a	między	nimi	przycumowany	okręt.	
I	mnie	oświeciło,	 że	 to	właśnie	 to	o	 tym	słuchałam	
w	czasie	rekolekcji.	Potem	doczytałam,	że	chodzi	o	sen	
św.	Jana	Bosko	(czyli	kolejny	maryjny	święty).	Wiel-
kie	zrobiło	to	na	mnie	wrażenie…	jak	się	to	wszystko	
ułożyło	w	całość.	I	tak	oto	Pan	Bóg	mnie	utwierdził	

w	przekonaniu,	jak	ważna	jest	Eucharystia	i	Maryja!	
Poczułam	mocne	pragnienie	Eucharystii	oraz	ból,	że	
nie	można	w	niej	teraz	brać	udziału.	Ale	to	pozwoliło	
mi	z	wiarą	w	sercu	przetrwać	Wielkanoc	w	tym	roku.	

Mimo	„drzwi	zamkniętych”	przyszedł	do	mnie	Pan	
Bóg	z	ważnym	przesłaniem…	ważnym	dla	mnie…	bo	
odpowiedział	na	moje	konkretne	pytanie.

Ponadto:

W	Wielki	Czwartek	usiedliśmy	z	dziećmi	przy	posiłku,	
odczytaliśmy	 fragment	 Ewangelii	 o	 Ostatniej	 Wie-
czerzy,	 żeby	spróbować	wyobrazić	sobie	 tamtą	sytu-
ację,	podzieliliśmy	się	chlebem.

W	 Wielki	 Piątek	 adorowaliśmy	 nasz	 domowy	
krzyż	–	niesamowite	przeżycie.

W	 wielką	 Sobotę	 wieczorem	 –	 wielka	 radość	 ze	
Zmartwychwstania,	 naprawdę	 prawdziwa!	 Dzięki	
czemu,	 w	 niedzielę	 naprawdę	 świętowaliśmy!	 Bez	
kłótni,	rodzinnie	w	najbliższym	gronie.

Mąż:Mąż:

W	 Wielki	 Poniedziałek/Wtorek	 kończyłem	 słuchać	
rekolekcji	wielkopostnych.	

I	akurat	w	Wielki	Wtorek	wieczorem	jeden	z	moich	
kuzynów	(niepraktykujący)	dość	agresywnie	wskazał	
na	konieczność	siedzenia	w	tym	czasie	w	domu	i	„nie	
łażenia	 po	 kościołach”.	 Generalnie	 nie	 zgadzam	 się	
często	z	jego	opiniami,	ale	puszczam	to	mimo	uszu	ale	
teraz	„coś”	mnie	wzięło	i	wdałem	się	z	nim	w	tą	dys-
kusję	wskazując	na	różne	sprawy,	m.in.	że	bez	sensu	
miesza	w	 to	Kościół,	bo	dla	mnie	wizyta	w	kościele	
jest	równie	pomocna	jak	maseczka	na	twarzy.	Z	tego	
się	wywiązała	dosyć	niemiła	dyskusja.

Późnym	wieczorem	nie	mogłem	zasnąć	i	myślałem	
o	tym	co	się	stało,	próbując	to	zrozumieć.	Włączyłem	
sobie	 nagranie	 księdza	Mateusza	 i	 tam	 usłyszałem	
super	komentarz	o	nacieraniu	stóp	Pana	Jezusa	dro-
gocennym	 olejkiem.	 Zrozumiałem	 że	 chrześcijanin	
powinien	być	subtelny	jak	ten	olejek,	a	nie	natrętny	
jak	aerozol	do	toalety	(to	już	może	dodałem	od	siebie).

I	to	mi	się	idealnie	ułożyło	–	że	moje	świadectwo	
nie	może	polegać	na	takich	dyskusjach,	tylko	po	pro-
stu	na	wiernej	modlitwie	i	byciu	sobą,	czyli	codzien-
nym	 zachowaniu/funkcjonowaniu	 w	 wierze.	 A	 już	
Panu	 Bogu	 muszę	 zostawić	 to,	 czy	 ktoś	 z	 mojego	
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otoczenia	połączy	to,	jaki	jestem	(jak	żyję)	z	tym,	w	co	
wierzę.

To	doświadczenie	było	z	jednej	strony	bardzo	bo-
lesne,	a	z	drugiej	strony	bardzo	odkrywcze.	Taka	moja	
nauka	wielkopostna,	którą	 chcę	 zapamiętać	na	całe	
życie	–	dlatego	uznałem	to	za	ważne.

Ponadto:

W	Wielki	Czwartek	rano	(nie	szedłem	już	do	pra-
cy)	 poprosiłem	 przy	wspólnym	 śniadaniu	 z	 dziećmi	

i	żoną,	żebyśmy	te	Święta	przeżyli	w	zgodzie,	bez	kłót-
ni,	 żebyśmy	 spróbowali	 zapomnieć	 o	własnej	 pysze	
i	 postarać	 się	 przede	 wszystkim	 być	 miłym	 dla	 in-
nych,	choć	wszyscy	już	jesteśmy	bardzo	zmęczeni	ak-
tualną	sytuacją.	Złapaliśmy	się	za	ręce,	przekazaliśmy	
sobie	znak	pokoju	–	i	udało	się....

Święta	 przeżyliśmy	 naprawdę	 pokojowo,	 choć	
w	zamknięciu	i	zupełnie	inaczej	niż	do	tej	pory.

Dzięki	za	transmisje	z	kościoła	na	Dębnikach,	za	
możliwość	adoracji	w	kościele.

n

JAN PAWEŁ II
List	Prezydium	Konferencji	Episkopatu	Polski	 List	Prezydium	Konferencji	Episkopatu	Polski	 
z	okazji	100.	rocznicy	urodzin	św.	Jana	Pawła	IIz	okazji	100.	rocznicy	urodzin	św.	Jana	Pawła	II

1. W	tym	roku	świętujemy	setną	rocznicę	urodzin	
św.	Jana	Pawła	II,	który	przyszedł	na	świat	18	

maja	 1920	 roku	 w	Wadowicach.	 Ten	 wielki	 święty	
wniósł	nieoceniony	wkład	w	historię	naszego	kraju,	
Europy,	świata	oraz	w	historię	Kościoła	powszechne-
go.	O	Karolu	Wojtyle	powiedziano	i	napisano	już	bar-
dzo	wiele,	dobrze	znana	 jest	 również	 jego	biografia,	
która	doczekała	się	licznych	ekranizacji.	W	trudnym	
dla	nas	wszystkich	czasie	–	gdy	zmagamy	się	z	pan-
demią	koronawirusa	i	stawiamy	pytania	o	przyszłość	
naszych	 rodzin	 oraz	 społeczeństwa	 –	 warto	 także	
zapytać	 o	 to,	 co	 On	 dziś	 miałby	 nam	 do	 powiedze-
nia?	Z	 jakim	przesłaniem	zwróciłby	 się	do	 rodaków	
w	maju	2020	roku?

Jako	 pierwsze	 przychodzą	 nam	 na	 myśl	 słowa,	
które	wypowiedział	w	homilii	rozpoczynającej	ponty-
fikat:	„Nie	lękajcie	się,	otwórzcie,	otwórzcie	na	oścież	
drzwi	Chrystusowi.	Dla	Jego	zbawczej	władzy	otwórz-
cie	granice	państw,	systemów	ekonomicznych	i	poli-
tycznych,	szerokie	dziedziny	kultury,	cywilizacji,	roz-
woju!	Nie	bójcie	się!	Chrystus	wie,	co	nosi	w	swoim	
wnętrzu	człowiek.	On	jeden	to	wie!”	(22.10.1978).	Tak,	
Chrystus	wie,	co	każdy	z	nas	nosi	dziś	w	sobie,	On	do-
skonale	 zna	nasze	 radości,	niepokoje,	nadzieje,	 lęki,	
tęsknoty.	Tylko	On	ma	odpowiedź	na	pytania,	które	
stawiamy	sobie	w	obecnej	chwili.

Święty	 Jan	Paweł	 II	 był	 człowiekiem,	w	którego	
życiu	niezwykle	wyraźnie	uwidaczniały	się	cierpienie	
i	 niepewność	 jutra.	 Jego	droga	do	 świętości	wiodła	
przez	 szereg	 trudnych	 doświadczeń	 życiowych,	 jak	
choćby	 przedwczesna	 śmierć	 ukochanej	 matki	 czy	
okrucieństwa	 II	 wojny	 światowej.	 On	 przyjmował	
te	 wydarzenia	 z	 wiarą	 w	 to,	 że	 historię	 człowieka	
ostatecznie	prowadzi	Pan	Bóg,	a	śmierć	nie	jest	pra-
gnieniem	Stwórcy.	Gdyby	Papież	Polak	żył	dzisiaj,	na	
pewno	 dobrze	 rozumiałby	 osoby,	 które	 przebywają	
w	 izolacji	 i	 kwarantannie.	Modliłby	 się	 za	 chorych,	
zmarłych	 oraz	 ich	 rodziny.	 Sam	 przecież	 wielokrot-
nie	chorował	i	cierpiał	w	warunkach	szpitalnego	od-
osobnienia,	 bez	 możliwości	 sprawowania	Mszy	 św.	
z	wiernymi.	Jego	brat	Edmund	zmarł	w	wieku	26	lat,	

jako	młody	lekarz,	kiedy	zaraził	się	od	chorej	pacjent-
ki,	 udzielając	 jej	 pomocy	medycznej.	Na	 jego	płycie	
nagrobnej	 wyryto	 napis:	 „Swe	 młode	 życie	 oddał	
w	ofierze	cierpiącej	ludzkości”.	By	upamiętnić	swego	
starszego	brata,	nasz	święty	Papież	trzymał	na	swoim	
biurku	lekarski	stetoskop.	Święty	Jan	Paweł	II	rozu-
miał	i	cenił	pracę	lekarzy,	pielęgniarek,	ratowników	
i	pracowników	medycznych,	za	których	często	się	mo-
dlił	i	z	którymi	się	spotykał.

2. Początek	 kapłańskiej	 drogi	 Karola	 Wojty-
ły	miał	miejsce	w	 czasie	 II	wojny	 światowej.	

Wraz	ze	swoimi	rodakami	był	on	ofiarą	dwóch	tota-
litarnych	 systemów:	 narodowego	 i	 międzynarodo-
wego	 socjalizmu.	Obydwa	odrzucały	Boga.	Obydwa	
wyrosły	na	pysze,	pogardzie	dla	innych	i	nienawiści.	
Obydwa	 odbierały	 wolność	 i	 godność	 człowiekowi.	
Obydwa	niosły	 strach	 i	 śmierć.	Obydwa	 te	 systemy	
ściśle	też	ze	sobą	współpracowały,	aby	doprowadzić	
do	eksterminacji	polskiej	inteligencji,	a	naród	polski	
przekształcić	 w	 rzesze	 niewolników.	 W	 tym	 czasie	
młody	Karol	Wojtyła	był	robotnikiem	w	kamienioło-
mach	 fabryki	 chemicznej	Solvay	w	podkrakowskich	
Łagiewnikach.

Następny	rozdział	księgi	życia	św.	Jana	Pawła	II	
to	 posługa	 księdza	 oraz	 biskupa	 krakowskiego.	 Po	
dwuletnich	 studiach	 w	 Rzymie	 został	 wikariuszem	
i	katechetą	w	parafii	w	Niegowici,	później	pracował	
w	Krakowie.	Wykładał	w	 seminariach	duchownych	
i	 na	 uniwersytetach.	 28	 września	 1958	 roku	 został	
wyświęcony	na	biskupa	pomocniczego	archidiecezji	
krakowskiej,	a	w	roku	1964	został	 jej	arcybiskupem	
metropolitą.	 Brał	 czynny	 udział	 we	 wszystkich	 se-
sjach	Soboru	Watykańskiego	II.	W	roku	1967	papież	
Paweł	VI	mianował	 go	 kardynałem.	W	 czasach	 ko-
munistycznego	reżimu	stanowczo	bronił	chrześcijań-
skich	wartości.	Otwarty	na	dialog,	w	każdym	widział	
brata.	Nieustannie	apelował	o	poszanowanie	godno-
ści	każdego	człowieka.	Emanował	entuzjazmem	dusz-
pasterskim.	Wiele	serca	poświęcał	pracy	z	młodzieżą,	
studentami,	 z	 młodymi	 małżeństwami.	 Wycieczki	

REFLEKSJA Alicja Biedrzycka

Dzień	 Ojca,	 to	 szczególny	 dzień	 w	 życiu	 każ-
dego	 dziecka.	 Zastanów	 się	 drogi	 czytelni-
ku,	 jakie	 są	 twoje	 relację	 z	 dzieckiem.	 Jaki	 ob-
raz	 ojca	 przeniesie	 w	 swoje	 dorosłe	 życie. 
Czy	będziesz	dla	niego	wzorem,	po	który	będzie	sięgał? 
Czy	w	sercu	swego	dziecka	wskrzesisz	miłość	do	sie-
bie	czy	lęk?

Sumienie	 Twojego	 dziecka	 w	 przyszłości	 Cię	
osądzi.

Zastanawiam	 się	 nad	 sprawą,	 być	 może	 odległą	
ale	też	związaną	z	ojcostwem.	Twoja	miłość	do	matki	
twego	dziecka,	 która	kiedyś	pewnie	przyprowadziła	
Cię	do	kościoła	aby	powiedzieć	„TAK”	w	sakramencie	
małżeństwa.	Wtedy	 również	kapłan,	 zadał	Ci	 zasad-
nicze	 pytanie,	 które	 było	 dopełnieniem	 tych	 przy-
rzeczeń.	„Czy	chcesz	po	katolicku	wychować	dziecko,	
którym	Bóg	Cię	obdarzy?”	Powiedziałeś	wtedy	„Tak”	
…..Bo	wtedy	wszystko	 jest	na	 tak.	Ale	Bóg	postawi	
Ci	 kiedyś	 pytanie:	 „Jak	 wywiązałeś	 się	 z	 tej	 przy-
sięgi?”	 „Czy	 wychowałeś	 to	 dziecko	 po	 katolicku?”	 
Czy	jesteś	gotowy	udzielić	takiej	odpowiedzi,	bez	za-
wstydzenia	i	lęku?

Życzę	Ci	z	całego	serca	aby	tak	właśnie	było.
n
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w	góry,	na	narty,	obozy	na	łonie	natury	służyły	mu	
zbliżaniu	ludzi	do	Boga.	Żartował,	słuchał	i	uczył,	sta-
wiając	młodym	wysokie	cele	i	wymagania.	„Odkrycie	
Chrystusa	to	najpiękniejsza	przygoda	waszego	życia”	
–	mówił	najpierw	do	młodzieży	w	Polsce,	a	potem	–	na	
całym	świecie.

I	 tak	nadszedł	historyczny	dzień	16	października	
1978	 roku,	 gdy	 kard.	 Karol	Wojtyła	 został	wybrany	
papieżem.	Tu	okazało	się,	jak	ważną	postacią	w	jego	
życiu	był	kard.	Stefan	Wyszyński.	Po	wyborze	na	pa-
pieża,	Jan	Paweł	II	powiedział:	„Nie	byłoby	na	Stolicy	
Piotrowej	 tego	Papieża	Polaka,	który	dziś	pełen	bo-
jaźni	Bożej,	ale	i	pełen	ufności	rozpoczyna	nowy	pon-
tyfikat,	gdyby	nie	było	Twojej	wiary,	niecofającej	się	
przed	więzieniem	i	cierpieniem,	Twojej	heroicznej	na-
dziei,	Twojego	zawierzenia	bez	reszty	Matce	Kościoła.	
Gdyby	nie	było	Jasnej	Góry”.	Obydwaj	byli	głęboko	
związani	z	sanktuarium	jasnogórskim.	Tam	wszystko	
zawierzali	Matce	Bożej.

Wybór	kard.	Karola	Wojtyły	na	następcę	św.	Pio-
tra	otworzył	nowy	rozdział	nie	tylko	w	jego	życiu,	ale	
także	w	historii	Kościoła	w	Polsce	i	na	świecie.	Nie-
spełna	 rok	 później	 zabrzmiały	 w	 Polsce	 słowa	 mo-
dlitwy:	 „Wołam,	 ja,	 syn	polskiej	 ziemi,	a	 zarazem	ja,	
Jan	Paweł	II,	papież.	Wołam	z	całej	głębi	tego	Tysiąc-
lecia,	 wołam	 w	 przeddzień	 Święta	 Zesłania,	 wołam	
wraz	 z	 wami	 wszystkimi:	 Niech	 zstąpi	 Duch	 Twój!	
Niech	 zstąpi	Duch	 Twój	 i	 odnowi	 oblicze	 ziemi.	 Tej	
ziemi!”.	Te	słowa,	wypowiedziane	2	czerwca	1979	roku	
podczas	Mszy	 św.	na	ówczesnym	Placu	Zwycięstwa	
w	Warszawie,	stały	się	momentem	zwrotnym	w	pro-
cesie	 polskich	 przemian	 demokratycznych.	 Dodały	
odwagi	 i	nadziei,	 której	Polacy	wówczas	 tak	bardzo	
potrzebowali.	Dzisiaj	–	z	perspektywy	czasu	–	możemy	
traktować	je	jako	słowa	prorocze.

3. Święty	Jan	Paweł	II	głosił	Ewangelię	na	całym	
świecie.	Odwiedził	132	kraje	i	około	900	miej-

scowości.	Jego	nauczanie	jest	wciąż	aktualne.	Warto	
do	niego	sięgać,	także	poprzez	internet	i	media	spo-
łecznościowe,	wykorzystując	możliwości,	które	stwa-
rzają	nowe	technologie.	Już	w	2002	roku	Papież	wzy-
wał	przecież	cały	Kościół	do	wypłynięcia	 „na	głębię	
cyberprzestrzeni”.

Głosząc	 konieczność	 poszanowania	 praw	 każdej	
osoby	ludzkiej,	Papież	bronił	najsłabszych	i	bezbron-
nych.	Dzisiaj,	 gdy	w	 czasie	 pandemii	 koronawirusa	

świat	 walczy	 o	 każde	 ludzkie	 życie,	 trzeba	 przypo-
mnieć,	że	Jan	Paweł	II	domagał	się	ochrony	życia	czło-
wieka	od	poczęcia	do	naturalnej	śmierci.	Podkreślał,	
że	w	żadnej	dziedzinie	życia	prawo	cywilne	nie	może	
zastąpić	właściwie	ukształtowanego	sumienia.	Kiedy	
wielu	niepokoją	zmiany	demograficzne,	wyludnianie	
się	i	starzenie	Europy,	jego	słowa	są	nadal	aktualną	
przestrogą:	 „naród,	 który	 zabija	 własne	 dzieci,	 jest	
narodem	bez	przyszłości”.	W	1991	roku,	w	Radomiu,	
św.	Jan	Paweł	II	mówił:	„Do	tego	cmentarzyska	ofiar	
ludzkiego	 okrucieństwa	 w	 naszym	 stuleciu	 dołącza	
się	 inny	 jeszcze	wielki	 cmentarz:	 cmentarz	nienaro-
dzonych,	cmentarz	bezbronnych,	których	twarzy	nie	
poznała	nawet	własna	matka,	godząc	się	lub	ulegając	
presji,	aby	zabrano	im	życie,	 zanim	jeszcze	się	naro-
dzą.	A	przecież	już	miały	to	życie,	już	były	poczęte,	roz-
wijały	się	pod	sercem	swych	matek,	nie	przeczuwając	
śmiertelnego	 zagrożenia.	 A	 kiedy	 już	 to	 zagrożenie	
stało	się	faktem,	te	bezbronne	istoty	ludzkie	usiłowa-
ły	się	bronić.	Aparat	filmowy	utrwalił	tę	rozpaczliwą	
obronę	nienarodzonego	dziecka	w	łonie	matki	wobec	
agresji.	Kiedyś	oglądałem	taki	film	–	i	do	dziś	dnia	nie	
mogę	się	od	niego	uwolnić,	nie	mogę	uwolnić	się	od	
jego	pamięci.	Trudno	wyobrazić	sobie	dramat	strasz-
liwszy	w	swej	moralnej,	ludzkiej	wymowie”.

Polacy	 i	 Polska	 stanowili	 bardzo	ważną	 część	 ży-
cia	św.	Jana	Pawła	II,	który	po	latach	wyznał:	„Spra-
wy	mojej	Ojczyzny	zawsze	były	i	są	mi	bardzo	bliskie.	
Wszystko,	co	przeżywa	mój	naród,	wszystko	to	głębo-
ko	 noszę	w	 sercu.	 Dobro	Ojczyzny	 uważam	 za	moje	
dobro”	 (audiencja	 do	 Polaków	 z	 okazji	 20.	 rocznicy	
pontyfikatu,	 1998).	 Polska	 była	 krajem,	 który	Ojciec	
Święty	odwiedzał	najczęściej	–	odbył	do	Ojczyzny	dzie-
więć	 pielgrzymek.	 Przyjeżdżał	 zawsze	 z	 konkretnym	
przesłaniem	do	rodaków,	dostosowanym	do	aktualnie	
panującej	sytuacji	religijnej	i	politycznej.	Każda	z	piel-
grzymek	 była	 traktowana	 przez	 Polaków	 jako	 naro-
dowe	rekolekcje,	a	w	spotkaniach	z	Papieżem	uczest-
niczyły	 miliony	 osób.	 Święty	 Jan	 Paweł	 II	 wzywał	
Polaków	do	sprawiedliwości	społecznej	i	wzajemnego	
szacunku.	Mówił:	„«Jeden	drugiego	brzemiona	noście»	
–	to	zwięzłe	zdanie	Apostoła	jest	inspiracją	dla	między-
ludzkiej	i	społecznej	solidarności.	Solidarność	–	to	zna-
czy:	jeden	i	drugi,	a	skoro	brzemię,	to	brzemię	niesione	
razem,	 we	 wspólnocie.	 A	 więc	 nigdy:	 jeden	 przeciw	
drugiemu.	 Jedni	 przeciw	 drugim.	 I	 nigdy	 «brzemię»	
dźwigane	przez	człowieka	samotnie”	(Gdańsk,	1987).

4. Dla	 wielu	 osób	 świadectwo	 o	 prawdziwości	
Ewangelii,	jakie	dał	całemu	światu	św.	Jan	Pa-

weł	II,	wybrzmiało	najbardziej	przekonująco	wtedy,	
gdy	przyszło	mu	osobiście	zmagać	się	z	cierpieniem	
i	chorobą,	a	na	koniec	życia	stanąć	wobec	konieczno-
ści	 śmierci.	Po	 raz	pierwszy	 z	doświadczeniem	wiel-
kiego	 cierpienia	 spotkał	 się	w	 związku	 z	 zamachem	
na	swoje	życie	13	maja	1981	roku.	Kardynał	Stanisław	
Dziwisz,	wieloletni	osobisty	sekretarz	św.	Jana	Pawła	
II	 i	 świadek	 jego	 świętości,	 tak	wspominał	 ten	nie-
zwykle	dramatyczny	czas:	„Pamiętam,	że	w	momencie	
zamachu	na	Placu	św.	Piotra	[Papież]	zachował	duży	
spokój	i	opanowanie,	choć	sytuacja	była	dramatycz-
na,	a	zagrożenie	życia	ogromne.	Pytany	przeze	mnie,	
potwierdził,	że	odczuwa	ból	spowodowany	przez	rany,	
pokazał	 też	 ich	 miejsca.	 Nie	 można	 jednak	 mówić	
o	 żadnej	panice.	 Zanim	stracił	 świadomość,	 od	 razu	
też	 zawierzał	 się	Maryi	 i	mówił,	 że	 przebacza	 temu,	
który	do	niego	strzelił”.

W	 ostatnim	 dniu	 swojej	 ziemskiej	 pielgrzymki,	
2	 kwietnia	 2005	 roku,	 Jan	 Paweł	 II	 był	 pełen	 we-
wnętrznego	 pokoju	 i	 poddania	 się	 woli	 Bożej.	 Jak	
wspomina	kardynał	Dziwisz,	 Papież	 był	 „zanurzony	
w	modlitwie,	miał	świadomość	swojego	stanu	i	tego,	
co	się	z	nim	dzieje.	Prosił,	żeby	czytać	mu	fragmenty	
Ewangelii	według	św.	Jana,	żegnał	się	ze	współpra-
cownikami,	 przyszedł	 m.in.	 kard.	 Joseph	 Ratzinger,	
były	siostry	zakonne,	które	mu	posługiwały,	był	tak-
że	fotograf	Arturo	Mari.	Odprawialiśmy	jeszcze	Mszę	
św.	 ze	Święta	Miłosierdzia	Bożego,	 stawał	 się	 coraz	
słabszy,	 z	 coraz	mniejszą	 świadomością,	 ale	 gotowy	
na	przejście	do	Domu	Ojca”.

Podczas	pogrzebu	Jana	Pawła	II,	8	kwietnia	2005	
roku,	 wiatr	 silnym	 podmuchem	 zamknął	 księgę	
Ewangeliarza	 znajdującą	 się	 na	 jego	 trumnie.	 Tak	
jakby	 zamknął	 księgę	 jego	 życia.	 Na	 zakończenie	
uroczystości	wierni	zebrani	na	Placu	św.	Piotra	wo-
łali	„Santo	Subito!”	–	Natychmiast	świętym!”.	W	ten	
sposób	 prosili,	 aby	 Kościół	 ogłosił	 to,	 czego	 sami	
byli	pewni:	 ten	Papież	był	 człowiekiem	prawdziwie	
świętym!

Cieszymy	się	bardzo,	że	7	maja	tego	roku	–	niemal	
dokładnie	w	 setną	 rocznicę	 przyjścia	na	 świat	 Jana	
Pawła	 II	 –	w	bazylice	pw.	Ofiarowania	Najświętszej	
Maryi	Panny	w	Wadowicach,	gdzie	 został	ochrzczo-
ny,	za	zgodą	Stolicy	Apostolskiej	rozpoczął	się	proces	
beatyfikacyjny	 jego	 Rodziców:	 Sług	 Bożych	 Emilii	

JAN PAWEŁ II

i	Karola	Wojtyłów.	Wiemy	dobrze,	że	nie	byłoby	ta-
kiego	człowieka,	kapłana	i	biskupa	jak	Karol	Wojtyła,	
gdyby	nie	było	wielkiej	wiary	jego	Rodziców.

5. Papież	 Franciszek,	 który	 kanonizował	 Jana	
Pawła	II,	we	wstępie	do	książki	opublikowanej	

w	Watykanie	z	okazji	stulecia	urodzin	Papieża	Polaka	
wyznał:	„Wiele	razy	w	czasie	mojego	życia	kapłańskie-
go	i	biskupiego	spoglądałem	na	niego,	prosząc	w	mo-
ich	modlitwach	o	dar	wierności	Ewangelii,	tak	jak	on	
dawał	o	niej	świadectwo.	(…)	Już	piętnaście	lat	dzieli	
nas	od	jego	śmierci.	Może	to	niewiele,	ale	to	bardzo	
długo	dla	nastolatków	i	młodych	ludzi,	którzy	go	nie	
znali	 lub	 którzy	 mają	 tylko	 kilka	 mglistych	 wspo-
mnień	o	nim	z	dzieciństwa.	Z	 tego	powodu	w	setną	
rocznicę	jego	urodzin	słusznie	było	upamiętnić	tego	
wielkiego	świętego	świadka	wiary,	którego	Bóg	dał	
swojemu	Kościołowi	i	ludzkości”	(San	Giovanni	Paolo	
II,	 100	anni,	Parole	e	Immagini,	Prefazione	di	Papa	
Francesco	[Święty	Jan	Paweł	II,	100	lat.	Słowa	i	Ob-
razy,	Wstęp	Papieża	Franciszka],	 Città	 del	Vaticano,	
Libreria	Editrice	Vaticana	2020,	s.	3,	6).

Od	śmierci	św.	Jana	Pawła	II	ludzie	z	całego	świa-
ta	modlą	się	nieprzerwanie	u	jego	grobu	w	Bazylice	
św.	Piotra.	Za	jego	przyczyną	proszą	Boga	o	potrzeb-
ne	łaski.	Dołączmy	i	my	do	nich	i	módlmy	się	–	przez	
jego	wstawiennictwo	 –	w	 intencjach,	które	głęboko	
nosimy	w	naszych	sercach.	Prośmy	za	naszą	Ojczyznę,	
Europę	i	cały	świat.	Módlmy	się	o	ustanie	pandemii,	
za	chorych,	zmarłych	i	ich	rodziny,	za	lekarzy,	służbę	
medyczną	i	tych	wszystkich,	którzy	narażają	swoje	ży-
cie	dla	naszego	bezpieczeństwa.	Niech	setna	rocznica	
urodzin	Papieża	Polaka	będzie	dla	nas	wezwaniem	do	
braterstwa	 i	 jedności.	Niech	będzie	 źródłem	nadziei	
i	zaufania	Miłosierdziu	Bożemu.

Święty	Janie	Pawle	II,	módl	się	za	nami.	Amen.

Abp	Stanisław	Gądecki 
Arcybiskup	Metropolita	Poznański 

Przewodniczący	Konferencji	Episkopatu	Polski 
Wiceprzewodniczący	Rady	 

Konferencji	Episkopatów	Europy	(CCEE)

Bp	Artur	G.	Miziński 
Sekretarz	Generalny	Konferencji	Episkopatu	Polski

Abp	Marek	Jędraszewski 
Arcybiskup	Metropolita	Krakowski 

Zastępca	Przewodniczącego	 
Konferencji	Episkopatu	Polski
Warszawa,	7	maja	2020	roku
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Z ŻYCIA PARAFII Jan Jabłoński

W	sobotę	7	marca	2020	roku,	około	godziny	8-ej	rano	
wyruszyliśmy	sprzed	naszego	parafialnego	kościoła,	
prawie	pełnym	autokarem	 (ok.50	osób).	Przewodni-
kiem	duchowym	naszej	grupy	był	ks	proboszcz	Zyg-
munt	Kostka	a	turystycznym	Jan	Jabłoński,	przewod-
nik	tatrzański.	Celem	wycieczki	była	lodowa	budowla	
–	Katedra	Notre-Dame	w	Paryżu	–	 zbudowana	 listo-
padzie	ubiegłego	roku	na	Hrebienoku,	na	Słowacji.

Z	 Krakowa	 udaliśmy	 się	 w	 kierunku	 Nowego	
Targu,	 jadąc	dwoma	nowymi	odcinkami	 zakopianki	
poprowadzonymi	 estakadami,	 wysoko	 nad	 ziemią:	
częściowo	 oddanym	 do	 użytku	 (jeden	 pas	 jezdni)	
odcinkiem	 z	 Lubnia	 do	 Naprawy	 i	 drugim	 ze	 Sko-
mielnej	 Białej	 do	 Chabówki.	 Przy	 pięknej	 pogodzie	
mogliśmy	 z	 okien	 autokaru	 cieszyć	wzrok	 ładnymi,	
górskimi	 widokami.	 W	 Nowym	 Targu	 opuściliśmy	
zakopiankę	 kierując	 się	 przez	 Białkę	 Tatrzańską	 i	
Jurgów	do	przejścia	granicznego	Jurgów	–	Podspady.	
Dalej	Drogą	Wolności	 –	nazwaną	tak	w	1919	roku	z	
okazji	 powstania	 w	 1918	 roku	 Czechosłowacji,	 wy-
zwolenia	 się	 spod	 panowania	 Austro-Węgier.	 Dro-
ga	 prowadzi	 podnóżami	 Tatr	 Bielskich	 i	 Wysokich	
z	Łysej	Polany	do	Szczyrbskiego	 Jeziora.	Przejeżdża-
my	 przez	 Ździar	 (w	 pobliżu	 Bachledowa	 Dolina	 z	

Słowacka	Notre-DameSłowacka	Notre-Dame

ośrodkiem	narciarskim,	wieżą	widokową	i	ścieżką	w	
koronie	drzew),	Tatrzańską	Kotlinę	(Jaskinia	Bielska),	
Białą	Wodę	Kieżmarską	 (wejście	 do	 pięknej	Doliny	
Kieżmarskiej	 z	 Zielonym	 Stawem),	 Tatrzańską	 Łom-
nicę	 (miejscowość	 turystyczno-sportowa,	 z	 kolejka-
mi	linowymi	na	Łomnicę	i	nad	Kamienny	Staw).	Bez	
przeszkód	i	korków	po	drodze,	w	miarę	szybko	prze-
jechaliśmy	 drogę	 z	 Krakowa	 do	 Starego	 Smokowca	
położonego	na	wysokości	 1010	m	n.p.m.	u	podnóża	
Sławkowskiego	Szczytu	2452	m	n.p.m.	To	najstarsze	
ze	 słowackich	 uzdrowisk	 tatrzańskich,	 z	 kwaśnymi	
źródłami	mineralnymi	zwanymi	szczawami.	Główne	
centrum	 ruchu	 turystycznego	 po	 południowej	 stro-
nie	Tatr,	siedziba	Horskiej	Służby	TANAP,	odpowied-
nika	naszego	TOPR-u.	

Na	 Hrebienok	 wyjechaliśmy	 koleją	 terenowo-li-
nową	–	odpowiednik	naszej	kolejki	na	Gubałówkę	–	
oddaną	do	użytku	w	grudniu	1908	roku.	Jest	to	naj-
starsza	 kolejka	w	 Tatrach,	 obecnie	 przebudowana	 z	
nowymi	wagonikami.

Hrebienok	1285	m	n.p.m.	–	polska	nazwa	to	Siodeł-
ko	Smokowieckie	 –	 znajduje	 się	na	grani	 Sławkow-
skiego	Szczytu.	Punkt	widokowy	na	słowackie	Pod-
tatrze	 i	w	 głąb	 Tatr	 z	 górującym	 szczytem	Łomnicy	

2632	m	n.p.m.	Niestety	jej	wierzchołek	i	wierzchołki	
innych	szczytów	były	w	chmurach.	Kiedy	byliśmy	tu	
w	2017	roku	szczyty	były	w	pełnym	słońcu.	To	również	
węzeł	szlaków	turystycznych:	Magistrala	Tatrzańska,	
Wodospady	Zimnej	Wody,	Sławkowski	Szczyt	i	szlaki	
prowadzące	na	górne	piętra	Doliny	Zimnej	Wody.

Celem	naszej	podróży	były	–	przyciągające	wzrok	
–	dwa	białe	namioty-kopuły.	W	pierwszym	namiocie	
o	średnicy	25	m	i	wysokości	11,5	m	zobaczyliśmy	lodo-
wą	katedrę	zbudowaną	z	1880	brył	lodu	łącznej	wa-
dze	225	ton.	Całość	ładnie	podświetloną	można	było	
zobaczyć	 ze	 specjalnego	 podwyższenia.	 Minusową	
temperaturę	 zapobiegającą	 topnieniu	 lodu	 wytwa-
rzają	specjalne	agregaty.	Rzeźbę	wykonał	międzyna-
rodowy	zespół	rzeźbiarzy.	Co	roku	jest	inna	budowla,	
w	tym	roku	inspiracją	był	pożar,	który	zniszczył	Kate-
drę	Notre-Dame.

W	drugim	namiocie	podziwialiśmy	różne	lodowe	
rzeźby	m.in.	zegar,	zwierzęta	Tatr.

Atrakcja	na	Hrebienoku	przyciąga	co	roku	tłumy	
turystów.	

Po	 oglądaniu	 lodowych	 rzeźb	 podzieliliśmy	 się	
na	dwie	grupy.	Pod	moim	przewodnictwem	na	Ma-
gistralę	wyruszyło	 21	 osób,	 chętnych	na	 dalszą	wy-
cieczkę.	Po	ok.	20	minutach	dotarliśmy	na	Staroleśną	
Polankę,	gdzie	znajduje	się	kamienny	budynek,	kryty	
gontem	–	Rajnerowa	Chata	z	1865	roku,	nazwana	tak	
od	nazwiska	dzierżawcy	Starego	Smokowca	w	latach	

1833	–	68,	pierwsze	schronisko	po	południowej	stro-
nie	Tatr.	Po	odrestaurowaniu	w	latach	90-tych	ubie-
głego	wieku	obiekt	mieści	bufet	 i	muzeum	z	ekspo-
zycją	związaną	z	historią	górskich	tragarzy	zwanych	
nosiczami.	Na	dwóch	ścianach	stare	fotografie,	daw-
ny	sprzęt	górskich	tragarzy	i	 taterników.	Niepowta-
rzalna	 atmosfera	 pomieszczenia	 robi	 wrażenie	 –	 to	
trzeba	zobaczyć.	
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Niedaleko	stąd	rozdział	szlaków:	do	Sta-
roleśnej	Doliny	ze	Zbójnickiego	Schroniska	
i	do	Doliny	5-u	Stawów	Spiskich	z	Chatą	Te-
ryego.	Można	było	stąd	wrócić	do	punktu	
wyjścia	ale	cała	grupa	wyraziła	chęć	pójścia	
dalej	 tj.	do	Wodospadów	Zimnej	Wody	na	
potoku	o	takiej	nazwie	(Skośny,	Mały,	Wiel-
ki	 i	Długi).	Było	bardzo	ślisko,	trzeba	było	
bardzo	uważać.	Nie	obyło	się	tak,	jak	3	lata	
temu	 od	 jazdy	 na	 pupie.	 Grupa	 była	 zdy-
scyplinowana,	wzajemnie	sobie	pomagając	
a	 także	 innym	 turystom	 obcojęzycznym.	
Część	 z	 nas	 zeszła	 do	Małego	 i	Wielkiego	
Wodospadu	 a	 część	 pozostała	 na	 górnym	
odcinku	szlaku.	W	dobrych	humorach	wró-
ciliśmy	do	punktu	wyjścia	na	Hrebienoku.	
Była	 też	 nauka,	 że	 na	 szlaki	w	 takich	wa-
runkach	należy	mieć	odpowiednie	górskie	
obuwie,	przydają	się	też	kijki	a	nawet	małe	
raczki	pod	obuwie.

Do	 Smokowca	 zjechaliśmy	 kolejką	 wi-
dząc	z	okien	ogołocone	z	drzew	zbocza.	To	
skutki	 Wielkiej	 Kalamity	 czyli	 wielkiego	
huraganu	19	 listopada	2004	roku	–	3	mln	
m3	powalonych	drzew.

W	 drodze	 powrotnej	 była	 Koronka	 do	
Bożego	 Miłosierdzia	 i	 Różaniec.	 Zdrowi	
i	 w	 dobrych	 humorach	 powróciliśmy	 do	
Krakowa.	 Na	 koniec	 trzeba	 pochwalić	 na-
szego	 kierowcę	 pana	 Władysława	 Baś	 za	
dobrą	i	bezpieczną	jazdę.

Zdjęcia:
Anna	Gunia,	Mirosław	Kapitan

n

Z ŻYCIA PARAFIIKs. Zygmunt Kostka, proboszcz

Na	początku	 roku	 dowiedzieliśmy	 się,	 że	 na	 prośbę	Na	 początku	 roku	 dowiedzieliśmy	 się,	 że	 na	 prośbę	
abp.	Marka	Jędraszewskiego,	z	okazji	jubileuszu	100.	abp.	Marka	Jędraszewskiego,	z	okazji	jubileuszu	100.	
rocznicy	urodzin	Karola	Wojtyły,	Penitencjaria	Apo-rocznicy	urodzin	Karola	Wojtyły,	Penitencjaria	Apo-
stolska	 udzieliła	 odpustu	 zupełnego	 wiernym	 piel-stolska	 udzieliła	 odpustu	 zupełnego	 wiernym	 piel-
grzymującym	do	kościołów	związanych	ze	św.	Janem	grzymującym	do	kościołów	związanych	ze	św.	Janem	
Pawłem	II	w	Archidiecezji	Krakowskiej.Pawłem	II	w	Archidiecezji	Krakowskiej.

Z	dekretu	dowiedzieliśmy	się	że	tym	przywilejem	
zostały	obdarzone	następujące	świątynie:

Biskupią katedrę na Wawelu, krakowskie 
sanktuarium dedykowane papieżowi Polako-
wi na Białych Morzach, świątynie, w których 
posługiwał jako wikariusz (kościół parafialny 
Wniebowzięcia NMP w Niegowici i kościół pa-
rafialny świętego Floriana w Krakowie), świą-
tynie w rodzinnych Wadowicach (kościoły pa-
rafialne Ofiarowania NMP i świętego Piotra 
Apostoła) oraz umiłowanej Kalwarii Zebrzy-
dowskiej (Bazylika Matki Bożej Anielskiej i ko-
ściół parafialny pw. świętego Józefa), a także 
kościoły parafialne pod wezwaniem św. Jana 
Pawła II w Nowym Targu, w Podsarniu-Har-
kabuzie oraz w Krzeszowicach.

Odpust	zupełny.	Gdzie?	W	naszym	kościele!Odpust	zupełny.	Gdzie?	W	naszym	kościele!

Jak	widać	naszej	świątyni	tam	zabrakło.	Dlatego	
napisałem	 pismo	 do	 Ks.	 Arcybiskupa	Marka	 Jędra-
szewskiego,	wyrażając	gorącą	prośbę	by	i	kościół	na	
Dębnikach	mógł	być	obdarzony	tym	przywilejem.	Po-
danie	dotarło	do	Rzymu	i	na	początku	maja	otrzyma-
liśmy	radosną	wiadomość:

„Wierni otrzymują odpust, jeśli pielgrzymując „Wierni otrzymują odpust, jeśli pielgrzymując 
nawiedzą kościół parafialny pod wezwaniem nawiedzą kościół parafialny pod wezwaniem 
św. Stanisława Kostki w krakowskiej dzielni-św. Stanisława Kostki w krakowskiej dzielni-
cy zwanej powszechnie „Dębniki” i tam będą cy zwanej powszechnie „Dębniki” i tam będą 
pobożnie uczestniczyć w nabożeństwach jubi-pobożnie uczestniczyć w nabożeństwach jubi-
leuszowych lub przynajmniej przez odpowied-leuszowych lub przynajmniej przez odpowied-
ni czas poświęcą się pobożnym rozmyślaniom ni czas poświęcą się pobożnym rozmyślaniom 
przy relikwiach św. Jana Pawła II i zakończą je przy relikwiach św. Jana Pawła II i zakończą je 
Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz we-Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz we-
zwaniem Najświętszej Maryi Panny i św. Jana zwaniem Najświętszej Maryi Panny i św. Jana 
Pawła II.”Pawła II.”

To	fragment	Dekretu	Penitencjarny	Apostolskiej.	
Zachęcam	do	przeczytania	całości	–	poniżej	–	i	powia-
domienia	innych	osób.	
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Prot.	Nr	237/20/I

DEKRET

PENITENCJARIA	APOSTOLSKA	dla	powiększenia	pobożności	wiernych	i	dla	zbawienia	dusz,	
mocą	władzy	udzielonej	specjalnie	przez	Jego	Świątobliwość,	Ojca	w	Chrystusie	i	Pana	naszego,	z	Bożej	
Opatrzności	Papieża	Franciszka,	przychyliwszy	się	do	niedawno	wniesionych	próśb	Najdostojniejszego	
Biskupa	Marka	Jędraszewskiego,	Arcybiskupa	Metropolity	Krakowskiego,	w	setną	rocznicę	urodzin	
św.	Jana	Pawła	II,	który	urodził	się	jako	Karol	Wojtyła	dnia	18	maja	1920	roku	w	Wadowicach,	we	
wspomnianej	 archidiecezji,	 udziela	 łaskawie	 z	niebiańskich	 skarbców	Kościoła	odpustu	 zupełnego	
pod	zwykłymi	warunkami	(Spowiedź	św.,	Komunia	św.	oraz	modlitwa	wedle	intencji	Ojca	św.).	Może	
on	być	uzyskany	przez	wiernych	poruszonych	miłością	i	szczerze	pokutujących	przez	cały	rok	2020.	
Z	własnego	wyboru	mogą	ofiarować	go	także	za	wiernych	zmarłych,	pokutujących	w	czyśćcu.

Wierni	 otrzymują	 odpust,	 jeśli	 pielgrzymując	 nawiedzą	 kościół	 parafialny	 pod	 wezwaniem	
św.	Stanisława	Kostki	w	krakowskiej	dzielnicy	zwanej	powszechnie	„Dębniki”	 i	tam	będą	pobożnie	
uczestniczyć	w	nabożeństwach	jubileuszowych	lub	przynajmniej	przez	odpowiedni	czas	poświęcą	się	
pobożnym	rozmyślaniom	przy	relikwiach	św.	Jana	Pawła	II	i	zakończą	je	Modlitwą	Pańską,	Wyznaniem	
Wiary	oraz	wezwaniem	Najświętszej	Maryi	Panny	i	św.	Jana	Pawła	II.

Starsi,	chorzy	i	wszyscy,	którzy	z	poważnych	przyczyn	nie	mogą	opuszczać	domu,	również	mogą	
uzyskać	 odpust	 zupełny,	 o	 ile	 będą	 łączyć	 się	 duchowo	 z	 odprawianymi	 nabożeństwami,	 a	 swoje	
modlitwy,	cierpienia	i	trudy	życia	ofiarują	miłosiernemu	Bogu,	wyzbywając	się	przy	tym	przywiązania	
do	jakiegokolwiek	grzechu	i	wzbudzając	intencję	wypełnienia	trzech	zwyczajowych	warunków,	gdy	
tylko	będzie	to	możliwe.

Aby	zaś	przystęp	do	łaski	Bożej,	której	można	dostąpić	przez	pośrednictwo	władzy	kluczy	Kościoła,	
był	prostszy	z	przyczyn	duszpasterskich,	Penitencjaria	usilnie	prosi,	żeby	ojcowie	ze	Zgromadzenia	św.	
Franciszka	Salezego,	którym	powierzono	wspomniany	kościół,	chętnie	i	z	gotowością	poświęcali	się	
sprawowaniu	sakramentu	Pokuty.

	Dekret	pozostaje	ważny	przez	cały	Rok	Jubileuszowy	św.	Jana	Pawła	II.
	Bez	względu	na	jakiekolwiek	przeciwstawne	postanowienia.
	Dan	w	Rzymie,	w	siedzibie	Penitencjarii	Apostolskiej	dnia	9	marca,	roku	Pańskiego	2020.

Mauro	Kardynał	Piacenza																									ks.	Krzysztof	Nykiel
											Penitencjarz																																								Większy	Regens
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Święto	 Trójcy	 Świętej	 (Uroczystość	 Trójcy	 Przenaj-
świętszej)	 jest	 jednym	 z	 najważniejszych	 liturgicz-
nych	 świąt	 chrześcijańskich,	 obchodzonych	 ku	 czci	
Trójcy	 Świętej:	 Boga	 Ojca,	 Syna	 i	 Ducha	 Świętego.	
W	 kościołach	 zachodnich	 przypada	 na	 niedzielę	
po	 Zesłaniu	 Ducha	 Świętego,	 zaś	 według	 tradycji	
wschodniej	obchodzone	jest	w	niedzielę	Pięćdziesiąt-
nicy.	W	tym	roku	obchodzimy	je	7	czerwca.	Gorąco	za-
chęcam	do	lektury	nie	tylko	Pisma	Świętego	Starego	
i	Nowego	Testamentu,	ale	także	Katechizmu	Kościoła	
Katolickiego.	Poniżej	zamieszczam	ujęcie	istoty	wspo-
mnianego	święta	w	formie	tekstu	z	katechizmu,	przy	
mojej	nieznacznej	redakcji.	Wybór	tekstu	na	podsta-
wie:	KKK	232-260.

Chrześcijanie	przyjmują	sakrament	chrztu	w	imię	
Ojca	 i	 Syna,	 i	 Ducha	 Świętego.	 Zgromadzeni	 w	 ko-
ściele	wierni	odpowiadają	„wierzę”	na	trzykrotne	py-
tanie,	które	wymaga	od	nich	wyznania	wiary	w	Ojca,	
Syna	 i	 Ducha	 Świętego	 –	 wiara	 wszystkich	 chrze-
ścijan	opiera	 się	na	Trójcy	Świętej.	Chrześcijanie	 są	
chrzczeni	 „w	 imię”	 –	a	nie	 „w	 imiona”	–	Ojca	 i	Syna,	
i	Ducha	Świętego,	ponieważ	jest	tylko	jeden	Bóg,	Oj-
ciec	wszechmogący,	i	Jego	jedyny	Syn,	i	Duch	Święty:	
Trójca	Święta.	

Tajemnica	Trójcy	Świętej	stanowi	centrum	wiary	
i	życia	chrześcijańskiego.	Jest	tajemnicą	Boga	w	sobie	
samym,	a	więc	źródłem	wszystkich	innych	tajemnic	
wiary	oraz	światłem,	które	 je	oświeca.	Tajemnica	ta	
jest	 najbardziej	 podstawowym	 i	 istotnym	 naucza-
niem	w	hierarchii	prawd	wiary.	Cała	historia	zbawie-
nia	nie	jest	niczym	innym,	jak	historią	drogi	 i	środ-
ków,	przez	które	prawdziwy	i	jedyny	Bóg,	Ojciec,	Syn	
i	Duch	Święty,	 objawia	 się,	 pojednuje	 i	 jednoczy	 ze	
sobą	ludzi,	którzy	odwracają	się	od	grzechu.	W	kate-
chizmie	mamy	wyłożone,	w	jaki	sposób	została	obja-
wiona	tajemnica	Trójcy	Świętej,	jak	Kościół	sformuło-
wał	naukę	wiary	o	tej	tajemnicy,	i	w	końcu,	jak	przez	
Boskie	posłania	Syna	 i	Ducha	Świętego	Bóg	Ojciec	
spełnia	 zamysł	 życzliwości	 stworzenia,	 odkupienia	
i	uświęcenia.	

Ojcowie	 Kościoła	 rozróżniają	 Teologię	 i	 Eko-
nomię,	 określając	 pierwszym	 pojęciem	 tajemnicę	

wewnętrznego	życia	Boga-Trójcy,	a	drugim	wszystkie	
dzieła	Boże,	przez	które	On	się	objawia	i	udziela	swe-
go	życia.	Przez	Ekonomię	objawiła	się	nam	Teologia	
i	na	odwrót,	Teologia	wyjaśnia	całą	Ekonomię.	Dzie-
ła	Boga	objawiają,	kim	On	jest	w	sobie	samym	i	na	
odwrót	–	tajemnica	Jego	wewnętrznego	Bytu	oświeca	
rozumienie	wszystkich	 Jego	dzieł.	Analogicznie	 jest	
również	 między	 osobami	 ludzkimi.	 Osoba	 ukazuje	
się	w	swoim	działaniu,	a	im	lepiej	znamy	osobę,	tym	
lepiej	rozumiemy	jej	działanie.	Trójca	jest	tajemnicą	
wiary	 w	 sensie	 ścisłym,	 jedną	 z	 ukrytych	 tajemnic	
Boga,	 które	 nie	mogą	 być	 poznane,	 jeśli	 nie	 są	 ob-
jawione	 przez	 Boga.	 Oczywiście	 Bóg	 zostawił	 ślady	
swego	trynitarnego	bytu	w	swoim	dziele	stworzenia	
i	w	 swoim	Objawieniu	w	Starym	Testamencie.	We-
wnętrzność	 Jego	 Bytu	 jako	 Trójcy	 Świętej	 stanowi	
tajemnicę	niedostępną	dla	samego	rozumu,	a	nawet	
dla	wiary	Izraela	przed	wcieleniem	Syna	Bożego	i	po-
słaniem	Ducha	Świętego.

Wzywanie	Boga	jako	„Ojca”	jest	znane	w	wielu	re-
ligiach.	Bóstwo	często	 jest	uważane	 za	 „ojca	bogów	
i	ludzi”.	W	Izraelu	Bóg	jest	nazywany	Ojcem,	dlatego	
że	 jest	 Stwórcą	 świata.	 Bóg	 jest	 Ojcem	 jeszcze	 bar-
dziej	z	racji	Przymierza	i	daru	Prawa	danego	Izraelo-
wi,	Jego	„synowi	pierworodnemu”	(Wj	4,	22).	Jest	tak-
że	nazywany	Ojcem	króla	Izraela.	W	sposób	zupełnie	
szczególny	jest	Ojcem	ubogich,	sierot	i	wdów,	którzy	
są	objęci	Jego	miłującą	opieką.	Określając	Boga	imie-
niem	„Ojciec”,	język	wiary	wskazuje	przede	wszystkim	
na	dwa	aspekty:	 że	Bóg	 jest	 pierwszym	początkiem	
wszystkiego	 i	 transcendentnym	 autorytetem	 oraz,	
że	równocześnie	jest	dobrocią	i	miłującą	troską	obej-
mującą	wszystkie	swoje	dzieci.	Ta	ojcowska	tkliwość	
Boga	może	być	wyrażona	w	obrazie	macierzyństwa,	
który	 jeszcze	bardziej	uwydatnia	 immanencję	Boga,	
czyli	 bliskość	 między	 Bogiem	 i	 stworzeniem.	 Język	
wiary	czerpie	więc	z	 ludzkiego	doświadczenia	 rodzi-
ców,	którzy	w	pewien	sposób	są	dla	człowieka	pierw-
szymi	 przedstawicielami	 Boga.	 Jednak	 doświadcze-
nie	to	mówi	także,	że	rodzice	ziemscy	są	omylni	i	że	
mogą	zdeformować	oblicze	ojcostwa	i	macierzyństwa.	
Należy	więc	przypomnieć,	że	Bóg	przekracza	ludzkie	

CZERWCOWE 
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rozróżnienie	płci.	Nie	jest	ani	mężczyzną,	ani	kobietą,	
jest	Bogiem.	Przekracza	także	ludzkie	ojcostwo	i	ma-
cierzyństwo,	chociaż	jest	ich	początkiem	i	miarą:	nikt	
nie	jest	ojcem	tak	jak	Bóg.	Jezus	objawił,	że	Bóg	jest	
Ojcem	w	niezwykłym	sensie;	jest	Nim	nie	tylko	jako	
Stwórca;	 jest	On	wiecznie	Ojcem	w	relacji	do	swoje-
go	 jedynego	Syna,	który	wzajemnie	 jest	Synem	tyl-
ko	w	relacji	do	swego	Ojca:	„Nikt	nie	zna	Syna,	tylko	
Ojciec,	 ani	Ojca	nikt	nie	 zna,	 tylko	Syn	 i	 ten,	komu	
Syn	zechce	objawić”	(Mt	11,	27).	Dlatego	właśnie	Apo-
stołowie	 wyznają	 Jezusa	 jako	 Słowo,	 które	 na	 po-
czątku	było	u	Boga	 i	 jest	Bogiem,	 jako	„obraz	Boga	
niewidzialnego”,	 jako	odblask	Jego	chwały	i	odbicie	
Jego	istoty.	W	ślad	za	nimi,	zgodnie	z	Tradycją	apo-
stolską,	Kościół	wyznał	w	325	r.	na	pierwszym	sobo-
rze	powszechnym	w	Nicei,	 że	Syn	 jest	współistotny	
Ojcu,	czyli	że	jest	z	Nim	jednym	Bogiem.	Drugi	sobór	
powszechny	zgromadzony	w	Konstantynopolu	w	381	
r.	 zachował	 to	 wyrażenie	 w	 swoim	 sformułowaniu	
Credo	nicejskiego	 i	wyznał,	 że	wierzy	w	Syna	Boże-
go	Jednorodzonego,	który	z	Ojca	jest	zrodzony	przed	
wszystkimi	wiekami,	Bóg	z	Boga,	Światłość	ze	Świa-
tłości,	Bóg	prawdziwy	 z	Boga	prawdziwego,	 zrodzo-
ny,	a	nie	stworzony,	współistotny	Ojcu.

Przed	swoją	Paschą	Jezus	zapowiada	zesłanie	„in-
nego	Parakleta”	(Rzecznika),	Ducha	Świętego.	Duch,	
który	działa	począwszy	od	stworzenia,	a	niegdyś	mó-
wił	przez	proroków,	będzie	teraz	z	uczniami	i	będzie	
w	nich,	aby	ich	nauczyć	wszystkiego	i	prowadzić	do	
całej	 prawdy.	W	 ten	 sposób	Duch	Święty	 jest	 obja-
wiony	jako	odrębna	Osoba	Boska	w	relacji	do	Jezusa	
i	do	Ojca.	Wieczny	początek	Ducha	objawia	się	w	Jego	
ziemskim	posłaniu.	Duch	Święty	zostaje	posłany	do	
Apostołów	i	do	Kościoła,	zarówno	przez	Ojca	w	imie-
niu	Syna,	jak	i	osobiście	przez	Syna	po	Jego	powrocie	
do	Ojca.	Posłanie	Osoby	Ducha	po	uwielbieniu	Jezu-
sa	objawia	w	pełni	 tajemnicę	Trójcy	Świętej.	Wiara	
apostolska	dotycząca	Ducha	Świętego	została	wyzna-
na	przez	drugi	sobór	powszechny	w	Konstantynopo-
lu	w	381	r.:	Wierzymy	w	Ducha	Świętego,	Pana	i	Oży-
wiciela,	który	od	Ojca	pochodzi.	

Kościół	uznaje	w	ten	sposób	Ojca	za	źródło	i	po-
czątek	całej	Boskości.	Wieczny	początek	Ducha	Świę-
tego	nie	jest	jednak	bez	związku	z	początkiem	Syna:	
Duch	Święty,	który	jest	Trzecią	Osobą	Trójcy,	jest	Bo-
giem,	 jednym	 i	 równym	Ojcu	 i	 Synowi,	 z	 tej	 samej	

substancji	i	z	tej	samej	natury.	Nie	mówi	się,	że	jest	
tylko	Duchem	Ojca,	ale	Duchem	Ojca	i	Syna.	Credo	
Nicejsko-Konstantynopolitańskie	 Kościoła	 wyzna-
je:	 Z	 Ojcem	 i	 Synem	wspólnie	 odbiera	 uwielbienie	
i	chwałę.	Credo	tradycji	łacińskiej	wyznaje,	że	Duch	
Święty	 pochodzi	 od	 Ojca	 i	 Syna.	 Sobór	 Florencki	
w	1439	r.	precyzuje:	Duch	Święty	swoją	istotę	i	swój	
samoistny	byt	ma	 równocześnie	 od	Ojca	 i	 od	 Syna	
i	wiecznie	 pochodzi	 od	Ojca,	 jak	 i	 od	 Syna	 jako	 od	
jednego	Początku	i	jednego	Tchnienia...	A	ponieważ	
wszystko	to,	co	jest	Ojca,	oprócz	bycia	Ojcem,	Ojciec	
sam	 dał	 swemu	 jedynemu	 Synowi,	 rodząc	 Go,	 dla-
tego	 Syn	ma	 także	 odwiecznie	 od	Ojca	 to,	 że	Duch	
Święty	pochodzi	od	Niego	w	sposób	wieczny	jak	od	
Ojca	(...)

Objawiona	 prawda	 Trójcy	 Świętej	 znajduje	 się	
od	 początku	 u	 źródeł	 żywej	 wiary	 Kościoła,	 przede	
wszystkim	 za	 pośrednictwem	 chrztu.	 Znajduje	 ona	
swój	wyraz	w	chrzcielnej	regule	wiary,	sformułowanej	
w	przepowiadaniu,	katechezie	 i	modlitwie	Kościoła.	
Takie	sformułowania	znajdują	się	już	w	pismach	apo-
stolskich,	 jak	świadczy	o	tym	pozdrowienie	przyjęte	
w	liturgii	eucharystycznej:	„Łaska	Pana	Jezusa	Chry-
stusa,	miłość	Boga	i	dar	jedności	w	Duchu	Świętym	
niech	będą	z	wami	wszystkimi”.	W	ciągu	pierwszych	
wieków	 Kościół	 starał	 się	 wyraźniej	 sformułować	
swoją	wiarę	trynitarną,	zarówno	w	celu	pogłębienia	
własnego	rozumienia	wiary,	jak	również	w	celu	obro-
ny	jej	przed	błędami,	które	ją	zniekształcały.	Było	to	
dziełem	 pierwszych	 soborów,	 wspomaganych	 przez	
refleksję	teologiczną	Ojców	Kościoła	i	podtrzymywa-
nych	zmysłem	wiary	ludu	chrześcijańskiego.

Dla	 sformułowania	 dogmatu	 Trójcy	 Świętej	 Ko-
ściół	musiał	rozwinąć	własną	terminologię	za	pomo-
cą	pojęć	filozoficznych:	„substancja”,	„osoba”	lub	„hi-
postaza”,	„relacja”	itd.	Czyniąc	to,	nie	podporządkował	
wiary,	mądrości	ludzkiej,	ale	nadał	nowy,	niezwykły	
sens	 tym	 pojęciom,	 przeznaczonym	 odtąd	 także	 do	
oznaczania	niewypowiedzianej	tajemnicy,	która	nie-
skończenie	przekracza	 to,	 co	my	po	 ludzku	możemy	
pojąć.	 Kościół	 posługuje	 się	 pojęciem	 „substancja”	
(oddawanym	niekiedy	także	przez	„istota”	lub	„natu-
ra”),	by	określić	Boski	Byt	w	jego	jedności,	pojęciem	
„osoba”	lub	„hipostaza”,	by	określić	Ojca,	Syna	i	Du-
cha	 Świętego	 w	 tym,	 czym	 rzeczywiście	 różnią	 się	
między	sobą,	a	pojęciem	„relacja”,	by	określić	fakt,	że	

CZERWCOWE ŚWIĘTA

rozróżnienie	Osób	Boskich	opiera	się	na	Ich	wzajem-
nym	odniesieniu	do	siebie.

Trójca	 jest	 jednością.	 Nie	 wyznajemy	 trzech	 bo-
gów,	 ale	 jednego	 Boga	 w	 trzech	 osobach:	 „Trójcę	
współistotną”.	Osoby	Boskie	nie	dzielą	między	siebie	
jedynej	Boskości,	ale	każda	z	nich	jest	całym	Bogiem:	
Ojciec	 jest	 tym	 samym	 co	 Syn,	 Syn	 tym	 samym	 co	
Ojciec,	Duch	Święty	 tym	 samym	 co	Ojciec	 i	 Syn,	 to	
znaczy	jednym	Bogiem	co	do	natury.	Każda	z	trzech	
Osób	 jest	 tą	 rzeczywistością,	 to	 znaczy	 substancją,	
istotą	 lub	 naturą	 Bożą.	 Osoby	 Boskie	 rzeczywiście	
różnią	się	między	sobą.	Bóg	jest	jedyny,	ale	„nie	jakby	
samotny”.	„Ojciec”,	„Syn”,	„Duch	Święty”	nie	są	tylko	
imionami	oznaczającymi	sposoby	istnienia	Boskiego	
bytu,	ponieważ	te	Osoby	rzeczywiście	różnią	się	mię-
dzy	 sobą:	 „Ojciec	nie	 jest	 tym	 samym	kim	 jest	 Syn,	
Syn	 tym	 samym	 kim	 Ojciec,	 ani	 Duch	 Święty	 tym	
samym	kim	Ojciec	 czy	Syn.	Różnią	 się	między	 sobą	
relacjami	pochodzenia:	„Ojciec	jest	Tym,	który	rodzi;	
Syn	Tym,	który	jest	rodzony;	Duch	Święty	Tym,	który	
pochodzi”.	Jedność	Boska	jest	trynitarna.	Osoby	Bo-
skie	 pozostają	 we	 wzajemnych	 relacjach.	 Rzeczywi-
ste	rozróżnienie	Osób	Boskich	–	ponieważ	nie	dzieli	
jedności	Bożej	–	polega	jedynie	na	relacjach,	w	jakich	
pozostaje	jedna	z	nich	w	stosunku	do	innych:	w	rela-
cyjnych	imionach	Osób	Boskich	Ojciec	jest	odniesio-
ny	do	Syna,	Syn	do	Ojca,	Duch	Święty	do	Ojca	i	Syna;	
gdy	mówimy	o	tych	trzech	Osobach,	rozważając	rela-
cje,	wierzymy	jednak	w	jedną	naturę,	czyli	substancję.	

Rzeczywiście,	wszystko	jest	w	Nich	jednym,	gdzie	nie	
zachodzi	 przeciwstawność	 relacji.	 Z	 powodu	 tej	 jed-
ności	Ojciec	jest	cały	w	Synu,	cały	w	Duchu	Świętym,	
Syn	 jest	 cały	w	Ojcu,	 cały	w	Duchu	Świętym,	Duch	
Święty	jest	cały	w	Ojcu,	cały	w	Synu	(...)

Bóg	 jest	 wiecznym	 szczęściem,	 nieśmiertelnym	
życiem,	 światłem	 nie	 znającym	 zachodu,	 Bóg	 jest	
Miłością:	Ojciec,	Syn	i	Duch	Święty.	Bóg	chce	w	spo-
sób	wolny	udzielać	chwały	swego	szczęśliwego	życia.	
Taki	jest	Jego	zamysł	życzliwości,	który	powziął	przed	
stworzeniem	 świata	 w	 swoim	 umiłowanym	 Synu,	
przeznaczając	 nas	 dla	 siebie	 jako	 przybrane	 dzieci	
przez	 Jezusa	 Chrystusa.	 Zamysł	 ten	 jest	 łaską	 daną	
przed	wiecznymi	czasami,	mającą	swoje	źródło	w	mi-
łości	trynitarnej.	Rozwija	się	on	w	dziele	stworzenia,	
w	całej	historii	zbawienia	po	upadku	człowieka,	w	po-
słaniu	Syna	i	Ducha	Świętego,	a	przedłużeniem	tego	
posłania	jest	posłanie	Kościoła.	Cała	ekonomia	Boża	
jest	wspólnym	dziełem	 trzech	Osób	Bożych.	Podob-
nie	 bowiem,	 jak	 Trójca	ma	 jedną	 i	 tę	 samą	 naturę,	
tak	ma	również	jedno	i	to	samo	działanie.	Ojciec,	Syn	
i	Duch	Święty	nie	są	trzema	zasadami	stworzeń,	ale	
jedną	 zasadą.	 Każda	 jednak	 Osoba	 Boża	 wypełnia	
wspólne	dzieło	według	osobowej	właściwości.	W	ten	
sposób	 Kościół,	 powołując	 się	 na	 Nowy	 Testament	
wyznaje:	„Jeden	jest	Bóg	i	Ojciec,	od	którego	wszyst-
ko	 pochodzi,	 jeden	 Pan	 Jezus	 Chrystus,	 dla	 które-
go	 jest	wszystko,	 jeden	Duch	Święty	w	którym	 jest	
wszystko”.	Właściwości	Osób	Boskich	objawiają	 się	
przede	 wszystkim	 w	 Boskich	 posłaniach	 wcielenia	
Syna	i	daru	Ducha	Świętego.

Cała	 ekonomia	 Boża	 to	 dzieło	 zarazem	 wspólne	
i	osobowe,	pozwala	poznać	właściwości	Osób	Bożych	
oraz	 Ich	 jedną	 naturę.	 Także	 całe	 życie	 chrześcijań-
skie	 jest	komunią	z	każdą	z	Osób	Bożych,	bez	 jakie-
gokolwiek	ich	rozdzielenia.	Kto	oddaje	chwałę	Ojcu,	
czyni	 to	 przez	 Syna	w	Duchu	Świętym;	 kto	 idzie	 za	
Chrystusem,	 czyni	 to,	 ponieważ	 Ojciec	 go	 pociąga,	
a	Duch	porusza.	 Celem	ostatecznym	 całej	 ekonomii	
Bożej	 jest	 wejście	 stworzeń	 do	 doskonałej	 jedności	
Trójcy	 Świętej.	 Ale	 już	 teraz	 jesteśmy	 wezwani,	 by	
być	mieszkaniem	Najświętszej	Trójcy:	„Jeśli	Mnie	kto	
miłuje,	będzie	zachowywał	moją	naukę,	a	Ojciec	mój	
umiłuje	go	i	przyjdziemy	do	niego,	i	będziemy	u	niego	
przebywać”	(J	14,	23).	

n
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tego	 nakazywać	 ani	 regulować.	 Jednak	 wraz	 z	 roz-tego	 nakazywać	 ani	 regulować.	 Jednak	 wraz	 z	 roz-
wojem	 chrześcijaństwa	 w	 kalendarzu	 liturgicznym	wojem	 chrześcijaństwa	 w	 kalendarzu	 liturgicznym	
pojawiały	 się	 dodatkowe	 święta	 i	 uroczystości	 (np.	pojawiały	 się	 dodatkowe	 święta	 i	 uroczystości	 (np.	
Boże	Ciało	czy	Wszystkich	Świętych).	Problem	w	tym,	Boże	Ciało	czy	Wszystkich	Świętych).	Problem	w	tym,	
że	niektóre	święta	wypadały	w	dni	normalnej	pracy,	że	niektóre	święta	wypadały	w	dni	normalnej	pracy,	
dlatego	uczestnictwo	w	Eucharystii	zaczęło	pachnieć	dlatego	uczestnictwo	w	Eucharystii	zaczęło	pachnieć	
fikcją	i	rodziło	rozterki	w	katolickich	sumieniach.	Pa-fikcją	i	rodziło	rozterki	w	katolickich	sumieniach.	Pa-
miętajmy,	że	my	w	Krakowie	mamy	kościół	praktycz-miętajmy,	że	my	w	Krakowie	mamy	kościół	praktycz-
nie	„co	krok”,	ale	są	obszary	gdzie	do	kościoła	trzeba	nie	„co	krok”,	ale	są	obszary	gdzie	do	kościoła	trzeba	
pokonać	wiele	kilometrów.	pokonać	wiele	kilometrów.	

Polscy	biskupi	poprosili	więc	Watykan,	by	zgodził	Polscy	biskupi	poprosili	więc	Watykan,	by	zgodził	
się	na	mały	remanent	kalendarza.	W	ten	sposób	po-się	na	mały	remanent	kalendarza.	W	ten	sposób	po-
wstała	 lista	 świąt,	 które	 przypadają	 poza	 niedzielą,	wstała	 lista	 świąt,	 które	 przypadają	 poza	 niedzielą,	
a	są	obowiązkowe.	Obowiązuje	ona	od	30	listopada	a	są	obowiązkowe.	Obowiązuje	ona	od	30	listopada	
2003	roku.	Tym,	którzy	po	przeczytaniu	tej	listy	zro-2003	roku.	Tym,	którzy	po	przeczytaniu	tej	listy	zro-
bią	 wielkie	 oczy,	 wyjaśniamy,	 iż	 jedynym	 świętem	bią	 wielkie	 oczy,	 wyjaśniamy,	 iż	 jedynym	 świętem	
nakazanym,	przypadającym	w	dniu	pracy,	pozostaje	nakazanym,	przypadającym	w	dniu	pracy,	pozostaje	
uroczystość	Objawienia	 Pańskiego,	 czyli	 6	 stycznia.	uroczystość	Objawienia	 Pańskiego,	 czyli	 6	 stycznia.	
Inni	natomiast	mogą	się	zdziwić	że	Watykan	zgodził	Inni	natomiast	mogą	się	zdziwić	że	Watykan	zgodził	
się	usunąć	z	listy	świąt	nakazanych	takie	dni	jak	Nie-się	usunąć	z	listy	świąt	nakazanych	takie	dni	jak	Nie-
pokalane	Poczęcie	Maryi	 (8	 grudnia),	 św.	 Józefa	 (19	pokalane	Poczęcie	Maryi	 (8	 grudnia),	 św.	 Józefa	 (19	
marca),	św.	Piotra	i	Pawła	(29	czerwca),	św.	Szczepa-marca),	św.	Piotra	i	Pawła	(29	czerwca),	św.	Szczepa-
na	 (26	 grudnia)	 czy	 Poniedziałek	 wielkanocny.	 Do-na	 (26	 grudnia)	 czy	 Poniedziałek	 wielkanocny.	 Do-
dam,	 że	 nakazowi	 uczestniczenia	 we	 Mszy	 świętej	dam,	 że	 nakazowi	 uczestniczenia	 we	 Mszy	 świętej	
czyni	 zadość	 ten,	 kto	 bierze	w	niej	 udział,	 gdziekol-czyni	 zadość	 ten,	 kto	 bierze	w	niej	 udział,	 gdziekol-
wiek	 jest	 odprawiana	 w	 obrządku	 katolickim,	 bądź	wiek	 jest	 odprawiana	 w	 obrządku	 katolickim,	 bądź	
w	 sam	 dzień	 świąteczny,	 bądź	 też	 wieczorem	 dnia	w	 sam	 dzień	 świąteczny,	 bądź	 też	 wieczorem	 dnia	
poprzedzającego.	poprzedzającego.	

Skoro	Kościół,	który	–	jak	wierzymy	–	działa	z	in-Skoro	Kościół,	który	–	jak	wierzymy	–	działa	z	in-
spiracji	Ducha	Świętego,	 dziś	mówi	mi,	 że	 owe	nie-spiracji	Ducha	Świętego,	 dziś	mówi	mi,	 że	 owe	nie-
spełna	60	mszy	w	 ciągu	 roku	 to	minimum,	 poniżej	spełna	60	mszy	w	 ciągu	 roku	 to	minimum,	 poniżej	
którego	zaczyna	się	erozja	życia	duchowego,	to	powi-którego	zaczyna	się	erozja	życia	duchowego,	to	powi-
nienem	taki	głos	poważnie	wziąć	pod	uwagę.nienem	taki	głos	poważnie	wziąć	pod	uwagę.

Ponadto	święta	nakazane	mogą	też	nas	nauczyć	Ponadto	święta	nakazane	mogą	też	nas	nauczyć	
bardzo	ważnej,	 a	 coraz	 bardziej	 zapomnianej	 umie-bardzo	ważnej,	 a	 coraz	 bardziej	 zapomnianej	 umie-
jętności:	 świętowania	 w	 odróżnieniu	 do	 leniucho-jętności:	 świętowania	 w	 odróżnieniu	 do	 leniucho-
wania.	Na	 chwilę	 znaleźć	 się	 z	 powrotem	w	 naszej	wania.	Na	 chwilę	 znaleźć	 się	 z	 powrotem	w	 naszej	
Ojczyźnie	do	której	dążymy,	w	niebie.	Chodzenie	do	Ojczyźnie	do	której	dążymy,	w	niebie.	Chodzenie	do	
kościoła	 (i	 z	 Kościołem	pod	 rękę)	 przynosi	 korzyści	kościoła	 (i	 z	 Kościołem	pod	 rękę)	 przynosi	 korzyści	
duchowe.	duchowe.	

Podsumowując	 tę	 katechezę	 o	 świętach	 naka-Podsumowując	 tę	 katechezę	 o	 świętach	 naka-
zanych,	 zapamiętaj	 ich	 listę.	 Świętami	 nakazanymi	zanych,	 zapamiętaj	 ich	 listę.	 Świętami	 nakazanymi	
w	Polsce,	poza	wszystkimi	niedzielami,	są:w	Polsce,	poza	wszystkimi	niedzielami,	są:

•	 uroczystość	Narodzenia	Pańskiego	(25	grudnia)•	 uroczystość	Narodzenia	Pańskiego	(25	grudnia)

•	 uroczystość	Świętej	Bożej	Rodzicielki	(1	stycznia)•	 uroczystość	Świętej	Bożej	Rodzicielki	(1	stycznia)

•	 uroczystość	Objawienia	Pańskiego	(6	stycznia)•	 uroczystość	Objawienia	Pańskiego	(6	stycznia)

•	 uroczystość	Najświętszego	Ciała	i	Krwi	Chrystusa	•	 uroczystość	Najświętszego	Ciała	i	Krwi	Chrystusa	
–	Boże	Ciało	(11	czerwca	2020)–	Boże	Ciało	(11	czerwca	2020)

•	 uroczystość	Wniebowzięcia	 Najświętszej	Maryi	•	 uroczystość	Wniebowzięcia	 Najświętszej	Maryi	
Panny	(15	sierpnia)Panny	(15	sierpnia)

•	 uroczystość	Wszystkich	Świętych	(1	listopada).•	 uroczystość	Wszystkich	Świętych	(1	listopada).

Na	powyższej	 liście	nie	uwzględniono	uroczysto-Na	powyższej	 liście	nie	uwzględniono	uroczysto-
ści	 przypadających	 w	 niedziele	 (np.	 Wielkanoc	 czy	ści	 przypadających	 w	 niedziele	 (np.	 Wielkanoc	 czy	
Wniebowstąpienie	 Pańskie	 przeniesione	 na	 7.	 nie-Wniebowstąpienie	 Pańskie	 przeniesione	 na	 7.	 nie-
dzielę	wielkanocną	 od	 2003	 r.),	 ponieważ	 niedziela	dzielę	wielkanocną	 od	 2003	 r.),	 ponieważ	 niedziela	
zawsze	jest	„świętem	nakazanym”.zawsze	jest	„świętem	nakazanym”.

Katecheza	7 Katecheza	7 
Pytanie:	Pytanie:	

Pamiętamy	 wszyscy	 ostatnie	 słowa	 Jezusa	 powie-Pamiętamy	 wszyscy	 ostatnie	 słowa	 Jezusa	 powie-
dziane	do	 Jego	uczniów:	 „Idźcie	na	 cały	 świat	 i	gło-dziane	do	 Jego	uczniów:	 „Idźcie	na	 cały	 świat	 i	gło-
ście	Ewangelię	wszelkiemu	stworzeniu!	Kto	uwierzy	ście	Ewangelię	wszelkiemu	stworzeniu!	Kto	uwierzy	
i	przyjmie	chrzest,	będzie	zbawiony;	a	kto	nie	uwie-i	przyjmie	chrzest,	będzie	zbawiony;	a	kto	nie	uwie-
rzy,	będzie	potępiony”.rzy,	będzie	potępiony”.

Wcześniej	 w	 rozmowie	 z	 Nikodemem	 Jezus	 powie-Wcześniej	 w	 rozmowie	 z	 Nikodemem	 Jezus	 powie-
dział:	„Zaprawdę,	zaprawdę	powiadam	ci,	jeśli	się	ktoś	dział:	„Zaprawdę,	zaprawdę	powiadam	ci,	jeśli	się	ktoś	
nie	narodzi	z	wody	i	z	Ducha,	nie	może	wejść	do	kró-nie	narodzi	z	wody	i	z	Ducha,	nie	może	wejść	do	kró-
lestwa	Bożego”.lestwa	Bożego”.

Czy	z	tych	słów	wynika,	że	wszyscy	ludzie,	którzy	nie	Czy	z	tych	słów	wynika,	że	wszyscy	ludzie,	którzy	nie	
są	ochrzczeni,	znajdą	się	w	piekle?	Co	z	małymi	dzieć-są	ochrzczeni,	znajdą	się	w	piekle?	Co	z	małymi	dzieć-
mi,	 które	 zmarły	 zaraz	po	porodzie?	Co	 z	milionami	mi,	 które	 zmarły	 zaraz	po	porodzie?	Co	 z	milionami	
osób	na	całym	świecie,	do	których	Kościół	z	tym	sa-osób	na	całym	świecie,	do	których	Kościół	z	tym	sa-
kramentem	jeszcze	nie	dotarł?	Czy	rzeczywiście	czeka	kramentem	jeszcze	nie	dotarł?	Czy	rzeczywiście	czeka	
ich	potępienie?ich	potępienie?

Nim	odpowiem	na	to	pytanie,	chciałbym	zauważyć,	
że	 jest	genialna	metoda	na	 rozwiązywanie	 tego	 typu	
problemów.	Tą	metodą	jest	tłumaczenie	jednych	cyta-
tów	Pisma	świętego	innymi	cytatami	z	Pisma	świętego.	

A	więc	skoro	mamy	cytaty	mówiące	o	konieczno-
ści	chrztu,	by	uzyskać	zbawienie,	to	co	inne	fragmen-
ty	Pisma	świętego	mówią	o	zbawieniu?	
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Katecheza	5 Katecheza	5 
Pytanie:Pytanie:

Czy	o	Jezusie	wiemy	tylko	z	kart	Pisma	świętego?	Czy	Czy	o	Jezusie	wiemy	tylko	z	kart	Pisma	świętego?	Czy	
Jezus	był	postacią	historyczną?Jezus	był	postacią	historyczną?

Dzisiaj	jesteś	w	Kościele,	bo	wierzysz	co	mówi	Pismo	Dzisiaj	jesteś	w	Kościele,	bo	wierzysz	co	mówi	Pismo	
święte	 o	 Jezusie;	 że	 się	 urodził	 w	 Betlejem,	 zmarł	święte	 o	 Jezusie;	 że	 się	 urodził	 w	 Betlejem,	 zmarł	
i	 zmartwychwstał.	 Ale	 wyobraź	 sobie,	 że	 spotykasz	i	 zmartwychwstał.	 Ale	 wyobraź	 sobie,	 że	 spotykasz	
kogoś	kto	nie	słyszał	o	Jezusie,	Biblii	nie	wierzy	i	tak	kogoś	kto	nie	słyszał	o	Jezusie,	Biblii	nie	wierzy	i	tak	
naprawdę	wątpi	w	to	czy	w	ogóle	Jezus	istniał.	Czy	są	naprawdę	wątpi	w	to	czy	w	ogóle	Jezus	istniał.	Czy	są	
oprócz	Biblii	 jakieś	pisma	historyczne,	pozabiblijne,	oprócz	Biblii	 jakieś	pisma	historyczne,	pozabiblijne,	
które	potwierdzają,	że	Jezus	żył	naprawdę?które	potwierdzają,	że	Jezus	żył	naprawdę?

Tak,	 są.	 Oto	 i	 one:	 Twórcą	 najpoważniejszych	
z	 nich	 jest	 Korneliusz	 TacytKorneliusz	 Tacyt,	 uważany	 za	 najznako-
mitszego	historyka	antycznego	Rzymu.	Około	setne-
go	roku	pisał	o	Neronie,	który	 –	 tutaj	 cytat	 –	 „karał	
najbardziej	 wyszukanymi	 torturami,	 ludzi	 zwanych	
powszechnie	 chrześcijanami,	 którzy	 znienawidzeni	
byli	 za	swe	potworne	zbrodnie.	Chrestus	 [Chrystus],	
fundator	imienia,	został	stracony	z	wyroku	Poncjusza	
Piłata,	prokuratora	Judei	za	rządów	Tyberiusza,”	

Wiadomości	o	Jezusie	Chrystusie	znajdują	się	tak-
że	w	„Dawnych	dziejach	Izraela”,	napisanych	w	latach	
93-94	przez	Józefa	Flawiusza,	historyka	pochodzenia	
żydowskiego.	Odrzuca	on	godność	mesjańską	Jezusa,	
ale	wspomina	Jego	mądrość	i	niezwykłe	czyny,	pisząc	
o	Chrystusie:	„gdy	wskutek	doniesienia	najznakomit-
szych	u	nas	mężów,	Piłat	skazał	go	na	śmierć	krzyżo-
wą,	 jego	dawni	miłujący	go	uczniowie	nie	przestali	
o	 nim	 głosić,	 że	 trzeciego	 dnia	 ukazał	 im	 się	 znów	
jako	żywy”.	Także	we	fragmentach	żydowskiego	Tal-
mudu,	datowanych	na	koniec	I	wieku	po	Chrystusie,	
wzmiankuje	się	śmierć	Jezusa	„w	wigilię	Paschy”.	

Pewne	wiadomości	o	twórcy	nowej	religii	–	Jezu-
sie	 –	w	odległej	prowincji	 Judei	przekazali	 także	hi-
storycy	rzymscy.	Jako	dowód	szybkiego	rozpowszech-
niania	się	Kościoła	zasługuje	na	uwagę	list	Pliniusza	
Młodszego,	namiestnika	Bitynii	(dzisiejsza	północna	
Turcja),	w	którym	na	przełomie	 112	 i	 113	 r.	 zawiada-
mia	 on	 cesarza	 Trajana	 o	 wszczęciu	 śledztwa	 prze-
ciw	 dużej	 liczbie	 chrześcijan,	 „którzy	 mieli	 zwyczaj	
zbierać	się	w	ustalonym	dniu,	o	świcie,	i	śpiewać	na	

przemian	pieśń	ku	czci	Chrystusa	jako	Boga”.	Histo-
rycy	starożytności	uważają,	że	tekst	ten	odnosi	się	do	
Jezusa	Chrystusa,	który	niewiele	lat	po	swojej	Śmier-
ci	 i	 Zmartwychwstaniu	 stał	 się	 przyczyną	 sporów	
w	społeczności	żydowskiej	Wiecznego	Miasta.

Zapamiętajmy:	 opisani	 historycy	 starożytni,	 ży-
dowscy	 i	 pogańscy,	 czasem	 obrażając	 chrześcijan,	
przekazali	 jednak	 cenne	 informacje	 o	 historycznym	
istnieniu	Jezusa	Chrystusa.	I	nie	jest	to	prawda	wia-I	nie	jest	to	prawda	wia-
ry,	ale	coraz	silniej	uargumentowana	naukowa	teza.	ry,	ale	coraz	silniej	uargumentowana	naukowa	teza.	
Oprócz	 tego	przekazali	 oni	 informacje	o	pierwszych	Oprócz	 tego	przekazali	 oni	 informacje	o	pierwszych	
Jego	 uczniach:Jego	 uczniach:	 że	 żyją	 oni	 według	 „praw	 mądrego	
Króla”,	 że	nie	przestają	głosić	 Jego	Zmartwychwsta-
nia,	że	prawdziwych	chrześcijan	nic	nie	jest	w	stanie	
zmusić	do	tego,	by	porzucili	Chrystusa,	że	Neron	ska-
zał	na	śmierć	ich	„ogromne	mnóstwo”.	

Pierwsi	 chrześcijanie	 z	 taką	 wiarą	 głosili	 Chry-
stusa,	 iż	poganie	myśleli,	 że	 to	 sam	Chrystus	działa	
w	Rzymie.	

Czy	i	ty	jesteś	na	tyle	odważny	by	przyznawać	się	
do	Jezusa	Chrystusa?

Katecheza	6 Katecheza	6 
Pytanie:Pytanie:

Skąd	się	wzięły	święta	nakazane?	Skąd	się	wzięły	święta	nakazane?	

Uroczystość	 Objawienia	 Pańskiego,	 dla	 mniej	Uroczystość	 Objawienia	 Pańskiego,	 dla	 mniej	
wtajemniczonych	–	Trzech	Króli.	Wielu	katolików	po	wtajemniczonych	–	Trzech	Króli.	Wielu	katolików	po	
wypiciu	porannej	kawy	zada	sobie	pytanie:	Czy	dziś	wypiciu	porannej	kawy	zada	sobie	pytanie:	Czy	dziś	
trzeba	 iść	 do	 kościoła?	 Takie	 pytanie	 zadaje	 sobie	trzeba	 iść	 do	 kościoła?	 Takie	 pytanie	 zadaje	 sobie	
niejeden	katolik	przy	okazji	rozmaitych	świąt	w	cią-niejeden	katolik	przy	okazji	rozmaitych	świąt	w	cią-
gu	roku	(np.	3	maja	czy	w	Popielec).	Nim	wyliczę	te	gu	roku	(np.	3	maja	czy	w	Popielec).	Nim	wyliczę	te	
dni	w	ciągu	roku,	w	których	katolik	jest	zobowiązany	dni	w	ciągu	roku,	w	których	katolik	jest	zobowiązany	
do	uczestnictwa	w	Mszy	świętej	i	powstrzymywania	do	uczestnictwa	w	Mszy	świętej	i	powstrzymywania	
się	 od	 pracy	 niekoniecznej,	 zadajmy	 sobie	 pytanie:	się	 od	 pracy	 niekoniecznej,	 zadajmy	 sobie	 pytanie:	
skąd	się	wziął	obowiązek	pójścia	do	kościoła	w	ciągu	skąd	się	wziął	obowiązek	pójścia	do	kościoła	w	ciągu	
tygodnia.	tygodnia.	

Jak	wiemy,	Katolików	pod	grzechem	ciężkim	obo-Jak	wiemy,	Katolików	pod	grzechem	ciężkim	obo-
wiązuje	uczestnictwo	w	niedzielnej	Eucharystii.	Dla	wiązuje	uczestnictwo	w	niedzielnej	Eucharystii.	Dla	
pierwszych	chrześcijan,	którzy	potrafili	zaryzykować	pierwszych	chrześcijan,	którzy	potrafili	zaryzykować	
dla	Jezusa	nie	tylko	parę	godzin	w	tygodniu,	ale	całe	dla	Jezusa	nie	tylko	parę	godzin	w	tygodniu,	ale	całe	
życie,	 uczestnictwo	 w	 cotygodniowej	 Eucharystii	życie,	 uczestnictwo	 w	 cotygodniowej	 Eucharystii	
stanowiło	coś	tak	oczywistego,	że	nie	trzeba	było	im	stanowiło	coś	tak	oczywistego,	że	nie	trzeba	było	im	
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W	 Biblii	 czytamy:	 „Jest	 to	 bowiem	 rzecz	 dobra	
i	 miła	 w	 oczach	 Zbawiciela	 naszego,	 Boga,	 który	
pragnie,	 by	wszyscywszyscy	 ludzie	 zostali	 zbawieni	 i	 doszli	
do	 poznania	 prawdy.	 (…)	 Chrystus	 Jezus,	wydał	 sie-
bie	samego	na	okup	za	wszystkichwszystkich	jako	świadectwo	
we	 właściwym	 czasie”.	 W	 tym	 jednym	 fragmencie,	
aż	 dwa	 razy	Pismo	 święte	mówi	o	 tym,	 że	Bóg	pra-
gnie	zbawienia	wszystkich.	Powtórzone	z	naciskiem	
„wszyscy”,	pozwala	uważać,	że	nikt	nie	jest	wykluczo-
ny	z	 tej	woli	 zbawczej.	Sam	Jezus	powiedział	że	 „(…)	
nie	jest	wolą	Ojca	waszego,	który	jest	w	niebie,	żeby	
zginęło	jedno	z	tych	małych”	(Mt	18,14).

Czyli	 na	 podstawie	Biblii	wolno	 nam	 przyjąć,	 że	
Bóg	pragnie	zbawienia	wszystkich	i	nikt,	dosłownie	
nikt	nie	 jest	wyłączony	z	 tego	boskiego	pragnienia:	
ani	dziecko	nieochrzczone,	ani	też	poganin,	który	żyje	
gdzieś	tam	w	buszu,	z	dala	od	świata	chrześcijańskie-
go.	Nie	można	stawiać	granicy	Bożemu	miłosierdziu.	

Wiemy,	 że	 na	 przestrzeni	wieków	 teologom	 zda-
rzało	się	wyłączać	różne	grupy	z	powszechności	zba-
wienia.	Tak	było	w	przypadku	dzieci,	które	zmarły	bez	
chrztu.	Niektórzy	teologowie	wierzyli,	że	takie	osoby	
lądują	w	 tak	 zwanej	 otchłani	 (limbus),	 gdzie	muszą	
sobie	poczekać	na	Sąd	Ostateczny.	Takie	rozwiązanie	
odrzucił	 św.	 Jan	 Paweł	 II	 w	 Encyklice	 Evangelium	
Vitae,	 a	 kolejny	 papież	Benedykt	XVI	w	 2007	 roku	
zaaprobował	 dokument	 Międzynarodowej	 Komisji	
Teologicznej,	mówiący	 o	 nadziei	 zbawienia	 dla	 nie-
mowląt,	które	umarły	bez	chrztu.	Słowa	Jezusa	 „Po-
zwólcie	dzieciom	przychodzić	do	Mnie,	nie	przeszka-
dzajcie	im”	(Mk	10,14),	pozwalają	nam	mieć	nadzieję,	
że	istnieje	jakaś	droga	zbawienia	dla	dzieci	zmarłych	
bez	 chrztu.	 Trudno	przypuszczać,	 by	kochający	Bóg,	
usprawiedliwiający	 nawet	 największych	 grzeszni-
ków,	 odrzucał	 od	 siebie	 dzieci,	 które	niczym	Go	nie	
znieważyły.

Podobnie	 jest	 w	 przypadków	 ludzi,	 którzy	 nie	
mają	możliwości	poznania	Trójjedynego	Boga.	W	Ka-
techizmie	z	1981	roku	czytamy:	„Każdy	człowiek,	który	
nie	znając	Ewangelii	Chrystusa	i	Jego	Kościoła,	szuka	
prawdy	i	pełni	wolę	Bożą,	na	tyle,	na	ile	ją	zna,	może	
być	 zbawiony.	Można	 przypuszczać,	 że	 te	 osoby	 za-
pragnęłyby	wyraźnie	chrztu,	gdyby	wiedziały	o	jego	
konieczności”	(KKK	1260).

W	 Tradycji	 Kościoła	 istnieje	 też	 coś	 takiego	 jak	
chrzest	 krwi.	 Nawet	 jeśli	 ktoś	 nie	 był	 ochrzczony,	

a	został	zabity	za	to,	że	wierzył	w	Chrystusa	(coś,	co	
w	XXI	wieku	wciąż	 jest	 realne),	uznaje	się,	 że	wodą	
chrzcielną	była	dla	niego	własna	krew.	

Co	 do	 konieczności	 chrztu	 Katechizm	 wypowia-
da	się	w	ten	sposób	„Chrzest	 jest	konieczny	do	zba-
wienia	 dla	 tych,	 którym	 była	 głoszona	 Ewangelia	
i	którzy	mieli	możliwość	proszenia	o	ten	sakrament”	
(KKK	1129).	Zauważmy	tutaj	stwierdzenie,	że	chrzest	
jest	konieczny	tym,	„którym	była	głoszona	Ewange-
lia	 i	 którzy	 mieli	 możliwość	 proszenia	 o	 ten	 sakra-
ment”.	A	więc	w	Polskich	warunkach,	gdzie	Ewange-
lia	 jest	głoszona	 i	 jest	możliwość	poproszenia	o	 ten	
sakrament,	 chrzest	 jest	 rzeczywiście	 konieczny	 do	
zbawienia.	

Pamiętajmy	jednak,	że	chrzest	to	nie	wiza	wjazdo-
wa	do	nieba.	Samo	przyjęcie	go	nie	gwarantuje	nam,	
że	osiągniemy	niebo.	

Podsumowując	 można	 stwierdzić:	 Bóg	 nie	 do-Podsumowując	 można	 stwierdzić:	 Bóg	 nie	 do-
maga	 się	 od	 nas	 rzeczy	 niemożliwych.	 Jeśli	 żyjesz	maga	 się	 od	 nas	 rzeczy	 niemożliwych.	 Jeśli	 żyjesz	
w	środowisku	gdzie	Ewangelia	 jest	głoszona	i	masz	w	środowisku	gdzie	Ewangelia	 jest	głoszona	i	masz	
możliwość	przyjęcia	chrztu,	tam	jest	on	konieczny	do	możliwość	przyjęcia	chrztu,	tam	jest	on	konieczny	do	
zbawienia.	Z	drugiej	strony	pamiętaj,	że	moc	Boża	nie	zbawienia.	Z	drugiej	strony	pamiętaj,	że	moc	Boża	nie	
ogranicza	się	tylko	do	sakramentów.	Bóg	poza	sakra-ogranicza	się	tylko	do	sakramentów.	Bóg	poza	sakra-
mentami	 może	 udzielić	 skutku	 sakramentów,	 czyli	mentami	 może	 udzielić	 skutku	 sakramentów,	 czyli	
udzielić	zbawienia	dzieciom,	które	zmarły	bez	chrztu	udzielić	zbawienia	dzieciom,	które	zmarły	bez	chrztu	
albo	 osobom,	 które	 żyją	 zgodnie	 ze	 swoim	 sumie-albo	 osobom,	 które	 żyją	 zgodnie	 ze	 swoim	 sumie-
niem,	ale	nie	miały	możliwości	jego	przyjęcia.	niem,	ale	nie	miały	możliwości	jego	przyjęcia.	

Zatem	 wspierajmy	 misjonarzy	 swoją	 modlitwą.	
Warto	 też	 przypomnieć	 sobie	 datę	 swojego	 chrztu	
i	 obchodzić	 jego	 rocznicę,	 np.	 poprzez	 spowiedź	
sakramentalną	 w	 tym	 dniu	 i	 przyjęcie	 Komunii	
Świętej.

Katecheza	8 Katecheza	8 
Pytanie:	Pytanie:	

Czy	można	odmówić	chrztu	świętego?	Czy	można	odmówić	chrztu	świętego?	

Katechezę	 z	 ostatniej	 niedzieli	 zakończyliśmy	
stwierdzeniem,	że	chrzest	 jest	konieczny	do	zbawie-
nia	tam,	gdzie	istnieje	możliwość	jego	przyjęcia.	Pa-
miętajmy	jednak,	że	chrzest	to	nie	wiza	wjazdowa	do	
nieba.	Z	drugiej	strony	trzeba	uznać,	że	tam	gdzie	Ko-
ściół	jeszcze	nie	dotarł,	Bóg	może	udzielić	zbawienia	
dzieciom,	które	zmarły	bez	chrztu	albo	poganom,	któ-
rzy	żyją	zgodnie	ze	swoim	sumieniem	–	moc	Boża	nie	
ogranicza	się	tylko	do	sakramentów.	

Dzisiaj	 zadajmy	 sobie	 pytanie:	 czy	 kapłan	 może	Dzisiaj	 zadajmy	 sobie	 pytanie:	 czy	 kapłan	 może	
odmówić	rodzicom	lub	prawnym	opiekunom		dziecka	odmówić	rodzicom	lub	prawnym	opiekunom		dziecka	
udzielenia	chrztu	świętego?udzielenia	chrztu	świętego?

Co	mówi	 prawo	 kościelne	 o	warunkach	 potrzeb-
nych	do	udzielenia	czy	odmówienia	udzielenia	chrztu	
świętego?

Kanon	868.	Kodeksu	Prawa	Kanonicznego	podaje,	
że	do	godziwego	chrztu	dziecka	potrzeba:

1°	 zgody	rodziców	lub	przynajmniej	jednego	z	nich,	
albo	tych,	którzy	prawnie	ich	zastępują;

2°	 aby	istniała	uzasadniona	nadzieja,	że	dziecko	bę-
dzie	wychowane	po	katolicku;	 jeśli	 jej	 zupełnie	
nie	ma,	chrzest	należy	odłożyć	zgodnie	z	postano-
wieniami	prawa	partykularnego,	powiadamiając	
rodziców	o	przyczynie.

W	większości	wypadków	problem	odmowy	udzie-
lenia	 chrztu	 dotyczy	 właśnie	 tego	 drugiego	 punk-
tu,	 czyli	 pewności,	 że	 dziecko	 zostanie	 wychowane	
w	wierze	katolickiej.	Zadajmy	pytanie:	co	znaczy	wy-
chować	dziecko	po	katolicku?	

Wychowanie	 w	 wierze	 oznacza:	 doprowadzenie	
dziecka	 do	 świadomej	 przyjaźni	 z	 Chrystusem,	 a	 to	
dokonuje	 się	 przez	 przekazanie	 dziecku	 podstawo-
wych	 prawd	 wiary	 i	 zasad	 moralności	 głoszonych	
przez	Kościół	katolicki,	a	przede	wszystkim	nauczenie	
dziecka	 modlitwy,	 włączenie	 go	 w	 życie	 wspólnoty	
katolickiej	(Msza	św.	niedzielna),	posyłanie	na	naukę	
religii	i	doprowadzenie	do	pełnego	udziału	w	Eucha-
rystii	(Komunia	święta).	

Wyobraźmy	 sobie	 taką	 sytuację.	 Do	 kancelarii	
zgłaszają	się	rodzice	z	pragnieniem	ochrzczenia	dziec-
ka.	Z	rozmowy	kapłan	dowiaduje	się,	że	żyją	oni	bez	
związku	 sakramentalnego,	 nie	mając	 żadnych	 prze-
szkód	do	 jego	 zawarcia.	Na	pytanie	kapłana	 czy	 za-
mierzają	tę	kwestię	uregulować,	pada	wymijająca	od-
powiedź.	Kapłan	 zadaje	kolejne,	ważne	pytanie:	kto	
weźmie	 odpowiedzialność	 za	 religijne	 wychowanie	
tego	dziecka?	Rodzice	z	dziwnym	uśmiechem	na	twa-
rzy	odpowiadają:	…no	może	babcia.	To	coraz	częstsza	
sytuacja	w	polskich	warunkach.	Czy	w	takim	wypad-
ku	kapłan	ma	moralną	pewność,	że	to	dziecko	zosta-
nie	wychowane	w	wierze	katolickiej?	

Widzimy	w	jakiej	trudnej	sytuacji	znajduje	się	ka-
płan.	Z	jednej	strony	wie,	jakim	ważnym	i	niezbędnym	

do	zbawienia	 jest	 ten	sakrament,	a	z	drugiej	strony	
pragnie	spełnić	słuszny	wymóg	Kościoła	–	rozeznać,	
czy	 dziecko	 będzie	 miało	 przynajmniej	 minimalne	
warunki	do	 rozwoju	swojej	wiary	w	 tej	konkretniej	
rodzinie.	

Kapłan	 powinien	 każdą	 sytuację	 potraktować	
indywidualnie.	 Jeśli	 rodzice	 dziecka	 poprzestają	 na	
małżeństwie	cywilnym,	duszpasterz	powinien	starać	
się	o	doprowadzenie	ich	do	zawarcia	małżeństwa	sa-
kramentalnego	 przed	 chrztem	 dziecka.	 W	 przypad-
ku	wyraźnej	odmowy,	kapłan	może	żądać	na	piśmie	
oświadczenia	 od	 rodziców	 dziecka	 i	 chrzestnych,	 że	
zobowiązują	się	wychować	dziecko	w	wierze	katolic-
kiej.	W	 zetknięciu	 się	 z	 trudnymi	 lub	 zawikłanymi	
problemami	 z	 zakresu	 chrztu,	 duszpasterz,	w	poczu-
ciu	odpowiedzialności	przed	Bogiem	za	owoce	 łaski	
tego	sakramentu,	powinien	je	dokładnie	rozpatrzyć,	
a	następnie	podjąć	odpowiednią	decyzję.	W	ostatecz-
ności	może	zwrócić	się	o	opinię	do	ordynariusza,	czyli	
biskupa.

Podsumowując.	W	zasadzie	każde	dziecko	przynie-Podsumowując.	W	zasadzie	każde	dziecko	przynie-
sione	przez	rodziców	do	chrztu	powinno	być	ochrzczo-sione	przez	rodziców	do	chrztu	powinno	być	ochrzczo-
ne.	 Chrzest	 święty	 jednak	 jest	 duchowym	 skarbem	ne.	 Chrzest	 święty	 jednak	 jest	 duchowym	 skarbem	
Kościoła.	Kapłan	powinien	troszczyć	się	o	dobro	du-Kościoła.	Kapłan	powinien	troszczyć	się	o	dobro	du-
chowe	przyjmujących	sakrament,	ale	także	o	godność	chowe	przyjmujących	sakrament,	ale	także	o	godność	
samego	 sakramentu.	 Dlatego	 też	 w	 wyjątkowych	samego	 sakramentu.	 Dlatego	 też	 w	 wyjątkowych	
przypadkach	może:przypadkach	może:

–	 żądać	 od	 rodziców	 dodatkowych	 pisemnych	 za-–	 żądać	 od	 rodziców	 dodatkowych	 pisemnych	 za-
pewnień,	że	zrobią	wszystko	by	wychować	dziecko	pewnień,	że	zrobią	wszystko	by	wychować	dziecko	
w	 wierze	 katolickiej	 (zapewnienie	 przynajmniej	w	 wierze	 katolickiej	 (zapewnienie	 przynajmniej	
jednego	z	rodziców),jednego	z	rodziców),

–	 odłożyć	chrzest	święty	na	czas	późniejszy,–	 odłożyć	chrzest	święty	na	czas	późniejszy,
–	 poprosić	 biskupa	 diecezjalnego	 o	 decyzję	w	 kon-–	 poprosić	 biskupa	 diecezjalnego	 o	 decyzję	w	 kon-

kretnej	sprawie.kretnej	sprawie.

n
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MĘSKI
PUNKT WIDZENIA
Ma	pozostać	niedosytMa	pozostać	niedosyt

Pierwszy	 weekend	Wielkiego	 Postu	 2020,	 Bractwo	
Jana	 Tyranowskiego,	 postanowiło	 spędzić	 na	 reko-
lekcjach	 wyjazdowych,	 w	 salezjańskim	 ośrodku	 re-
kolekcyjnym	w	Wiśle.	Było	nas	10	braci	 i	ks.	Mate-
usz	Koziołek	SDB,	 jako	prowadzący	nasze	ćwiczenia	
duchowe.	

Spotkaliśmy	się	w	Wiśle	już	w	piątek	6	marca	póź-
nym	wieczorem.	 Pierwszy	 nasz	 wspólny	 wieczór	 to	
rozmowy	przy	herbacie.	Długo	i	ciekawie	dzieliliśmy	
się	dobrym	słowem,	 zadawaliśmy	pytania	 i	 cieszyli-
śmy	się	z	naszego	Bractwa.	

Sobotę	 rozpoczęliśmy	wczesną	Mszą	 św.	 o	 godz.	
7.30,	 by	 zaraz	 po	 śniadaniu	 przewietrzyć,	 dotlenić	
nasze	głowy	spacerem	na	skocznię	Adama	Małysza	
w	Wiśle	Malince.	Widoki	ze	skoczni	dają	do	myślenia,	
ile	hartu	ducha	muszą	mieć	skoczkowie	żeby	usiąść	
na	belce	spojrzeć	w	dół	 i	 rozpocząć	najazd	 –	 ja	bym	
nie	dał	rady.	Po	uzupełnieniu	naszych	sił	fizycznych	
pysznym	obiadem,	 zajęliśmy	 się	 ponownie	naszymi	
duszami.	Mieliśmy	konferencje	o	przeżywaniu	Wiel-
kiego	Postu,	o	Sakramencie	pokuty	i	o	naszej	męskiej	
odpowiedzialności	 za	 budowanie	 naszych	 rodzin.	
Było	też	spotkanie	z	Księdzem	gospodarzem.	Opowie-
dział	nam	jak	inne	i	jest	życie	chrześcijan	w	jedynym	
miejscu	 w	 Polsce,	 gdzie	 większość	 stanowią	 ewan-
gelicy.	 Usłyszeliśmy	 jak	 powstał	 ośrodek	 w	 Wiśle	
i	jak	Ksiądz	ratował	swoich	parafian,	w	czasie	pożaru	

w	Polanie,	bo	auta	strażackie	nie	dojechały	–	kiedyś	
o	tym	napiszę	więcej.

W	trakcie	pobytu	jeden	z	naszych	braci	obchodził	
swoje	urodziny.	Wielkie	było	jego	wzruszenie	kiedy	
niespodziewanie	 przyszło	 mu	 zdmuchiwać	 świecz-
ki	 na	 torcie,	 przyjąć	 życzenia	 i	 skromny	 braterski	
prezent.

Po	kolacji,	turnieju	w	piłkarzyki	i	wieczornych	roz-
mowach	o	usłyszanych	konferencjach,	sobotę	zakoń-
czyliśmy	w	 kościele,	 adoracją	 Jezusa	wystawionego	
w	najświętszym	sakramencie.	Był	to	czas	osobistego	
spotkania	 z	 Bogiem	 twarzą	w	 twarz.	 Adoracja	 była	
też	jakby	zapowiedzią	późniejszych	wydarzeń	związa-
nych	z	koronawirusem.	Wszystko	za	sprawą	remontu	
ołtarza	głównego,	który	sprawił	że	wystawienie	było	
na	tle	czarnej	folii	malarskiej	i	w	nocy	robiło	wraże-
nie.	Nowy	ołtarz	będzie	według	projektu	księży	Lesz-
ka	i	Roberta	Kruczków.

W	 niedzielę	 po	 kolejnej	 porcji	 konferencji	 i	 roz-
mów	wyruszyliśmy	do	naszych	 domów,	 do	naszych	
żon	–	wszak	był	to	8	III	dzień	kobiet.	

Zapytałem	współbraci	 o	przeżycia	 związane	 z	 re-
kolekcjami,	o	to	czym	były	dla	nich:

Jako osoba pracująca od kilku dobrych lat w realiach 
korporacyjnych, pozwolę sobie odnieść się do rekolek-
cji spędzonych w męskim gronie, połączonych z opie-

ką duszpasterza – jak do 
trafionej inwestycji. Jedyne 
co mnie zaskoczyło; to to, że 
Pan Bóg tak szybko zwró-
cił nakłady. Wielość i róż-
norodność poruszanych 
tematów w czasie konfe-
rencji prowadzonych przez 
ks. Mateusza, poczucie, że 
można liczyć na pomoc ze 
strony członków Bractwa 
Jana Tyranowskiego oraz 
przyjazne przyjęcie przez 

Salezjan w ośrodku w myśl maksymy „Gość w dom, 
Bóg w dom”, a przy tym piękno krajobrazu w Wiśle – 
tylko potęgowały duchową ucztęduchową ucztę. 

Muszę przyznać, że poniedziałek nie był już taki 
jak zwykle, czyli jakby z góry skazany na porażkę 
dzień, którego główną wadą jest to, że początkuje ko-
lejny tydzień pracy... albowiem głowa moja nadal peł-
na była inspiracji i daleka od wszelkich stopujących 
mój rozwój wymówek.

Bóg zapłać!
Dominik

Dziękuję za 2 dni wspaniałych przeżyć duchowych. 
Był to dla mnie czas pogłębiania więzi z Bogiem ale 
też i wiedzy dzięki tematom, które ks. Mateusz nam 
podsunął, naświetlił, przybliżył. Dziękuję gospoda-
rzom domu w Wiśle za przyjęcie, atmosferę i smaczne 
posiłki. To miejsce sprzyja refleksji nad swoim życiem 
i wypoczynkowi. Był to czas gdy my mężczyźni „Brac-
twa Jana Tyranowskiego” mogliśmy się zintegrować, 
modlić się obok siebie oraz burzliwie 
dyskutować. (…) 

Krzysiek

Nie mogę precyzyjnie wyrazić się, 
jaki był ten wspólny pobyt w Wiśle, bo 
czytelnik Dębnickiego Dzwonu mógłby 
odnieść wrażenie, że były to rekolekcje 
dla trudnej młodzieży. W Wiśle zrozu-
miałem, dlaczego mamy nazwę bractwo, 
a nie grupa, czy stowarzyszenie. Gdy wy-
bieraliśmy nazwę, wydawało mi się, że 
„bractwo” ładnie brzmi, teraz już tak nie 

myślę, teraz wiem, że nasza wspólnota to braterstwo. 
Dzięki księdzu Mateuszowi wiem też, że muszę zaak-
ceptować Was wszystkich takimi, jakimi jesteście. To 
może jest trudne, ale pociesza mnie fakt, że Wy też 
musicie mnie zaakceptować. Najbardziej budujące 
jest jednak to, że czułem obecność Ducha Świętego, 
zarówno nad naszymi modlitwami i konferencja-
mi, jak i nad meczem w piłkarzyki, a jeżeli Bóg jest z 
nami, któż przeciwko nam!

Jacek

Miłość Życzliwość, Przebaczenie, Nawrócenie. Te 
słowa zapadły mi w sercu. To, co mam robić, nad czym 
pracować.

Pierwsze trzy – wobec moich braci i sióstr, a czwar-
te wobec Pana.

Daniel

(…) Był to dla mnie wspaniały czas, ponieważ było 
tam wiele interesujących konferencji i dyskusji na 
tematy, które do tej pory nie do końca były dla mnie 
zrozumiałe. Chociaż skończyłem już 55 lat, to było to 
dla mnie wspaniałe doświadczenie i mam nadzieje, że 
będzie rzutowało na moje dalsze życie religijne.

Ponadto te dwa dni były bardzo intensywne i uroz-
maicone. Naprawdę mam wrażenie, że nasze bractwo 
coraz bardziej się integruje i poznaje oraz pomimo 
różnic zdań i burzliwych dyskusji na wiele tematów, 
jesteśmy coraz bardziej zgrani, o czym świadczy duże 
poczucie humoru.

Marek
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Wg mnie wspaniały czas, choć bardzo 
szybko zleciał (...) Ale dobrze, tak ma być – 
ma pozostać niedosyt, aby nadrobić to na-
stępnym razem.

Program rekolekcji napięty, intensywny, 
tak jak w życiu. Ogromnie cieszę się, że tak 
wielu z nas udało się wyrwać od codzien-
nych obowiązków na te 2 dni, aby razem 
wśród Braci spotkać się ze Słowem nasze-
go Pana. To spotkanie ułatwił nam Ksiądz 
Mateusz, który jest tak bardzo wiarygodny 
w swoich konferencjach oraz homiliach i dotarł z ich 
przesłaniem do mego serca. (…)

Jestem również mocno zbudowany naszym Brac-
twem, grupą mężczyzn, którzy według mnie coraz bar-
dziej wiedzą, czego chcą. Cieszy mnie, że każdy z nas 
coraz bardziej czuje i angażuje się w to dzieło, które 
wspólnie tworzymy na chwałę naszego Mistrza.

Dziękuje Wam Bracia i księże Mateuszu – dużo od 
Was dostaję.

Irek

Kiedy pierwszy raz zaczęliśmy planować wyjazd 
do Wisły pomyślałem, że będzie to mocny początek 
Wielkiego Postu, wielkiej pracy nad sobą. I taki był...  

Przed samym wyjazdem pojawiła się w Polsce 
pierwsza osoba chora na Covid 19. Opanował mnie 
wtedy irracjonalny lęk przed wyjazdem – bo za-
mkną Wisłę i nie wrócę do domu... A było inaczej, 
czas pobytu był czasem przepełnionym Bogiem 
i dobrem posiadania współbraci. Po powrocie zaś 
dobry Pan, tak jakoś wszystko poukładał, że uda-
ło nam się spotkać u mojej mamy, niedzielę 8 mar-
ca, praktycznie całą rodziną. Nie podejrzewałem, 
że będzie to namiastka spotkania przy Świątecz-
nym stole – bo w święta nie można było się spotkać.  
Bogu niech będą dzięki za tak błogosławiony czas 
i wspaniałych współbraci.

Janusz
n

W	dniach	20-24	stycznia	2020	r.	w	Betlejem	odbyła	
się	 międzynarodowa	 konferencja	 liderów–ewange-
lizatorów	 zorganizowana	 przez	 EWANGELIZACJĘ	
2033	 (EVANGELIZATION	 2033),	 inicjatywę	 zapo-
czątkowaną	 przez	 o.	 Tom	 Forresta,	 CsSR.	 On	 i	 cała	
grupa	 tworząca	 inicjatywę	 EWANGELIZACJA	 2033	

nakreślili	WIZJĘ	2033	–	obchodów	JUBILEUSZU	JU-JUBILEUSZU	JU-
BILEUSZÓW	w	roku	2033BILEUSZÓW	w	roku	2033.

Przygotowaniem	do	tych	obchodów	jest	DEKADA	 DEKADA	 
EWANGELIZACJI	 2020-2029EWANGELIZACJI	 2020-2029,	 której	 celem	 jest	 roz-
wój	 i	 wzmocnienie	 nowej	 ewangelizacji	 na	 całym	
świecie.	 Mając	 na	 uwadze,	 iż	 bez	 zaangażowania	

EWANGELIZACJA 
2033

Maria Kantor

Umocnieni	Duchem	Świętym	zdążamy	Umocnieni	Duchem	Świętym	zdążamy	
ku	Jubileuszowi	Roku	2033ku	Jubileuszowi	Roku	2033
Przygotowanie	świeckich	jako	globalnej	siły	 
w	Duchu	Świętym	do	podjęcia	nowej	ewangelizacji.

świeckich	 nie	 będzie	 rozwoju	 nowej	 ewangelizacji,	
Ewangelizacja	2033	dąży	do	zebrania	 liderów	szkół	
ewangelizacji,	 ośrodków	 formacji	 ewangelizacyjnej	
czy	innych	wspólnot,	by	wspólnie	modlić	się	o	nowe	
wylanie	Ducha	Świętego,	dzielić	się	doświadczeniem	
prowadzenia	 ewangelizacji	 i	 wypracować	 sposoby	
mobilizacji	 świeckich	 zdolnych	 do	 podjęcia	 szko-
lenia	 ewangelizacyjnego	 i	 dzielenia	 się	 Dobrą	 No-
winą	 na	 całym	 świecie.	 Forum	współpracy	 liderów	
jest	 Stowarzyszeniem	 Koordynatorów	 Katolickich	
Szkół	Ewangelizacji	(Association	of	Co-ordinators	of	
Catholic	Schools	of	Evangelization	–	ACCSE).	Jego	eu-
ropejską	częścią,	ACCSE	Europe,	kieruje	obecnie	Al-
bert	Galea,	jeden	ze	współorganizatorów	konferencji	
w	Betlejem.

Spotkanie	 w	 Betlejem	 zgromadziło	 75	 uczestni-
ków	(w	tym	20	osób	duchownych)	z	20	krajów:	z	Eu-
ropy,	obu	Ameryk,	Azji	i	Afryki.	Byli	wśród	nich:	bp	
George	Dodo	z	Nigerii,	bp	Guillermo	Afable	z	Filipin	
i	 abp	 Grzegorz	 Ryś	 z	 Polski.	 Polskie	 szkoły/ośrodki	
ewangelizacji	reprezentowało	10	osób.

Temat	konferencji:	„Umocnieni	Duchem	Świętym	Umocnieni	Duchem	Świętym	
zdążamy	ku	jubileuszowi	roku	2033.	Przygotowanie	zdążamy	ku	jubileuszowi	roku	2033.	Przygotowanie	
świeckich	 jako	globalnej	 siły	w	Duchu	Świętym	do	świeckich	 jako	globalnej	 siły	w	Duchu	Świętym	do	
podjęcia	nowej	ewangelizacjipodjęcia	nowej	ewangelizacji”,	był	omawiany	w	cza-
sie	wykładów,	seminariów	oraz	dyskusji	plenarnych,	
a	 także	 był	 rozważany	 w	 czasie	 adoracji	 Najświęt-
szego	Sakramentu.	Głównymi	mówcami	byli	o.	Gino	
Henriques,	 CsSR	 z	 Singapuru,	międzynarodowy	 dy-
rektor	Ewangelizacji	2033,	dr	Mary	Healy	z	USA,	abp	

Grzegorz	Ryś	 z	 Łodzi	 oraz	 Zoltan	Kunszabo,	 diakon	
stały	z	Budapesztu.	

W	 pierwszym	 dniu	 konferencji,	 poświęconym	
wzrastaniu	 Kościoła	 przez	 czynienie	 uczniów,	 wy-
kład	 zatytułowany:	 „Dlaczego	 nowa	 dekada	 ewan-
gelizacji?”,	wygłosił	o.	Henriques.	Podkreślił,	że	–	jak	
czytamy	 w	 Dziejach	 Apostolskich	 –	 Jezus	 nakazał	
swoim	uczniom,	by	 zaczęli	 głosić	Dobrą	Nowinę	od	
lokalnych	 wspólnot	 –	 w	 Jerozolimie	 –	 a	 następnie	
w	całej	Palestynie	i	na	krańcach	świata,	 i	by	czynili	
to	w	mocy	Ducha	Świętego.	„Gdy	Duch	Święty	zstąpi	
na	was,	otrzymacie	jego	moc	i	będziecie	moimi	świad-
kami	w	Jerozolimie	 i	w	całej	 Judei,	 i	w	Samarii,	 i	aż	
po	krańce	ziemi”	 (Dz	1,8).	Świeccy	i	duchowni	winni	
wspólnie	 kontynuować	 dzieło	 nowej	 ewangelizacji	
w	mocy	Ducha	Świętego	w	sposób	efektywny,	świad-
cząc	o	Jezusie	w	swoim	najbliższym	otoczeniu,	w	swo-
ich	 krajach	 i	 na	 całym	 świecie.	 Zachęcają	 do	 tego	
papieże	 w	 swoich	 encyklikach	 i	 przemówieniach,	
podkreślając,	 iż	 ewangelizacja	 jest	 podstawowym	
zadaniem	Kościoła.	Do	podejmowania	działań	ewan-
gelizacyjnych	 zachęcał	 także	 abp	 Leopoldo	 Girelli,	
nuncjusz	papieski	w	Izraelu,	w	kazaniu	wygłoszonym	
podczas	Eucharystii	sprawowanej	w	pierwszym	dniu	
konferencji.	Z	wielkim	naciskiem	podkreślał,	iż	pole-
cenie	 głoszenia	 Dobrej	 Nowiny	 dotyczy	 wszystkich	głoszenia	 Dobrej	 Nowiny	 dotyczy	 wszystkich	
chrześcijan	 wszelkich	 czasówchrześcijan	 wszelkich	 czasów,	 choć	 w	 różnym	 stop-
niu.	Przywołał	słowa	zachęty	Papieża	Franciszka,	by	
każdy	wierzący	włączył	się	w	ewangelizację,	bowiem	
jak	Pan	był	z	tymi,	którzy	pierwsi	przyjęli	wezwanie	

Uczestnicy konferencji w kościele św. Katarzyny w Betlejem (autor zdjęcia: Andrzej Lewek)



2828 2929

EWANGELIZACJA 2033

do	ewangelizowania,	 tak	 też	 jest	 z	nami	we	wszyst-
kich	przedsięwzięciach.

W	 czasie	 popołudniowych	 seminariów	 uczestni-
cy	omawiali	 trzy	tematy:	 „Ewangelizatorzy	wezwani	
do	 trwania	 w	 relacji	 z	 Chrystusem”,	 „Ewangeliza-
torzy	wezwani	do	 integrowania	 swojego	 życia	 i	mi-
sji”	 oraz	 „Szkoły	 ewangelizacji	wezwane	do	 trwania	
we	 wspólnocie:	 z	 Kościołem	 i	 innymi	 ośrodkami	
ewangelizacyjnymi”.	

Drugim	 mówcą	 pierwszego	 dnia	 była	 dr	 Healy,	
która	przybliżyła	temat	obecności	świeckich	w	Dzie-
jach	Apostolskich	oraz	rolę	Maryi	jako	modelu	ucznia	
posłanego	z	misją	głoszenia	Dobrej	Nowiny.

Drugi	 dzień	 konferencji	 dotyczył	wyzwań,	 z	 któ-
rymi	 muszą	 się	 zmagać	 ewangelizatorzy	 w	 trakcie	
swojej	misji.	W	ten	temat	wprowadził	abp	Ryś,	oma-
wiając	niezastąpioną	rolę	świeckich	w	ewangelizacji.	
Przytoczył	wiele	cytatów	z	dokumentów	papieskich,	
synodów	 i	 wypowiedzi	 teologów,	 uwypuklających	
rolę	świeckich.	Z	kolei	Zoltan	Kunszabo	omówił	decy-
zje,	które	winien	podjąć	świecki	lider:	ofiarować	Bogu	
całe	swoje	życie,	uważać,	że	Bóg	sam	mu	wystarczy,	
być	 wiernym	 pomimo	 licznych	 przeszkód,	 skupić	
się	na	swojej	misji,	poświęcać	uwagę	ludziom,	a	nie	
przedmiotom,	 zawsze	 wybierać	 dobro	wspólne	 oraz	
dzielić	się	wszystkim	co	posiada	w	służbie	Kościołowi.	

Seminaria	 poświęcone	 były	 następującym	 tema-
tom:	nowe	sposoby	ewangelizacji	parafii,	nowe	spo-
soby	dotarcia	do	tych,	którzy	nie	chodzą	do	kościoła	
oraz	 sposoby	 współpracy	 duchowieństwa	 ze	 świec-
kimi	na	wszystkich	poziomach.	W	czasie	wieczornej	
adoracji	 Najświętszego	 Sakramentu	 „Jezus	 uzdra-
wia”	 uczestnicy	 modlili	 się	 o	 uzdrowienie	 fizyczne	
i	duchowe.

„Praktyczne	 działania	 w	 ewangelizacji”	 były	
tematem	 wiodącym	 trzeciego	 dnia	 konferencji.	

Zapoczątkował	 jego	 omawianie	 abp	 Ryś	 w	 naucza-
niu	 zatytułowanym:	 „Konfrontacja	 współczesnych	
przejawów	zła	z	mocą	Ewangelii”.	Wskazał	na	siedem	
cech	współczesnego	świata:	społeczeństwo	zdomino-
wane	 przez	 zmiany;	masowość	 –	metropolie,	 tłumy;	
konsumpcjonizm	–	wydajemy	pieniądze,	których	nie	
mamy	 na	 rzeczy,	 których	 nie	 potrzebujemy;	 społe-
czeństwo	informacji	–	nauka	nie	jest	już	autorytetem;	
wszechobecne	„teraz”	–	brak	cierpliwości;	samotność	
i	niezdolność	do	dialogu;	podziały,	wojny,	nienawiść.	
Ewangelia	 wskazuje	 na	 międzyosobowe	 relacje,	
świadectwo	świętości,	sens	życia	czy	też	wyższość	cza-
su	nad	przestrzenią.

Seminaria	 na	 temat	 ewangelizacji	 rodzin,	 mło-
dzieży	 i	 marginalizowanych	 uwydatniły	 potrzebę	
priorytetowego	 traktowania	 małżeństwa	 i	 rodziny,	
znaczenie	 modlitwy	 i	 sakramentów,	 zmiany	 nasta-
wienia	i	zapału	prorockiego.

Tego	 dnia	 uczestnicy	 odwiedzili	 Bazylikę	 Naro-
dzenia	w	Betlejem	i	Pole	Pasterzy	w	pobliskim	mia-
steczku	Bajt	Sahur.	Eucharystii	 sprawowanej	w	ko-
ściele	św.	Katarzyny	Aleksandryjskiej	przewodniczył	
bp	Dodo	z	diecezji	Zaria	w	Nigerii.	

Kolejny	dzień	konferencji	był	poświęcony	długo-
terminowej	strategii	przymnażania	uczniów.	Diakon	
Kunszbo	podzielił	 się	 swoim	doświadczeniem	pracy	
z	liderami	wspólnot	ewangelizujących	różne	środowi-
ska	na	Węgrzech.	W	trakcie	sesji	panelowej	s.	Mary	
O’Duffy	z	Irlandii	omówiła	krótko	historię	inicjatywy:	
Ewangelizacja	2000	i	ACCSE/2000,	które	teraz	prze-
kształciły	 się	w	 Ewangelizację	 2033	 i	 ACCSE	 2033,	
inicjatywy	promujące	 kolejną	 dekadę	 ewangelizacji	
2020-2029	przed	Jubileuszem	Roku	Odkupienia.	

Celem	Stowarzyszenia	Koordynatorów	Katolickich	
Szkół	Ewangelizacji	jest	służba	biskupom	i	innym	pa-
sterzom	Kościoła	w	 dziele	 katolickiej	 ewangelizacji,	

a	celem	szczególnym	jest	popieranie	szkół	
katolickiej	 ewangelizacji	 na	 poziomie	
krajowym,	 diecezjalnym	 i	 parafialnym.	
Stowarzyszenie	zmierza	do	tworzenia	du-
cha	 wspólnoty	 i	 współpracy	 pomiędzy	
istniejącymi	przedsięwzięciami	ewangeli-
zacyjnymi	oraz	ducha	braterstwa	i	jedno-
ści	 między	 moderatorami	 i	 animatorami	
zaangażowanymi	 w	 formowanie	 katolic-
kich	 ewangelizatorów	 na	 całym	 świecie.	

Opierając	się	na	podstawowej	zasadzie,	iż	posługa	pa-
storalna	i	konkretne	programy	duszpasterskie	muszą	
być	dostosowane	do	sytuacji	eklezjalnej,	kulturowej	
i	geograficznej	danego	miejsca,	Stowarzyszenie:

• 	nie	narzuca	 jednego	 i	 jedynego	planu,	 techniki	
czy	metody	ewangelizacji,

• nie	 proponuje	 jedynego	 i	 wystarczającego	 roz-
wiązania	 problemów	 napotykanych	 w	 katolic-
kiej	ewangelizacji,

• nie	jest	inicjatywą	związaną	z	konkretną	osobą,	
ruchem	czy	strategią	kościelną,

• nie	jest	alternatywą	czy	opozycją	dla	już	realizo-
wanych	 programów	 ewangelizacyjnych	 na	 po-
ziomie	diecezji	lub	parafii,

• nie	jest	ściśle	formalną	organizacją	posiadającą	
określone	struktury	ani	tym	bardziej	jakimś	no-
wym	ruchem	kościelnym,

• nie	 działa	 poza	 Kościołem	 ani	 nie	 podejmu-
je	 jakichkolwiek	 przedsięwzięć	 bez	 ustalenia	
z	 hierarchią	 Kościoła	 –	 na	 poziomie	 lokalnym	
i	regionalnym,

• nie	 jest	 oficjalnym	 działaniem	 hierarchii,	 lecz	
prywatną	 inicjatywą	 wewnątrz	 katolickiego	
Kościoła.

• 
Charakter	Stowarzyszenia	jest:	katolicki	w	odnie-

sieniu	 do	 członkostwa,	 nauczania	 i	 zadań;	 między-
narodowy,	 otwarty	 na	 koordynatorów	 katolickich	
szkół	 ewangelizacji	 na	 całym	 świecie;	 nieformalny:	
członkostwo	 jest	nieformalne	 i	nie	podporządkowa-
ne	 Stowarzyszeniu.	 Katolickie	 szkoły	 ewangelizacji	
są	 w	 całkowitej	 jurysdykcji	 kompetentnej	 władzy	
kościelnej.	 Wszystkie	 szkoły	 zrzeszone	 w	 Stowa-
rzyszeniu	 zachowują	 pełną	 autonomię.	 Innymi	 sło-
wy,	 specyfika	każdej	 ze	 szkół	 (cele,	metody,	pomoce	

formacji)	kształtuje	się	w	zależności	od	sytuacji	ekle-
zjalnej	i	kulturowej	szkoły,	 jej	szczególnego	zadania	
oraz	 darów	 i	 charyzmatów	 jej	 założycieli	 i	 pasterzy.	
Wszystkie	szkoły	muszą	posiadać	aprobatę	swojego	
lokalnego	biskupa.

Członkowie	Stowarzyszenia	stoją	na	stanowisku,	
że	każda	ewangelizacja	zaczyna	się	od	głoszenia	ke-
rygmatu	 przez	 słowa	 i	 czyny	 (Evangelii	 nuntiandi,	
27),	wzywającego	osoby	do	pełnego	nawrócenia	i	bu-
dowania	więzi	z	Jezusem	Chrystusem,	które	prowadzi	
do	pełnego	i	aktywnego	członkostwa	w	Kościele	ka-
tolickim	oraz	do	służby	we	wspólnocie	Kościoła,	bę-
dącej	Ciałem	Chrystusa	–	ewangelizować	w	Kościele,	
z	Kościołem	i	przez	Kościół.

Seminaria	 dotyczyły	 Ewangelizacji	 2033	 na	 po-
szczególnych	kontynentach.	W	ich	trakcie	uczestnicy	
dzielili	 się	 swoim	 rozeznaniem	 odnośnie	 do	 priory-
tetów	 i	 działań,	 które	 należy	 podjąć	w	 najbliższych	
latach.	 Podkreślali	 znaczenie	 jedności	 i	 modlitwy,	
znajomości	 Biblii,	 potrzeby	 budowania	 wspólnot,	
prowadzenia	 szkoleń	 dla	 świeckich,	 seminarzystów	
i	 katechistów,	 przekazywania	 Dobrej	 Nowiny	 przez	
media	społecznościowe.	Propozycje	działań:	dzielenie	
się	 zasobami	 i	 środkami,	wzmacnianie	świadomości	
potrzeby	 ewangelizacji	 i	 zaangażowania	wszystkich	
wierzących,	współpracy	między	poszczególnymi	szko-
łami,	wspólnotami,	ruchami.

W	ostatnim	dniu	udaliśmy	się	do	Jerozolimy,	gdzie	
w	 Kościele	Wszystkich	Narodów	 na	 Górze	 Oliwnej,	
obok	 ogrodu	 Getsemani,	 Fr	 Henriques	 sprawował	
mszę	 rozesłania:	 „Idźcie	więc	 i	 nauczajcie	wszystkie	
narody”	(Mt	28,19).	To	symboliczne	miejsce	upamięt-
niające	modlitwę	 Jezusa	przed	aresztowaniem	stało	
się	dla	uczestników	konferencji	miejscem	rozesłania	
do	kontynuowania	dzieła	Ewangelizacji	2033.

n

Abp Grzegorz Ryś, dr Mary Healy, 
o. Gino Henriques (
autor zdjęcia: Andrzej Lewek)

Msza św. w Bazylice Narodów 
(autor zdjęcia: Andrzej Lewek)
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KALENDAR IUM
31 V 2020 – Niedziela Zesłania Ducha Świętego,

Czyt.: Dz 2, 1-11; Ps 104, 1ab i 24ac. 29bc-30. 31 i 34;  
1 Kor 12, 3b-7. 12-13; J 20, 19-23;

1 VI 2020

Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, 
Czyt.: Rdz 3, 9-15. 20; Ps 87, 1-3. 5-6; Dz 1, 12-14; J 2, 1-11;
Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone w ponie-
działek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, wpro-
wadzono do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 
1971r.
Dzień ten wybrano dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego 
było początkiem działalności Kościoła. Jak podają Dzie-
je Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego 
w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, któ-
rzy „trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewia-
stami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14). 
Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, mocą 
którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, 
przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie 
Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspo-
możycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Ko-
ściołowi w świecie.

2 VI 2020 

Wspomnienie świętych męczenników Marcelina  
i Piotra,

Czyt.: 2 P 3, 12-15a. 17-18; Ps 90, 1-4. 10. 14. 16;  
Mk 12, 13-17;

Pewne dawne Martyrologium stwierdza, że Marceli był 
kapłanem, Piotr miał święcenia mniejsze – egzorcysty. 
Ponieśli śmierć w Rzymie podczas prześladowań za 
czasów Dioklecjana. Według św. Damazego, papieża – 
który w napisanym epitafium stwierdza, że dzięki nim 
został chrześcijaninem – kazano im wykopać grób, po-
tem ścięto i wrzucono do grobu. Jako datę ich śmierci 
Martyrologium podaje 2 czerwca.

3 VI 2020 

Wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi 
i Towarzyszy

Czyt.: 2 Tm 1, 1-3. 6-12; Ps 123, 1-2a. 2bcd; Mk 12, 18-27;

Dnia 3 czerwca 1886 roku w Namugongo zapłonął stos. 
Zawiniętych w trzcinowe maty misjonarzy kolejno wrzu-
cano w płomienie. Było to w uroczystość Wniebowstą-
pienia Pańskiego. Męczenników było bardzo wielu.
Karol Lwanga został wyróżniony dlatego, że nie tylko 
z uśmiechem poniósł śmierć, ale zachęcał innych do 
wytrwania pomimo tego że jego ciało palono wolno na 
ogniu, zaczynając od stóp. 

4 VI 2020

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego 
Kapłana,

Czyt.: Iz 6, 1-4. 8; Ps 23, 2-3. 5-6; J 17, 1-2. 14-26;

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Ka-
płana – obchodzone na tydzień przed Bożym Ciałem, 
wpisuje się w ciąg. Jezus w Wieczerniku ustanawia 
sakrament kapłaństwa. Sam objawia się poprzez całe 
Misterium Paschalne i to, czego dokonuje – że On jest 
najwyższym Kapłanem, On składa ofiarę, tak naprawdę 
jedyną skuteczną – za grzechy świata. 
W Wielki Czwartek, podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, 
gdy wspólnota wiernych zgromadzi się w danej parafii, 
nie bardzo jest miejsce dla uczczenia kapłaństwa Chry-
stusa, w które wpisane jest kapłaństwo ludzi, przyjmu-
jących sakrament święceń, by przez nich Pan Jezus Swo-
je kapłaństwo wykonywał. Stąd wywodzi się potrzeba 
pogłębienia tej tajemnicy w odrębne święto.

5 VI 2020 

Wspomnienie Bonifacego, biskupa i męczennika

Czyt.: 2 Tm 3, 10-17; Ps 119, 157. 160-161. 165-166. 168; 
Mk 12, 35-37;

Bonifacy urodził się około 673 r. w Dewonshire, w An-
glii (Wessex). Na chrzcie otrzymał imię Winfryd. Jako 
młodzieniec, czując wezwanie do służby Bożej, został 
benedyktynem w opactwie Exeter, następnie w opac-
twie w Nursling. Przyjął imię Bonifacy. Święcenia ka-
płańskie otrzymał około 30. roku życia. Zaraz po świę-
ceniach opat wyznaczył mu funkcję kierownika szkoły 
w Nursling.
Odbył 3 podróże misyjne po terenach północnych Nie-
miec i Holandii (Fryzja) chrzcząc tysiące pogan, zakła-
dając liczne opactwa benedyktyńskie. Będąc papieskim 
legatem porządkował Kościół, przywracając dawną kar-
ność i ład. Ustanawiał liczne biskupstwa.
Mając 80 lat, po raz trzeci udał się na misje do Fryzji. 
Kiedy jednak dotarł do miasta Dokkum, został napad-
nięty przez pogan i wraz z 52 Towarzyszami 5 czerwca 
754 roku zamordowany.

6 VI 2020 

Wspomnienie św. Norberta, biskupa

Czyt.: 2 Tm 4, 1-8; Ps 71, 8-9. 14-15ab. 16-17;  
Mk 12, 38-44;

Norbert urodził się około 1080 r. w Nadrenii w znako-
mitej rodzinie. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem, kie-
dy Norbert był jeszcze chłopcem, został mianowany 

kanonikiem w Xanten, by mógł pobierać pensję na swo-
je utrzymanie. 
W 1115 r. podczas burzy omal nie zginął od pioruna. Wy-
darzenie to spowodowało zmianę jego życia. Wstąpił do 
benedyktynów w Siegburgu, podejmując pokutę i mo-
dlitwę. Wyrzekł się godności i majątków kościelnych. 
W opactwie otrzymał święcenia kapłańskie. 
Norbert przemierzał odtąd miasta Galii, wzywając do 
pokuty i zmiany obyczajów. Zgromadził wokół siebie 
grono Towarzyszy. W roku 1121 Norbert w uroczystość 
Bożego Narodzenia wraz z 40 swymi towarzyszami zło-
żył uroczysty ślub oddania się apostolskiej pracy nad 
reformą obyczajów kleru i wiernych. Bracia postano-
wili praktykować to, do czego mieli zachęcać innych. 
Dlatego związali się wszyscy ślubem ewangelicznego 
ubóstwa, czystości (celibatu) i posłuszeństwa przełożo-
nym. W taki to sposób Norbert o 100 lat uprzedził św. 
Dominika, który swojemu zakonowi wytyczył podobne 
cele. Tak powstał zakon Kanoników Regularnych Ści-
słej Obserwy o popularnej nazwie norbertanów (oficjal-
nie – premonstratensów, OPraem). 

7 VI 2020 – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej,

Czyt.: Wj 34, 4b-6. 8-9; Ps: Dn 3, 52.53a. 54a. 55ab. 56a; 
2 Kor 13, 11-13; J 3, 16-18;

Prawda o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej jest dla 
nas o tyle istotna, że przedstawia Pana Boga, jakim jest 
sam w sobie. Pan Bóg jest jeden w swojej naturze, ale 
w trzech osobach. Osoby Boskie różnią się między sobą 
rzeczywiście tak, że jedna osoba nie jest osobą drugą. 
Nie różnią się jednak naturą ani też przymiotami, ani 
też działaniem, które jest wspólne. Mają wspólną na-
turę Bożą, wszystkie przymioty i działania Boże. Osoby 
różnią się między sobą jedynie pochodzeniem: Bóg Oj-
ciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi przez 
odwieczne i duchowe zrodzenie od Ojca, Duch Święty 
pochodzi przez wspólne tchnienie miłości Ojca i Syna. 
Pierwszą osobę wyróżnia ojcostwo, drugą osobę – syno-
stwo, a trzecią – pochodzenie od Ojca i Syna.
Uroczystość jest najpiękniejszym zamknięciem cyklu 
zbawienia. W Polsce z tym dniem kończy się również 
czas Spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej.

8 VI 2020 

Wspomnienie św. Jadwigi Królowej

Czyt.: 1 Krl 17, 1-6; Ps 121, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8; Mt 5, 1-12;

Jadwiga była trzecią i najmłodszą po Katarzynie (+ 1378) 
i Marii (+ 1395) córką króla Węgier i Polski, Ludwika 
Andegaweńskiego, i Elżbiety, księżniczki bośniackiej. 
Urodziła się prawdopodobnie 18 lutego 1374 roku.

Do najpilniejszych trosk Jadwigi należało odnowienie 
Akademii Krakowskiej. Założył ją Kazimierz Wielki 
w 1364 roku, jednak za rządów Ludwika Węgierskiego 
Akademia podupadła. Jadwiga oddała wszystkie swoje 
klejnoty na jej odnowienie. Wystarała się także u Stoli-
cy Apostolskiej o zezwolenie na jej dalsze prowadzenie 
i rozbudowę. Akademię otwarto po jej śmierci w 1400 
roku.

9 VI 2020 

Wspomnienie św. Efrema, diakona i doktora Kościoła

Czyt.: 1 Krl 17, 7-16; Ps 4, 2-3. 4-5. 7-8; Mt 5, 13-16;

Efrem urodził się około 306 r. w Nissibis (Mezopota-
mia). Jego matka miała być chrześcijanką. 
Był wybitnym egzegetą i kaznodzieją. Została po nim 
bardzo bogata spuścizna literacka. Składają się na nią 
dzieła egzegetyczne i apologetyczne, homilie, a przede 
wszystkim hymny – słynne Pieśni Nissybijskie. Jego 
hymny liturgiczne przetłumaczono na języki: grecki, 
ormiański, łaciński i wiele innych. Tematyka tych pism 
jest bardzo obszerna; mowa w nich o dziewictwie, po-
stach, modlitwie za zmarłych, o ofiarnym charakterze 
Mszy świętej, o realnej obecności Pana Jezusa w Eu-
charystii. Wskazuje to na rozległą kulturę teologiczną 
Efrema. W wielu tekstach Efrem wyraża swe przywią-
zanie i cześć do Matki Bożej. Efrema nazywa się często 
„harfą Ducha Świętego”. Z utworów pełnych żarliwości 
i poetyckiego natchnienia wyłania się osobowość wraż-
liwa, ciepła, o urzekającej pobożności. Jest najwięk-
szym poetą syryjskim, jednym z największych poetów 
chrześcijańskich. 

10 VI 2020 

Czyt.: 1 Krl 18, 20-39; Ps 16, 1-2. 4.5 i 8. 11; Mt 5, 17-19;

11 VI 2020 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,

Czyt.: Pwt 8, 2-3. 14b-16a; Ps 147B,12-13. 14-15. 19-20; 
1 Kor 10, 16-17; J 6, 51-58;

Pierwszą inicjatorką ustanowienia święta Bożego Cia-
ła była św. Julianna z Cornillon (1192-1258). Kiedy była 
przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon 
w pobliżu Liege, w roku 1245 została zaszczycona obja-
wieniami, w których Chrystus żądał ustanowienia osob-
nego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus 
wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości Bożego Ciała 
– czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. 
Bezpośrednim impulsem do ustanowienia święta miał 
być cud, jaki wydarzył się w Bolsena. Kiedy kapłan od-
prawiał Mszę świętą, po Przeistoczeniu kielich trącony 
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ręką przechylił się tak nieszczęśliwie, że wylało się wiele 
kropel krwi Chrystusa na korporał. Przerażony kapłan 
ujrzał, że postacie wina zmieniły się w postacie krwi. 
Zawiadomiony o tym cudzie papież, który przebywał 
wówczas w pobliskim mieście Orvieto, zabrał ten święty 
korporał. Do dnia obecnego znajduje się on w bogatym 
relikwiarzu w katedrze w Orvieto. Dotąd widać na nim 
plamy. W czasie procesji Bożego Ciała obnosi się ten 
korporał zamiast monstrancji. 

12 VI 2020 

Wspomnienie błogosławionych 108 męczenników 
z czasów II wojny światowej,

Czyt.: 1 Krl 19, 9a. 11-16; Ps 27, 7-8ab. 8c-9abc. 13-14;  
Mt 5, 27-32;

13 czerwca 1999 r. podczas Mszy świętej odprawianej 
w Warszawie św. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji 108 
męczenników, którzy ponieśli śmierć w czasach II wojny 
światowej. Każda z tych osób wykazała się niezwykłym 
heroizmem wiary: są w tym gronie biskupi – pasterze, 
którzy woleli zginąć, aniżeli zostawić swoją owczarnię; 
siostry i księża ratujący Żydów; teściowa, która oddała 
swe życie za synową w ciąży; zakonnik, który za posia-
danie różańca, a potem odmowę sprofanowania go zo-
stał zmasakrowany i utopiony w kloace; księża i alumni 
dzielący się w obozie koncentracyjnym jedyną kromką 
chleba ze współwięźniami; duchowny, który zginął za 
to, że nie wydał Gestapo komunistów. Pośród nich jest 
3 biskupów, 52 kapłanów diecezjalnych, 26 kapłanów 
zakonnych, 3 kleryków, 7 braci zakonnych, 8 sióstr za-
konnych i 9 osób świeckich. 
W gronie 108 błogosławionych mamy 6 przedstawicieli 
rodziny salezjańskiej:
Ks. Józef Kowalski (1911-1941). Zamordowany Oświę-
cimiu 4 lipca 1942r. za odmowę podeptania swojego 
różańca. W dzienniku duchowym zapisał: „O mój Dro-
gi Jezu, daj mi wolę wytrwania, stanowczą, silną, bym 
zdołał wytrwać przy swoich postanowieniach świętych 
i zdołał dopiąć szczytnego ideału świętości, jaki sobie za-
kreśliłem. Ja mam być i muszę być świętym!”.
„POZNAŃSKA PIĄTKA” Młodzieńcy związani z orato-
rium księży salezjanów w Poznaniu. Czesław Jóźwiak 
(1919-1942), Edward Kaźmierski (1919-1942), Franciszek 
Kęsy (1920-1942), Edward Klinik (1919-1942), Jarogniew 
Wojciechowski (1922-1942). Liderzy katolickich organi-
zacji młodzieżowych aresztowani we wrześniu 1940r. 
W więzieniach poddawani rozlicznym szykanom, od-
mawiali różaniec i odprawiali nowenny przed ważnymi 
świętami kościelnymi. Ostrzegający ich więzień, gdy 
wspólnie modlili się w celi, na uwagę: „Czy wiecie, co 

was czeka?”, usłyszał odpowiedź: „O tym, co nas czeka, 
wie tylko Bóg. Jemu ufamy. Cokolwiek się stanie, będzie 
to Jego wola”. Zgilotynowani 24 sierpnia 1942r. na dzie-
dzińcu więzienia w Dreźnie.

13 VI 2020 

Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i dok-
tora Kościoła

Czyt.: 1 Krl 19, 19-21; Ps 16, 1-2a i 5.7-8. 9-10; Mt 5, 33-37;

Ze szczególnym zamiłowaniem zagłębiał się w Pismo 
święte. Równocześnie udzielał pomocy duszpasterskiej 
i kaznodziejskiej. Sława jego kazań dotarła niebawem 
do brata Eliasza, następcy św. Franciszka. Ten ustano-
wił go generalnym kaznodzieją zakonu.

14 VI 2020 – 11 Niedziela Zwykła,

Czyt.: Wj 19, 1-6a; Ps 100; Rz 5, 6-11; Mt 9,36 – 10,8;

15 VI 2020  

Czyt.:  2 Krn 18, 3-8. 21-17. 22; Ps 5, 2-3. 5-6a. 6b-7;  
Mt 5, 38-42;

16 VI 2020  

Czyt.: 1 Krl 21, 17-29; Ps 51, 3-4. 5-6b. 11 i 16; Mt 5, 43-48;

17 VI 2020 

Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, 
zakonnika

Czyt.: Iz 58, 6-10; Ps 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9; 1 Kor 1, 26-31; 
Mk 10, 17-30;

Św. Albert (1845- 1916) – Uczestnik powstania stycznio-
wego, został ranny. Po ucieczce z niewoli odbywa stu-
dia malarskie w Paryżu. Po powrocie do kraju (zabór 
austriacki) zakłada nowe zgromadzenia franciszkańskie 
(męskie i żeńskie). Stał się ojcem ubogich. Krakowska 
Ogrzewalnia założona przez św. brata Alberta funkcjo-
nuje do dnia dzisiejszego. Znane są pustelnie Sióstr Al-
bertynek i Braci Albertynów na Kalatówkach.

18 VI 2020 

Czyt.: Syr 48, 1-14; Ps 97, 1-2. 3-4. 5-6; Mt 6, 7-15;

19 VI 2020 

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,

Czyt.: Pwt 7, 6-11; Ps 103, 1-2. 3-4. 6-7. 8 i 10; 1 J 4, 7-16; 
Mt 11, 25-30;

Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony 
czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult Serca Jezu-
sowego wywodzi się z czasów średniowiecza; początko-
wo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie 
rzesze społeczeństwa. 

Mistyka średniowiecza łączyła kult Serca Jezusowe-
go w bardzo żywym nabożeństwem do Najświętszej 
Rany boku Jezusa. Do najwcześniejszych, którzy w Ra-
nie boku, otwartej włócznią żołnierza, odnaleźli Serce 
Boże, należy nieznany autor poetyckiego utworu Win-
ny szczep mistyczny. Mówi w nim, że właśnie w tej Ra-
nie odnalazł Serce Boże, że spocznie przy Nim, że się już 
z Nim nie rozstanie. Cały zakon św. Dominika Guzma-
na – dominikanie – bardzo wcześnie przyswoił sobie 
nabożeństwo do zranionego boku i Serca Pana Jezusa. 
W piątek po oktawie Bożego Ciała, a więc w dzień, który 
Chrystus wybrał sobie na święto Jego Serca, dominika-
nie odmawiali oficjum o Ranie boku Pana Jezusa.

20 VI 2020 

Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Ma-
ryi Panny,

Czyt.: Iz 61, 9-11; Ps: 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7, 8abcd; Łk 2, 41-51;

Liturgiczne święta Matki Bożej idą zwykle równolegle 
ze świętami Pana Jezusa. Tak więc Kościół obchodzi: 
Boże Narodzenie (25 XII) i Narodzenie Najświętszej Ma-
ryi (8 IX), Ofiarowanie Chrystusa w świątyni (2 II) i Ofia-
rowanie Maryi (21 XI), Wielki Piątek i wspomnienie 
Matki Bożej Bolesnej (15 IX), Wniebowstąpienie Pana 
Jezusa i Wniebowzięcie Maryi (15 VIII), Serca Pana Je-
zusa i Serca Maryi (dzień później), Chrystusa Króla (w 
ostatnią niedzielę przed Adwentem) i Maryi Królowej 
(22 VIII). 

21 VI 2020 – 12 Niedziela Zwykła,

Czyt.: Jr 20, 10-13; Ps 69; Rz 5, 12-15; Mt 10, 26-33;

22 VI 2020 

Wspomnienie św. Paulina z Noli, biskupa

Czyt.: 2 Krl 17, 5-8. 13-15a. 18; Ps 60, 3-4. 5 i 12. 13-14;  
Mt 7, 1-5;

Urodził się w 353 r. w pobliżu Bordeaux. Był potomkiem 
możnego rodu patrycjuszowskiego; naprawdę nazywał 
się Pontius Meropius Anicius Paulinus. Zaliczany jest 
do grona mędrców, którzy tworzyli zręby wczesnochrze-
ścijańskiego piśmiennictwa. doznał niezwykłej łaski 
uzdrowienia z choroby oczu.
W 394 r. – z woli mieszkańców swoich rodzinnych stron 
i za zgodą żony – przyjął święcenia kapłańskie. Sprzedał 
majątek i w Noli założył wspólnotę: pieniądze przezna-
czył na wsparcie ubogich i wdów, na wykup niewolni-
ków, a także na budowę kościoła i ozdobienie grobu 
św. Feliksa z Noli. Wyróżniał się szczególnym nabo-
żeństwem do niego i ułożył ku jego czci kilka hymnów. 
Wiódł żywot mnicha, wedle surowych zasad. Zwyczajem 

ówczesnym miejscowy kler i ludność wybrali go w 410 r. 
na biskupa Noli. Zasłynął konsekwentną walką z here-
zją pelagianizmu oraz działalnością charytatywną. 

23 VI 2020  

Czyt.: 2 Krl 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36;  
Ps 48, 2-3a. 3b-4. 10-11; Mt 7, 6. 12-14;

24 VI 2020 

Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela,

Czyt.: Jr 1, 4-10; Ps 71, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17;  
1 P1, 8-12; Łk 1, 5-17; 

Święty Jan Chrzciciel, to jedyny święty, poza Maryją, 
który w liturgii Kościoła posiada wspomnienie swoich 
ziemskich narodzin. 

25 VI 2020 

Czyt.: 2 Krl 24, 8-17; Ps 79, 1-2. 3-4. 5 i 8. 9; Mt 7, 21-29;

26 VI 2020 

Wspomnienie św. Zygmunta Gorazdowskiego, 
prezbitera

Czyt.: 2 Krl 25, 1-12; Ps 137,1-2. 3. 4-5. 6; Mt 8, 1-4;

Zygmunt Karol Gorazdowski z Gorazdowa, herbu Praw-
dzic, urodził się w Sanoku 1 listopada 1845 r. Był drugim 
z siedmiorga dzieci Feliksa i Aleksandry z Łazowskich  
h. Łada. Cudem uniknął śmierci w czasie rzezi galicyj-
skiej – przypłacając to gruźlicą z którą walczył do końca 
życia. Brał udział w powstaniu styczniowym. W 1865 r. 
przerwał studia prawnicze, by w 1871 r. otrzymać świę-
cenia kapłańskie w katedrze lwowskiej. 
Jego droga kapłańska związana była z działalnością 
charytatywną. Żebracy lwowscy nazywali Go „księdzem 
dziadów” – bo nikomu nie odmawiał pomocy. Jadał nie-
zwykle skromnie. Chodził w starej, zniszczonej bieliź-
nie, sutannie i płaszczu. Otrzymane odzienie rozdawał 
ubogim. Jego konfesjonał był zawsze oblężony. Peni-
tenci mogli się do niego zgłaszać o każdej porze, a i on 
odwiedzał w domach najbardziej zatwardziałych grzesz-
ników, zachęcając ich do skorzystania z sakramentu 
pojednania.
Zmarł 1 stycznia 1920 r. we Lwowie, w domu general-
nym zgromadzenia i został pochowany na Cmentarzu 
Łyczakowskim. 

27 VI 2020 

Czyt.: Lm 2, 2. 10-14. 18-19; Ps 74, 1-2. 3-4. 5-7. 20-21;  
Mt 8, 5-17;

28 VI 2020 – 13 Niedziela Zwykła,

Czyt.: 2 Krl 4, 8-11. 14-16a; Ps 89, 2-3. 16-17. 18-19;  
Rz 6, 3-4. 8-11; Mt 10, 37-42;

n
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KĄCIK
DLA DZIECI

Alicja Biedrzycka

Komunia	Święta	małej	HelenkiKomunia	Święta	małej	Helenki

Z	pewnością	znacie	Sanktuarium	Bożego	Miło-
sierdzia	 w	 Krakowskich	 Łagiewnikach.	 Myślę,	
że	kojarzy	się	wam	również	ze	Świętem	Bożego	
Miłosierdzia	 i	 że	 odwiedziliście	 to	 miejsce	 ze	
swoimi	rodzicami.	

To	właśnie	tam	znajduje	się	klasztor,	w	któ-
rym	 przebywała	 siostra	 Faustyna	 Kowalska.	
Imię	Faustyna	przybrała	w	Klasztorze.	

Gdy	 była	 małą	 dziewczynką	 miała	 na	 imię	
Helenka.	Odznaczała	się	ona	wielką	miłością	do	
Jezusa,	dlatego	Jezus	tak	często	z	nią	rozmawiał.

Był	dla	niej	prawdziwym	przyjacielem,	a	wie-
le	 rozmów	 Helenka	 spisywała	 jako	 dorosła	
osoba.

Chciałabym	przytoczyć	wam	fragment	z	książ-
ki	 „Mała	 Helenka,	Wielka	 Faustyna”	 w	 której	
opisany	 jest	 dzień	 Pierwszej	 Komunii	 Świętej	
Helenki.

„Helenka wchodzi do kościoła razem 
z dziećmi. Wchodzą parami, tak jak uczył 
ksiądz. Nie wolno rozmawiać ani roz-
glądać się za mamą. Mają patrzeć przed 
siebie, na ołtarz, który na tą uroczystość 
przybrany był najpiękniejszymi kwiatami. 
Helenka patrzy na Tabernakulum. Wie, 
że tam jest Jezus. Zaraz do niej przyjdzie. 
Jeszcze ksiądz powie kazanie, a wszystkie 
dzieci wyrecytują wyuczone modlitwy. I już 
grają organy, wszyscy zaczynają śpiewać 
pieśń. Helenka stoi w pierwszym rzędzie, 
przyjmują świętą Hostię, w skupieniu wra-
ca na miejsce.

I	już	nic	nie	pamięta...	Jest	tylko	Jezus	i	ona,	
mała	wylękniona	dziewczynka.	Czuje	jak	mocno	
uderza	jej	serce.	Nic	przez	chwile	nie	mówi.	Na-
wet	zapomniała	modlitwy	jaką	miała	wyrecyto-
wać	po	przyjęciu	Komunii.	Klęczy	 jeszcze	przez	
chwilę,	 uświadamiając	 sobie,	 że	 stało	 się	 coś	
bardzo	 ważnego.	 Po	 chwili	 całkiem	 spokojnie	
z	ogromną	dojrzałością,	zwraca	się	do	Jezusa.

–	 Jesteś	 Jezu	 w	 moim	 sercu?	 Jak	 wygląda	
moje	serce?	Czy	są	do	niego	jakieś	drzwi?	Czy	je	
musiałeś	otworzyć?

I	znów	przypomina	sobie	Helenka	słowa,	któ-
re	kiedyś	czytał	kapłan	“…	I	wszedł	Jezus	do	środ-
ka,	mimo	drzwi	zamkniętych”	Myśli	teraz	w	sku-
pieniu	 o	 tych	 zamkniętych	 drzwiach,	 drzwiach	
zamkniętych	dla	Jezusa.	Robi	się	jej	smutno.

–	Jezu	ja	nigdy	nie	zamknę	dla	Ciebie	drzwi.
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