Nadszedł czas, aby orędzie o Bożym
miłosierdziu wlało w ludzkie serca nadzieję
i stało się zarzewiem nowej cywilizacji –
cywilizacji miłości.
św. Jan Paweł II
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Słowo księdza proboszcza
W połowie sierpnia br. kard. Robert Sarah,
prefekt Kongregacji do spraw Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów, skierował list do
Przewodniczących Konferencji Episkopatów
Kościoła katolickiego o celebrowaniu liturgii
w czasie i po pandemii COVID 19. List zatwierdził
Ojciec Święty Franciszek i polecił jego publikację.
W niniejszym „słowie” pragnę zwrócić uwagę
naszych czytelników na krótki jego fragment.
Niech stanie się przedmiotem osobistej refleksji.
Kardynał podkreśla, że Bóg nigdy nie
opuszcza ludzkości, którą stworzył, i że nawet
najcięższe próby mogą przynosić owoce łaski.
Oddalenie od ołtarza Pańskiego stało się czasem
postu eucharystycznego, okazją, byśmy na nowo
odkryli żywotne znaczenie, piękno i niezmierzoną
wartość Eucharystii. Prefekt zachęca, aby jak to
tylko będzie możliwe, powrócić do Eucharystii
z oczyszczonym sercem, z odnowionym
zadziwieniem, z mocniejszym pragnieniem, by
spotkać Pana, trwać przy Nim i przyjąć Go, aby
zanieść Go braciom, dając świadectwo życia
wypełnionego wiarą, miłością i nadzieją.
Przy tej okazji kard. Sarah powołuje się na
świadectwo męczenników z Abiteny w dzisiejszej
Tunezji (z początku IV wieku), którzy wobec
oczywistego wyroku śmierci odpowiedzieli swoim
sędziom ze spokojnym zdecydowaniem: „Sine
Dominico non possumus”. Bezwzględnego non
possumus (nie możemy) i bogactwa znaczeniowego
przymiotnika użytego w formie rzeczownika
Dominicum (tego, co należy do Pana), nie można
przetłumaczyć za pomocą jednego słowa. Ta krótka
formuła – tłumaczy Kardynał – kryje w sobie
wielkie bogactwo odcieni znaczeń. Nie możemy
żyć, być chrześcijanami, w pełni realizować
swojego człowieczeństwa oraz pragnień dobra
i szczęścia, które nosimy w sercu, bez Słowa
Bożego, które podczas celebracji urzeczywistnia
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się i staje się żywym
słowem, wypowiadanym
przez Boga do tego,
kto
dzisiaj
otwiera
serce, by słuchać. Nie
możemy żyć jako chrześcijanie bez uczestnictwa
w Ofierze Krzyża, w której Pan Jezus daje siebie
bez reszty, aby swoją śmiercią zbawić człowieka,
który umarł wskutek grzechu. Nie możemy żyć
bez uczty eucharystycznej, bez stołu Pańskiego,
do którego jesteśmy zaproszeni jako dzieci
i bracia, by przyjmować tego samego Chrystusa
Zmartwychwstałego, obecnego w ciele, krwi,
duszy i bóstwie w Chlebie z nieba, który nas
krzepi w radościach i w trudach ziemskiego
pielgrzymowania. Nie możemy żyć bez wspólnoty
chrześcijańskiej, rodziny Pana: potrzebujemy
spotkań z braćmi, z którymi nas łączy dziecięctwo
Boże, braterstwo z Chrystusem, powołanie
i dążenie do świętości i zbawienia dusz w całej
bogatej różnorodności wieku, osobistych historii
życia, charyzmatów i powołań. Nie możemy żyć
bez domu Pańskiego, który jest naszym domem;
bez świętych miejsc, gdzie narodziliśmy się dla
wiary; gdzie odkryliśmy opatrznościową obecność
Pana i miłosierny uścisk Jego ramion, podnoszący
tego, kto upadł; gdzie uświęciliśmy swoje
powołanie do życia zakonnego lub małżeńskiego;
gdzie zanosiliśmy błagania i dziękczynienia,
cieszyliśmy się i płakali; gdzie powierzaliśmy
Ojcu naszych najbliższych, którzy doszli do kresu
ziemskiego pielgrzymowania. Nie możemy żyć
bez dnia Pańskiego, bez niedzieli, która przynosi
światło i nadaje sens kolejnym dniom pracy oraz
rodzinnym i społecznym obowiązkom.
Powróćmy do Eucharystii, powróćmy do
kościoła. Niech każdy indywidualnie rozważy tę
zachętę.
ks. Marian Sikora  

Zespół redakcyjny: ks. Marian Sikora, Karolina Appelt, Renata Drgas,
Barbara Kołecka-Herman, Magdalena Orczyńska, Piotr Owczarek,
Bogumiła Szymańska, Barbara Zacharzewska, Grzegorz Zalewski.
Druk: Paw Druk Sp. z o.o., ul. Obornicka 49A, 62-002 Suchy Las, www.pawdruk.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania i skracania nadesłanych materiałów.
Zdjęcie na okładce: Barbara Kołecka-Herman.

2									

Historia powstania trzech różnych obrazów
Jezusa Miłosiernego
Obraz zwany „wileńskim”, wykonany na próbował udaremnić.
Wróćmy do artysty, autora pierwszego
zlecenie siostry Faustyny Kowalskiej przez
Eugeniusza Kazimirowskiego, jest jedynym obrazu. Eugeniusz Kazimierowski mieszkał
obrazem, którego powstanie osobiście nadzorowała po sąsiedzku z ks. Sopoćką w domu kapelanii
Święta. Jej wskazówki - dokładnie opisana poza sióstr wizytek na wileńskiej Rossie. Był artystą
Chrystusa, ułożenie rąk, spuszczony wzrok, układ malarzem, absolwentem Akademii Sztuk Pięknych
i kolor promieni wychodzących z serca, ciemne w Krakowie i Akademii Świętego Łazarza
w Rzymie, stypendystą uczelni
tło, są wiernym odbiciem
artystycznych we Lwowie,
wizerunku, który w cudowny
Monachium i Paryżu. Malował
sposób Jezus ukazał Faustynie
głównie pejzaże, portrety
22 lutego 1931 roku w Płocku.
i obrazy religijne. Pracował
Wieczorem, kiedy byłam
w Wilnie jako dekorator
w celi – pisze w Dzienniczku
w Teatrze Wielkim i Teatrze
– ujrzałam Pana Jezusa
Polskim, uczył w seminarium
ubranego w szacie białej.
nauczycielskim.
Jego
Jedna ręka wzniesiona do
prace, oprócz obrazu Jezusa
błogosławieństwa, a druga
Miłosiernego, nie zachowały
dotykała szaty na piersiach.
się do naszych czasów Z uchylenia szaty na piersiach
zaginęły podczas wojny. Obraz
wychodziły
dwa
wielkie
ukończony w czerwcu 1934
promienie, jeden czerwony,
roku, któremu ostateczny rys
a drugi blady. (…) Po
nadała s. Faustyna, dziś przez
chwili powiedział mi Jezus:
znawców sztuki określany jest
„Wymaluj obraz według
jako przeciętny, co nie oznacza,
rysunku,
który
widzisz,
że nie jest cudowny. Co
z podpisem <Jezu, ufam
ciekawego kryje się w obrazie?
Tobie> (Dz. 47). Chcę, aby
Wiemy, że do postaci Jezusa
ten obraz (…) był uroczyście
pozował
Kazimirowskiemu
poświęcony
w
pierwszą
sam ks. Sopoćko, choć był on
niedzielę po Wielkanocy, ta
raczej krępej budowy ciała.
niedziela ma być świętem
Jednakże badania wskazują, że
Miłosierdzia (Dz. 49).
namalowana postać pokrywa się
Początkowo
Faustyna
w szczegółach anatomicznych
próbowała sama namalować
z wizerunkiem Jezusa z całunu
obraz, bezskutecznie. Ze Obraz autorstwa E. Kazimirowskiego
turyńskiego, natomiast twarz swoim powierzonym przez
Jezusa zadaniem borykała się przez prawie trzy z wizerunkiem z chusty z Manopello.
Praca nad obrazem trwała nieprzerwanie
lata. Dopiero w Wilnie, kiedy poznała swojego
spowiednika, ks. Michała Sopoćkę, polecenie pół roku i wymagała wiele cierpliwości oraz
Jezusa mogło się urzeczywistnić, co nie było wcale pokory. Obraz uczyniony ludzką ręką, nie jest
proste w tamtych czasach. Namalowanie obrazu w stanie oddać tego, co widziała s. Faustyna
to jedno, natomiast zatwierdzenie święta Bożego w swojej wizji mistycznej. Na dwa miesiące
Miłosierdzia i aprobata nowego malarskiego przed ukończeniem ostatecznych prac, nękana
wizerunku Jezusa, było trudnym i czasochłonnym licznymi wątpliwościami co do zgodności obrazu
przedsięwzięciem, które szatan wielokrotnie z poleceniem Pana Jezusa, s. Faustyna usłyszała
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następujące słowa: Nie w piękności farby ani 1936-1938 był w Krakowie spowiednikiem
pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce Mojej i kierownikiem duchowym s. Faustyny, poprosił
(Dzienniczek 313).
artystę, by sporządził wizerunek Jezusa
Po raz pierwszy obraz został zaprezentowany Miłosiernego. Okazało się, że namalowany obraz
w Ostrej Bramie podczas Triduum Paschalnego nie pasuje rozmiarami do bocznego ołtarza kaplicy.
w 1935 roku. Potem spowiednik s. Faustyny Nie uwzględniał też wskazówek s. Faustyny,
umieścił go w kościele pw. Świętego Michała, bowiem postać Jezusa była przedstawiona na tle
gdzie był rektorem. Obraz wisiał w prezbiterium, łąki, a nie na ciemnym tle. Artysta wykonał więc
po lewej stronie ołtarza, do roku 1948, kiedy to drugi wizerunek, zgodny z wizją Świętej i to on
świątynia została zamknięta przez Sowietów. wisi obecnie w sanktuarium w Łagiewnikach.
Płótno udało się przenieść do wileńskiego kościoła Wiele kościołów w Polsce posiada również obrazy
pw. Ducha Świętego, a potem staraniem ks. Józefa Jezusa Miłosiernego Adolfa Hyły. Okazuje się, że
Grasiewicza, przyjaciela ks.
artysta wykonał kilkadziesiąt
Sopoćki, obraz trafił w 1956
kopii obrazu - zarówno Jezusa
roku do maleńkiego kościółka
na łące, jak i wizerunku
w Nowej Rudzie koło Grodna
zwanego „łagiewnickim”.
na Białorusi. Powieszony pod
W 1958 roku Święte
sufitem, zaniedbany, przetrwał
Oficjum
wydało
zakaz
likwidację kościoła i jego
szerzenia orędzia s. Faustyny,
wyposażenia oraz zamianę
jednak kult rozwijał się nadal,
świątyni w magazyn. Nikomu
mimo że zakaz obowiązywał
nie chciało się wspinać pod
przez dwadzieścia lat. Kiedy
powałę, by zdjąć pozornie
do Polski nadeszła decyzja
mało atrakcyjny obraz. W 1986
Świętego Oficjum, ówczesny
roku udało się trzem polskim
metropolita krakowski, abp
księżom
odzyskać
obraz
Eugeniusz Baziak zdecydował,
i potajemnie wywieźć go na
że obraz Jezusa Miłosiernego
Litwę. Zawisł on najpierw
pozostanie w Łagiewnikach.
w kościele pw. Ducha Świętego,
Dopiero
za
wielkim
a potem na polecenie kard.
staraniem
abp.
Karola
Juozasa Backisa wizerunek
Wojtyły, po dokładnej analizie
przeniesiono całkiem niedawno,
teologicznej
„Dzienniczka”,
bo w 2005 roku, do kościoła
wykonanej przez prof. Ignacego
pw. Trójcy Świętej w Wilnie,
Różyckiego i po procesie
gdzie powstało Sanktuarium
beatyfikacyjnym s. Faustyny
Miłosierdzia Bożego.
w 1968 roku, Paweł VI w 1978
5 października 1938 roku Obraz autorstwa A. Hyły
roku odwołał ograniczenia
zmarła s. Faustyna. Rok później
dotyczące
kultu
Bożego
świat pogrążył się w wojnie.
Miłosierdzia. W tym samym roku kard. Karol
Wileński wizerunek Jezusa Miłosiernego wraz Wojtyła został papieżem.
z wydrukowaną na odwrocie obrazka Koronką
Nie wszyscy wiedzą, że istniała jeszcze trzecia
do Bożego Miłosierdzia krążył już po świecie za wersja wizerunku Jezusa Miłosiernego.
sprawą czarno-białych reprodukcji, które polecił Na początku lat 50. XX wieku coraz częściej
wydrukować ks. Sopoćko.
pojawiały się wśród duchowieństwa, w tym także
Około 1942 roku do Zgromadzenia Sióstr wśród biskupów, zarzuty dotyczące wprowadzania
Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach zgłosił do kościołów obrazu Miłosierdzia Bożego.
się artysta malarz, uczeń Jacka Malczewskiego, Pochodziły one z niezbadanego przez Kościół
Adolf Hyła i zaproponował namalowanie obrazu źródła i odwoływały się do braku uznania
jako wotum wdzięczności za ocalenie jego rodziny. świętości s. Faustyny, jako że nie był jeszcze
Wówczas jezuita, ks. Józef Andrasz, który w latach przeprowadzony proces wyniesienia jej do

wizerunków jako obiektów kultu. W tej sytuacji
ks. Michał Sopoćko, idąc za sugestią Konferencji
Episkopatu Polski, w 1954 roku ogłosił konkurs
na namalowanie obrazu Jezusa ukazującego się
Apostołom w Wieczerniku po zmartwychwstaniu
i ustanawiającego sakrament pokuty. W konkursie
wzięło udział trzech malarzy, a wygrał go
obraz pędzla Ludomira Ślendzińskiego, który 5
października 1954 roku Konferencja Episkopatu
Polski zaaprobowała do sprawowania kultu. Mimo
licznych zabiegów ks. Michała Sopoćki wizerunek
Jezusa Miłosiernego pędzla Śleńdzińskiego nie
został upowszechniony. Obrazów tych jest kilka.
Pierwszy, z 1954 roku, znajduje się w kościele pw.
Serca Jezusa Miłosiernego oo. jezuitów w Kaliszu.
Drugi, z roku 1955, po konserwacji w 1973 roku
umieszczony został w katedrze w Białymstoku.
Kolejne powstały w 1966 roku. Jeden
z nich znajduje się w kościele pw. św. Antoniego
w Sokółce, drugi jest własnością archidiecezji
białostockiej i brał udział w peregrynacji po
parafiach przed beatyfikacją ks. Michała Sopoćki.
Obrazy Ludomira Sleńdzińskiego są bliższe
zaleceniom ks. Sopoćki i zgodne z wizją s.
Obraz autorstwa L.Sledzińskiego
Faustyny, ale znacznie mniej znane i najbardziej
chwały ołtarzy. Biskupi powoływali się też na rozpoznawane w diecezji białostockiej.
instrukcje Stolicy Apostolskiej, która radziła
wielką ostrożność przy uznawaniu nowych
Barbara Kołecka-Herman
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Dlaczego różaniec?
Różaniec
jest
umiłowaną modlitwą
Kościoła.
Ukochało
ją wielu świętych,
a
szczególnie
założycieli zakonów,
ale była również i nadal
jest chętnie odmawianą
modlitwą
prostych,
zwyczajnych ludzi. Do
praktykowania różańca
nawoływała
sama
Maryja podczas wielu
swoich objawień, obiecując, że odmawiających
go ocali od zła, a świat - od nieszczęść
spowodowanych przez grzech. Święty Jan Maria
Vianney mawiał, że jedno „Zdrowaś Maryjo”
wypowiedziane dobrze i z wiarą, potrząsa całym
piekłem. Święty Ludwik Grignion de Montfort

mówił też, że słowa modlitwy różańcowej są
najpiękniejszymi gratulacjami, jakie złożył
Archanioł Maryi, a my wypowiadając te słowa
składamy osobiste gratulacje Maryi. Te słowa
wciąż sprawiają, że zmuszamy diabła do ucieczki.
Są młotem miażdżącym szatana oraz uświęceniem
duszy, radością aniołów i śpiewem wybranych.
Pięknie ujął to św. Franciszek z Asyżu, którego
wspomnienie obchodzimy w październiku: Gdy
wymawiam „Zdrowaś Maryjo”, wtedy uśmiecha
się do mnie całe niebo, cieszą się aniołowie, ziemia
się weseli i drżą szatani.
Jednym z ważnych momentów w historii
świata i Kościoła była bitwa morska pod Lepanto
w 1571 roku, która – jak wierzono - okazała się
zwycięska dzięki mocy modlitwy różańcowej.
Intencją tej modlitwy była obrona chrześcijańskiej
Europy przed jej zalewem przez islam.
Modlitwa
różańcowa
jest
nie
tyle
5
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przesuwaniem paciorków, ile oddaniem się
w obronę Najświętszej Maryi Panny, szczególnie
w momencie niebezpieczeństwa. Tym samym
pozwalamy Jej, by zaniosła ją przed tron Boga.
Modląc się bowiem na różańcu, przyzywamy Jej
wstawiennictwa i razem z Nią wypowiadamy
słowa modlitwy, razem z Nią uwielbiamy Boga.
Powtarzając
wielokrotnie
te same słowa odpowiadamy
na wezwanie św. Pawła, który
zachęcał pierwsze wspólnoty
chrześcijańskie do nieustannej
modlitwy. Już w pierwszych
wiekach ludzie odmawiali po
kilkadziesiąt czy kilkaset razy tę
samą modlitwę. Pustelnik Paweł
z Teb, by nie pogubić się w tym
powtarzaniu, kładł na kolanach
kamienie i po odmówieniu danej
modlitwy zrzucał z kolan jeden
z nich. Święty Pachomiusz
i święty Benedykt z Nursji,
ojcowie modlitwy, robili sobie
sznur z pętelkami, który
przypominał różaniec.
Dzisiejsza forma różańca
z ułożonymi stałymi częściami
i tajemnicami zaprasza nas do medytacji, która
niczym nie przypomina zwykłego recytowania
słów modlitwy i przesuwania koralików.
Różaniec potrzebuje naszego zatrzymania się,
zwolnienia codziennego biegu. Zaprasza nas
do tego, żebyśmy pozwolili się poprowadzić
Duchowi Bożemu tak, jak to robiła Maryja.
Siłą tej modlitwy, jak przekonywał papież Jan
Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis
Mariae, jest kontemplacja. Doceniając doniosłość
rozważań różańcowych Papież ogłosił Rok
Różańca Świętego (2002-2003) i dodał do różańca
jego kolejną część - tajemnice światła.
Wartość tej modlitwy nie tkwi w liczbie
wypowiadanych „dziesiątek”, ale w głębi jej
przeżywania. Jeśli podczas odmawiania różańca
zatracimy jego charakter kontemplacyjny, to
będziemy do niego podchodzić z przymusu albo
na sposób magiczny. Poszczególne tajemnice
zapraszają nas do tego, by razem z Maryją
przeżywać historię zbawienia i by w tej historii
zobaczyć wielkie dzieło Boga. Kontemplując
tajemnice życia Maryi i Jezusa jesteśmy wezwani,
6
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by nie tylko poznawać to, co się kiedyś wydarzyło,
ale by naśladować te sytuacje w swoim życiu.
Powtarzanie poszczególnych sekwencji różańca
i wpatrywanie się z Maryją w serce Boga sprawia,
że jesteśmy obdarowywani, tak jak Ona, pełnią
łask. W Ewangelii Łukasza (Łk 1, 28) czytamy:
Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona,
pełna łaski, Pan z Tobą,
błogosławiona jesteś między
niewiastami. Oznacza to, że
Maryja jest pełna łask, które
Bóg przeznaczył dla ludzkości
w całej historii świata.
Październik
jest
szczególnym
czasem
praktykowania tej potężnej
modlitwy. Warto traktować
różaniec nie tylko jako
rozważanie
konkretnych
tajemnic,
ale
poprzez
odmawianie sercem Ojcze
Nasz,
Zdrowaś
Maryjo,
Chwała
Ojcu
budować
w swojej świadomości bliską
obecność świata duchowego.
Modlitwa różańcowa nie
jest jednak „przypisana”
wyłącznie październikowi. Czas ten ma nam
jedynie przypominać, byśmy każdego dnia
otwierali swoje serce na spotkanie z Bogiem.
Różaniec jest lekarstwem na nasze niepokoje,
lęki i smutki. Jest zaproszeniem Boga do naszych
radości i sukcesów oraz podziękowaniem za dary,
które otrzymujemy z Bożej łaski. Ta świadomość
sprawia, że odmawianie różańca nie wiąże się
z przymusem czy poczuciem obowiązku, ale jest
przywilejem, zaszczytem, do którego zaprasza nas
Bóg.
W czym zatem tkwi tajemnica różańca?
Poszukajmy odpowiedzi u jednego z największych
mistrzów duchowości maryjnej, św. Ludwiga
Marii Grignion de Montfort (autora „Traktatu
o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej
Maryi Panny” i wielkiego orędownika zawierzenia
siebie Maryi). W swojej książce „Przedziwny
sekret Różańca Świętego” wskazuje on na
bogactwo modlitwy różańcowej i opisuje, jak ją
odmawiać.
Magdalena Orczyńska

Pokochać Mszę Świętą cz. XII
Modlitwa Eucharystyczna

Aklamacja po przeistoczeniu
Po konsekracji kapłan rozpoczyna jedną
z aklamacji. Lud odpowiada. Aklamacja pierwsza:
Oto wielka tajemnica wiary. Lud odpowiada:
Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy
Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego
przyjścia w chwale. Aklamacja druga: Wielka jest
tajemnica naszej wiary. Lud odpowiada: Ile razy ten
chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy
śmierć Twoją Panie, oczekując Twego przyjścia
w chwale. Aklamacja trzecia: Uwielbiajmy
tajemnicę wiary. Lud odpowiada: Panie, Ty nas
wybawiłeś przez Krzyż i zmartwychwstanie swoje,
Ty jesteś Zbawicielem świata. Aklamacja czwarta:
Tajemnica wiary. Lud odpowiada: Chrystus umarł,
Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.
Kapłan wyznaje swoją wiarę w przeistoczenie
chleba i wina w Ciało i Krew Pana, dając
wyraz swojemu zachwytowi wobec daru
eucharystycznego misterium. Wierni zwracają się
bezpośrednio do Chrystusa.
Anamneza: wspomnienie i modlitwa
ofiarnicza
Po powyższej aklamacji kapłan z rozłożonymi
rękami mówi: Wspominając, Boże, zbawczą
mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego
zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz
czekając na powtórne Jego przyjście, składamy
Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą
Ofiarę (III Modlitwa Eucharystyczna).
Anamneza to wspomnienie i modlitwa
ofiarnicza, którą kapłan wypowiada w imieniu
całego Kościoła. Słowo anamnesis pochodzi
z języka greckiego i oznacza przypominanie.
W anamnezie Kościół manifestuje swoją wiarę
w Eucharystię jako sakramentalną aktualizację
odkupieńczej ofiary Chrystusa, który jest Ofiarą
czystą, świętą i doskonałą (III ME) oraz Ofiarą
miłą Tobie i zbawienną dla całego świata (IV
ME). W niektórych anamnezach kapłan wyraża
też oczekiwanie na powrót Chrystusa w chwale:
czekając na powtórne jego przyjście (III ME).
Zstąpienie Pana na ołtarz Kościół pojmuje jako
zapowiedź Jego przyjścia w chwale na końcu
czasów. W anamnezie Kościół wspomina mękę,
zmartwychwstanie i chwalebne wniebowstąpienie
					

Jezusa Chrystusa; przedstawia Ojcu ofiarę Jego
Syna, który nas z Nim pojednał. Ponieważ podczas
liturgii eucharystycznej uobecniana jest ofiara
Chrystusa, Kościół może powiedzieć: Składamy
Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą
Ofiarę (III ME).
Przedstawiając Bogu Ojcu ofiarę Syna, kapłan
włącza do niej ofiarę Kościoła oraz wszystkich
wiernych. Chrystus bowiem powierzył Kościołowi
sprawowanie Eucharystii, aby współuczestniczył
on w Jego ofierze. Dlatego kapłan prosi Boga,
aby zechciał przyjąć ofiarę, którą Kościół, wraz
z obecnymi wiernymi, składa z samego siebie.

Dzięki udziałowi w kapłaństwie Chrystusa
otrzymanym na chrzcie mamy prawo składać Ojcu
ofiarę Chrystusa, a także składać w ofierze siebie
samych w jedności z Chrystusem, niepokalanym
Barankiem ofiarnym. Dlatego Kościół zachęca
nas, abyśmy podczas Mszy składali samych siebie
w ofierze. Możemy nadać nową wartość naszemu
życiu, naszej modlitwie, naszej pracy i wszystkim
naszym zajęciom, włączając je w ofiarę Chrystusa.
Druga część epiklezy
Następnie kapłan wypowiada drugą część
epiklezy. Stanowi ją prośba za zgromadzonych.
Celebrans z rozłożonymi rękami mówi: Wejrzyj,
prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij
Ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw,
abyśmy posileni Ciałem i Krwią Twojego Syna
i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym
ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On
nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy
otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede
wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą
7
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Maryją, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, ze
świętymi Apostołami i Męczennikami, ze świętym
N. (wymienia się imię świętego z dnia lub patrona)
i wszystkimi Świętymi, którzy nieustannie orędują
za nami u Ciebie.
Modlitwy wstawiennicze
Teraz
kapłan
rozpoczyna
modlitwy
wstawiennicze, mówiąc: Prosimy Cię, Boże, aby
ta Ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła
na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź
w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący
na ziemi; a więc Twojego sługę, naszego Papieża
N., naszego Biskupa N., wszystkich biskupów
świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony.
Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj
wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą.
W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze
sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym
świecie. Przyjmij do swojego Królestwa naszych
zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy
w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że
razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować
Twoją chwałą.
Kapłan zawsze modli się za papieża,
sługę jedności Kościoła, za biskupa, który jest
zwierzchnikiem Kościoła lokalnego, za wszystkich
kapłanów i diakonów, za biskupów całego świata
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i za cały lud Boży. Zawsze modli się za wiernych
żywych i umarłych. Te modlitwy wstawiennicze
są źródłem łaski dla tych, których polecamy Bogu.
Pomagają nam uzmysłowić sobie uniwersalny
wymiar celebracji eucharystycznej, która jednoczy
nas z wiernymi wszystkich czasów, tak na ziemi,
jak i w niebie, i w czyśćcu.
Doksologia końcowa
Kapłan kończy modlitwę eucharystyczną
tzw. doksologią końcową. Bierze patenę z Hostią
i kielich, podnosząc je, mówi lub śpiewa: Przez
Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie,
Boże, Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha
Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie
wieki wieków. Wierni odpowiadają: Amen.
Doksologia jest modlitwą uwielbienia, niejako
streszcza całą celebrację eucharystyczną. Gest
kapłana unoszącego Hostię i kielich, aby ukazać je
wiernym, jest widocznym znakiem pośrednictwa
Chrystusa, który przewodniczy całej celebracji
eucharystycznej. Przez aklamację Amen wierni
potwierdzają nie tylko końcową doksologię,
lecz całą modlitwę eucharystyczną. Jest ono
najważniejszą i najbardziej uroczystą aklamacją
całej Mszy Świętej.
ks. Marian Sikora

Guadalupe. Wyjątkowe objawienie cz. VII
Niewyjaśniona
pozostaje
niezwykła
trwałość płótna. Nauka jest w tej sprawie
bezradna - mówi Laura Irene Castillo Basurto badaczka tkanin. Tego nie da się wyjaśnić, nawet
odwołując się do praw natury i całej dostępnej
człowiekowi wiedzy. To się po prostu nie miało
prawa zdarzyć – dodaje.
Wizerunek Maryi z Guadalupe pochodzi
z 1531 roku. Jak niemal każde dzieło sztuki na
świecie poddawany był naukowym badaniom.
Zazwyczaj przynoszą one odpowiedź na większość
stawianych pytań. W przypadku tego obrazu
rezultatem ekspertyz jest jednak coraz więcej
zagadek i wątpliwości.
Obraz został sporządzony na tzw. tilmie,
czyli codziennym stroju XVI-wiecznych Indian,
przypominającym szeroki szal. Owijany wokół
ramion służył jako płaszcz, a noszony z przodu
mógł być wykorzystywany jako worek do

przechowywania różnych przedmiotów. Materiał
utkany z włókien agawy był bardzo nietrwały
i szybko ulegał zniszczeniu. Przeważnie rozpadał
się po dwudziestu, maksymalnie po czterdziestu
latach. Dość powiedzieć, że do naszych czasów
nie zachowała się żadna XVI-wieczna tkanina
z agawy, gdyż wszystkie rozpadły się ze starości.
Tymczasem tilma, na której widnieje wizerunek
Matki Bożej z Guadalupe, trwa nienaruszona już
niemal od pięciu wieków. Badania prowadzone
przez konserwatorów sztuki dowodzą, że płótno
nie wykazuje żadnych poważnych braków ani
oznak starzenia.
Trwałość obrazu jest tym bardziej niezwykła,
że tkanina przez ponad sto lat (1531-1647)
wisiała rozpięta bez szkła zabezpieczającego
przed dymem świec i kadzideł oraz przed
wpływami atmosferycznymi. Przechowywana
była wtedy w skrajnie niekorzystnych warunkach
- na podmokłym, wilgotnym terenie, obok słonego
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jeziora, znad którego unosiły się wyziewy soli pozwalały wytwarzać jedynie wąskie tkaniny.
i saletry. Podczas jednej z powodzi woda zalała Żeby uzyskać płótno odpowiedniej szerokości,
nawet kaplicę na wysokość jednego metra należało więc zszyć ze sobą dwa osobne kawałki
materiału. Tak właśnie stało się w przypadku tilmy,
i spowodowała kruszenie murów.
W tym też czasie rzesze pielgrzymów na której widnieje obraz Matki Bożej z Guadalupe.
dotykały owego płótna, całowały je, pocierały o nie Jest ona przedzielona prostopadłym szwem, który
różańce i medaliki, a nawet wtulały weń twarze. nie dotyka jednak ani twarzy, ani rąk Maryi. Choć
Nie pozostawiło to jednak na materiale żadnego obraz składa się z dwóch fragmentów tkaniny, które
śladu. Jest to tym bardziej zadziwiające, iż tilma są raczej sfastrygowane niż mocno zszyte ze sobą,
to jednak nie uległ on rozerwaniu.
nigdy nie została nasycona żadnymi
Badania płótna z lat sześćdziesiątych
środkami konserwującymi, które
XX wieku wykazały, że powierzchnia
mogłyby zapobiec jej rozpadowi.
wizerunku ma budowę, która
W 1791
roku,
podczas
przypomina błonę fotograficzną –
polerowania
18-kilogramowych
jej zewnętrzna część jest delikatna
ram obrazu, został on w górnej swej
jak jedwab, wewnętrzna zaś surowa
części przypadkowo oblany kwasem
jak każde płótno utkane z włókien
azotowym.
Żrąca
substancja
kaktusowych. Naukowcy mieli
powinna
natychmiast
wypalić
wrażenie, jakby na XVI-wiecznym
dziurę w płótnie. Tymczasem na
przedmiocie odkryli zastosowanie
tkaninie pojawiły się jedynie słabo
www.rosikonpress.pl
techniki polaroidu.
widoczne plamy, które z upływem
Te wszystkie właściwości obrazu
lat zaczęły stopniowo blaknąć. Mało
tego, sprawca owego feralnego wypadku próbował sprawiają, że niemożliwe jest wykonanie jego
ratować obraz, usiłując zetrzeć płyn szmatą. wiernej kopii. Meksykański obraz Madonny
Wcieranie kwasu w płótno powinno spowodować stanowi wyjątkowy przypadek w dziejach
jeszcze większe zniszczenia, jednakże nic takiego światowej ikonografii. Jak wspomina Laura
Castillo, zaprzecza on wszelkim regułom
się nie stało.
Dziś niemal nikt w Meksyku, poza starymi malarskim. Zazwyczaj wizerunki sporządzane są na
Indiankami, nie wytwarza tej tkaniny, która wyparta jednym kawałku tkaniny, ten zaś powstał na dwóch
została przez wełnę lub bawełnę. Sporządzenie zszytych częściach materiału. Artyści poprzedzają
takiego płótna stało się po prostu nieopłacalne – też namalowanie obrazu wykonaniem wstępnego
proces produkcji jest uciążliwy, efekt pracy zaś szkicu, zwłaszcza wykreśleniem proporcji ludzkiej
twarzy, jednakże na meksykańskim wizerunku
szybko niszczeje.
Meksykańska badaczka Laura Castillo brak nawet śladu takiej czynności. Płótno nie ma
postanowiła osobiście sprawdzić trwałość włókien również podkładu ani ochronnego werniksu, jak
agawy. Umieściła kawałek tilmy na dachu inne dzieła sztuki malarskiej. Tymczasem, mimo
budynku, by wystawić go na działanie warunków upływającego czasu, obraz nie przyblakł, nie
atmosferycznych. Już po kilku miesiącach zaczął się łuszczyć ani pękać, lecz nadal zachowuje
nastąpiła degradacja materiału, który całkowicie intensywność kolorów. Te jego właściwości do
się rozpadł. Z kolei fragment tkaniny zamknięty dziś pozostają dla naukowców zagadką.
To ostatni odcinek o niezwykłym obrazie
w pomieszczeniu odizolowanym od środowiska
naturalnego szybko zaczął się rozkładać pod i objawieniach Matki Bożej z Guadalupe.
wpływem bakterii. Badania przeprowadzone na Zachęcam do przeczytania całej książki „Sekrety
cudownym wizerunku jeszcze w drugiej połowie Guadalupe. Rozszyfrowanie ukrytego kodu”,
XVIII wieku wykazały, że do materiału nie autorstwa Grzegorza Górnego i Janusza Rosikonia.
przylega kurz i nie poddaje się on zniszczeniom Bardzo dziękuję autorom za zgodę na publikację
fragmentów książki w naszym piśmie parafialnym.
powodowanym przez insekty.
To nie jedyny fakt budzący zdumienie
ks. Marian Sikora
naukowców. Warsztaty tkackie Indian w okresie
prekolumbijskim były niewielkie, dlatego
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Nie ma stópki zbyt małej,
by nie mogła pozostawić śladu…
Od szesnastu lat 15 października obchodzimy
w Polsce Dzień Dziecka Utraconego. Inicjatywa tych
obchodów zrodziła się w Stanach Zjednoczonych
w 1988 roku. Tę październikową datę wybrano
nieprzypadkowo – tego bowiem dnia teoretycznie
narodziłoby się dziecko poczęte 1 stycznia.
„Osieroceni” rodzice, a także najbliższa rodzina
i jej przyjaciele, dotknięci przedwczesną śmiercią
małej istoty, mają wówczas okazję zamanifestować
swoją żywą pamięć o zmarłym dziecku.
Dzielą się swym bólem ze światem   i poprzez
uczestnictwo we Mszach Świętych, w rozmaitych
spotkaniach, konferencjach
oraz wypowiadając się na
łamach prasy i mediów
społecznościowych, pragną
zaświadczyć o swej miłości
i szacunku dla potomstwa,
którego nie dane im było
poznać.
Ból po stracie dziecka,
bez względu na to, czy jego
śmierć nastąpiła na skutek
poronienia, w łonie matki,
czy też wkrótce po urodzeniu,
jest wielkim cierpieniem.
To
doświadczenie
tak
traumatyczne, że nierzadko
osoby przeżywające tę tragedię potrzebują
solidnego wsparcia duchowego, a często także
profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej.
Na szczęście nie brakuje w Polsce miejsc i ludzi
gotowych służyć pomocą w przeżywaniu żałoby
i stopniowym pogodzeniu się z tą dramatycznym
stratą. Istnieją wspólnoty, stowarzyszenia, grupy
terapeutyczne, strony internetowe, itp., których
ideą jest niesienie ulgi cierpiącym rodzicom. Oni
bowiem wraz z utratą dziecka utracili też cząstkę
siebie.
W Krakowie, Gdyni, Szczecinie i Warszawie
(być może jeszcze i w innych miastach) istnieją
pomniki dedykowane dzieciom utraconym.
Na przykład na warszawskim cmentarzu św.
Katarzyny powstał pomnik wyrzeźbiony w białym
kamieniu, przedstawiający figurę Matki Bożej,
która swymi dłońmi obejmuje kilka główek

dzieci z niewyraźnymi rysami twarzy. Przy takim
symbolicznym grobie palące się świece nie tylko
wyrażają pamięć rodziców o swych nieżyjących
dzieciach, ale wołają też do ludzkich sumień,
przypominając, że życie każdej istoty jest święte,
rzeczywiste i nietykalne, od chwili poczęcia aż do
naturalnej śmierci.
Należy wspomnieć także o regulacjach
prawnych
dotyczących
śmierci
dzieci
nienarodzonych.
Polskie
prawo
nakazuje
przeprowadzenie godnego pochówku każdego
człowieka, także dziecka zmarłego w łonie matki,
bez względu na czas trwania
ciąży. Na wielu polskich
cmentarzach
katolickich
istnieją pomniki-groby dzieci
utraconych, gdzie regularnie
odbywają
się
pogrzeby
kolejnych dzieci.
Można
zadać
sobie
pytanie, co dzieje się z duszą
człowieka, który umarł przed
urodzeniem.
Odpowiedź
znajdujemy w dokumencie
Komisji Episkopatu Polski,
wydanym w 2002 roku.
Wynika z niego, że dzieci, które
nie doczekały chrztu zostały
oczyszczone z grzechu pierworodnego dzięki
pragnieniu tego sakramentu, zawartego w akcie
wiary Kościoła. Jest ono wyrażone w modlitwie
wstawienniczej o zbawienie wszystkich ludzi,
którzy bez własnej winy, nie znając Ewangelii
Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego, […]
mogą osiągnąć wieczne zbawienie i Opatrzność
Boża nie odmawia koniecznej pomocy takim,
którzy bez własnej winy w ogóle nie doszli jeszcze
do wyraźnego poznania Boga […].
Zawsze
i
wszędzie,
a
zwłaszcza
w najboleśniejszych chwilach naszego życia,
szukajmy ratunku u miłosiernego Boga i wołajmy
do Jego Bolesnej Matki. Apostolat Miłosierdzia
przy
Sanktuarium
Bożego
Miłosierdzia
w Łagiewnikach taką oto modlitwę podpowiada
tym, którzy opłakują przedwcześnie zmarłe dzieci:
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Jezu Miłosierny, Ty poleciłeś swoim Apostołom: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie
przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże (Mk 10, 15). Ty z miłością kładłeś na dzieci
ręce i błogosławiłeś je. Zachęceni Twoim przykładem składamy dziś w Twym Najmiłosierniejszym
Sercu nasze dziecko, którego śmierć opłakujemy. Odpowiadamy w ten sposób na Twoje wezwanie, które
przekazałeś świętej siostrze Faustynie: Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci,
i zanurz je w miłosierdziu moim. Dusze te są najwięcej podobne do serca mojego, one krzepiły mnie
w gorzkiej konania męce; widziałem je jako ziemskich aniołów, które będą czuwać u moich ołtarzy, na nie
zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę moją jest przyjąć zdolna tylko dusza pokorna, dusze pokorne
obdarzam swoim zaufaniem (nr 1220). Ośmieleni, Jezu, Twoją dobrocią pokornie prosimy: przyjmij
nasze dziecko do wspólnoty zbawionych i pozwól mu oglądać swoje Oblicze. Ty, który płakałeś nad
śmiercią przyjaciela Łazarza, spójrz z miłością również na nas, rodziców/dziadków tego dziecka, oraz
wszystkich dotkniętych jego stratą. Napełnij nas nadzieją na spotkanie z naszym dzieckiem w wieczności
w domu kochającego Ojca. Jezu Miłosierny, z ufnością prosimy: ulecz nasze zranienia, ratuj od rozpaczy,
uwolnij od bólu i cierpienia, usuń lęki z naszego serca i obdarz nas Twoim pokojem. Maryjo, Matko
Pocieszenia, otul swoim macierzyńskim płaszczem nasze dziecko i przedstaw je Miłosiernemu Bogu.
Ty, która bezgranicznie zaufałaś, naucz także nas ufności w tych trudnych chwilach pożegnania i rozłąki
z ukochanym dzieckiem. Amen.

Bogumiła Szymańska

Przykazania drogą do świętości cz. II
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
Nie będziesz miał bogów cudzych przed oczyma
mymi. Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej
podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na
ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach
pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył.
Kontynuujemy nasze
rozważania
na
temat
Dekalogu.
Katechizm
Kościoła
Katolickiego
na dwunastu stronicach
wyjaśnia, na czym polega
pierwsze
przykazanie.
Obejmuje ono wiele sfer
ludzkiego życia. Aby je
zgłębić, kolejnego wywiadu udzielił czytelnikom
„Naszego Patrona” ks. Dawid Pietras – kapłan
diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, doktorant
Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie kard.
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W przeciwieństwie do innych wierzeń, w których
oddawano cześć wielu bogom (politeizm). Przez
Jezusa Chrystusa Bóg Ojciec ukazał nam, że
tenże Bóg Jedyny jest w Trzech Osobach: Ojca,
Syna i Ducha Świętego. Każda z tych Osób jest
w pełni Bogiem nieskończonym, ale są to Trzy
Osoby. Według słów Jezusa Chrystusa, Każdy,
kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś
uznaje Syna, ten ma i Ojca (1 J 2,23) oraz Ja
i Ojciec jedno jesteśmy (J 10,30). Dlatego inne
religie monoteistyczne są wierzeniami, w których
sam człowiek poszukuje Boga w odróżnieniu od
wiary katolickiej, która jest objawiona przez Boga
Trójjedynego. Religia judaizmu i islamu odrzuca
Objawienie w Jezusie Chrystusie. Trudno więc
powiedzieć, że wierzą w tego samego Boga, choć
znajdują się w nich elementy prawdy.

A czy innowiercy mogą być w takim razie
zbawieni?
Chrystus nam objawił, że tylko w Jego
imieniu jest zbawienie: I nie ma w żadnym innym
Pierwsze przykazanie zabrania oddawania zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem
czci innym bogom poza Jedynym Panem, który żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być
objawił siebie swojemu ludowi. Czy ludzie zbawieni (Dz 4,12). On założył Kościół i ustanowił
wyznający inną religię monoteistyczną wierzą sakramenty (przede wszystkim chrzest św.), by
były narzędziem zbawienia i przedłużeniem Jego
w tego samego Boga co my?
Bóg objawił narodowi wybranemu prawdę, misji na ziemi. Poza Chrystusem i Kościołem nie
że jest Jedynym Bogiem (monoteizm). ma więc zbawienia. Jednak kiedy ktoś nie ma
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możliwości przyjęcia wiary katolickiej i chrztu,
szuka prawdy i żyje według głosu sumienia, trwając
w nieprzezwyciężalnej i niezawinionej niewiedzy
co do wiary objawionej, jest usprawiedliwiony
i staje się duchowym członkiem Kościoła, mogąc
być zbawionym w Jezusie Chrystusie, którego
pozna w życiu przyszłym.
Dlaczego pierwsze przykazanie zakazywało
wykonywania rzeźb albo obrazów tego, co na
niebie wysoko i tego, co jest na ziemi nisko (Wj
20,4)? Czy kult świętych obrazów nie jest zatem
sprzeczny z pierwszym przykazaniem?
Zakaz tworzenia rzeźb i jakichkolwiek podobizn
Boga Jahwe wynikał z podkreślania transcendencji
Boga, czyli Jego wielkości i niedostępności. Obraz
lub posąg był bowiem utożsamiany w ówczesnej
mentalności z samym bóstwem. Podobizna więc
Boga Jahwe w postaci obrazu lub figury stanowiłaby
ograniczenie Jego nieskończonej istoty. Dlatego
zakaz ten zawarty był w starotestamentalnym
tekście pierwszego przykazania. Sytuacja zmieniła
się od czasu przyjścia Jezusa Chrystusa, w którym
Bóg objawił swój obraz. Jezus mówi do Apostoła
Filipa: Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca
(J 14,9b). Dlatego przykazanie to odczytujemy
już inaczej. Pierwsi chrześcijanie malowali obrazy
Boga. W dzisiejszym rozumieniu obraz czy figura
Jezusa Chrystusa, aniołów czy świętych nie jest
z nimi bezpośrednio utożsamiana i nie stanowi
bałwochwalstwa. Albowiem, jak mówi święty
Bazyli: Kto czci obraz, ten czci osobę, którą obraz
przedstawia. Cześć oddawana tym przedmiotom
nie dokonuje się ze względu na nie same, ale ze
względu na tego, kogo przedstawiają. Podobnie
szanujemy np. zdjęcie osoby nam bliskiej.
Katechizm Kościoła Katolickiego, przy
omawianiu zagadnień dotyczących pierwszego
przykazania, porusza kwestię wróżbiarstwa
i magii. Co katolik powinien sądzić o współcześnie
uprawianych praktykach okultystycznych, itp.?
Poprzez to przykazanie Bóg „zarezerwował”
uwielbienie jedynie sobie, w duchu miłości
i zaufania. Wszystkie inne praktyki, w których
wykorzystuje się tajemne siły duchowe i posługuje
się nimi, stoją w sprzeczności z właściwie
rozumianą religijnością. Mniej lub bardziej
otwierają one człowieka na działanie złych duchów
(upadłych aniołów). W ich praktykowaniu nie ufa
się Bogu i Jego łasce, ale liczy się na działanie
demonów. W ten nurt wpisuje się cały współczesny
ruch New Age, promujący ezoteryzm i okultyzm.
Wśród tych praktyk wyróżnić możemy spirytyzm
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(kontakty z duchami), magię (wykorzystywanie sił
demonów) oraz wróżbiarstwo (zasięganie tajnej
wiedzy na temat przyszłości). Do tego dodać
można praktyki takie jak joga czy bioenergoterapia,
w których człowiek zwraca się do tajemnych sił
czy zwodniczej energii. Rozpowszechnione są
również przesądy i zabobony, które wspomina
Katechizm. Jest to sprzeczne z wiarą w działanie
Bożej Opatrzności.
Dlaczego Pan Bóg chce, byśmy Go adorowali,
o czym wspomniano w Katechizmie?
Jak mówi Katechizm: Adoracja jest pierwszym
aktem cnoty religijności. Oddając cześć Panu,
uznajemy Go za Jedynego Boga, który jest
naszym Stwórcą, Odkupicielem i Uświęcicielem.
Oddajemy więc Mu cześć ze względu na to, kim
jest i ze względu na to, kim my jesteśmy. Jako
Jego dzieci, stworzone i odkupione przez Niego,
jesteśmy powołani, by oddawać Mu cześć, by być
Mu posłuszni, by kiedyś zjednoczyć się z Nim
w Niebie.
Zgodnie z KKK, Pierwsze przykazanie
obejmuje wiarę, nadzieję i miłość. Dlaczego te
trzy cnoty teologalne przypisuje się zwłaszcza
temu przykazaniu?
To przykazanie bez wątpienia łączy się z tymi
cnotami. Przedmiotem wiary bowiem jest sam
Bóg i Jego objawione słowo, które uznajemy za
prawdę. Przedmiotem nadziei jest również sam
Bóg, którego pragniemy adorować w Niebie oraz
oczekujemy Jego darów: odpuszczenia grzechów,
łaski i wiecznego zbawienia. Bóg jest również
przedmiotem trzeciej cnoty, czyli miłości, która
polega – jak pisze św. Jan – na spełnianiu Jego
Przykazań (1 J 5,3). Ze względu na tę relację
z Bogiem miłować winniśmy również bliźniego.
Przykazanie to dotyczy również naszej
modlitewnej relacji z Bogiem. Po czym poznać,
że moja modlitwa podoba się Bogu?
W rozumieniu Kościoła modlitwa jest
wzniesieniem ducha ku Bogu. We wszystkich
jej rodzajach winna więc być nawiązywaniem
osobistej relacji z Bogiem. Dokonuje się to np.
we Mszy Świętej, innych sakramentach, a także
kiedy osobiście zwracamy się ku Niemu w duchu
uwielbienia, przebłagania, dziękczynienia czy
prośby. Modlitwa winna być pełna wiary i ufności
wobec Boga, połączona jednocześnie ze zdaniem
się na Jego wolę. Bóg jako nasz Ojciec pragnie
bowiem dla nas tego co najlepsze i chce, byśmy
trwali z Nim w duchowej łączności. Modlitwa

14									

właściwie przeżywana przymnoży nam Bożej łaski Objawieniem Boga. Powinno się mówić o Jego
i zapewni duchowy wzrost poprzez pokonywanie wielkiej odkupieńczej miłości wyrażonej przez
grzechów i wzrost w cnotach.
krzyż oraz o Jego chwalebnym zmartwychwstaniu,
co jest potwierdzeniem Jego Boskości. Z ogromną
W Katechizmie wspomniano również życzliwością i spokojem należy więc ukazywać
o ateizmie nazywając go grzechem przeciwko i przybliżać tym ludziom prawdy naszej wiary,
pierwszemu przykazaniu. Jak rozmawiać dając przy tym świadectwo naszej chrześcijańskiej
z ateistami tak, by ich przybliżyć do Chrystusa? radości.
Przede wszystkim należy ukazać tym ludziom
Rozmawiała Małgorzata Herman
Osobę Jezusa Chrystusa, który jest najpełniejszym

Męczeństwo w codzienności

17 października wspominamy św. Ignacego
Antiocheńskiego, który był drugim po św. Piotrze
Apostole biskupem Antiochii w Syrii. Św. Ignacy
poniósł śmierć męczeńską rozszarpany przez dzikie
zwierzęta w amfiteatrze Flawiuszów - Koloseum
w roku 107. W trakcie Mszy św. tego dnia będziemy
prosić Boga, aby męczeństwo św. Ignacego było
dla nas źródłem męstwa w wyznawaniu wiary.
Historia Kościoła naznaczona jest krwią bardzo
wielu męczenników. Męczeństwo uznajemy za
najbardziej radykalne, najpełniejsze naśladowanie
Chrystusa, wzór chrześcijańskiego męstwa
i świętości. Męczennicy kojarzą się większości
z nas z odległymi czasami, ze starożytnym
Rzymem,
prześladowaniami
pierwszych
chrześcijan. Rzeczywiście można powiedzieć, iż
Kościół pierwszego tysiąclecia zrodził się z krwi
męczenników. Jednak u kresu drugiego tysiąclecia
Kościół znowu stał się Kościołem męczenników.
Prześladowania ludzi wierzących - kapłanów,
zakonników i świeckich; śmierć z powodu wiary
jest doświadczeniem chrześcijan na całym świecie
					

w XX i XXI wieku. XX wiek określany jest nawet
„stuleciem męczenników”, gdyż nigdy wcześniej
za wiarę nie zginęło tak wiele osób. Jak będzie
określany wiek XXI? Czas pokaże.
Greckie słowo martyr znaczy „świadek”.
Prawdziwa wartość męczeństwa polega na
całkowitym oddaniu siebie w świadczeniu o Bogu,
na wierności osobie Jezusa Chrystusa i głoszonej
przez Niego nauce. Zatem możemy mówić o bardzo
ścisłym, głębokim i osobistym związku, jaki
zachodzi pomiędzy Chrystusem i męczennikiem.
Związek ten można opisać za pomocą dwóch
podstawowych
kategorii:
naśladowanie
i zjednoczenie. Być męczennikiem oznacza
naśladować Chrystusa, uczestnicząc w sposób
pełny w świadectwie, które dawał i w zbawczym
dziele, którego dokonał. Sługa nie jest większy od
swego Pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was
będą prześladować (J 15, 20). Jednak męczeństwo
nie jest tylko jednorazowym, heroicznym, zrywem
człowieka pragnącego doskonale upodobnić się
do cierpiącego Chrystusa. Stanowi konsekwencję
wierności ewangelicznej prawdzie w całym życiu
człowieka. Najpełniejszym przygotowaniem
do zjednoczenia z Chrystusem w męczeństwie
jest głębokie życie eucharystyczne. To właśnie
Eucharystia stanowi pokarm męczennika. Będąc
bezkrwawym uobecnieniem męki Chrystusa,
staje się źródłem duchowej siły, która pozwala
męczennikowi przelać własną krew i w ten sposób
zjednoczyć się ze swoim Panem i Mistrzem.
Zgodnie za słowami papieża Benedykta XVI:
Kościół najbardziej wiarygodny staje się [...]
tam, gdzie ma męczenników, męczeństwo jest
fundamentalnym i bardzo wyrazistym znakiem
chrześcijaństwa wszystkich czasów. Jest ono
15
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wyrazem tożsamości i wiarygodności Kościoła.
Jednak możemy wskazać na różne rodzaje
męczeństwa, bo obok męczeństwa tych, którzy
oddają swoje życie za wiarę (tzw. męczeństwo
czerwone), istnieje bezkrwawe męczeństwo
wiernych – życie pełne wiary, miłości i poświęcenia
(tzw. białe męczeństwo). Obok męczeństwa krwi
istnieje męczeństwo codzienne, trwające przez
całe życie. Obok męczeństwa publicznego, które
dokonuje się na oczach wielu, istnieje męczeństwo
ukryte. Białe męczeństwo czyli codzienne,
wytrwałe, wierne dźwiganie krzyża w łączności
z Chrystusem było udziałem świętych i jest też
rzeczywistością naszego życia w codzienności
niezależnie od naszego powołania, wieku, miejsca,
w którym żyjemy oraz roli społecznej, jaką
pełnimy.
Być wiernym na co dzień w małych
rzeczach i mimo niesprzyjających okoliczności,
przyznawać się zawsze do Chrystusa, nawet gdy
jest się w tym osamotnionym, gdy trzeba iść
pod prąd, przyjmować różne trudy, niewygody
i umartwienia, jakie przynosi życie bez szemrania
i narzekania. Rezygnować z siebie, ze swoich
planów, ze swoich ambicji, ze swojego komfortu,
z tego co dla mnie przyjemne, łatwe; poświęcać
swój czas, czasem zdrowie; narażać własne
życie dla ratowania innych; ofiarowywać swoje
umiejętności, talenty, posiadane dobra innym, bez
odbierania za to nagrody to różne formy dawania
siebie. To „umieranie” kawałek po kawałku, by
móc kiedyś powiedzieć za św. Pawłem: żyję już nie
ja, lecz żyje we mnie Chrystus.
Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem,
wierzymy, że z Nim również żyć będziemy
(Rz 6, 8). Patrząc na fenomen męczenników,
i to nie tylko tych, którzy w pierwszych wiekach
niejednokrotnie z radością na twarzy i pokojem
w sercu oddawali swoje życie, można zapytać:
co w ich życiu zadecydowało o takiej właśnie
niezłomnej postawie? Jak wielką wiarą w życie
po śmierci musieli się odznaczać, że stać ich było
na przyjęcie z wielkim spokojem ogromu cierpień
i prześladowań? Z całą pewnością możemy
powiedzieć, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie
głęboka wiara w zmartwychwstanie Chrystusa,
w Jego zwycięstwo nad śmiercią. To wiara stoi
u podstaw chrześcijańskiej nadziei, która każe
patrzeć dalej, sięgać głębiej i widzieć szerzej, aż
poza granicę ludzkiego życia.
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Niepodobna bez wiary w zmartwychwstanie
patrzeć na dziedzictwo męczenników wszystkich
wieków. Dla niewierzących jest ono często
niezrozumiałe, bezsensowne, głupie. Tylko
w perspektywie wiary może mieć swój sens
i znaczenie. Co więcej - jak przypomniał podczas
czwartej pielgrzymki do Ojczyzny św. Jan Paweł
II - świadectwo męczenników nosi w sobie zapis
nadziei, triumfu cywilizacji życia nad cywilizacją
śmierci.
Św. Paweł wzywał: Baczcie, aby nikt nie
odpłacał złem za zło, lecz zawsze usiłujcie czynić
dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się
radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym
położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola
Boża w Jezusie Chrystusie względem was (1
Tes 5, 15-18). Taka postawa charakteryzowała
świętych, którzy mogą stanowić dla nas wzory
męczenników w codzienności. Między innymi św.
siostra Faustyna, która żyła 33 lata, z tego 13 lat
w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
pracując w kuchni, ogrodzie, piekarni i przy
furcie. Jej krótkie życie obfitowało w różnorakie
cierpienia, które jako osoba wrażliwa dotkliwie
przeżywała. Cierpienia nasiliły się znacznie, gdy
zachorowała na gruźlicę. Niedomagania fizyczne
były szkołą cierpliwości dla mnie. Jezus tylko
wie, ile wysiłków woli musiałam zrobić, żeby
spełnić obowiązek – napisała w „Dzienniczku”.
Otoczenie jej nie rozumiało, nawet posądzano ją
o udawanie. Gdy choroba się wzmagała, nie miała
nieraz nikogo, kto przyszedłby jej z pomocą.
Cierpienia swoje łączyła z cierpieniami Jezusa
i ofiarowała za siebie i za nawrócenie ludzi,
którzy nie dowierzają dobroci Bożej. Dziękowała
Bogu za wszystko, także za godzinę śmierci, za
cierpienia wewnętrzne, za oschłości ducha, za
trwogi, lęki i niepewności, za ciemność i gęsty mrok
wewnętrzny, za pokusy i różne doświadczenia, za
udręki, które wypowiedzieć trudno, a zwłaszcza
za te, w których nas nikt nie zrozumie, za godzinę
śmierci, za ciężkość walki w niej, za całą jej gorycz.
Przykłady innych świętych, którzy niezłomnie
znosili trudy życia można by mnożyć: św. Jan Maria
Vianney, św. Teresa z Lisieux, św. Maksymilian
Maria Kolbe, sługa Boży kard. Stefan Wyszyński,
św. Matka Teresa z Kalkuty, św. Jan Paweł II…
Każdy z nich mógłby powiedzieć słowami
Listu do Filipian: Umiem cierpieć biedę, umiem
i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków
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jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć,
obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę
w Tym, który mnie umacnia (Flp 4, 12).
Męczeństwo krwi i męczeństwo w codzienności
łączą się w jednym: Nikt nie ma większej miłości
od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół
swoich (J 15,13). To uczynił dla nas Chrystus,
oddając swoje życie, by każdy z nas mógł żyć.
My, oddając swoje życie za Niego jako naszego
Przyjaciela, czy za innych ludzi postawionych

na naszej życiowej drodze, mamy szansę czynić
podobnie.
Św. Ignacy Antiocheński i wszyscy
męczennicy, pomagajcie nam w mężnym
wyznawaniu wiary - czy w godzinie próby, jeśli
w takiej zostaniemy postawieni, czy też każdego
dnia w naszej codzienności!
Karolina Appelt

Dlaczego warto być wdzięcznym?
W naszym konsumpcyjnym społeczeństwie,
kiedy niemal wszystko mamy na wyciągnięcie
ręki, łatwo jest nam zapomnieć o wdzięczności
Panu Bogu i naszym bliskim, z którymi żyjemy
na co dzień. Niestety, czasami potrzeba kryzysu,
żeby
przypomnieć
sobie, czym w ogóle
jest WDZIĘCZNOŚĆ.
To przecież nie tylko
słowo
„dziękuję”,
ani
coraz
częściej
wyrażane
„dzięki”.
Bycie
wdzięcznym
to
umiejętność
dostrzegania
dobra
we wszystkim, co
dostajemy, ale i co
tracimy w życiu!

przynoszą nam piękne wspomnienia, ze złych
doświadczeń wyciągajmy wnioski, bo wszystko,
co nas spotyka dzieje się w konkretnym celu i jest
przygotowaniem do życia w Bożym Królestwie.
Warto być wdzięcznym, ponieważ dziękowanie
uzmysławia
nam
piękno,
które
nas
otacza; uświadamia, ile
zostało nam dane i jak
wiele udało się nam
osiągnąć dzięki bliskiej
relacji z Panem Bogiem.
O nic się już zbytnio nie
troskajcie, ale w każdej
sprawie wasze prośby
przedstawiajcie Bogu
w modlitwie i błaganiu
z
dziękczynieniem!
A pokój Boży, który
W każdym poprzewyższa
wszelki
łożeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli
w Jezusie Chrystusie względem was. (1 Tes 5, 16- w Chrystusie Jezusie (Flp 4, 6-7).
18). Słowa św. Pawła skłaniają nas do refleksji:
czy naprawdę mamy dziękować w każdej sytuacji,
Jeśli nie czujesz wdzięczności przez cały czas,
nawet tej trudnej dla nas? Jak to możliwe? Co nie martw się - wszystko jest w porządku. Uczucia
powinniśmy zrobić, jeśli tego „nie czujemy”? przychodzą i odchodzą, a wdzięczność nie jest
Kolejne dni naszego życia mijają na załatwianiu jedynie uczuciem. To cnota. Znakiem szczęśliwego
rozlicznych spraw, a my w tym pędzie nie usposobienia jest dostrzegać dobro raczej niż zło,
dostrzegamy, jak wiele dobra codziennie nas powiedział św. Tomasz z Akwinu. Wdzięczność to
spotyka. Warto się zatrzymać i docenić drobiazgi, umiejętność dostrzegania jasnych stron życia, bez
każdą najmniejszą rzecz, rozkoszując się np. jej względu na to, co czujemy. To może być trudne,
pięknem, pochodzeniem, barwą, zapachem, itp. ale w miarę praktykowania tej cnoty, stopniowo
Docenić to, co mamy i ucieszyć się tym, dziękując staje się ona „przyzwyczajeniem”, naszym
Panu Bogu za wszystko. Dobre doświadczenia usposobieniem. Wszystko co piękne, co dobre, co
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w przyszłości będzie owocować, wymaga od nas
zaangażowania i pracy.
Badania psychologiczne pokazują, że
ćwiczenie w sobie wdzięczności może prowadzić
do osobistego rozwoju, jednakże rzadko mówią one
o wdzięczności w obliczu cierpienia. Wydaje się, że
wdzięczność i cierpienie wzajemnie się wykluczają.
Jednak wszystko, co dzieje się w naszym życiu, ma
sens. Świadoma wdzięczność pozwala doceniać to,
co mamy i co nas spotyka, zamiast ubolewania nad
tym, czego nam brakuje. Doświadczenia, które się
pojawiają, czasami są dla nas niezrozumiałe, bolą
i wprowadzają w stan niepokoju, niepewności,
a czasami i lęku. W momencie, kiedy nastawimy
się, że doświadczane trudności są jedynie formą
wykształcenia piękniejszych wartości, próbą
„skruszenia skały”, która blokuje człowieka
przed otwarciem się na działanie Boga, wtedy
wszystko staje się prostsze. Cierpienie, choroba
i mroczne momenty ludzkiego życia, widziane w tej
perspektywie, zyskują głęboki wymiar i wręcz stają
się źródłem nadziei. Człowiek nigdy nie staje sam
wobec tajemnicy cierpienia: staje z Chrystusem,
który nadaje sens całemu życiu - chwilom radości
i pokoju, ale także chwilom cierpienia i utrapienia.
Z Chrystusem wszystko ma sens, nawet cierpienie
i śmierć (Jan Paweł II).
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innego znaczenia. Warto podjąć trud pójścia na
Eucharystię w ciągu tygodnia, by wyrazić swoją
wdzięczność Panu Bogu za to, co dopuszcza
w twoim życiu. Praktykując postawę wdzięczności
stajesz się szczęśliwszy - wokół siebie budujesz
szczęście nie tylko swoje, ale i twoich bliskich.
Wdzięczność otwiera serce Boga, by nas jeszcze
hojniej obdarzyć. Św. Bonawentura pisał: Nie ma
niczego, co czyniłoby tak godnym człowieka Bożych
darów, jak ustawiczne okazywanie wdzięczności
Bogu za otrzymane już dobra.
Drogi czytelniku, czy wpadłeś kiedyś na
pomysł, aby podziękować komuś, kto jest dla
ciebie przykry, niemiły, uciążliwy? Prawdziwie,
szczerze mu podziękować lub (jeśli miałoby to być
odebrane jako złośliwość) przynajmniej w duchu
wyrazić wdzięczność Bogu, że postawił na twojej
drodze kogoś tak trudnego? Taka osoba może
być okazją do naśladowania Chrystusa. Łatwo
jest wyrazić wdzięczność tym, których kochamy,
a trudniej tym, których nie lubimy. Bóg przecież
kocha każdego człowieka - również tych, których
- wydawałoby się - kochać się nie da. Dziękujmy
więc i za nich, błogosławiąc ich jednocześnie.
Ćwicząc się w cnocie wdzięczności, rozwijamy też
większą wrażliwość na zalety bliźnich: bogatych
i biednych, zabawnych i nudnych, silnych i słabych,
„dusz towarzystwa” i milczków.
Prośmy Jezusa, by za wstawiennictwem
Niepokalanej Maryi pomógł nam dostrzegać dobro
we wszystkich ludziach i sytuacjach. Aby - na
początku wyuczony - zwyczaj dziękowania płynął
naturalnie z serca. Razem z wdzięcznością oddajmy
Bogu swoje życie w ludzkim rewanżu za Jego dary.
Niech praktykowana wdzięczność czyni nasze dni
lepszymi. Niechaj nasz sposób myślenia zmienia
się w patrzenie na świat z Bożej perspektywy.
Staniemy się wtedy nie tylko szczęśliwsi, ale - być
może – „zarazimy” też innych cnotą wdzięczności.
A to z kolei sprawi, że i oni staną się szczęśliwsi.
Jest to sztuka wypracowania w sobie Bożego
sposobu postrzegania świata.

Jak przygotować się do praktykowania
wdzięczności? Praktykowanie wdzięczności
wymaga dojrzałości i jest procesem. Warto zacząć
od zamiany myślenia z „muszę się zmienić” na
„chcę się zmienić”. Chciej częściej cieszyć się
z drobiazgów. Chciej nauczyć się dostrzegania
piękna przyrody, drugiego człowieka, ogromu
dobra wokół ciebie. Odrzuć narzekanie
i zrzędzenie! Uśmiechaj się jak najczęściej!
Cierpliwość i wyrozumiałość są w tym względzie
niezbędne, a z upływem czasu naturalnym
będzie dziękowanie nie tylko ludziom, a przede
wszystkim Bogu. Przyjmij wszystko, co przyjdzie
na ciebie, a w zmiennych losach utrapienia bądź
wytrzymały! Bo w ogniu doświadcza się złoto,
a ludzi miłych Bogu - w piecu utrapienia. Bądź
To nie szczęście czyni nas wdzięcznymi,
Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe a wdzięczność czyni nas szczęśliwymi!
drogi i Jemu zaufaj! (Syr 2, 4-6). Pielęgnowanie
w sobie cnoty okazywania wdzięczności, krok po
Magdalena Orczyńska
kroku, zmieni nie tylko ciebie, ale i wszystko, co
cię otacza. Wszystko, co posiadasz, kim jesteś,
co wypracowałeś/aś w sobie, nabiera zupełnie
18

Katecheza w szkole - 30 lat minęło…
Rozmowa z Joanną Tyborowską

siedzącego w ławce. Teraz stałam przy biurku jako
nauczyciel. Nie czułam się komfortowo wchodząc
do pokoju nauczycielskiego (tak niedawno
większość tych nauczycieli mnie uczyła - byli
moimi wychowawcami).
Ilu katechetów pracuje obecnie w szkołach?
W polskim systemie oświatowym jest 27
rodzajów lekcji religii, ponieważ każdy związek
wyznaniowy ma prawo do prowadzenia własnego
nauczania. Lekcje religii w szkole organizowane
są zatem we współpracy dwóch podmiotów:
kościelnego i szkolnego. W roku szkolnym
2017/2018 było w Polsce 30 043 katechetów.
W szkole w Koziegłowach (w której obecnie
pracuję) uczy się ponad tysiąc uczniów, pracuje
w niej pięciu katechetów.
Jakie są plusy katechezy w szkole?
Katecheci
muszą
być
osobami
wykwalifikowanymi. Powinni też nieustannie
wzbogacać swój warsztat pracy - brać udział
w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych,
radach, itd.
fot. MH
W ciągu tych 30 lat do katechizacji włączono
Od kiedy uczy Pani katechezy?
tysiące osób. Dla wielu z nich było to jedyne
Pracuję w szkole od 1990 roku. Jest to ważna miejsce, w którym spotykały się z modlitwą czy
data, ponieważ wówczas powróciła do szkół lekcja słowem Bożym. Polepszyła się też organizacja
religii w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. pracy nauczyciela. Opracowano nowe dokumenty
Katecheza znalazła się w nowej rzeczywistości. katechetyczne, które prawnie regulują naukę
W obecnym roku szkolnym minie 30 lat od religii w szkołach. Powstały nowe podręczniki
powrotu katechezy do szkół. Jest to dar, łaska, ale i pomoce dydaktyczne. W szkołach prowadzone
też ogromne wyzwanie.
są pozalekcyjne grupy zainteresowań: Caritas,
wolontariat, koła biblijne, itp.
Jak zaczęła się Pani „przygoda” z katechezą?
Skoro istnieją plusy, to są też zapewne
Byłam właśnie po maturze. Pewnego dnia minusy zajęć prowadzonych w szkole?
po nabożeństwie majowym podszedł do mnie
Spotykam wielu katechetów i z rozmów
ksiądz proboszcz i zaproponował pracę w szkole z nimi wynika, że istnieje pewien rozdźwięk
i podjęcie studiów teologicznych. Miałam dwa dni dotyczący tożsamości katechezy szkolnej: jedni
do namysłu. Podjęłam się tego zadania z ogromnym kładą nacisk na ewangelizację, inni na nauczanie
entuzjazmem. Mogliśmy w końcu mówić w szkole religii, a jeszcze inni na katechizację, a nawet
o Bogu. Na szkolnych ścianach zostały zawieszone naukę historii.
krzyże. Weszłam do sali lekcyjnej, którą 4 lata
Wiara i praktyki religijne naszych uczniów
wcześniej widziałam z perspektywy ucznia bywają skrajnie różne. I tak, na jednej godzinie
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lekcyjnej mamy ministrantów, dziewczynki
śpiewające w chórku podczas niedzielnych Mszy
św. i takie osoby, które „zapomniały drogi do
kościoła” i sakramenty przyjmują okazjonalnie
(Pierwsza Komunia św., bierzmowanie).
Są tacy uczniowie, którzy przychodzą na
te lekcje po to, by jedynie zdobyć wiedzę. Nie
przyjmują prawd związanych z katechizacją.
Coraz częściej spotykam się z selektywnym

przyjmowaniem prawd wiary. Pewna uczennica
nie chciała uznać faktu, że pierwsze miejsce
w naszym życiu należy do Pana Boga a nie do
rodziców. Tłumaczenie, że nie umniejsza to rangi
rodziców skończyło się rezygnacją tego dziecka
z lekcji religii.
Zwykle przed I Komunią Świętą na katechezę
uczęszcza 98% uczniów. Kilkoro uczniów z każdej
klasy wypisuje się z religii zaraz po przyjęciu
sakramentu. O Panu Bogu przypomną sobie
zapewne przed bierzmowaniem.
Niektórzy rodzice zrzucili z siebie obowiązek
przekazania dzieciom wiary i wychowania ich
w tym duchu, bo „ma to zrobić szkoła i katecheta”.
Te osoby zapomniały, że szkoła niewątpliwie
ma w tym pomóc, ale to rodzice są pierwszymi
katechetami swoich dzieci. Nauczanie religii nie
zastąpi katechezy rodzinnej.
Czy podjęła Pani w swojej szkole dodatkowe
inicjatywy?
W szkole, w której uczę, prowadzę Szkolne
Koło Caritas. Co roku zapisuje się do tej grupy
ok. 15 nowych osób. Bezcenne jest doświadczenie,
jakie zdobywają uczniowie podczas naszych akcji.
A są to:
20
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- zbiórka w szkole żywności i środków czystości
dla bezdomnych oraz rodaków mieszkających na
Wschodzie;
- współpraca ze Stowarzyszeniem Eurydyki zbiórka chust, apaszek, szali dla kobiet chorych na
raka;
- zbiórka żywności w pobliskich marketach we
współpracy z parafialnymi kołami Caritas;
- odwiedziny ok. 40 osób obłożnie chorych
(wręczanie
paczek
bożonarodzeniowych i kartek
z życzeniami, śpiew kolęd,
rozmowy…);
- wykonywanie stroików na wigilię dla bezdomnych (na targach
poznańskich);
- wypieki świątecznych ciast
i pierniczków (sprzedaż na
kiermaszu świątecznym przy
pływalni);
- sprzedaż w szkole i przy
obu koziegłowskich parafiach
„papieskich kremówek” (ostatnio
500 sztuk).
Fundusze, które uzyskujemy z tych akcji,
pomagają nam wesprzeć leczenie i rehabilitację
naszych uczniów. Możemy także finansować
wycieczki klasowe uczniom z ubogich rodzin.
Spotykamy się często ze słowami wsparcia
i ogromniej wdzięczności. Sporadycznie zdarzają
się „gorzkie” słowa rzucane w naszą stronę.
Uczymy się wtedy pokory.
Wiemy, że angażuje się Pani również
w pracę przy naszej kicińskiej parafii.
Od dziesięciu lat prowadzę tutaj katechezy
dla dzieci przygotowujących się do wczesnej
Pierwszej Komunii Świętej. W tym okresie do tego
sakramentu przygotowanych zostało 96 dzieci.
Co powinno stanowić podstawę życia
wewnętrznego katechety?
Niewątpliwie jest to modlitwa (im więcej
robisz, tym więcej powinieneś się modlić).
Z „perspektywy kolan” wiele rzeczy wygląda
inaczej. Cieszę się, że wielu uczniów prosi mnie
o modlitwę, np. przed sprawdzianem, za chorą
babcię, zmarłego wujka, itp.
Kolejnym filarem życia duchowego są
sakramenty, a przede wszystkim Eucharystia.

Jan Paweł II w 2000 roku powiedział: Postawcie
Eucharystię w centrum swojego życia. Kochajcie ją,
adorujcie… żyjcie Eucharystią, dając świadectwo
miłości Boga do ludzi. Niech Eucharystia kształtuje
Wasze życie. Niech ona kieruje wszystkimi Waszymi
wyborami. Niech da Wam żyć w komunii z Waszymi
braćmi.
Wierzę, że Jezus na Mszy Świętej pragnie
nas uzdrawiać - nasze słowa, myśli, czyny. Idę na
Eucharystię, by być uzdrowioną, by Jezus opatrzył
moje rany. Eucharystia pozwala wyrazić moją
zgodę na wszystko, co mnie spotyka; daje siły, by
każdego dnia zaczynać od nowa… W intencjach
polecam swoją rodzinę, ale też moich uczniów, ich
rodziców, pracowników szkoły.

Ulubione sentencja Pani?
Świętość jest jedyną rzeczą dla której warto
żyć, której autorem jest Thomas Merton. To święci
podpowiadają, jak przezwyciężać problemy,
podnosić się z upadków, jak nie godzić się ze swoją
słabością, znosić niezrozumienie i samotność, jak
„zamknąć oczy” i pozwolić się Bogu prowadzić.
Każdy z nas potrzebuje wzorców osobowych. Dla
naszych uczniów są to często celebryci - gwiazdy
filmowe czy blogerzy.
Jan Paweł II apelował: Nie bójcie się być
świętymi. W pracy z uczniami najbardziej
skuteczną metodą jest świętość katechety.

Bardzo dziękuję za rozmowę. Szkoła może
być wdzięczna za takiego nauczyciela, który
Co uważa Pani za swój sukces?
Od kilku lat proponuję swoim uczniom prawdziwie troszczy się o dobro, także duchowe,
włączenie się do duchowej adopcji dziecka swoich uczniów. Z okazji obchodzonego 14
poczętego zagrożonego zagładą. Do tej pory października Dnia Nauczyciela życzymy Pani
modlitwę tę podjęło i w niej wytrwało 42 osoby obfitości Bożych łask i radości z owoców pracy,
(niektórzy ze swoimi rodzicami, dziadkami). w którą wkłada Pani tyle serca.
Podczas pandemii modlitwę przerwało wiele
Wywiad przeprowadziła Barbara Zacharzewska
dzieci, ale bardzo się cieszę, że w jednej klasie
zakończyło ją 8 osób!!! Niektórzy modlą się już za
trzecie dziecko.

		

Z ksiąg metrykalnych
Do wspólnoty Kościoła został włączony:
5 września

Jan Bialic

Sakramentalny związek małżeński zawarli:
5 września
12 września

Do wieczności odszedł:

26 września

Karol Zieliński i Małgorzata Mandziak
Piotr Czubaj i Paulina Tyranowska
Mieczysław Widerski

Z wielką radością zapraszamy na Korowód Świętych!
Wyruszamy 31 października o godz. 18.00
z kościoła pw. św. Józefa w Kicinie.
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Intencje mszalne październik 2020
01.10.
18.00

02.10.
17.00
18.00
03.10.
9.00
18.00
       
04.10.
8.00
10.00
   
12.00
18.00
05.10.
18.00
06.10.
8.00
07.10.
18.00
08.10.
18.00
09.10.
18.00
       
       
10.10.
18.00

11.10.
8.00
10.00
12:00
18.00
12.10.
18.00
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1) † Wanda, Helena, Krystyna, Teresa, Antoni,
       Bolesław, Wojciech, Tadeusz
2) w intencji LSO i nowych powołań
† Alicja Fajfer – od mamy i brata z rodziną
† Wiesław Rembowski

Październik 2020
13.10.
8.00

14.10.
18.00
15.10.
18.00
16.10.
18.00

w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu
Maryi
1) † Eleonora Lewandowska – od rodziny
       Majewskich z Limanowej
2) † Danuta Rybczyk

17.09.
18.00

1) † Zofia Wawrzyniak – od rodziny Nowaków
2) w intencji Wspólnoty Żywego Różańca
† Jadwiga, Stefan, Piotr Szalaty, Bronisława
   i Stanisław oraz zmarli z rodziny
w intencji Edyty i Arkadiusza w 15. r. ślubu,
z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie
† Anna Merda – od Urszuli i Pawła z rodziną

12.00

1) † Adam Sobański
2) † Maria Lech – od Reginy z rodziną

20.10.
8.00
21.10.
18.00

w intencji parafian
1) † Eleonora Lewandowska – od córki Marioli
2) † Bogdan Szar – od Zbyszka i Ani Trzeciak
1) z okazji 15. r. ślubu Kingi i Władysława
2) † Lidia, Teresa, Stanisław i Bernadeta

18.10.
8.00
10.00

18.00
19.10.
18.00

22.10.
18.00
        

1) † Zofia i Franciszek Sobańscy, Wanda,
        Adam, Krystyna, Marek Sobańscy
2) † Marek Muszyński – od Alicji
       Wawrzyniak z rodziną
1) † Gertruda, Tadeusz, Franciszek, Jan,
       zmarli z rodzin Gałężewskich,
       Piotrowskich i Egerttów
2) † Mirosław Adamczak – od żony z dziećmi,
       wnukami i prawnukiem
† zmarli z rodziny Gębalów
1) † Wiktoria i Michał Nowakowie – od wnuczki
       Weroniki z rodziną
2) w intencji Domowego Kościoła
w intencji Barbary, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże
† Regina i Edward Wawrzyniak oraz Krystyna
   Jankowska
† Czesław, Helena, Bronisława, Tadeusz oraz
   zmarli z rodziny

        

23.10.
18.00
24.10.
18.00
       

† Franciszek i Helena
† Monika i Edward Głowacz, Stanisław Reszela
† Maria i zmarli z rodziny
† Kazimiera Nowak – od Tadeusza z Marysią
   i Pawła z Grażyną, z dziećmi i wnukami
† Andrzej Zwiernik w 15. r. śmierci
† Maria Błażejewska
1) † Zdzisław Buśko
2) w intencji Łukasza w dniu imienin
1) † Ryszard Pawlak
2) z okazji 40. r. urodzin, z podziękowaniem
    za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
    błogosławieństwo Boże
† Ewa Mazur w 20. r. śmierci
1) † Irena, Maria, Stanisław, Stefania,
       Władysław Reszela
2) † Stefan Koralewski – od synowej Grażyny
† Alfons Woroch
1) † Wanda i Edmund Piechoccy
2) † zmarli z rodzin Michalskich, Typańskich
       Lewandowskich i Poniewozików
Msza św. zbiorowa
1) † Jerzy Stachowiak – od Barbary i Marka
       Wawrzynkiewicz
2) † Franciszek Gaca – od Honoraty
       Klimeckiej z rodziną
3) † Józefa Hryniewska – od rodziny Kowalskich
4) † Kazimiera Nowak – od Danuty Koralewskiej
5) † Zofia Wawrzyniak – od II Róży Różańcowej
6) † Wojciech i Leszek Czubaj – od m. Janikowa
7) † Mieczysław Hryniewski– od Agnieszki
       i Sandry z dziećmi
8) † Maria Daszkiewicz – od sąsiadów z ul. Rolnej
9) † Ewa Wlaźlak – od m. Janikowa
10) † Zbigniew Witkowski – od sąsiadów
         z ul. Rolnej
11) † Marek Muszyński – od Zakładu
         Pogrzebowego Z. Czuby
12) † Bogdan Szar – od sąsiadów
         z ul. Nowe Osiedle
13) † Mirosław Adamczak – od Doroty
          i Boguni z rodzinami
1) † Agnieszka, Józef, Stanisława, Marek, Józef
2) † Leszek Czubaj – od bratowej z dziećmi
1) † Maria, Marian oraz zmarli z rodziny
2) † Stefan Koralewski – od córki Karoliny
       z mężem i dziećmi

25.10.
8.00
10.00
12.00
18.00
26.10.
18.00
27.10.
8.00
28.10.
18.00
29.10.
18.00

† Agnieszka, Stanisława, Józef Błażejewscy,
   Stanisława Widerska oraz zmarli z rodziny
† zmarli z rodzin Wysockich i Breńskich
1) † Edward Błażejewski
2) w pewnej intencji
† Stanisław Reszela w 10. r. śmierci
1) † Maria i Kazimierz Górni
2) † Jędrzej Weber – od Elizy i Włodzimierza
        Frąckowiaków z rodziną
† Paweł Zielewicz i zmarli z rodziny
1) † Tadeusz Bączkowski i Tadeusz Banach
2) † Zbigniew Witkowski – od rodziny
       Michałowskich
1) † Tadeusz Bakoś – od siostrzeńca Andrzeja
       z rodziną
2) † Janina Walachowska

30.10.
18.00

31.10.
17.00
       

01.11.
8.00
10.00
14.00
18.00

† Waleria Gronowska – od rodziny Liwińskich
† Tadeusz i Marian Bartoszewscy
† Zofia Wawrzyniak – od syna Janusza z rodziną
w intencji parafian

02.11.
10:00
17.00
19.00

† Stefania, Michał, Józef
† Lech Lipiecki – od żony Liliany i wnuczki Marty
† Edward oraz zmarli z rodziny Lesiczków

11.10.

Nabożeństwa różańcowe w kościele w Kicinie:
z udziałem dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17.00
(dziesiątka różańca) oraz od poniedziałku do soboty po
Mszy św., z wyjątkiem czwartków - 17.30; w niedziele po
Koronce do Bożego Miłosierdzia.

15.10.

02.10.

03.10.

04.10.

05.10.
06.10.
07.10.
08.10.

adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji
uświęcenia kapłanów i nowych powołań; o 18.00
Msza św. z udziałem służby liturgicznej i ich rodzin;
pierwszy piątek miesiąca, wspomnienie świętych
Aniołów Stróżów; odwiedziny chorych z posługą
sakramentalną od 8.30; spowiedź św. od 16.00
do 17.00 i od 17.30 do 18.00;
Msza św. o 17.00 i o 18.00;
pierwsza sobota miesiąca, nabożeństwo
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi: 8.00
– okazja do spowiedzi,
8.30 – różaniec, 9.00 – Msza św.;
(niedziela) po Mszy św. o 8.00 zebranie
członków Wspólnoty Żywego Różańca; o 16.00
powitanie w kościele pielgrzymki różańcowej
z Wierzenicy;
(poniedziałek) po różańcu spotkanie Akcji
Katolickiej;
(wtorek) o 19.00 spotkanie dla rodziców dzieci
przystępujących w przyszłym roku do Pierwszej
Komunii św.;
(środa) o 9.00 spotkanie dla rodziców dzieci
przystępujących w przyszłym roku do Pierwszej
Komunii św.;
(czwartek) od 17.00 do18.00 adoracja Najświętszego
Sakramentu w intencji uświęcenia kapłanów
i nowych powołań;

					

1) † Jan oraz zmarli z rodzin Krugiołków
       i Gajewskich
2) † Izabela Lasik
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01.10. pierwszy czwartek miesiąca, od 17.00 do 18.00

1) † Barbara Kasprzak – od siostry
       Doroty z mężem
2) † Maria Daszkiewicz – od Barbary
       Babiarczyk z rodziną

13.10.

18.10
22.10.
23.10.
24.10.
26.10.
29.10.
31.10.

(niedziela) Dzień Papieski, zbiórka do puszek
na Fundusz Dzieła Nowego Tysiąclecia;
(wtorek) o 21.00 różaniec fatimski i procesja
ze świecami;
(czwartek) od 17.00 do18.00 adoracja Najświętszego
Sakramentu w intencji uświęcenia kapłanów
i nowych powołań;
(niedziela) Światowa Niedziela Misyjna, początek
Tygodnia Misyjnego;
(czwartek) od 17.00 do18.00 adoracja Najświętszego
Sakramentu w intencji uświęcenia kapłanów
i nowych powołań;
(piątek) o 18.00 Msza św. z udziałem osób, które
podjęły duchową adopcję dziecka poczętego
zagrożonego zagładą;
(sobota) od 9.00 prace porządkowe na cmentarzu
i na wzgórzu kościelnym;
(poniedziałek) Msza św. z udziałem członków
Apostolstwa Dobrej Śmierci, po różańcu spotkanie
w domu parafialnym;
(czwartek) od 17.00 do18.00 adoracja Najświętszego
Sakramentu w intencji uświęcenia kapłanów
i nowych powołań;
(sobota) od 9.00 prace porządkowe na cmentarzu
i na wzgórzu kościelnym, o godz. 18.00 Korowód
Świętych.

LISTOPAD 2020
01.11.

02.11.

(niedziela) uroczystość Wszystkich Świętych,
Msze św. o 8.00, 10.00, 14.00 (na cmentarzu)
i o 18.00; po Mszy św. o 8.00 spotkanie Wspólnoty
Żywego Różańca.
(poniedziałek) Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych, Msze św. o 10.00, 17.00 i 19.00

ks. Marian Sikora
23

1-3. Msza Święta dziękczynna za tegoroczne plony,
06.09.2020
4-6. Biesiada na wzgórzu kościelnym, 6.09.2020,
fot. GZ

1

2

3

74

75

76

