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Przed ponad dwudziestu pięciu laty zetknąłem 
się z książką ks. Tadeusza Dajczera „Rozważania 
o wierze”. Była wówczas dla mnie duchowym 
odkryciem i ważnym impulsem w kapłańskiej 
posłudze. Książka przypomina o radykalnym 
życiu Ewangelią, rzuca też światło na codzienne 
wydarzenia. Chętnie do niej powracam. W jednym 
z rozdziałów jest mowa o symbolice biblijnej 
pustyni jako etapie drogi do Boga. Wszyscy 
wezwani do wiary muszą ten etap przejść. 
Przechodził go Abraham, gdy opuścił Charan 
chaldejski, aby szukać Ziemi Obiecanej. Biblijna 
symbolika pustyni wiąże się z powołaniem 
Mojżesza i narodu wybranego do wyjścia z Egiptu 
i wkroczenia do Ziemi Obiecanej. Droga z Egiptu 
do Kanaan liczy około czterystu kilometrów. Nawet 
wielotysięczna karawana mogła ją przebyć w dwa 
lub trzy tygodnie. Tymczasem wędrówka narodu 
wybranego trwała czterdzieści lat. Bóg, powołując 
swój lud na pustynię, niejako zmuszał go do 
wyzbycia się pewności siebie i poddania surowemu 
życiu; do poddania się koniecznemu na drodze 
wiary procesowi ogołocenia i do całkowitego 
zawierzenia Bogu. Na pustynię udaje się też 
Eliasz, gdy ucieczką ratuje swoje życie. Bóg każe 
mu wędrować przez 40 dni i 40 nocy, aż w końcu 
objawi mu się w łagodnym powiewie wiatru, 
by w głębi pustyni zlecić swojemu prorokowi 
specjalne zadanie. Bóg objawia się Eliaszowi nie 
w hałasie, nie w wichurze i trzęsieniu ziemi, ale 
w ciszy przyrody i w ciszy serca; w milczeniu, gdy 
uwolniony od trosk i lęku pozostaje sam na sam 
z Bogiem. 

Pustynia jest miejscem i czasem odrywania 
się od przywiązań, od własnych systemów 
zabezpieczeń. Człowiek wędrujący przez 
pustynię nie ma nic - jego sytuacja życiowa jest 
stale niepewna, wszystkiego mu brakuje. Ci, 

którzy przechodzą przez 
pustynię, doświadczają 
k o n i e c z n o ś c i 
poprzestawania na tym, 
co otrzymają od Boga 
i oczekiwania wszystkiego od Niego; doświadczają 
konieczności oparcia się wyłącznie na Bogu, 
ponieważ Bóg dla wędrującego przez pustynię 
chce stawać się wszystkim.
 Pustynia to miejsce próby; miejsce, 
w którym dokonuje się polaryzacja postaw. 
Pustynią może być każda trudna sytuacja. 
Mogą to być na przykład trudności wynikające 
z naszych relacji z drugim człowiekiem, choroba, 
przygniatające psychicznie poczucie osamotnienia 
czy inne bardzo trudne wydarzenia. Pustynia 
może być człowiekowi, czy jakiejś społeczności, 
„narzucona” przez Boga, kiedy On sam kogoś 
w nią wprowadza, ale może być również pustynią 
z wyboru. Może obejmować np. cały naród i może 
też być pustynią indywidualną. Sytuacja pustyni 
ujawnia w człowieku to, co jest w nim głęboko 
ukryte. Celem pustyni jest formacja człowieka, 
umocnienie jego wiary, eliminowanie bylejakości, 
kształtowanie prawdziwych uczniów Chrystusa. 
Naród wybrany wszedł do Ziemi Obiecanej jako 
społeczność niewielka, ale bogata w doświadczenia 
pustyni. 

Kieruję te słowa do tych spośród naszych 
parafian, którzy wierzą i wiarę praktykują; myślę 
też o tych, których wiara osłabła, którzy nie mają 
już głodu Boga. Zaistniała sytuacja pandemii jest 
czasem pustyni. Życie spowolniło. Nie wybraliśmy 
tej pustyni sami. Zostaliśmy na nią wyprowadzeni 
w znamiennym czasie Wielkiego Postu. Pozwólmy 
Panu Bogu do nas mówić.

ks. Marian Sikora

Takiego prymasa Bóg daje raz na tysiąc lat – 
tak o kardynale Stefanie Wyszyńskim mawiał św. 
Jan Paweł II. Kardynał Wyszyński był prymasem 
w bardzo trudnym dla polskiego Kościoła czasie. 
Jego życie i działalność to niezwykła manifestacja 
siły ludzkiego ducha i niezachwianej wiary. Był 
człowiekiem, który całe swoje życie oddał Bogu 
i Kościołowi. Dzięki swej niezłomnej postawie 
ocalił Kościół w Polsce. 

Trzy lata swojej 
prymasowskiej posługi, 
od 25 września 1953 roku 
do 28 października 1956 
roku, spędził w izolacji, 
przetrzymywany przez 
władze komunistyczne 
najpierw w klasztorze 
w Rywałdzie Królewskim, 
a następnie w budynkach 
poklasztornych w Stoczku 
Warmińskim, w Prudniku 
Śląskim i na koniec 
w klasztorze nazaretanek 
w Komańczy. 
Najtrudniejszy etap 
izolacji przypadł na pobyt 
w Stoczku Warmińskim, 
najłagodniejszym był ostatni etap w Komańczy. 
Z klasztoru w Stoczku władze urządziły 
prawdziwą twierdzę: teren był ogrodzony 
wysokim płotem z drutem kolczastym, oświetlony 
dzień i noc reflektorami, ze strażnikami w budkach 
wartowniczych. Wewnątrz pilnowali Prymasa 
funkcjonariusze UB, a na zewnątrz „czuwało” 
90 żołnierzy z Korpusu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, patrole kontrolowały teren 
w odległości 1-1,5 km od klasztoru. Kardynał 
był non stop inwigilowany. Podsłuchy zostały 
zainstalowane w celach klasztornych i w ogrodzie. 
Nie dopuszczano do Prymasa nikogo z zewnątrz, nie 
docierały do niego żadne informacje, utrudniano mu 
nawet kontakt z lekarzem. Odizolowanie, otoczenie 
konfidentami, podsłuchiwanie - to wszystko miało 
złamać psychicznie internowanego, by nie mógł 
się bronić w czasie planowanego pokazowego 
procesu. Do tego dochodziły dolegliwości fizyczne 

– reumatyzm, uporczywe bóle i zawroty głowy, 
gdyż w Stoczku Warmińskim było bardzo zimno 
i wilgotno. Prymas mawiał w tamtym czasie, że 
zadano mu śmierć cywilną. Był izolowany trzy lata 
bez procesu i bez wyroku. W chwili aresztowania 
nie wiedział, dokąd jest przewożony, czy jeszcze 
wróci. 

Te niezwykle trudne warunki z pewnością 
złamałyby niejedną osobę, jednak Kardynał 

potrafił ten czas przeżyć 
w taki sposób, iż miesiąc 
przed uwolnieniem, we 
wrześniu 1956 roku, Bogu 
dziękował za trzyletni czas 
odosobnienia, którego - jak 
pisał - nie zamieniłby na 
inny. Nigdy nie wyrzekłbym 
się tych trzech lat i takich 
trzech lat… Był to dla niego 
czas duchowych rekolekcji, 
przeorientowania postawy 
od defensywy do ofensywy 
religijnej, przygotowania 
Jasnogórskich Ślubów 
Narodu i Wielkiej Nowenny.

Prymas w ślubach 
narodu i, w stanowiącym 

ich realizację, programie Wielkiej Nowenny 
zaproponował Polakom ciężką duchową pracę, 
której efektem miało być wzmocnienie wiary 
i moralności, ale także zachowanie wewnętrznej 
wolności i narodowej tożsamości. Kardynał 
Wyszyński wiedział, że tylko naród wewnętrznie 
wolny będzie mógł upomnieć się o wolność 
zewnętrzną, o godność i prawa, co nastąpiło w tzw. 
polskich miesiącach lat 1970 i 1976, potem w roku 
1980, gdy powstała „Solidarność”. Dziś historycy 
nie mają wątpliwości, że bez dziewięcioletniej 
Wielkiej Nowenny i milenium chrztu Polski 
„Solidarność” miałaby z pewnością inny 
kształt ideowy. Iskrą zapalną jej powstania była 
pielgrzymka do Polski Jana Pawła II w 1979 roku, 
ale grunt przez kilkadziesiąt lat przygotowywał 
prymas Stefan Wyszyński.

Trzy lata przymusowej izolacji, paradoksalnie, 
były czasem bardzo pracowitym i owocnym dla 

Kardynał Wyszyński  - wzór dla wszystkich, 
którym trudno w czasie kwarantanny

http://www.pawdruk.pl/
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Prymasa, a dzięki temu również dla Kościoła 
w Polsce. To wtedy rozpoczęły się przygotowania 
do programu Wielkiej Nowenny i millenium 
chrztu Polski. Wielką Nowennę kard. Wyszyński 
napisał w izolacji, ale jej realizację zapoczątkował 
3 maja 1957 roku na Jasnej Górze. Każdy 
rok dziewięcioletniej nowenny skupiał się na 
wprowadzaniu w życie jednego z przyrzeczeń 
złożonych w Jasnogórskich Ślubach Narodu. Temu 
podporządkowane były katechezy, homilie - cały 
program duszpasterski. Ogromną rolę w budzeniu 
religijności odgrywała peregrynacja po kraju kopii 
obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej (która - co warto 
podkreślić - następuje ponownie w czasie epidemii 
koronowirusa). A samoorganizacja lokalnych 
społeczności, przygotowujących się na przyjęcie 
obrazu była także szkołą obywatelskiego myślenia, 
co zaowocowało później zrywem narodowym 
w sierpniu 1980 roku.

Po zakończeniu obchodów milenium chrztu 
Polski Prymas napisał: Zadanie moje życiowe 
jest skończone. Bowiem wprowadzenie Polaków 
w drugie tysiąclecie chrześcijaństwa jako narodu 
wierzącego uważał za swoje najważniejsze życiowe 
wyzwanie. Tymczasowa i pozorna, jak się okazało, 
normalizacja w stosunkach państwo-Kościół 
w kolejnych latach po odzyskaniu wolności przez 

Prymasa nie trwała długo. Od roku 1958 rozpoczyna 
się czas wzmożonej laicyzacji społeczeństwa 
i rugowania Kościoła ze sfery publicznej środkami 
administracyjnymi i propagandowymi. Celem 
Gomułki było wyrzucenie religii i Kościoła z życia 
publicznego i zamknięcie go „w kruchcie”. Jednak 
obchody milenium chrztu Polski, które zostały 
przygotowane w czasie internowania Prymasa 
pokazały, że nie będzie to możliwe.

W swoich „Zapiskach więziennych” Prymas 
napisał: Wiem, że Bóg nie odsunął się ode mnie, 
jest mi bliższy dziś niż kiedykolwiek, czuję to aż 
nadto wyraźnie. (...) Byłem i jestem przekonany, 
że moje doświadczenie jest niezbędne dla dobra 
Kościoła i jego chwały.

Oby taka postawa zawierzenia i niezłomności 
w trudnym czasie, który obecnie przeżywamy, choć 
w części była naszym udziałem. Tego wszystkim 
czytelnikom i sobie życzę.

Karolina Appelt

Źródła:
Czaczkowska, E. K. (2013), Kardynał Wyszyński. Biografia. 
Kraków: Wydawnictwo Znak; 
Wyszyński, S. (2001), Zapiski więzienne. Warszawa - Ząbki: 
Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SOLI 
DEO, Wydawnictwo Księży Pallotynów APOSTOLICUM.

Homilia
 Po odczytaniu Ewangelii wszyscy siadają, 
aby wysłuchać homilii, którą wygłasza kapłan lub 
diakon. Po homilii następuje chwila milczenia. 
Homilia pomaga nam właściwie przyjąć słowo 
Boże i wprowadzić je w życie. Jej rolą jest 
wyjaśnienie jakiegoś aspektu czytań z Pisma 
Świętego z uwzględnieniem okresu liturgicznego, 
obchodzonego misterium, a także realnych 
okoliczności życia codziennego słuchaczy.
 Zachęcam do modlitwy za kapłana, który 
wygłasza homilię. Bóg przemawia także przez 
słowa homilii. Nie jest ona mniej lub bardziej 
udanym przemówieniem, lecz aktem liturgicznym. 
Nie powinniśmy pozwalać sobie na osądzanie 
homilii. Jest rzeczą oczywistą, że nie wszystkie 

homilie sa równie głębokie lub kwieciste. 
Pamiętajmy, że Pan Bóg niekiedy przemawia przez 
usta osób pozornie mało uzdolnionych.

Wyznanie wiary
Po wysłuchaniu homilii wszyscy wstają, 

aby złożyć na głos wyznanie wiary, które może 
być śpiewane lub recytowane. Kapłani i wierni 
odmawiają Skład apostolski: Wierzę w Boga 
Ojca Wszechmogącego… lub Symbol nicejsko-
konstantynopolitański: Wierzę w jednego Boga… 
Pierwszy z nich jest starożytnym symbolem 
chrzcielnym Kościoła rzymskiego. Uważany jest za 
streszczenie wiary apostołów. Drugi jest owocem 
dwóch pierwszych soborów powszechnych w Nicei 
i Konstantynopolu (IV wiek) i po dziś dzień 
stanowi szczegółowe wyznanie wiary wspólne 
dla wszystkich wielkich Kościołów Wschodu 
i Zachodu. 

Każda z tych form wyznania wiary składa się 
z trzech części. Po pierwsze, wyznajemy wiarę 
w Boga i w Jego dzieło stworzenia; następnie 
wiarę w Syna Bożego i Jego dzieło odkupieńcze; 
i wreszcie - wiarę w Ducha Świętego i Jego dzieło 
uświęcające.

Odmawiając Credo, publicznie wyznajemy 
wiarę. Św. Augustyn mówi: Niech twoje wyznanie 
wiary będzie dla ciebie jakby zwierciadłem. 

Przeglądaj się w nim, by zobaczyć, czy wierzysz 
w to wszystko, co wypowiadasz. I każdego dnia 
raduj się swoją wiarą.

Modlitwa powszechna
Po wyznaniu wiary wierni pozostają w pozycji 

stojącej, a celebrans wzywa do wspólnej modlitwy. 
Następnie wyznaczone osoby czytają wezwania 
modlitwy. Celebrans kończy modlitwę wiernych 
podsumowującą oracją.

W modlitwie powszechnej zazwyczaj modlimy 
się za potrzeby Kościoła, za władzę państwową 
i o zbawienie całego świata; za tych, którzy 
doświadczają trudności życiowych lub za miejscową 
wspólnotę. W szczególnych okolicznościach, 
takich jak bierzmowanie, zawarcie małżeństwa, 
pogrzeb, wezwania modlitwy mogą uwzględnić te 
szczególne okoliczności ceremonii liturgicznej.

Modlitwa powszechna jest modlitwą błagalną, 
wstawienniczą. Jest wyrazem naszego zjednoczenia 
z modlitwą Jezusa, który oręduje za nami u Ojca. 
Kiedy wypowiadamy słowa: Wysłuchaj nas, 
Panie, zwracajmy się wprost do Pana z pewnością, 
że otrzymamy to, o co prosimy. cdn.

ks. Marian Sikora

Pokochać Mszę Świętą cz. VII
Liturgia Słowa

W encyklice „Eucharystia w życiu Kościoła” 
św. Jana Pawła II czytamy: 
Eucharystia objawia się zatem jako 
zwieńczenie wszystkich sakramentów, 
dzięki którym osiągamy doskonałą 
komunię z Bogiem Ojcem przez 
utożsamienie się z Jednorodzonym 
Synem, dzięki działaniu Ducha 
Świętego. Z jasnością płynącą z wiary 
wyrażał tę prawdę Nicolas Cabasilas, 
wybitny pisarz wywodzący się 
z tradycji bizantyjskiej: w Eucharystii 
«w odróżnieniu od każdego innego 
sakramentu tajemnica [komunii] jest 
tak doskonała, iż prowadzi do szczytu 
wszelkich dóbr; to tu znajduje swój kres wszelkie 
ludzkie pragnienie, ponieważ tu otrzymujemy Boga 

i Bóg wchodzi w doskonałe zjednoczenie z nami». 
Właśnie dlatego warto pielęgnować 
w duszy stałe pragnienie Sakramentu 
Eucharystii. Tak narodziła się 
praktyka «komunii duchowej», 
szczęśliwie zakorzeniona od wieków 
w Kościele i zalecana przez świętych 
mistrzów życia duchowego. Św. 
Teresa od Jezusa pisała: «Kiedy 
nie przystępujecie do Komunii 
i nie uczestniczycie we Mszy św., 
najbardziej korzystną rzeczą jest 
praktyka komunii duchowej... Dzięki 
niej obficie jesteście naznaczeni 
miłością naszego Pana».

Komunia duchowa to akt modlitewny, którego 
celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia 

Praktyka komunii duchowej
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z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go 
w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza 
przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech 
elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność 
Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej 
ku Niemu oraz pragnienia, aby Jezus zechciał 
duchowo wejść w nasze życie. Aby zyskać 
płynące z niej duchowe owoce potrzebny jest stan 
łaski uświęcającej. 

Komunię duchową możemy podejmować 
wielokrotnie w ciągu dnia. Św. Josemaría Escrivá 
pisał: Jak wielkie źródło łaski stanowi komunia 
duchowa! Praktykuj ją jak najczęściej, a będziesz 
żył w ciągłej obecności Boga i będziesz z Nim 
bardziej zjednoczony w swoich działaniach. On 

sam praktykę tę podejmował w słowach: Pragnę 
Cię przyjąć Panie z tą samą czystością, pokorą 
i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja 
Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością 
świętych. 

Jedna z naszych parafianek, którą odwiedzam 
z okazji pierwszego piątku miesiąca, przed 
przyjęciem Komunii sakramentalnej mówi: „Panie 
Jezu wejdź do serca mego i nie wychodź już 
nigdy z niego”. Tymi samymi słowami możemy 
przyjmować Pana Jezusa na sposób duchowy. 
Zachęcam do ułożenia własnej formuły komunii 
duchowej.

ks. Marian Sikora

 P o c z ą t k o w o 
misjonarze nie 
rozumieli     znaczenia 
wizerunku ze wzgórza 
Tepeyac. Zrozumienie 
tego cudu zajęło im 
wiele czasu; być 
może dlatego, że 
byli zdezorientowani 
i oszołomieni. Nagle 
bowiem masowo 
zaczęli zgłaszać 

się do nich Indianie 
z prośbą o chrzest. Przychodzili nie pojedynczo, 
czy z rodzinami, lecz całymi plemionami. Często 
szli pieszo przez kilka dni z odległych rejonów do 
klasztorów franciszkańskich lub dominikańskich. 
Nierzadko przybywali z miejsc, do których nigdy 
nie trafił żaden misjonarz, gdzie nie była głoszona 
Ewangelia.
 Zakonnicy nie posiadali się ze zdumienia. 
Oblicza się, że w momencie, gdy doszło do objawień 
w Tepeyac, na terenie Meksyku mogło przebywać 
około czterdziestu misjonarzy katolickich. Mimo 
ich wysiłków, do roku 1531 ewangelizacja szła 
opornie. I oto nagle, z dnia na dzień, runęła fala 
konwertytów. Indianie nie traktowali chrztu jako 
czynności magicznej, a religii chrześcijańskiej 
nie ograniczali jedynie do wymiaru rytualnego. 
Z konwersją szła w parze chęć przemiany życia. 
Szczególnie widoczne było to w sferze, w której 

Kościół ponosił do tej pory największą klęskę, 
czyli w kwestii poligamii. Misjonarze nie mogli 
się nadziwić, że tubylcy zaczęli traktować 
monogamiczne małżeństwo jak coś oczywistego, 
choć większość z nich nie słuchała wcześniej na 
ten temat żadnych katechez. Zjawisko przybrało 
charakter masowy. Indianie zapragnęli żyć po 
chrześcijańsku we wszystkich sferach życia. 
Dotyczyło to także uznania własnej grzeszności 
i zmagania się ze swymi słabościami, a więc 
stosunku do sakramentu pokuty i pojednania. 
 W czasie, gdy doszło do objawienia na 
wzgórzu Tepeyac, w Europie trwała reformacja, 
która sprawiła, że w krótkim czasie pięć milionów 
katolików porzuciło swe wyznanie i stało się 
protestantami. W tym samym okresie Kościół zyskał 
jednak dziewięć milionów nowych wyznawców na 
półkuli zachodniej. Tylu właśnie Indian przyjęło 
bowiem chrzest w latach 1532-1540. Historia 
ludzkości nie zna podobnego precedensu. To, 
co na Starym Kontynencie dokonywało się na 
przestrzeni wieków, w Nowym Świecie stało się 
w ciągu kilku lat. Nikt nie miał wątpliwości, że 
główną przyczyną masowego nawrócenia ludności 
indiańskiej na katolicyzm było objawienie Matki 
Bożej z Guadalupe. Biskup Meksyku, Juan de 
Zumárraga od momentu objawień Matki Bożej na 
wzgórzu Tepeyac jakby przeżywał drugą młodość. 
Choć miał wówczas 62 lata, rzucił się w wir pracy 
duszpasterskiej. Zmarł siedemnaście lat później, 
3 czerwca 1548 roku. W ostatnim liście przed 

śmiercią pisał, że jest szczęśliwy, gdyż w ostatnich 
dniach zdołał udzielić bierzmowania aż 400 
tysiącom Indian. 
 Ćwierć wieku po objawieniach w Tepeyac 
kult Madonny z Guadalupe pozostawał niezwykle 
ożywiony. Pielgrzymi przychodzili do „świętego 
domku”, czyli kaplicy, którą u stóp wzgórza 
Tepeyac wznieśli już dwa tygodnie po objawieniach 
Indianie z Cuautitlán. Tam właśnie umieszczono 
niezwykły obraz Maryi. Wkrótce potem Juan 
Diego poprosił biskupa Juana de Zumárraga 
o możliwość zamieszkania w tym miejscu. Tak też 
się stało. Przy świątyni stanął niewielki budynek, 
w którym zamieszkał Indianin. Często modlił się 

tam przed wizerunkiem Matki Bożej, a przede 
wszystkim opowiadał licznym pątnikom historię 
objawienia.
 W 1544 roku w wieku 86 lat zmarł Juan 
Bernardino, wuj Juana Diego, cztery zaś lata 
później sam Juan Diego, który osiągnął 74 rok 
życia. Obaj pochowani zostali w „świętym domku” 
Tepeyac. Na Indianach odwiedzających to miejsce 
jeszcze większe wrażenie niż opowieść naocznego 
świadka wywoływał widok obrazu Matki Bożej 
z Guadalupe. 

ks. Marian Sikora

Guadalupe. Wyjątkowe objawienie cz. II

Ostatni temat naszego tryptyku homiletycznego 
dobrze wpisuje się w zakończenie parafialnej 
duchowej adopcji dziecka poczętego zagrożonego 
zagładą. Św. Józef przyjmując Maryję za małżonkę, 
przyjmuje z największą miłością i troską również 
Jej Dziecko, które nie jest jego dzieckiem, 
a które Ona kocha nad życie. Od początku 
historia Jezusa na tej ziemi oraz okoliczności 
Jego narodzin wystawiają Józefa na próbę męstwa 
i wytrzymałości. Jezus rodzi się bowiem w okresie 
powszechnego spisu ludności. W tej sytuacji Udał 
się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do 
Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, 
ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, 
żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, 
która była brzemienna (Łk 2, 4-5). Tam właśnie 
w Betlejem, w stajni rodzi się Syn Maryi, a Józef 
czyni wszystko, by także w tych ekstremalnych 
warunkach otoczyć ochroną swoją żonę i zapewnić 
Jej oraz Dziecięciu poczucie bezpieczeństwa. 
W ten sposób Józef uświadamia mężom i ojcom 
wszystkich czasów, że tego, czego najbardziej 
potrzebują ich bliscy, to miłość i obecność, 
a nie stworzenie jakichś zewnętrznych warunków 
wygody czy materialnego dobrobytu. 

Zgodnie z prawem żydowskim, osiem dni po 
porodzie Józef wraz z Maryją udają się do świątyni, 
by tam ofiarować Bogu nowo narodzonego Jezusa 
(por. Łk, 22-24). Nie musieli tego czynić, gdyż 
obydwoje rozumieli, że Jezus i tak ma wyjątkową 
relację z Bogiem Ojcem. Mimo to postanowili 

zachować ten zwyczaj, żeby wobec samych 
siebie potwierdzić, iż zawierzają Jezusa opiece 
Kogoś, kto jest większy od nich. Ofiarowanie 
Jezusa w świątyni jest gestem głębokiego 
zawierzenia Józefa wobec Boga. W tym geście 
Józef przypomina wszystkim, że każdy rodzic, 
który dojrzale kocha swoje dziecko, przynosi je do 
Boga, gdyż wie, że Bóg jest jeszcze wspanialszym 
rodzicem, który bardziej rozumie i dojrzalej kocha 
dziecko niż jego rodzice. Powierzenie dziecka 
opiece Bożej, przyprowadzanie dziecka do Boga, 
to szczyt miłości i mądrości rodziców w każdych 
czasach.

Spotkanie z Symeonem w świątyni to kolejny 
epizod w odkrywaniu tajemnicy Jezusa przez 
Józefa. Ewangelia stwierdza, że Jego ojciec 
i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono (Łk 
2, 33). Wraz ze swoją Żoną Józef wie już tak wiele 
o tym niezwykłym Dziecięciu, ale nadal zdumiewa 
się Jego tajemnicą. To kolejne zadanie ojca: 
zdumiewać się tajemnicą dziecka. Dziecko rodzi 
się z rodziców, ale jest kimś niepowtarzalnym 
i stawia swoich rodziców w obliczu tajemnicy. 
Święty Józef doskonale to rozumie.

Ale jego rola na tym się nie kończy. Oto bowiem 
Synowi Maryi grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. 
Król Herod dowiaduje się o narodzeniu Zbawiciela 
w Betlejem i chce zabić Dziecię. Dramat polega na 
tym, że Józef nawet o tym nie wie i dlatego nie 
jest w stanie chronić małego Jezusa. W tej sytuacji 
znowu interweniuje Bóg. Oto anioł Pański ukazał 

Święty Józef - wzór postawy wobec dziecka
Tryptyk. Homilia wygłoszona podczas Mszy św. 26 grudnia 2019 r.
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się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię 
i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, 
aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, 
aby Je zgładzić. On wstał, wziął w nocy Dziecię 
i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż 
do śmierci Heroda (Mt 1, 18-25).

Św. Józef musiał wcześniej słyszeć 
o chorobliwym okrucieństwie Heroda. W tej 
sytuacji Józef nie waha się ani chwili. Natychmiast 
bierze ze sobą Żonę i Jej Syna, i ucieka do Egiptu. 
Z pewnością nie ma pieniędzy, ani miejsca, 
w którym mógłby się schronić w obcym kraju. 
Ucieka nie wiedząc, jak długo pozostanie na 
wygnaniu. Po ludzku rzecz biorąc jest w sytuacji 
rozpaczliwej. Jednak Józef nie rozpacza, gdyż 
wie, że znajduje się pod opieką Boga i jest pewien 
swojej miłości do tych, których chroni. 

Powtórzmy, że Józef może uratować Jezusa 
tylko dlatego, że posłuchał głosu Bożego i że 
nieustannie współpracuje z Bogiem. W obliczu 
jego postawy można postawić pytanie: ileż dzieci, 
iluż nastolatków zostałoby uratowanych, gdyby ich 
rodzice nie próbowali wychowywać swoje dzieci 
i troszczyć się o nie jedynie własną mocą, lecz 
gdyby przyprowadzali te dzieci do Boga i u Boga 
szukali mądrości oraz siły, by wychowywać 
i chronić swoje dzieci przed zagrożeniami 
zewnętrznymi i wewnętrznymi?

 Józef nie musiał pozostawać długo na 
wygnaniu, gdyż okazuje się, że Herod wkrótce 
umiera i Święta Rodzina może powrócić do swojej 
ojczyzny. Znowu interweniuje Bóg, by Józef mógł 
być zupełnie pewien, iż niebezpieczeństwo minęło. 
„A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie 
ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: ‘Wstań, 
weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo 
już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia’. 
On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił 
do ziemi Izraela” (Mt 2, 19-21).

Ewangelia nie opisuje szczegółowo dzieciństwa 
Jezusa, ale zakłada, że Józef był nie tylko dobrym 
opiekunem, lecz również dobrym wychowawcą 
dla Jezusa. Z pewnością miał dla Niego czas, 
rozmawiał z Nim, okazywał troskę. Zanim dorosły 
Jezus zaczął żyć bezpośrednio w niezwykłym 
kontakcie ze swoim Ojcem Niebieskim, korzystał 
z obecności i miłości ziemskiego opiekuna. To 
właśnie dzięki takiej postawie Józefa „Dziecię 
rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, 
a łaska Boża spoczywała na Nim” (Łk 2, 40).

Kolejny epizod, który ilustruje postawę 
Józefa wobec Jezusa to wspólna pielgrzymka 
na święto do Jerozolimy. Właśnie wtedy 
dwunastoletni Jezus znika z oczu Maryi 
i Józefowi. Obydwoje są oczywiście ogromnie 
zaniepokojeni. „Przypuszczając, że jest 
w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi 
i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go 
nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go. 
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, 
gdzie siedział między nauczycielami... Na ten 

widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła 
do Niego: ‘Synu, czemuś nam to uczynił? Oto 

ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie?” 
(Łk 2, 44-48). Jezus odpowiada w sposób, 
który mógł po ludzku zaboleć i zaniepokoić Józefa 
i Maryję: „Czemuście mnie szukali? Czy nie 
wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy 
do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co 
im powiedział” (Łk 2, 49-50). Ewangelia po raz 
kolejny potwierdza, że Józef ma świadomość, 
iż Dziecko, którym się opiekuje, jest większe od 
niego. Dotyczy to także dzieci, które rodzą się 
z ziemskich rodziców. Również te dzieci nie są ich 
własnością. 

Postawa św. Józefa przypomina nam 
podstawowy fakt, że żadne dziecko nie zostało 
stworzone na obraz i podobieństwo swoich 
rodziców, ani nawet na obraz i podobieństwo 
ich najpiękniejszych aspiracji i marzeń na temat 
dziecka. Józef opiekuje się Kimś, kogo ogromnie 
kocha, ale wie, że Jezusa nie zrozumie do końca 
i że nie może zatrzymać Go przy sobie, ani dla 
siebie. Również w tym aspekcie jest wzorem dla 
ojców wszystkich czasów. Dojrzały ojciec wie, 
że wychowuje dziecko z miłości, a nie po to, by 
ono było do jego dyspozycji. Dorosłe dziecko 
ma prawo opuścić ojca i matkę i związać się ze 
współmałżonkiem, albo w szczególny sposób pójść 
za Chrystusem na drodze kapłaństwa czy życia 
zakonnego. Zadaniem rodziców jest pomaganie 
dziecku w dorastaniu do takiej dojrzałości i decyzji, 
a nie utrudnianie mu tego, czy posługiwanie się 
dzieckiem do zaspokojenia własnych celów albo 
aspiracji.

Józef wie, że Jezus go nieskończenie przerasta. 
Także rzeczywiści rodzice swoich dzieci często 
odkrywają, że ich synowie czy córki przerastają 
ich w swoich horyzontach myślenia i działania. 
Ale Józef – podobnie, jak każdy dojrzały rodzic 
– wie, że nawet takie dziecko nie przestaje być 
dzieckiem. Ono nadal potrzebuje mądrości 
rodziców i wsparcia z ich strony. Józef to wszystko 
rozumiał i musiał w niezwykle dojrzały sposób 
kochać i towarzyszyć Jezusowi skoro Ten „potem 
poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im 
poddany” (Łk 2, 51). 

*
*           *

Gdy zestawimy wszystkie cechy, które 
odkrywamy w osobowości i postawie św. Józefa, 
to możemy bez wahania potwierdzić, że jest 

to najwspanialszy mężczyzna w historii ludzkości. 
Święty Józef to wierny i posłuszny przyjaciel Boga, 
to człowiek sumienia i modlitwy. Św. Józef to 
także ktoś zdolny do głębokiego komunikowania 
się z samym sobą i z drugim człowiekiem.  Nie 
podejmuje pochopnych decyzji. Nie ucieka od 
trudnych pytań i od twardej rzeczywistości.  
Józef ma odwagę mierzyć się z prawdą o sobie, 
szukać swego powołania i realizować je w sposób 
heroiczny. Potrafi zawierzyć Bogu i zaufać 
człowiekowi.

Św. Józef nie żyje dla siebie, lecz staje się 
bezinteresownym, Bożym darem dla innych. 
Przypomina mężom wszystkich czasów tę 
podstawową prawdę, że nie ma miłości małżeńskiej 
bez miłości rodzicielskiej. Obie te miłości są ze 
sobą nierozerwalnie złączone. 

W tym kontekście warto podać zasadę, o której 
często próbują zapomnieć współcześni ojcowie 
w obliczu zabijania dzieci w fazie rozwoju 
prenatalnego. Niestety wielu chrześcijan powtarza 
bardzo szkodliwy i błędny slogan, że aborcji 
dokonuje matka dziecka. Tymczasem za aborcję 
zawsze odpowiedzialni są obydwoje rodzice. Co 
więcej, doświadczenie potwierdza, że najczęściej 
głównym odpowiedzialnym za zabicie dziecka jest 
właśnie jego ojciec, a nie matka. To on w takiej 
sytuacji wycofuje zwykle zarówno miłość do 
kobiety, jak i do dziecka, któremu przekazał życie.  

Poprzez swoje niezwykłe duchowe ojcostwo 
św. Józef pokazuje, jak bardzo można kochać 
i chronić także te dzieci, dla których nie jesteśmy 
fizycznymi ojcami. W tym aspekcie staje się 
czytelnym wzorem dla kapłanów, których 
powołaniem jest przyjąć innych ludzi z taką 
miłością, z jaką kochający rodzic przyjmuje własne 
dziecko.

Nie wiemy, jak długo żył św. Józef. Wszystko 
wskazuje na to, że nie doczekał publicznej 
działalności Jezusa, ani Jego śmierci na krzyżu. 
Gdyby jeszcze wtedy żył, to z pewnością nadal 
dyskretnie towarzyszyłby do końca Jezusowi oraz 
Jego Matce. Jednak nie ważne jest, jakiego wieku 
doczekał, bo przecież sensem ludzkiego życia nie 
jest wielość lat, lecz intensywność miłości, do 
jakiej zdolny jest dany człowiek. Św. Józef 
streszcza w sobie to wszystko, co charakteryzuje 
szlachetnego, Bożego mężczyznę: potrafił kochać 
i pracować.
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Z pewnością są to czasy trudne. Dla nas, ludzi 
wiary, jedno jest pewne – jesteśmy w rękach Boga. 
On jest zawsze z nami. Jeżeli Pan Jezus mówi: 
«Będę z wami przez wszystkie dni aż do skończenia 
świata», to znaczy, że jest z nami także przez te 
dni – trudne i nieszczęśliwe. Ta świadomość Jego 
obecności, która płynie z wiary, dodaje nam otuchy 
i nadziei. Powinniśmy w tych dniach pogłębiać 
w sobie świadomość obecności Chrystusa, a także 
szukać wszystkich sposobów, które są możliwe, aby 
to osiągnąć - powiedział bp Adrian Galbas SAC, 
biskup pomocniczy diecezji ełckiej.

W tych trudnych czasach Roberto de Mattei – 
włoski historyk przypomniał czasy innej epidemii, 
która między 589 a 590 rokiem nawiedziła Italię. 
Dżuma, która po zniszczeniach na terytorium 
Bizancjum na wschodzie i ziemi Franków na 
zachodzie zasiała śmierć na półwyspie i uderzyła 
w Rzym. Pierwszą ofiarą plagi w Rzymie był 
zmarły 5 lutego 590 roku i pochowany w Bazylice 
św. Piotra papież Pelagiusz II. Wtedy to kler i senat 
rzymski wybrali na jego następcę Grzegorza 
pochodzącego z senatorskiej rodziny Anicii, 
który przyjął imię Grzegorza I. Po konsekracji 3 
października 590 roku papież natychmiast zajął 
się problemem plagi. W pamiętnym kazaniu 
wygłoszonym w kościele św. Sabiny wezwał 
Rzymian do podążania za przykładem skruszonych 
i pokutujących mieszkańców Niniwy, mówiąc: 

Rozejrzyjcie się wokół siebie – oto miecz gniewu 
Bożego wymierzony w całą ludność. Nagła śmierć 
wyrywa nas ze świata, dając nam ledwie sekundę. 
W tym właśnie momencie – ach – jakże wielu z nas 
ulega pochłonięciu przez zło (tu nieopodal nas), 
nie mogąc nawet pomyśleć o pokucie.

Papież nakazał odprawienie specjalnego 
nabożeństwa - procesji całej rzymskiej ludności, 
podzielonej na siedem orszaków zróżnicowanych 
pod względem płci, wieku i stanu. Procesja 
wędrowała od różnych rzymskich kościołów do 
Bazyliki Watykańskiej, śpiewając litanię podczas 
całej trasy. Siedem orszaków przemieszczało się 
przez ulice starożytnego Rzymu, boso, wolnym 
krokiem, z głowami posypanymi popiołem. 
Gdy tłum przemierzał miasto, zaraza osiągnęła 
punkt kulminacyjny i w ciągu godziny zmarło 80 
osób. Jednak papież nie ustawał ani na sekundę 
w nawoływaniu do kontynuowania modlitwy 
i nalegał, by na czoło procesji przenieść obraz 
Matki Bożej namalowany przez św. Łukasza 
i przechowywany w bazylice Santa Maria 
Maggiore.

Według przekazów, w miarę jak święty 
obraz posuwał się naprzód, powietrze stawało się 
zdrowsze i czystsze, a plaga ustępowała, jakby nie 
mogąc znieść obecności obrazu. Obraz dotarł do 
mostu łączącego miasto z Mauzoleum Hadriana, 
gdy nagle usłyszano chór aniołów śpiewających 
„Regina Coeli, laetare, alleluja, Quia quem 
meruisti portare, alleluja, Resurrexit sicut dixit, 
alleluja”, (Królowo nieba, wesel się, alleluja, Bo 
Ten, któregoś nosiła, alleluja, Zmartwychwstał 
jak powiedział, alleluja), a papież Grzegorz 
odpowiedział głośno „Ora pro nobis rogamus 
Alleluja” (Módl się za nami, prosimy, alleluja). 
W ten sposób narodziła się Regina Coeli, antyfona, 
za sprawą której Kościół pozdrawia Maryję 
Królową w czasie wielkanocnym. Po śpiewie 
aniołowie zgromadzili się wokół obrazu Matki 
Bożej, a papież uniósł oczy i ujrzał na szczycie 
zamku anioła, który chował swój miecz na znak 
końca kary. Papież Grzegorz I został po śmierci 
kanonizowany, ogłoszony doktorem Kościoła 
i przeszedł do historii jako „Wielki”. Rzymianie 
zaczęli określać Mauzoleum Hadriana mianem 

Zamku Świętego Anioła (wł. Castel Sant’Angelo), a na 
wspomnienie cudu umieścili figurę św. Michała 
na szczycie zamku. Po dziś dzień w Muzeum 
Kapitolińskim zachował się okrągły kamień 
z odciskami stóp, które zgodnie z tradycją zostały 
pozostawione przez Archanioła, gdy ten stanął, by 
ogłosić koniec zarazy.

Znamienne, iż epidemia, której obecnie 
doświadczamy przypada na szczególny czas 
w roku liturgicznym - Wielki Post, zatem - czas 
nawrócenia i przemiany. Tym razem jest to dla nas 
szczególny Wielki Post.

Biskup Galbas powiedział: Mam głębokie 
przekonanie, że to, jak przeżyjemy to dzisiaj, 
będzie rzutowało na nasze jutro – i w wymiarze 
życia osobistego, i w wymiarze relacji, ale także 
jeśli chodzi o Kościół. To, jak się zachowamy 
w tej chwili, będzie bardzo rzutowało na przyszłość 
Kościoła w Polsce. To jest moment, w którym 
musimy my jako duszpasterze być bardzo blisko 
ludzi, choć musimy być od nich odizolowani. 
Zawsze takie chwile cierpienia i trudności są 
momentem przełomowym w wierze, one są próbą 
wiary. (…) Nie traćmy ducha. Nie ma takiego 
Wielkiego Postu, po którym by nie przyszła 
Wielkanoc, ani takich «Gorzkich żali», po których 
by się nie śpiewało «Alleluja»”.

Czy jako ludzie wierzący potrafimy dziś 
zachować spokój ducha, płynący z wiary, że Pan 
Bóg jest Panem nie tylko Nieba, ale i Ziemi – 
a więc i jej historii, wszystkich rzeczy widzialnych 
i niewidzialnych? Czy udaje nam się nie ulegać 
panice? Św. Ignacy Loyola mówił: Tak Bogu ufaj, 
jakby całe powodzenie spraw zależało tylko od 
Boga, a nie od ciebie; tak jednak dokładaj wszelkich 
starań, jakbyś ty sam miał to wszystko zdziałać, 
a Bóg nic zgoła. Wiara i rozum (Fides et ratio) to 
dwa skrzydła, jak nauczał św. Jan Paweł II, i obu 
tych skrzydeł bardzo nam dziś potrzeba. Ważne 
jest, by pokładając ufność w Panu, modląc się do 
Niego o potrzebne łaski, o miłosierdzie dla nas 
i całego świata, o wybawienie nas „od powietrza, 
głodu, ognia i wojny”, nie porzucać jednocześnie 
działań profilaktycznych i przestrzegać z należytą 
starannością zaleceń instytucji publicznych 
walczących z chorobą. 

To właśnie teraz, gdy koronawirus 
doświadcza ludzi na całym świecie, musimy 
z większą intensywnością zwracać się do Boga 
z ufnością i prawdą, aby powierzyć się czułości 

Ojca i Najświętszej Maryi Pannie, aby nas okryła 
i chroniła swoim matczynym płaszczem – napisał 
w liście na czas epidemii kard. Robert Sarah.

Karolina Appelt

Święty Grzegorz Wielki i pandemia jego czasów

Historia zatoczyła koło

O ustanie pandemii koronawirusa papież 
Franciszek modlił się 27 marca przed cudownym 
wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej 
(zwanym także: Ocalenie Ludu Rzymskiego), 
przeniesionym na plac św. Piotra z Bazyliki Matki 
Bożej Większej w Rzymie. Przed tym samym 
obrazem modlił się w XVI wieku papież Grzegorz 
I Wielki, a w 1837 roku papież Grzegorz XVI 
czynił to samo z prośbą o zatrzymanie epidemii 
cholery.

Następnie papież Franciszek modlił się u stóp 
słynącego łaskami, drewnianego krucyfiksu. 
Kiedy w XVI wieku w Wiecznym Mieście 
zaczęła się rozwijać epidemia, jej mieszkańcy 
wynieśli krucyfiks na ulice Rzymu. Przez ponad 
dwa tygodnie wierni – niosąc krzyż w najdalsze 
zakątki miasta – modlili się o powstrzymanie 
zarazy. Od tamtej pory krucyfiks ten uważany 
jest za cudowny (krzyż pochodzi z 418 r. - 
ocalał w stanie nienaruszonym z pożaru, który 
zniszczył w 418 r. prawie cały kościół św. 
Marcelego).

red.
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Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między 
wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które 
walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie 
macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie 
osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie 
posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, 
a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając 
się jedynie o zaspokojenie swych żądz (Jk, 4 1-3).

***

W dalszej ich drodze zaszedł do jednej wsi. 
Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła 
Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem 
Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego 
słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych 
posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: «Panie, czy 
Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą 
przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». 
A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, martwisz 
się i niepokoisz o wiele, a potrzeba [mało albo] 
tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, 
której nie będzie pozbawiona» (Łk, 10, 38-42).

Patrzysz, ale czy widzisz? Słuchasz, ale 
czy słyszysz? Mówisz, ale czy myślisz?

I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu 
zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. 

I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam 
gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię: 
zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam 
zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem 
sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata 
złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! Lecz Bóg 
rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają 
twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, 
coś przygotował?” Tak dzieje się z każdym, kto 
skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed 
Bogiem» (Łk 12,16-21).

Czy zauważasz wkoło siebie chorych, słabych, 
nieporadnych, którzy nie zbudowali bunkra dla 
siebie i spichlerza na żywność?

***

To bodajże najkrótsze rekolekcje w moim życiu. 
Zadałem Panu pytanie, czy nadeszła może już 
ta chwila, w której zabierze mnie do siebie. Nie 
dostałem odpowiedzi. Otrzymałem za to czas. 
Czas na przemyślenie mojego stosunku do Boga, 
bliźniego i samego siebie. Dziękuję Ci, Boże. 

Rozważania wielkopostne
Od redakcji

W przededniu świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego, przeżywanym obecnie przez wielu z nas 
w bólu, osamotnieniu, chorobie, przepełnionym 
obawą o zdrowie swoje i bliźnich, spójrzmy na 
naszego Pana Jezusa Chrystusa. Teraz jest właśnie 
czas pokuty, pokory, ale i odradzania się wiary 
w Jego siłę. Jak zauważa w swoim orędziu nasz 
arcypasterz, Stanisław Gądecki wydawało się 
nam, iż postęp techniczny, wiara w nieograniczoną 
ludzką wolność, w nieomylność demokracji 
zbuduje nowy raj na ziemi, w którym nie będzie ani 
chorób, ani cierpienia. A oto z pokorą odkrywamy, 
że wystarczy jedna pandemia, by okazało się jak 
bezbronnym i przerażonym wobec niej staje się 
człowiek.

Zechciejmy jednocześnie wspomnieć 
nowotestamentową obietnicę samego Chrystusa 
wypowiedzianą do uczniów: Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: O cokolwiek byście prosili 
Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie 
prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, 
aby radość wasza była pełna (J 16,23b-24).

Prośmy więc Zmartwychwstałego o łaskę 
nawrócenia, ozdrowienia duchowego i fizycznego. 
Radujmy się i z ufnością patrzmy w przyszłość. 
Niech wspiera nas Kościół, który jest dla nas 
przewodnikiem na drodze do zbawienia wszędzie 
tam, gdzie Bóg jest kochany i gdzie kochany jest 
człowiek, w świecie ze swej natury niedoskonałym.

Redakcja

Na czas Wielkanocny

«Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; 
powstał, nie ma Go tu» (Mk 16, 6). Boży posłaniec, 
odziany w jasną szatę, tak mówi do niewiast, 
które szukały ciała Jezusa w grobie. W tę świętą 
noc Ewangelista to samo mówi również do nas: 
Jezus nie jest postacią z przeszłości. On żyje i jako 
żyjący idzie przed nami. Woła nas, byśmy szli za 
Nim, żyjącym, i byśmy w ten sposób także i my 
odnaleźli drogę życia.

«Powstał... Nie ma Go tu». Gdy Jezus 
po raz pierwszy mówił swoim uczniom 
o krzyżu i zmartwychwstaniu, oni, schodząc 
z góry Przemienienia, rozprawiali między sobą, 
co znaczy «powstać z martwych» (Mk 9, 10). 
W Wielkanoc radujemy się, ponieważ Chrystus 
nie został w grobie, a Jego ciało nie doznało 
rozkładu. Należy do świata żyjących, nie do świata 
umarłych. Radujemy się, ponieważ jest On – jak 
głosimy podczas obrzędu przygotowania paschału 
– Alfą i jednocześnie Omegą, istnieje więc nie 
tylko wczoraj, ale dziś i na wieki (por. Hbr 13, 

8). Jednak zmartwychwstanie w jakiś sposób tak 
daleko wychodzi poza nasze pole widzenia, poza 
wszelkie nasze doświadczenia, że powracając do 
własnych myśli, kontynuujemy dyskusję uczniów: 
na czym właściwie polega «zmartwychwstanie»? 
Co znaczy ono dla nas? Dla świata i historii w ich 
całokształcie? Pewien znany teolog niemiecki 
powiedział kiedyś z ironią, że cud ożywienia 
umarłego – jeśli do tego naprawdę doszło, w co on 
jednak nie wierzył – w ostatecznym rozrachunku 
byłby czymś nieistotnym, właśnie dlatego, że 
nas nie dotyczy. Rzeczywiście, gdyby tylko 
ktoś jeden został kiedyś wskrzeszony i na tym 
koniec, w jaki sposób miałoby to nas dotyczyć? 
Jednak zmartwychwstanie Chrystusa jest właśnie 
czymś więcej, jest czymś innym. Jest ono – jeśli 
możemy posłużyć się językiem teorii ewolucji 
– największą «mutacją», absolutnie najbardziej 
decydującym przeskokiem w całkowicie nowy 
wymiar, który w długiej historii życia i jego 
rozwoju nigdy przedtem nie występował: jest 
skokiem w kompletnie nowy porządek, dotyczący 
nas i całych dziejów.

Co znaczy: zmartwychwstał? 
Zapoczątkowana przez uczniów dyskusja 

miałaby zatem dotyczyć następujących pytań: Co 
się tam wydarzyło? Co to oznacza dla nas, dla 
świata pojmowanego jako całość oraz dla mnie 
osobiście? Przede wszystkim: co się wydarzyło? 
Jezusa nie ma już w grobie. Jest w zupełnie nowym 
życiu. Ale jak to się mogło stać? Jakie zadziałały 
tu siły? Sprawą decydującą jest, by ten człowiek 
Jezus nie był sam, by nie był «Ja» zamkniętym 
w samym sobie. On stanowił jedno z Bogiem 
żywym, był z Nim zjednoczony do tego stopnia, że 
tworzył z Nim jedną osobę. Można by powiedzieć, 
że trwał w objęciach Tego, który jest samym 
życiem, w uścisku nie tylko emocjonalnym, ale 
obejmującym i przenikającym Jego byt. Jego życie 
było nie tylko Jego własnym życiem, stanowiło 
egzystencjalną i istotową komunię z Bogiem 
i byt wszczepiony w Boga, i dlatego rzeczywiście 
nie mogło Mu być odebrane. Z miłości mógł 
On pozwolić się zabić, ale właśnie w ten sposób 

Zmartwychwstały Chrystus ogarnia cały świat
Benedykt XVI, homilia wygłoszona podczas Wigilii Paschalnej 15 kwietnia 2006 r.
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zniweczył definitywny charakter śmierci, ponieważ 
w Nim była nieprzemijalność życia. Stanowił On 
jedno z niezniszczalnym życiem w taki sposób, 
że przez śmierć to życie rozkwitło na nowo. 
Wyraźmy to samo jeszcze raz, patrząc z innej 
strony. Jego śmierć była aktem miłości wyrażonej 
w darze z siebie. Podczas Ostatniej Wieczerzy 
antycypował On śmierć i przemienił ją w dar 
złożony z siebie. Jego egzystencjalna komunia 
z Bogiem stanowiła konkretnie egzystencjalną 
komunię z miłością Bożą, a ta miłość stanowi 
prawdziwą moc skierowaną przeciw śmierci, jest 
silniejsza od śmierci. Zmartwychwstanie było 
niejako eksplozją światła, eksplozją miłości, która 
przerwała nierozdzielny dotąd splot «umieraj 
i stawaj się». Zapoczątkowała ona nowy wymiar 
istnienia, życia, w które w sposób przemieniony 
została również włączona materia i z którego 
wyłania się nowy świat.

Jest rzeczą jasną, że wydarzenie to nie jest 
jakimś tam cudem z przeszłości, którego istnienie 
w gruncie rzeczy mogłoby być dla nas obojętne. 
Stanowi ono skok jakościowy w dziejach 
«ewolucji» i ogólnie życia do nowego, przyszłego 
życia, do nowego świata, który, począwszy od 
Chrystusa, już nieustannie przenika nasz świat, 
przemienia go i pociąga do siebie. Ale jak to się 
odbywa? W jaki sposób to wydarzenie może 
dotrzeć skutecznie do mnie i przyciągnąć moje 
życie do siebie i w górę? Odpowiedź, która 
w pierwszym momencie być może jest całkowicie 
zaskakująca, ale rzeczywista, brzmi: tego rodzaju 
wydarzenie dociera do mnie przez wiarę i chrzest. 
Właśnie dlatego chrzest jest jedną z części Wigilii 
Paschalnej, co podkreśla także podczas obecnej 
celebracji udzielenie sakramentów inicjacji 
chrześcijańskiej kilku dorosłym, pochodzącym 
z różnych krajów. Chrzest właśnie to oznacza: 
że nie chodzi o wydarzenie z przeszłości, ale 
że jakościowy przełom w powszechnej historii 
dociera do mnie i mnie przenika, aby mnie 
przyciągnąć do siebie. Chrzest to coś innego niż 
akt zrzeszenia kościelnego, niż trochę niemodny 
i skomplikowany obrzęd przyjmowania osób 
do Kościoła. Jest również czymś więcej niż 
zwykłym obmyciem, swoistym oczyszczeniem 
i przyozdobieniem duszy. Jest rzeczywiście 
śmiercią i zmartwychwstaniem, odrodzeniem, 
przemianą w nowe życie.

«Już nie ja żyję»
A jak możemy to pojąć? Myślę, że to, co 

dokonuje się w chrzcie, staje się dla nas jaśniejsze, 
jeśli przyjrzymy się końcowej części krótkiej 
autobiografii duchowej, którą przekazał nam św. 
Paweł w swoim Liście do Galatów. Zamyka się 
ona słowami zawierającymi również trzon tej 
autobiografii: «Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje 
we mnie Chrystus» (Ga 2, 20). Żyję, lecz to już 
nie ja. Samo «ja», istotna tożsamość człowieka 
– tego człowieka, Pawła – zmieniło się. Istnieje 
on jeszcze i już nie istnieje. Przekroczył pewne 
«nie» i stale znajduje się w tym «nie»: Ja, ale 
już «nie» ja. W tych słowach Paweł nie opisuje 
jakiegoś doświadczenia mistycznego, które mogło 
stać się jego udziałem i które jeśli już to mogłoby 
nas zainteresować jedynie z punktu widzenia 
historycznego. Nie, powyższe zdanie wyraża to, 
co dokonało się w chrzcie. Moje własne ja zostaje 
mi odebrane i włączone w nowy większy podmiot. 
A więc moje ja istnieje na nowo, ale właśnie 
przemienione, przeobrażone, otwarte poprzez 
włączenie w drugiego, w którym otrzymuje nową 
przestrzeń życia. Paweł wyjaśnia nam jeszcze 
raz tę samą rzecz, podkreślając inny aspekt, gdy 
w trzecim rozdziale Listu do Galatów mówi 
o «obietnicy», że została ona dana tylko jednemu, 
a tym jednym – mówi – jest Chrystus. Tylko On 
nosi w sobie całą «obietnicę». Co zatem dzieje się 
z ludzkością, z nami? Paweł odpowiada: staliście 
się kimś jednym w Chrystusie (Ga 3, 28). Nie jedną 
rzeczą, ale jednym, jedynym nowym podmiotem. 
To wyzwolenie naszego ja z izolacji i odnalezienie 
się w nowym podmiocie oznacza odnalezienie 
się w szerokiej przestrzeni Boga i wprowadzenie 
w życie, które już teraz wyszło poza kontekst 
«umieraj i stawaj się».

W jedności ze Zmartwychwstałym
Wielka eksplozja zmartwychwstania przeniknęła 

nas w chrzcie, by nas przyciągnąć. W ten sposób 
jesteśmy włączeni w nowy wymiar życia, w które 
jesteśmy już w jakiś sposób wprowadzeni pośród 
udręk naszych czasów. Przeżywać własne życie 
jako stałe wkraczanie w tę otwartą przestrzeń: oto 
co znaczy być ochrzczonym, być chrześcijaninem. 
Oto radość Wigilii Paschalnej. Zmartwychwstanie 
nie minęło, zmartwychwstanie dotarło do nas 
i nas przeniknęło. Do Niego, to znaczy do 
zmartwychwstałego Pana garniemy się, a On nas 

trzyma mocno, nawet kiedy nasze ręce tracą siły. 
Chwytamy Jego rękę i w ten sposób trzymamy 
się wszyscy razem za ręce, stajemy się jednym 
podmiotem, nie tylko czymś jednym. Ja, ale już 
nie ja: oto formuła życia chrześcijańskiego, której 
podstawą jest chrzest, formuła zmartwychwstania 
w czasie. Ja, ale już nie ja: jeśli żyjemy w ten sposób, 
przemieniamy świat. Jest to formuła kontrastująca 
ze wszystkimi ideologiami przemocy oraz program 
sprzeciwiający się korupcji, dążeniom do władzy 
i posiadania.

«Ja żyję i wy żyć będziecie» – mówi Jezus 
w Ewangelii św. Jana (14, 19) do swoich uczniów, 
czyli do nas. Żyć będziemy dzięki egzystencjalnej 
komunii z Nim, przez włączenie w Niego, który jest 
samym życiem. Życia wiecznego i błogosławionej 
nieśmiertelności nie mamy od siebie samych i nie 
mamy w nas samych, ale dzięki relacji – dzięki 
egzystencjalnej komunii z Tym, który jest Prawdą 
i Miłością, a więc jest wieczny, jest Bogiem 

samym. Zwykła niezniszczalność duszy sama 
z siebie nie mogłaby nadać sensu życiu wiecznemu, 
nie mogłaby uczynić z niego prawdziwego życia. 
Nasze życie bierze się stąd, że jesteśmy miłowani 
przez Tego, który jest życiem; bierze się stąd, że 
żyjemy z Nim i miłujemy z Nim. Ja, ale już nie ja: 
oto droga krzyża, droga «krzyżująca się» z życiem 
zamkniętym jedynie w «ja», otwierając w ten 
sposób drogę prowadzącą do prawdziwej i trwałej 
radości.

I tak, pełni radości, możemy z całym Kościołem 
śpiewać w Exsultet: «Weselcie się już, zastępy 
Aniołów (...) Raduj się, ziemio». Zmartwychwstanie 
jest wydarzeniem kosmicznym, obejmującym 
niebo i ziemię i łączącym je razem. I jeszcze raz 
wraz z pieśnią Exsultet możemy głosić: «Jezus 
Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały, który 
oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje 
i króluje na wieki wieków». Amen! 

Kapłanom w Kicinie życzyć 
pragniemy
Jak promyk słońca na błękitnym niebie, 
ksiądz Jerzy staje w bliźniego potrzebie;
ociera łzy i niesie pokój,
z aniołem stróżem kroczy u boku. 
Znów swe imieniny, jak co rok, obchodzi:
niech swoją mądrość od świętych wywodzi,
życzymy Ci, Księże z serca całego
zdrowia, szczęścia, radości od Pana naszego,
życzliwych słów ludzkich ogromne naręcza
i w Sercu Maryi na wieki zamknięcia.

W kwietniu zacny nasz Proboszcz urodziny 
obchodzi,
więc gorąco mu życzymy, my - starzy i 
młodzi:
niechaj pokój w sercu swym kapłańskim nosi,
bo wielkie łaski parafii wyprosił.
Niechaj miłość Boża prowadzi go wszędzie
i niech w niebie po trudach ziemskich swych 
zasiędzie.
Świętości życzyć kapłanom pragniemy
i w modlitwach za nich trwać obiecujemy.

Wojciechowe imieniny 

Imieniny Wojciecha znane są w Kicinie, 
pyszny torcik i śpiewy – to nas nie ominie.
W kwietniu nasz kościelny życzenia 
przyjmuje:
Niech Maryja z Józefem nim się opiekuje, 
by sił mu dodawał Pan z nieba Wszechmocny,
a święty Wojciech był patronem pomocnym.
Niechaj Duch Święty darzy go łaskami,
Bóg niech da mu szczęście między aniołami. 
Przyjaciół licznych niech Wojtek gromadzi, 
gdyż każda para rąk na wzgórzu nie wadzi.
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Każdy wierzący człowiek, jeśli chce mieć 
relację z Bogiem, modli się. Czym jednak jest 
modlitwa? Co o niej mówił Jezus i Apostołowie? 
Warto znać odpowiedź na powyższe pytania, by 
przyjrzeć się chwilom naszej osobistej modlitwy 
i pogłębić życie duchowe.

Encyklopedia Biblijna podpowiada, że 
modlitwa to akt błagalny, pochwalny, dziękczynny 
albo wyznanie wiary w Boga. (…) Modlitwa 
może być indywidualna albo 
zbiorowa, odmawiana głośno 
albo w duchu, co zależy od 
biblijnego sposobu rozumienia 
Boga jako bytu osobowego, 
który słucha modlitwy swojego 
ludu. 

Bóg słyszy nasze modlitwy. 
W Psalmie 34. czytamy: 
Oczy Pana [zwrócone są] ku 
sprawiedliwym, a Jego uszy na 
ich wołanie (Ps 34,16). Z kolei 
w Nowym Testamencie Jezus 
zwraca naszą uwagę na to, że 
Bóg nie tylko słucha naszej 
modlitwy, ale i spełnia to, o co 
w niej prosimy, jeśli jest to dla 
nas dobre: Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie 
dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej 
Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, 
tym, którzy Go proszą (Mt 7,11). Św. Jan Apostoł 
również o tym pisał w swoim liście: Ufność, 
którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, 
że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb 
zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje 
wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również 
posiadania tego, o cośmy Go prosili (1 J 5,15).

Jezus był dla Apostołów wzorem modlitwy, 
tak jak jest nim dzisiaj dla nas. Na przykład, św. 
Łukasz w swej Ewangelii pokazywał Jezusa, który 
modlił się w przełomowych dla Niego momentach: 
podczas: chrztu (3,21), powołania uczniów (6,12), 
przemienienia (9,29), w Getsemani (22,39-46) 
i w chwili ukrzyżowania (23,46).

 Przyjrzyjmy się tym fragmentom. Kiedy cały 
lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął 
chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo 
i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej 

niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest 
mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie». 
(Łk 3,21-22). Wydarzenie to przedstawia nam 
głęboką miłość i jedność, jaka panuje między 
Ojcem, Synem i Duchem Świętym (por. J 10,30). 
Może więc uczyć nas pełnego ufności zwracania się 
do Boga, naszego Ojca, który nas kocha, wspiera 
w dobrym i który pragnie mieć z nami zażyłą więź. 

Jezus modlił się także przed wyborem dwunastu 
Apostołów: W tym czasie 
Jezus wyszedł na górę, aby się 
modlić, i całą noc spędził na 
modlitwie do Boga (Łk 6,12). 
Czas modlitwy zatem nie 
był nigdy dla Jezusa czasem 
straconym. Aby poznać wolę 
Boga, wiernie ją wypełnić 
i rozmawiać z Nim, trzeba 
zwyczajnie poświęcić swój 
czas i znaleźć dla modlitwy 
dobre miejsce. Chrystus modlił 
się na górze i całą noc… My 
możemy Go  naśladować, 
choćby to było 10 minut we 
własnym pokoju. 

Na górze Tabor Jezus 
również rozmawiał z Bogiem: Gdy się modlił, 
wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie 
stało się lśniąco białe (Łk 9,29). To musiało być 
dla Apostołów niesamowite. Modlitwa Jezusa 
ukazywała Jego prawdziwą tożsamość. My także 
w modlitwie możemy doświadczyć stawania 
przed Bogiem w prawdzie. Modlitwa może 
i nas przemieniać, a także oczyszczać. Cóż jest 
piękniejszego od rozmowy z samym Bogiem, 
który jest wszechpotężny, który nas stworzył 
i nieskończenie kocha?! Wie o nas wszystko, ale 
pragnie z nami rozmawiać, by budować z nami 
więź i uświęcać nas. 

Nie w każdej jednak modlitwie jest obecny 
uśmiech - zdarzają się także łzy. Jezus przed swoją 
męką bał się. Jednak nieustannie modlił się wtedy 
do swojego Ojca. Jego uczniowie spali, więc w tak 
trudnej chwili nie mógł liczyć nawet na swoich 
przyjaciół: Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do 
nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». 
A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu 

Modlitwa Jezusa, modlitwa Apostołów
kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi 
słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie 
ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja 
niech się stanie!» Wtedy ukazał Mu się anioł 
z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze 
usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople 
krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy 
i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze 
smutku. Rzekł do nich: «Czemu śpicie? Wstańcie 
i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». Jezus 
na modlitwie przeżywał wielką walkę duchową. 
My również możemy jej doświadczyć podczas 
modlitwy. Wtedy, naśladując Go, także zegniemy 
swoje kolana i będziemy prosić o wypełnienie się 
Jego woli, nawet w najtragiczniejszych sytuacjach, 
a Bóg będzie nas umacniał. 

Wreszcie, Jezus modlił się także konając na 
krzyżu: Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: 
Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. 
Po tych słowach wyzionął ducha (Łk 23,46). Jezus 
zwracał się do Ojca przez całe swoje życie, aż 
do chwili śmierci. Wszystko Mu oddał. Można 
powiedzieć, że wielkie dzieła Jezusa wypływały 
z modlitwy: z szukania i wiernego wypełniania 
woli Ojca. To poważne zadanie także dla nas. 
Wszystko co robimy, niech zaczyna się i kończy 
modlitwą – choćby krótkim zwróceniem serca do 
Boga. Ważne decyzje zanurzajmy w modlitwie. 
Naszą pracę uświęcajmy modlitwą. Niech całe 
nasze życie będzie modlitwą na wzór naszego 
Pana, Jezusa Chrystusa.

Rozumiemy już, co sprawia modlitwa, dlaczego 
warto się modlić i kiedy. Pozostaje jednak pytanie: 
JAK się modlić? Jak ona ma wyglądać w praktyce? 
Co mówić? Czy Pan Jezus coś więcej powiedział 
na ten temat? Otóż, w Ewangelii wg św. Mateusza 
Jezus przekazał nam tzw. Modlitwę Pańską, 
która - w przeciwieństwie do modlitw pogan - 
nie ma być „czczą paplaniną”, lecz konkretną 
rozmową z Bogiem, naszym dobrym Ojcem: Na 
modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni 
myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo 
będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! 
Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, 
wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się 
módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech 
się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo 
Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak 
jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj 
nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my 

przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; 
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas 
zachowaj od złego! 

Encyklopedia Biblijna dopowiada: Chcąc dać 
swoim uczniom przykład, jak powinni się modlić 
(6,9a), Jezus wypowiada słowa Modlitwy Pańskiej, 
pozbawionej „pustych słów” i „wielomówstwa”, 
które cechują modlitwy pogan (6,7). Modlitwa 
Pańska jest wzorem, który powinni naśladować 
formułując własne modlitwy. Ona także pokazuje 
relację Jezusa do Boga Ojca, który także nas uznaje 

za swoje dzieci. W Ewangelii wg św. Jana znajduje 
się z kolei Modlitwa Arcykapłańska Jezusa, 
w której nasz Pan przed swoją śmiercią prosi Ojca, 
aby Jego ofiara dała nam zbawienie. Prosi w niej 
także za uczniów, aby byli zachowani od złego 
(por. J 17,15) oraz aby byli uświęceni w prawdzie, 
czyli w Słowie Bożym (por. J 17,17). Następnie 
Chrystus modli się także za przyszły Kościół, aby 
wszyscy stanowili jedno na wzór Jezusa i Boga 
Ojca (por. J 17,21), by świat poznał, że Jezus jest 
posłany przez Boga. Przekonuje, że Bóg Ojciec 
umiłował ludzi tak, jak umiłował swego Syna (por. 

G. Savoldo Przemienienie Pańskie, 1530

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu, malarz nieznany, XIV-XV w.
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Z ksiąg metrykalnych 
Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:

23 lutego  Oliwia Talarek
14 marca  Franciszek Ryś

Do wieczności odeszli:
27 lutego  Wojciech Czubaj 
27 lutego  Leszek Czubaj
  2 marca  Anna Mizerna
12 marca  Bronisław Zbąszyniak

J 17,23b). Jezus prosi dalej o to, by ci, których 
dał Mu Ojciec, byli z Nim tam, gdzie On jest i by 
widzieli Jego chwałę (por. J 17,24). Kończy swoją 
modlitwę słowami: Objawiłem im Twoje imię 
i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie 
umiłowałeś, w nich była i Ja w nich (J 17,26). 

Widzimy zatem, że Jezus, mając głęboką więź 
z Ojcem, nie skupia się w modlitwie tylko na sobie, 
lecz prosi za innych ludzi, aby mogli na zawsze 
być w komunii z Bogiem. Do tego powinniśmy 
dążyć i w naszych modlitwach. W Ewangelii wg 
św. Marka Jezus daje nam ważne wskazówki 
dotyczące modlitwy. 

Po pierwsze, powinna być odmawiana w duchu 
przebaczenia: A kiedy stajecie do modlitwy, 
przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby 
także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył 
wam wykroczenia wasze»” (Mk 11,25). 

Ponadto modlitwa powinna być ufna: 
Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: 
„Podnieś się i rzuć się w morze”, a nie wątpi 
w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak 
mu się stanie. Dlatego powiadam wam: Wszystko, 
o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko 
wierzcie, że otrzymacie (Mk 11, 23-24). 

W Ewangelii wg św. Łukasza Jezus zachęcał nas 
także do wytrwałości w modlitwie: Dalej mówił 
do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie 
do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, 
użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyszedł 
do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać”. Lecz 
tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi 
się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze 
mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Mówię 
wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, 
że jest jego przyjacielem, to z powodu jego 
natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam 

powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, 
a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy 
bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; 
a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, 
ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? 
Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub 
też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli 
więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre 
dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba 
da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».

Jezus w wielu fragmentach Nowego Testamentu 
własnym przykładem i nauczaniem wskazywał 
Apostołom, i obecnie nam, jak należy się modlić. 
Bardzo ważne jest, aby obcując ze Słowem Bożym, 
uczyć się pogłębiać życie modlitewne. I choć nie 
zawsze modlitwy wysłuchane są zgodnie z naszym 
pragnieniem, Pan Bóg słyszy je wszystkie i jeśli 
tylko spełnienie tych próśb będzie dla nas dobre, 
spełnia je. 

Wzorem modlitwy jest dla nas Jezus, który 
modlił się w ważnych momentach swojego życia, 
pokazując swą zażyłą relację z Bogiem Ojcem 
i Duchem Świętym. Modląc się nie pozostawał 
obojętny na potrzeby ludzi, lecz z wielką miłością 
wstawiał się za nimi, tak jak nadal to czyni 
względem nas. Jezus nauczał, by w modlitwie 
uczyć się od Boga przebaczać innym oraz by ufać 
i być wytrwałym. 

Niech Pan Jezus sprawi, że - tak jak 
Apostołowie - będziemy naśladować Jego sposób 
modlitwy.

Małgorzata Herman
Źródła:
Prymasowska Seria Biblijna/Encyklopedia Biblijna, wyd. 
Vocatio, Warszawa 1997; www.wbiblii.pl

W tym szcze-
gólnie trudnym dla 
nas czasie, kiedy 
szukamy pocie-
szenia w Chrystusie 
i Jego Matce 
Maryi, prosząc 
o pokój serc i łaskę 
nawrócenia, warto 
przybliżyć postać 
świętego Ludwika 
Marii Grignion de 
Montfort. To on jest 
autorem zdania: 

Przez Maryję rozpoczęło się zbawienie świata 
i przez Maryję musi się ono dopełnić („Traktat 
o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej 
Maryi Panny”). Święty Ludwik, znany nam 
z ikonografii jako kapłan z atrybutami krzyża 
i różańca, to krzewiciel idei oddania się w niewolę 
Matce Bożej. Jest inspiratorem dla wielu pokoleń 
katolików, którzy za swą przewodniczkę obrali 
Najświętszą Maryję Pannę. Jednym z nich był 
św. Jan Paweł II, który w swoim herbie umieścił 
odnoszące się do Maryi hasło św. Ludwika: Totus 
Tuus (Cały Twój).

Św. Ludwik urodził się w bretońskim 
miasteczku Montfort-sur-Meu 31 stycznia 1673 
roku. Był drugim z osiemnaściorga dzieci Jana 
Baptysty i Joanny. Jego rodzice kładli wielki 
nacisk na religijne wychowanie swoich dzieci, co 
zaowocowało wstąpieniem do stanu duchownego 
kilkorga z nich – oprócz Ludwika święcenia 
kapłańskie przyjął jego brat, Józef Piotr (w zakonie 
dominikanów), a zakonnicami zostały dwie siostry. 

Święcenia kapłańskie przyjął w 1700 roku. Jego 
mottem przewodnim było „nauczanie katechizmu 
wśród ubogich i głoszenie nabożeństwa do Matki 
Bożej”. Początkowo przez 6 lat pełnił funkcję 
kapelana w Szpitalu Miejskim w Poitiers. Tutaj 
spotkał Marię Ludwikę Trichet. Wraz z nią założył 
zgromadzenie żeńskie pod wezwaniem Bożej 
Mądrości, którego głównym powołaniem stało się 
pielęgnowanie chorych. 

Następnie przełożeni wyznaczyli mu 
rolę misjonarza, więc chodził od miasteczka 

do miasteczka, głosząc słowo Boże. Miał 
niesamowity dar przekonywania, a jego misje były 
bardzo skuteczne. W czasie swoich wędrówek 
wygłosił około 200 rekolekcji, uczył religijnych 
śpiewów, tworzył zgromadzenia, szkoły, poradnie, 
bractwa: Różańca Świętego, Pokutników, 44 
Dziewic, Milicji św. Michała i Przyjaciół Krzyża. 
W swojej gorliwej posłudze odnosił prawdziwe 
sukcesy. Wywoływało to często zazdrość u innych 
kapłanów, a nawet odrzucenie przez biskupów. 
Nieustannie doświadczał krzyża opuszczenia, 
niezrozumienia i samotności. Zawsze był jednak 
posłuszny i pokorny wobec przełożonych, a swoją 
siłę czerpał z przylgnięcia do Najświętszej Maryi 
Panny.

Po ciężkiej chorobie i wycieńczeniu trudami 
pracy apostolskiej, zmarł 28 kwietnia 1716 roku, 
mając zaledwie 43 lata. Pozostawił po sobie dwa 
zakony: Towarzystwo Maryi i Zgromadzenie 
Córek Mądrości (Bożej). Święty Ludwik został 
beatyfikowany przez papieża Leona XIII w 1888 
roku, a kanonizowany przez Piusa XII w 1947 
roku. Relikwie św. Ludwika znajdują się w kościele 
w St. Lament-sur-Serve.

Tak głęboki akt zawierzenia siebie Maryi stał 
się na wieki wzorem dla niezliczonych papieży, 
teologów, kapłanów oraz osób świeckich. Matce 
Bożej zawierzyli się m.in. święci: Pius X i Jan 
Paweł II, papieże Benedykt XV i Pius XI oraz 
kardynał Stefan Wyszyński.

Niech dziś św. Ludwik również będzie dla nas 
wzorem i odpowiadając na prośbę naszego pasterza, 
abpa Stanisława Gądeckiego, uciekajmy się do 
Najświętszej Marii Panny każdego dnia o godz. 
20:30*, włączając się we wspólną modlitwę 
różańcową w intencji ustania pandemii, za 
osoby posługujące chorym, a także o pokój serc 
i łaskę nawrócenia dla wszystkich, którzy tego 
potrzebują.

*pomocą może być codzienna transmisja 
modlitwy różańcowej na falach rozgłośni Radia 
Emaus (89,8 MHz).

Barbara Zacharzewska

Źródło: www.brewiarz.pl

Orędownik Maryi - św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
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Jest jedna poważna kwestia, którą my, katolicy, powinniśmy mocno przemyśleć. 
Kapłani nie przestają nieść swojej posługi. Sprawują sakramenty tak, jak mogą. Odprawiają 
Msze Święte, pogrzeby, nabożeństwa. Czynią wszystko, żeby stworzyć nam możliwość 
przeżywania Wielkiego Postu. Ale na pewien, niewiadomy czas, pozbawieni będą 
wpływów, z których utrzymywali kościół. A wydatki są dokładnie takie same: opłata 
za energię, wystrój świątyni, podatki oraz inne zobowiązania, które płacić trzeba bez 
względu na to, jak duża jest taca. Kapłani nie podejmują tego tematu. Modlą się i stoją 
przy wiernych jeszcze gorliwiej. Weźmy to więc pod uwagę. Wspierajmy naszą parafię 
lub/i kościoły, do których zwykle chodzimy. 

Redakcja

Gorący apel! Pilne!

15 kwietnia mija 10 
lat od śmierci nieza-
pomnianego proboszcza 
kicińskiego, śp. ks. kan. 
Zbigniewa Pawlaka. 
Oto, jak zapamiętali go 
wdzięczni parafianie.

Śp. ks. Zbigniew 
Pawlak pozostał w mojej 
pamięci i pamięci 
naszej rodziny jako 
duszpasterz głębokiej 

wiary, czego świadectwem były jego piękne homilie 
i rekolekcje wielkopostne. Był człowiekiem 
bardzo skromnym, nie przywiązującym wagi do 
dóbr doczesnych. Kobiety w każdym przedziale 
wiekowym bardzo dobrze czuły się w towarzystwie 
swego proboszcza, bo był mężczyzną, który darzył 
je dużym szacunkiem. Bardzo dobrze rozumiał 
problemy kobiet i wielokrotnie, jak prawdziwy 
rycerz, bronił ich pozycji i wrażliwości w swoich 
artykułach.

Charakterystyczny też był jego uścisk ręki 
przy pożegnaniu, gdy chciał pocieszyć i przekazać 
swoją troskliwość - wtedy przytrzymywał dłoń 
kobiety i przykrywał ją drugą swoją dłonią. Taki 
bardzo czuły i ciepły gest często stosował do 
kobiet będących w ciąży. 
Bardzo lubiłyśmy z moją mamą wizyty 
duszpasterskie, na które czekałyśmy 
z niecierpliwością, także w dosłownym sensie, 

gdyż ks. Pawlak nie ograniczał kolędowania 
czasem. Zdarzyła się taka, na którą już straciłyśmy 
nadzieję, kiedy to o godzinie 22 zapukał do drzwi 
i ze skruszona miną nieśmiało zapytał: „Czy jeszcze 
przyjmą panie swego proboszcza?” Później, po 
modlitwie dziękował za prawdziwie kobiecą 
cierpliwość i przyjazny uśmiech. Opowiedział 
wtedy pewne wydarzenie ze swego życia, kiedy 
to wyjechał na kilka dni do swego kolegi na 
probostwo (nie pamiętam, czy była to wizyta 
koleżeńska czy związana z rekolekcjami): „Mój 
kolega miał gospodynię już w podeszłym wieku, ale 
bardzo sprawnie krzątającą się. Kiedy wieczorem 
rozprawialiśmy na różne tematy, głównie religijne, 
gospodyni przynosiła nam herbatę i rozpieszczała 
upieczonym przez siebie plackiem. Trzeciego dnia 
wyjechała do rodziny naszykowawszy wcześniej 
posiłki dla nas, twierdząc, że na pewno sobie 
poradzimy, bo wszystko jest gotowe, tylko trzeba 
podgrzać. Siedzieliśmy wieczorem jak dwaj starzy 
kawalerowie, nagle zrobiło się smutno i szaro. 
Kobieta w każdym wieku wnosi swoisty urok 
w atmosferę domu”.

Na jedną kolędę szczególnie przygotowy-
wałyśmy się z moją mamą, gdyż u nas przypadła 
ostatnia wizyta duszpasterska tego dnia 
i szykowałyśmy kolację, oczywiście ulubioną rybę 
dla naszego proboszcza. To był niezapomniany 
dla nas wieczór, bogaty w dyskusje i rozważania 
z naszym gościem. 

Bogusława Trzmielewska

***

Przybycie do Kicina ks. Zbigniewa Pawlaka 
było ekscytującym wydarzeniem. Po latach posługi 
pasterskiej proboszcza ks. Zbigniewa Spachacza 
pojawił się zapowiadany duszpasterz, tajemniczy 
i z wielką charyzmą. Gdy odprawił pierwszą 
Mszę Świętą, to miało się wrażenie, że święty 
wyszedł z obrazu, jakby ikona ożyła. Wchodząc do 
kościoła czy zakrystii, mocno się pochylał. Swoją 
sylwetką, sposobem wyrażania się i emanującą 
duchowością zwracał na 
siebie uwagę. Zamyślony, 
jakby przebywał w innym 
świecie... Przypatrując 
się, słuchając jego kazań, 
modląc się z nim lub po 
prostu przebywając z nim 
wiedziało się, że to kapłan 
obdarzony proroczym 
duchem. 

Obejmując probostwo 
w Kicinie, ks. Pawlak 
zabrał się za podstawowe 
porządki w zakrystii i na 
plebanii. Pomagała mu 
grupa młodych ludzi. Po 
pracach porządkowych 
wspólnie się modliliśmy. 
Raz w tygodniu zapraszał 
nas na konferencję, 
rozmowy. Był szczęśliwy, 
gdy po wykładzie toczyła 
się dyskusja. Niczego nie 
narzucał, co najwyżej sugerował, naprowadzał, 
ukazywał ścieżki prowadzące do wyjaśnień. 
W wyjaśnianiu spraw nauczania Kościoła był 
bardzo rzeczowy, konkretny. Jak penitentowi przy 
konfesjonale, starał się przelać „całą” wiedzę 
teologiczną, zanurzywszy ją najpierw w miłości 
Bożej. Jego kapłaństwo było ukierunkowane 
na spotkania z ludźmi potrzebującymi miłości, 
czekającymi na słowo Boże, chorymi na duchu 
i ciele, wołającymi cudu rozmnożenia łaski. Szedł 
z bojaźnią Bożą i ufnością po śladach Pana Jezusa 
Chrystusa, wsłuchując się w każde Jego słowo. 
Jako kapłan nie brał ze sobą w drogę ani trzosa, ani 
chleba, ani laski, żeby mógł unieść cudze ciężary. 
Chciał być bogaty jedynie obecnością Chrystusa 
i tym ubogacić innych. Dążył do zajmowania się 

wyłącznie sprawami Królestwa Niebieskiego. 
Nieraz wstawał w nocy i szedł dróżkami przez 
uśpione wioski z Chlebem Życia do chorego. 

Naśladując Pana pamiętał, że nawet 
najskromniejsze warunki są lepsze od opuszczonej 
groty, która była Jego pierwszym mieszkaniem na 
ziemi. Wiedział, że jeśli chce pozostać wiernym 
Bogu, prędzej czy później zawędruje pod Krzyż 
i zobaczy Golgotę. 

Spotykał się z różnymi ludźmi, szedł do 
ludzi, do człowieka, bo człowiek jest świątynią 

Boga i Jego mieszkaniem. 
Zatrzymywał się przy każdym, 
kto nie widział jasno prawdy 
Bożej i starał się sprawić, żeby 
przejrzał. Oczyszczał z trądu 
grzechu każdego, kto pragnął 
być oczyszczony. Powtarzał 
nieustanny cud rozmnożenia 
chleba na ołtarzu Pańskim, 
aby nikt nie odszedł głodny. 

Domem jego i rodziną 
był (jest) Kościół Boży. Na 
pytanie: „jak żyć?” ks. Pawlak 
odpowiadał: „żyć w Duchu 
Chrystusa” i dalej wyjaśniał, 
co to oznacza - to przesiąknąć 
Chrystusowym sposobem 
myślenia i działania; 
to znaczy ukształtować 
własną mentalność, własną 
wrażliwość intelektualno-
emocjonalną na wzór 
Chrystusowej mentalności. 

Pisząc dalej o kapłaństwie ks. Pawlaka trzeba 
wspomnieć, że szedł, uśmiechając się, gdy świat 
załamywał ręce nad jego „zmarnowaną” młodością, 
urodą; zdumiewał się jego spokojem i wiarą, nie 
dowierzał jego radości. Szedł wierząc, że na ten 
jeden los, na jego apostolskie pielgrzymowanie 
budować stałego domu nie warto – niebo nad 
głową wystarczy. 

Można go było spotkać miedzy tymi, 
którzy najbardziej „potrzebowali lekarza” 
i między tymi, którzy go kochali i radośnie 
witali w cichej „Betanii”. Na spotkaniach u ks. 
Pawlaka rozważaliśmy m.in. tekst Jana Pawła II 
„Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Krótko po 
swoim wyborze na Stolicę Piotrową papież Jan 
Paweł II wprowadzał nauczanie o małżeństwie. 

Wspominamy naszego Proboszcza
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Stąd wniosek, że było to dla niego bardzo ważne. 
Mówił do nas, że pytania, jakie stawia człowiek 
współczesny są też pytaniami chrześcijan – 
tych, którzy przygotowują się do sakramentu 
małżeństwa lub tych, którzy już są małżonkami. 
Wielu chrześcijan szuka w małżeństwie spełnienia 
swego życiowego powołania. Tylu chce w nim 
znaleźć drogę zbawienia i świętości. 

Bywało, że ktoś z grupy przygotowywał temat 
do dyskusji. Nad całością jednak czuwał ks. Pawlak 
i wiele spraw od podstaw tłumaczył. Zdarzało się, 
że po mądrych, wypełnionych światłem Ducha 
Świętego słowach naszego kapłana zalegała cisza. 
Każdy milczał, jakby urzeczony, nieraz przybity 
proroczymi słowami duszpasterza, wsłuchując się 
w to, co komu w duszy gra. Ksiądz nigdy nas nie 
ponaglał, po prostu czekał... na pytanie, słowo, 
na naszą reakcję. Wtulony w fotel, pochylony, 
z głową ukrytą między dłońmi, rozmyślał, modlił 
się, kontemplował, czekał... 

Gdy się rozchodziliśmy, to jeszcze każdemu 
z nas miał coś do powiedzenia. Odprowadzał 
nas w okolice dróg prowadzących do kościoła. 
Błogosławił. Znał każdego z nas. Wiedział, do 
czego, do jakich zadań zostaliśmy powołani. 
Nieraz odkrywał przed nami nasze charyzmaty. 
Uwrażliwiał serca i czuwał nad nami, zawsze 
modląc się. 

Przychodziliśmy do niego ze swoimi zarówno 
ważnymi, jak i drobnymi sprawami. Był wsłuchany 

w to, co chcieliśmy powiedzieć. Zawsze miał 
dobre słowo dla każdego. Zdarzało się, że nie 
mógł, nie potrafił pomóc, a wtedy nie ukrywał 
tego. Szczerze odpowiadał, że nie wie, ale będzie 
się modlił. Nieraz mówił o tym, co mu się nie 
podoba. Sytuacje, które były niewłaściwe nazywał 
po imieniu, nie zważając na to, że - być może - 
naraża się innym. 

Wspaniałym wydarzeniem było spontaniczne 
zawiązanie się grupy różańcowej. Takiej radości, 
jakiej zaznaliśmy wtedy przy odmawianiu tej 
szczególnej modlitwy chyba nigdy przedtem nie 
było. Potrafiliśmy się śmiać, radować. Później 
dołączyła do nas pani, która straciła wzrok i nogę, 
poruszała się na wózku inwalidzkim. Tak samo 
jak my, a może i intensywniej, przeżywała radość. 
Ksiądz Pawlak, choćby na chwilę, łączył się z nami. 
Starał się przyjść i – jak mówił – jeśli nie fizycznie, 
to zawsze duchowo był obecny. Bardzo delikatnie 
sugerował, naprowadzał nas na pełniejsze 
przeżywanie spotkania modlitewnego. Spotkania 
różańcowe mobilizowały nas do wewnętrznego, 
intelektualnego wysiłku. 

Dzięki podpowiedziom naszego duszpasterza, 
podpowiedziom subtelnym, spotkania różańcowe 
odbywały się w następujący sposób: odmawialiśmy 
różaniec, rozważaliśmy jego tajemnice 
(wcześniej przygotowa--ne) i prezentowaliśmy 
konkretny temat (Dekalog, Pismo św., życiorysy 
świętych), później dyskusja i końcowa modlitwa. 

Spotykaliśmy się obok 
kościoła, w organistówce, 
czasem u kogoś w domu. 

W trudnych chwilach 
kierowaliśmy się 
w stronę Matki Bożej 
Dąbrowieckiej. Nastał 
okrutny, tragiczny czas 
dla Polski, okres stanu 
wojennego. Opanowany 
„jakąś siłą” napisałem 
„odezwę” wzywającą 
siostry i braci do 
wyruszenia na szlak 
pielgrzymkowy do 
Dąbrówki Kościelnej. 
Poszedłem z tym do ks. 
Pawlaka. Duszpasterz 
powiedział, że jest ze 
mną, kartkę umieścił 

w kruchcie, ale także prosił o to, by za dużo osób 
nie zabierać, żeby byli razem z nim w niedzielę 
w kościele. Przy blasku księżyca pobiegłem „na 
wioskę”, chciałem zwerbować przyjaciół. Tym 
razem się nie udało. W niedzielę wędrowałem sam. 
Później, co miesiąc przez kilka lat razem z bratem 
Wojciechem, a także z innymi przyjaciółmi, 
odmawiając różaniec, pielgrzymowaliśmy do 
Matki Dąbrowieckiej, Matki słynącej łaskami, 
Matki pocieszenia. Ks. Pawlak wspierał nas, 
mobilizował do takiej modlitwy, która odmieniłaby 
nasze życie, która zawsze kierowałaby nas do Pana 
Boga. Kochał Matkę Najświętszą, powtarzał za 
papieżem Janem Pawłem II: totus tuus i modlił się 
słowami św. Bernarda do Najświętszej Maryi Panny 
(Pomnij, o najdobrotliwsza Panno Maryjo…), 
a jednocześnie odczuwał lęk przed Matką. Może 
nie przed samą Najświętszą Matką, ale przed 
cierpieniem. Bo tam, gdzie było cierpienie, tam 
była, tam jest Matka Bolesna. 

Dla ks. Pawlaka istniało tylko jedno zło: 
utrata życia wiecznego. W jednej wypowiedzi 
(powołując się na listy apostolskie Jana Pawła 
II) zawarł następujące słowa: Syn jednorodzony 
został nam dany, aby ochronić człowieka od tego 
ostatecznego zła... cierpienie ludzkie osiągnęło 
swój zenit w męce Chrystusa. Równocześnie zaś 
weszło ono w całkowicie nowy wymiar i nowy 
porządek: zostało związane z miłością. 

Życie ks. Pawlaka było bardzo bogate. 
Jak wspominał, całym jego życiem kierowała 
Opatrzność. On zaś nigdy nie odmawiał pomocy 
bliźniemu. Czy to w Lublinie, Ostrowie, 
Poznaniu, Kicinie - zawsze był gotów wyjść 
naprzeciw drugiemu człowiekowi. Kiedy był na 
Grobli duszpasterzem akademickim, to nawet 
w nocy, czy nad ranem, „furta” jego mieszkania 
nie zamykała się. Przychodzili młodzi ludzie 
z różnymi problemami, nieraz tylko po to, by ich 
ktoś wysłuchał i ks. Pawlak z wielka miłością, jak 
dobry ojciec, wysłuchiwał i pomagał. 

Wiele osób, wielu kapłanów wiedziało, że 
był to człowiek, który miał odwagę mówić 
swoim przełożonym prawdę. Uważany był (jak 
już wspomniałem) za „głębokiego” kapłana, od 
którego emanuje proroczy duch. Był wybitnym 
intelektualistą, człowiekiem wszechstronnie 
wykształconym. Studiował teologię i filozofię. 
Znał kilka języków (podobno jedenaście, w tym 
cztery bardzo dobrze). Niektórych nauczył się 

po to, by poznać w oryginale daną pracę (Biblia, 
książki). Napisał m.in. „Katolicyzm A-Z” - 
encyklopedyczny informator religijny i książkę 
„Człowiek w kontakcie z Bogiem”. Książka 
„Katolicyzm A-Z” ukazuje w sposób przystępny, 
zwięzły i solidny całokształt wiedzy przydatnej 
do pogłębienia, a zwłaszcza uporządkowania 
światopoglądu katolickiego. Ksiądz Pawlak podjął 
w niej takie tematy jak: cierpienie, duszpasterstwo, 
kapłaństwo, kobieta, ofiara, parafia, prawo 
naturalne, sobór powszechny, świętość, itd. 

Opracowanie tych haseł wynikało z wielu 
rozmyślań, dyskusji, kazań, wykładów. Zajmował 
się także innymi kwestiami – m.in. rozważaniami 
o ludziach młodych i ludziach starszych. Mawiał, 
że młodzi zadowalają się bytem przemijającym. 
W starości nie wystarcza nam już beztroska 
niestałość. Chcemy uchwycić to, co trwałe. Stąd 
gaśnie fascynacja nerwowym nurtem czasu, a rośnie 
pragnienie zgłębienia tego, co ludzkość nazywała 
i nazywa wiecznością. Człowiek dojrzały bardziej 
od zuchwałej odwagi ceni spokój refleksji. 

W innym miejscu podkreślał, że nie wystarczy 
bogata i głęboka wiedza, by stać się wielkim 
uczonym. Mądrość jest sztuką życia. Bronią 
człowieka mądrego jest jego wypróbowany 
charakter i konsekwentne poczucie obowiązku. 
Trzeba także umieć czekać. Są problemy, które 
wydają się nierozwiązalne, a rozwiążą się z biegiem 
czasu. Przychodzi chwila, w której nagle znowu 
widzimy rzeczy jasno. 

Nieraz przywoływał słowa Maxa Frischa*: 
W każdym okresie życia – z wyjątkiem 

dzieciństwa – czas oznacza coś trochę 
przerażającego. A jednak każdy okres życia staje się 
tym piękniejszy, im mniej usiłujemy mu przeczyć, 
im mniej uciekamy od tego, co mu się należy, 
w świat snów i złudy. Także i śmierć, która się nam 
kiedyś należy, trzeba przyjąć do wiadomości, bo 
jest to rzeczywistość, której nie można zaprzeczyć, 
prześnić, odsunąć. cdn.

Leszek Lesiczka

*Max Rudolf Frisch (1911-1991) – szwajcarski 
pisarz, architekt, intelektualista.
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Kiedy przychodzę do spowiedzi, moje ręce są puste,
a to co mogę przynieść, to jedynie moja wiara 

w miłosierdzie.

W środę popielcową w naszej parafii 
przeżywaliśmy rekolekcje dotyczące sakramentu 
pokuty, prowadzone przez o. Piotra Jordana 
Śliwińskiego OFMCap, cenionego spowiednika, 
kierownika duchowego i rekolekcjonistę. O. Piotr 
Jordan to doktor filozofii, wykładowca Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i kapucyńskiego Wyższego 
Seminarium Duchownego, założyciel i wykładowca 
w Szkole dla Spowiedników. Opublikował ciekawe 
pozycje: „Grzechy w kratkę”, „Reguły życia. 
W rodzinie i zakonie”, „Spowiedź nie musi bardzo 
boleć”. Niezwykle interesująca osobowość, wiedza 
teologiczna i komunikatywność skłoniła mnie do 
zadania pytań nurtujących zapewne niejednego 
czytelnika „Naszego Patrona”.

Ojcze, jesteśmy w trakcie rekolekcji 
dotyczących sakramentu pokuty i w związku 
z tym nasuwają mi się pytania, zapewne często 
Ojcu zadawane, m.in.: jak znaleźć dobrego 
spowiednika? Oczywiście, nie zapominając 
o modlitwie w tej intencji…
 Dobry spowiednik, to jest ktoś, kto będzie 
takim jasnym znakiem obecności Boga w moim 
życiu; czyli to nie jest ten, kto jest sympatyczny, 
ale przede wszystkim dobry, który rzeczywiście 
pomaga mi się spotykać z Chrystusem. Więc, 

żeby tutaj to doprecyzować: jeżeli pomaga mi się 
spotykać z Chrystusem, to jest darem Bożym, czyli 
jest łaską i trzeba się o niego modlić. 

Jak Ojciec uważa, z własnego doświadczenia, 
czy powinniśmy w naszym wyborze uwzględniać 
cechy osobowe kapłana i czy dobrze byłoby, 
abyśmy byli z naszym spowiednikiem w bardzo 
dobrych ludzkich relacjach?

Wie Pani, zależy, o czym tutaj mówimy. 
Myślę, że trzeba zobaczyć dwa aspekty. Z jednej 
strony, kapłan w sakramencie pokuty ma być dla 
nas jakimś znakiem, jakimś przekazem prawd 
od Boga. A więc obojętnie, czy on jest łysy, czy 
wysoki, czy gruby, czy niski, czy inny - to tym 
przekazem będzie. Tutaj zasadnicze znaczenie ma 
moja wiara, czyli to, że wierzę, iż spotykając się 
z nim, spotykam się z Chrystusem. I oczywiście, 
może być tak, że doświadczam tego, że Bóg przez 
tego kapłana szczególnie działa w moim życiu; że 
szczególnie Jego słowo do mnie trafia i widzę Boże 
prowadzenie - to OK, to się go trzymajmy. Wtedy 
starajmy się go słuchać i za jego wskazaniami 
iść. Myślę, że w takich sytuacjach warto zapytać: 
„proszę Wielebnego, kiedy Wielebny spowiada? 
Tak się rozpoczyna, znane w tradycji Kościoła, 
posiadanie stałego spowiednika, które następnie 
może przechodzić w kierownictwo duchowe. 
Jeżeli kogoś takiego spotkamy i widzimy, że 
ta spowiedź - jednokrotna, czy kilkukrotna - 
rzeczywiście przynosi owoce, to spytajmy: „Kiedy 
Wielebny spowiada? Bo chętnie bym przychodził/ 
przychodziła do Ciebie, ponieważ rzeczywiście mi 
pomagasz.”

 
 Czyli te relacje są istotne, aby nie mieć 
paraliżującego strachu przed spowiednikiem?

Myślę, że powinniśmy pamiętać, że spowiedź to 
nie jest spa. To nie miejsce, gdzie jest sympatycznie; 
nie jest to terapia, w czasie której będziemy się 
świetnie czuli. Miejsce, gdzie mówimy o rzeczach, 
które jest nam trudno powiedzieć do lustra, to - siłą 
rzeczy - nie jest strefa komfortu. Myślę jednak, że 
- tak jak papież Franciszek mówi – „to nie ma być 
sala tortur”. Będzie to miejsce trudne i tutaj znowu 
papież Franciszek posługuje się metaforą kliniki, 
gdzie może się pojawić jakaś trudność, czy jakiś ból 

duchowy, ale człowiek zmierza ku uzdrowieniu. 

Na łamach „Naszego Patrona” pisaliśmy 
o różnicy między pojęciami „stały spowiednik” 
a „kierownik duchowy”, jednak rodzi się pytanie, 
czy dobrze jest łączyć te rolę w jednej osobie. 
Najważniejsze jest to, żeby dobrze umieć rozdzielić 
rolę spowiednika i kierownika duchowego. 
Spowiednik to jest ktoś, kto ma nam pomóc 
wychodzić z grzechów i zbliżać się coraz bardziej 
do Boga. Spowiednik w sakramencie pokuty działa 
w asystencji Ducha Świętego - w to wierzymy. Jak 
to ładnie mówimy w teologii: In persona Christi 
spowiednik dokonuje odpuszczenia grzechów. 
A więc spowiednik to jest osoba szczególna. 
Natomiast kierownikiem duchowym może, ale 
nie musi, być kapłan. Spowiednika mam słuchać, 
a z kierownikiem duchowym mogę się nie zgodzić. 

To jest rzeczywiście istotna różnica…
Tak. Tylko, że spowiednik musi mnie zawsze 

zaakceptować i przyjąć, bo występuje w imieniu 
Kościoła, Chrystusa. Odpuszcza mi grzechy i zawsze 
mogę do niego przyjść. Kierownik duchowy może 
mi w pewnym momencie powiedzieć: „słuchaj, ta 
nasza współpraca nie przynosi owoców, nie chcesz 
mnie słuchać, więc żegnamy się”. Tak samo ja mogę 
powiedzieć kierownikowi: „nie widzę owoców tej 
naszej współpracy, więc rezygnuję”.

 W takim razie, jak powinno wyglądać 
prowadzenie penitenta, gdy spowiednik 
i kierownik duchowy to ten sam kapłan? Czy 
prośba penitenta, podczas sakramentu pokuty, 
o wskazania dotyczące wyborów, trudnych 
decyzji i dylematów jest prawidłową praktyką?

Powiem szczerze, że bardzo staram 
się uświadomić osobom, które proszą o tę 
„podwójność”, aby rozdzielały te role w ten sposób, 
że w sakramencie pokuty wyznajemy grzechy 
i nawet jeśli jest pewna ciągłość w kierownictwie 
duchowym, to próbujemy zamknąć sakrament 
rozgrzeszeniem, a później rozmawiamy na tematy, 
które są związane z kierownictwem duchowym. 
Np. spowiadałem w pewnym domu sióstr 
i zaproponowałem, aby ustawić 2 krzesła, żeby 
siostrom uświadomić wyraźny rozdział sakramentu 
od kierownictwa. Na pierwszym siostra siadała lub 
przy nim klękała, by się wyspowiadać i dostawała 
rozgrzeszenie. Następnie siadała na drugim krześle 

i wtedy prowadziliśmy rozmowę duchową. Celem 
tego było uświadomienie penitentce istnienie 
różnych poziomów tego spotkania. Pierwszy to 
był poziom sakramentalny, a drugi - owszem, też 
ważna posługa w Kościele - jednak o trochę innym 
charakterze. 

Ojcze, spowiedź generalna - kiedy jest 
konieczna i czy każdy penitent chociaż raz 
w życiu powinien taką odbyć?

Spowiedź generalna jest konieczna wtedy, 
jeżeli mamy uzasadnione podejrzenie/wątpliwość, 
że któraś z moich spowiedzi była nieważna. Czyli 
- gdy pominąłem jakieś grzechy, gdy je zataiłem, 
wtedy jest konieczność, żeby mieć spokój sumienia, 
odbycia spowiedzi generalnej, która obejmie 
przynajmniej ten odcinek czasu do ostatniej ważnej 
spowiedzi. Natomiast spowiedź generalna nie może 
być rodzajem „sportu duchowego”. Domaga się ona 
pewnego specyficznego wysiłku i myślę, że nie ma 
potrzeby mnożenia spowiedzi generalnych. Jeżeli 
wierzę, że Bóg odpuścił mi wszystkie grzechy, to po 
co mam się jeszcze raz z nich spowiadać. Ona jest 
wskazana  przed ważnymi decyzjami życiowymi; 
np. ktoś chce rozpocząć życie zakonne, ktoś chce 
poślubić drugą osobę i chce zobaczyć w swoim 
dotychczasowym życiu działanie Boże. Warto 
byłoby porozmawiać ze spowiednikiem, aby na 
taką spowiedź odpowiednio się przygotować, żeby 
ona nie była jakimś udręczeniem, a rzeczywiście 
pomocą.

W naszej parafii kilka lat temu odbywały 
się rekolekcje, przygotowujące do spowiedzi 
generalnej. Na zakończenie został podany 
kontakt do kapłanów, z którymi można było się 
umówić. Nie było to jakimś przymusem, ale jako 
owoc przebytych rekolekcji. Dlatego nasunęło 
mi się pytanie dotyczące spowiedzi generalnej.

Jestem bardzo sceptyczny wobec takich 
praktyk. Spowiedź generalna jest koniecznością, 
gdy jest uzasadnione przypuszczenie, że któraś ze 
spowiedzi była nieważna. Ja jestem przeciwnikiem 
mnożenia spowiedzi, zwłaszcza jeśli ktoś ma 
delikatne sumienie. Wtedy ciągłe powtarzanie 
rachunku sumienia może generować nowe 
problemy i wcale nie musi to być zawsze pomocą. 
Natomiast pozostawiłbym zawsze decyzję swojemu 
spowiednikowi, czy taką spowiedź mam odbyć. 
Jeżeli on powie: „nie ma potrzeby, daj spokój”, to 

Wywiad z o. Piotrem Jordanem Śliwińskim OFMCap
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myślę, że warto go posłuchać.

Kolejne pytanie dotyczy praktyki 
spowiedzi podczas niedzielnej Eucharystii. Czy 
przystępowanie do sakramentu pokuty w tym 
czasie powoduje, że nie jest spełniony obowiązek 
uczestnictwa we Mszy Świętej?

Dokument Konferencji Episkopatu Polski 
zaleca spowiedź przed Mszą Świętą. Uważam 
jednak, że jeżeli nawyk wiernych spowiadania się 
podczas Mszy Świętej był długo trwający, to jestem 
przeciwny gwałtownemu kończeniu spowiedzi, gdy 
np. rozlega się dzwonek na Mszę św., a w kolejce 
stoją jeszcze osoby chcące się wyspowiadać. Warto 
uczyć się tego, żeby spowiadać się poza Mszą 
św., bo wtedy jest pełne przeżycie Eucharystii. 
Warto zalecać praktykowanie spowiedzi w innym 
czasie niż podczas Eucharystii. Byłoby wskazane, 
żeby kapłani zasiadali wcześniej w konfesjonale 
gotowi do spowiadania. Pewnie troszkę to potrwa, 
zanim te dawne nawyki ustąpią. W związku z tym 
nie „wylewałbym dziecka z kąpielą”. Bałbym 
się takiego ostrego stanowiska, czy zabraniania 
spowiedzi w czasie Mszy św., bo dla osób, które 
stosowały tę praktykę przez wiele lat może być to 
w pewnym momencie niezrozumiałe czy trudne do 
przyjęcia.

Chciałabym zadać jeszcze dość trudne 
pytanie: jak zachować się w sytuacjach, gdy 
spowiadający kapłan jest - krótko mówiąc - 
grubiański lub wręcz krzyczy na penitenta?

Polecam znaleźć w Internecie doskonały tekst 
na ten temat o. Józefa Augustyna, który odwołując 
się do zasad rozeznawania duchowego św. Ignacego 
z Loyoli, pokazuje sytuację obrażania penitenta 
przez spowiednika. Może się tak zdarzyć, gdy 
kapłan jest niewyspany, zły na coś, nie zrozumiał 
czegoś albo - po prostu - nie umie się w tym 
momencie zachować właściwie. Ojciec Augustyn, 
idąc za Ignacym z Loyoli, proponuje dwa sposoby 
rozeznania. Pierwszy - aby w sobie rozpoznać, czy 
te ostre słowa spowiednika są obraźliwe, czy tylko 
dotykają mojej pychy. Bo mogę się czuć w moich 
grzechach tak „ugłaskany”, że nawet słowo nieco 
ostrzejsze będzie przeze mnie odebrane jakby to był 
koniec świata. Jeżeli natomiast rozpoznam w sercu, 
że zachowanie spowiednika rzeczywiście mnie 
obraża, to mogę zaprotestować. Mogę powiedzieć: 
„proszę, aby Wielebny tak do mnie nie mówił”. 
Jeśli jednak mam poczucie, że kolejne słowo tego 

spowiednika mogłoby mnie zranić, to przerwać 
spowiedź i odejść od konfesjonału. Warto po takim 
doświadczeniu opowiedzieć o tym kolejnemu 
spowiednikowi. Mogę podać przykład choćby 
mojego śp. taty, który mi kiedyś opowiadał, jak 
trafił do konfesjonału, w którym kapłan w dobrej 
wierze (no, ale też przesadzając, bo to są bardzo 
intymne sprawy), w pewnym momencie zapytał 
tatę, mężczyznę ponad 60-letniego: „ile masz 
dzieci?” „Jedno” – odparł tata (ja akurat jestem 
jedynakiem). „A czemu masz tylko jednego 
syna?” Przecież to są bardzo delikatne sprawy, 
a spowiednik nie zna historii życia penitenta. Ten 
kapłan w odpowiedzi usłyszał od mojego taty: „no, 
mam jednego, ale został kapłanem i zakonnikiem”. 
I wtedy spowiednikowi zrobiło się głupio i się 
wycofał. Czasami więc możemy też czegoś nauczyć 
spowiednika. Jeśli czujemy się rzeczywiście 
obrażani, to mamy prawo zaprotestować. 

Na YouTube możemy wysłuchać ciekawych 
nagrań z udziałem Ojca, np. cykle: „Spowiedzi 
z Jordanem przez kratki”, „Siedem grzechów 
głównych”, „Pytania po drodze”, ale 
i konferencje, np. dla małżeństw, czy pytania 
zadawane na kanale Boska TV.  W związku z tym 
chciałabym zapytać, czy pamięta Ojciec swoje 
pierwsze nagranie oraz związane z tym emocje?

Zanim zacząłem występować w cyklach 
internetowych, to zostałem zaproszony do 
programu Religia TV, abym prowadził „talk 
show” w Warszawie na temat sakramentu pokuty - 
o poszczególnych warunkach spowiedzi, o różnych 
sytuacjach życiowych, itd. Muszę przyznać, że 
było to dla mnie ogromne wyzwanie - nigdy nie 
występowałem wcześniej w telewizji, więc tam 
przechodziłem tzw. chrzest. Wiele się nauczyłem, 
ale też poznałem sytuacje, które były bardzo 
trudne, a zarazem pouczające. Np. w czasie jednego 
z odcinków, w którym mówiłem o zadośćuczynieniu, 
zadzwonił człowiek, który wyszedł z więzienia po 
karze za zabójstwo. Zapytał na wizji, jak on może 
dokonać zadośćuczynienia. Sprawa tak intymna 
a podana publicznie, zupełnie mnie zaskoczyła. No 
oczywiście, odpowiedziałem mu tam parę słów, ale 
uznałem, że to nie jest kwestia do omawiania przed 
publicznością, więc go zachęciłem do osobistego 
kontaktu z jakimś kapłanem. Prowadzenie „talk 
show” było trudne, bo cały czas ktoś dzwonił 
i zadawał pytania, a ja musiałem od razu podjąć 
rozmowę.

To było rzeczywiście duże wyzwanie.
Miałem w uchu słuchawkę i reżyser mi mówił 

np.: „jest telefon, dzwoni pani Gosia, z Elbląga”. 
Wiedziałem, że mam się obrócić do konkretnej 
kamery i rozpoczynałem rozmowę. Ona zadawała 
pytanie, ja jej tłumaczyłem, aż w pewnym 
momencie, gdy ta osoba za bardzo przeciągała 
rozmowę, reżyser mówił: „za długo”. No i miałem 
problem, jak delikatnie zakończyć. Nieraz się tam 
dobrze napociłem, żeby się w tym odnaleźć. Była to 
jednak fajna, dobra szkoła spokojnego reagowania. 
Nie uczyłem się tego wcześniej.

Myślę, że nie może dzisiaj zabraknąć pytania 
o udział mediów w sakramencie pokuty. Chodzi 
mi o podanie czytelnikom stanowiska Kościoła 
dotyczącego spowiedzi wirtualnej, gdyż takie 
propozycje „kusiły” wiernych. Czy zdarzyło się 
też Ojcu, aby penitent przyszedł do spowiedzi 
z komórką i z niej czytał? 

Owszem, istnieje pewien nacisk i rodzi się 
pytanie, czy da się z jakichś platform elektronicznych 
korzystać, aby w ten sposób przeżywać sakrament 
pokuty. Tym bardziej, że dzisiaj jest możliwa 
transmisja nie tylko głosu, ale też obrazu, więc 
można by się zastanawiać, czy w czasie realnym 
ktoś będąc np. w Egipcie, czy w jakimś innym 
miejscu na globie, nie mógłby przeżywać 
sakramentu pokuty. Na razie Kościół mówi, że 
potrzebna jest „jedność fizyczna”- obecności 
kapłana i penitenta, więc tego typu formy nie są 
możliwe. Natomiast ewidentnie trzeba tu wyróżnić 
kilka różnych aspektów. Muszę przyznać, że 
czasami w sakramencie pokuty komórka może być 
elementem bardzo przeszkadzającym! Pamiętam 
też takie spowiedzi, że ktoś wyznaje grzechy i nagle 
dzwoni komórka, penitent odbiera telefon i mówi 
do mnie: „przepraszam” i załatwia swoje sprawy 
biznesowe. 

Podczas spowiedzi?
Jasne. Potem ta osoba powraca do sakramentu. 

Oczywiście, ja tam ściskam ławkę, żeby nie 
wybuchnąć, ale z drugiej strony widać biedę 
tego człowieka. Jak on nie potrafi się oderwać od 
przywiązań! Wtedy staram się z nim rozmawiać 
o tej sytuacji, bo nawet w takim momencie, kiedy 
spotyka się z Chrystusem w sakramencie, nie potrafi 
się na chwilę „wyłączyć”. Czasami też tak bywa, że 
któryś ze stałych penitentów chciałby umówić się 

np. na 13:47, bo o 14:05 ma już kolejne spotkanie. 
Więc on ma te 13 minut wyliczone, że może wpaść 
i wtedy ze mną porozmawiać. Tłumaczy, że taki 
jest świat! Oczywiście, to okazja, żeby się z ową 
sytuacją skonfrontować: co tu jest najważniejsze, 
jak to wygląda? Wszak sakrament pokuty to nie 
jest fast food, gdzie się wpada, zjada kanapkę 
w przelocie, czymś tam popija i biegnie się dalej. 
To jest spotkanie z Kimś, kto jest najważniejszy! 
To są bolączki naszej dzisiejszej kultury, z których 
wspólnie musimy się leczyć. Wie Pani, nieraz 
mnie denerwowało, że moi penitenci zapominają 
wyłączyć komórkę, dopóki to nie zdarzyło się 
kiedyś mnie samemu. Przeżyłem wstyd, bo mój 
telefon zaczął dzwonić akurat podczas spowiedzi 
i musiałem przeprosić penitenta. Zwykle staram 
się o tym pamiętać. Z drugiej strony, mimo całego 
tego dystansu do technicznych nowinek, smartfon 
może pomóc. Są dzisiaj już aplikacje z dobrymi 
rachunkami sumienia, więc można w nich znaleźć 
materiały, które pomogą przygotować się np. 
do sakramentu pokuty. I myślę, że warto z tego 
korzystać.

 
A jeszcze może pytanie na koniec o Szkołę dla 

spowiedników. Czy to jest tak, że kapłani sami 
się do tej szkoły zgłaszają, czy też są odgórnie 
delegowani?

Nie są, sami się zgłaszają. Można by powiedzieć: 
„no, w porządku, ale każdy kapłan spowiada, to 
dlaczego szkoła dla spowiedników?” Do szkoły 
nie przyjmujemy kapłanów zaraz po święceniach, 
ale raczej takich kapłanów, którzy mają już pewne 
doświadczenie i nagle zderzają się z jakimiś 
specyficznymi trudnościami w sakramencie pokuty 
i widzą potrzebę pogłębienia tej formacji. A dzisiaj 
mamy różne sytuacje, w których spowiadanie 
może powodować szczególne trudności. Może 
to dotyczyć np. niektórych grup młodzieży, 
małżonków, osób spowiadających się np. podczas 
pobytu w sanktuarium, gdzie gromadzą się bardzo 
różni ludzie. Wtedy właśnie trzeba pogłębienia 
formacji kapłańskiej w tym zakresie i po to jest 
Szkoła spowiedników. 

Bardzo dziękuję Ojcu za rozmowę 
i przygotowanie nas do szczerej, dobrej 
spowiedzi.

rozmawiała Magdalena Orczyńska
oprac. Barbara Zacharzewska
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Przez śmierć do życia człowiek przechodzi,
Tam poza światem znów się odrodzi,
Tam, poza światem bez słów rozbicia,
Bo takiż to los człowieczy - 
Przez śmierć do życia.

W poniedziałek 2 marca 2020 r. na cmentarzu 
w Kicinie pożegnaliśmy śp. braci - Wojtka i Leszka 
Czubajów, którzy w odstępie kilku godzin obaj 
zmarli 27 lutego. 

Z wielkim bólem w sercu i żalem stanęliśmy nad 
ich grobami. Ziemska wędrówka Braci naznaczona 
była cierpieniem. Pokonała ich straszna choroba.

Serce nauczyciela krwawi, gdy musi żegnać 
swoich uczniów. Wojtek i Leszek byli jednymi 
z pierwszych moich absolwentów szkoły w Kicinie. 
Zapisali się w mojej pamięci złotymi zgłoskami 
jako grzeczni, dobrzy, życzliwi chłopcy, czasem 
płatający figle, ale przecież taki jest przywilej 
młodości. Rozsiewali wokół siebie dobro i radość 
życia. Kochali ich nauczyciele, koledzy i koleżanki. 
Jaką cieszyli się sympatią i szacunkiem świadczyły 
tłumy, które towarzyszyły im podczas ceremonii 
pogrzebu. 

Pasją Leszka była historia. Na lekcjach 
chłonął każde moje słowo. Stawiał mądre, 
dojrzałe pytania. Na szkolne wycieczki jeździł 
z ochotą, bardzo interesował się tym, co mówi 
przewodnik, z zaciekawieniem oglądał zabytki 

i eksponaty muzealne. Nigdy nie zapomnę 
wyjazdu do Archiwum Akt Nowych w Poznaniu. 
Na pytanie oprowadzającego, co się dzieciom 
najbardziej podobało, Leszek powiedział, że 
specyficzny zapach. Zachwycony pracownik rzekł:  
 
 

,,Chłopcze, ty kochasz historię. Ty masz ją w sobie. 
Żaden student jeszcze nie dał mi takiej pięknej 
odpowiedzi.” A ja byłam szczęśliwa i dumna, że 
mam takiego ucznia. 

Kiedy zaczęłam tworzyć szkolne muzeum, 
jedyne w gminie, a nawet w powiecie, to właśnie 
Leszek z kolegami przynieśli pierwsze eksponaty.

Byłam też wychowawczynią synów Wojtka: 
Piotra i Tomka. Wtedy Wojtek z Leszkiem 
wyposażyli moją salę lekcyjną w potrzebne 
pomoce, za co byłam im niezmiernie wdzięczna. 

Proszę Boga, by w swoim miłosierdziu wejrzał 
na życie i śmierć Wojtka i Leszka, obdarzył ich łaską 
nieba i wprowadził do Królestwa Niebieskiego.

Niech słowa modlitwy ,,Bądź wola Twoja...” 
będą ukojeniem dla pogrążonej w smutku rodziny. 
Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.

Leszku i Wojtku, spoczywajcie w pokoju!

Zofia Skawińska

Wspomnienie o Leszku i Wojtku Czubajach

Dwa tygodnie temu spotkaliśmy się 
w kilkuosobowym gronie z fotografem Zygmuntem 
Gajewskim, autorem fotograficznego reportażu, 
a raczej artystycznego dokumentu z pierwszych 
dwóch Misteriów Męki Pańskiej, które miały 
miejsce w Kicinie w latach 1998 i 1999. Powstałe 
wówczas prace prezentowane były na kilku 
wystawach w Polsce, a potem za granicą, budząc 
duże zainteresowanie za sprawą oryginalnych 
kadrów splatających aktorów-amatorów, scenerię 
Kicina i widzów w ponadczasowe świadectwo. 

Ale jak to się zaczęło? Pan Zygmunt wyjaśnia, 
że w latach dziewięćdziesiątych był fotografem 
obracającym się w artystycznym świecie Poznania. 
Przyjaźnił się z wieloma artystami, często na ich 
zamówienie fotografował wernisaże, wystawy, 
dokumentując ich twórczość. Parał się portretem 
i reportażem. Często bywał w Galerii Jezuitów 
na ul. Dominikańskiej. Dzięki znajomości 
z małżeństwem pp. Jaskulskich (Benigną, 
śpiewaczką i nauczycielką muzyki oraz Januszem, 
kustoszem Muzeum Instrumentów Muzycznych) 
nawiązał kontakt z parafią kicińską. Pewnego dnia, 
a była to Niedziela Palmowa 4 kwietnia 1989 roku, 
poproszono go, by zabrał sprzęt, kilka rolek filmu 
i wybrał się w drogę. Nie wiedział dokąd jedzie. 
Na wspomnienie tej historii panu Zygmuntowi 
błyszczą oczy: „To było to!” – mówi. Znalazłszy 
się w Kicinie zobaczył kolorowy tłum, podążający 
śladem kolejnych scen misterium, Jezusa granego 
wówczas przez Leszka Lesiczkę, odzianych 

w purpurę i złoto rzymskich żołnierzy, anioły. 
Na oczach widzów rozgrywało się zwiastowanie, 
narodziny Pańskie, wesele w Kanie Galilejskiej, 
chrzest Jezusa w pobliskiej strudze, nauczanie 
Jezusa na wzgórzu przy probostwie i wiele innych 
scen, które do dziś w nieco okrojonej formie 
oglądamy w corocznych misteriach. Pewna 
dziennikarka wydarzenie to streściła w słowach: 
„Chrystus umarł w Kicinie”. Zygmunt Gajewski 
to fotografował. Mój rozmówca stwierdził, że - 
według niego - w 1989 roku powstały najlepsze 
fotografie, bo te kolejne, zrobione w następnym 
roku na specjalną prośbę Ewy Mazur, miały tylko 
dopełnić całości rozegranej scenerii i już nie 
wydają mu się tak trafione. 

Przy okazji konsultacji dotyczących selekcji 
zdjęć, pan Zygmunt poznał ówczesnego proboszcza, 
ks. Zbigniewa Pawlaka, „człowieka wielkiej 
klasy” - jak mówi. Spędzili kilka wieczorów na 
głębokich, „duchowych rozmowach” o życiu. 
Wybrane fotografie okazały się wyjątkowe. Pani 

Ewa Mazur wyjawiła swe marzenie, by zdjęcia 
nie uległy zapomnieniu. Został wydany album, 
który kicinianie z dumą wręczyli papieżowi 
Janowi Pawłowi II podczas audiencji w roku 2000. 
W słowie wstępnym albumu ks. Zbigniew Pawlak 
tak napisał: 

Misteria odkupienia i zbawienia są 
ponadczasowe. Dokonują się także dziś, więc 
i obrazy zawarte w albumie nie liczą się z czasem. 
Sięgają wprawdzie dramaturgii sprzed 2000 
lat, ale w obrazach tych dostrzegamy ludzi 

Powrót do Kicina. Relacja ze spotkania z fotografem 
Zygmuntem Gajewskim

Zygmunt Gajewski, autoportret z czasów misterium w 
Kicinie

Wojciech Czubaj Leszek Czubaj
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współczesnych – także mikrofony, samochody i inne 
znaki współczesności. Bo rzecz przedstawiona 
w obrazach działa się teraz – w ostatnim roku 
drugiego Tysiąclecia – w Kicinie pod Poznaniem, 
gdzie miejscowi parafianie z głęboką wiarą 
i przeżyciem „wtopili się” w postacie JEZUSA, 
Apostołów, kapłanów żydowskich, rzymskich 
wojskowych, a ci, którzy przyszli na misteria „żeby 
zobaczyć”, dali się porwać religijnemu uniesieniu 
i stali się uczestnikami misteriów.

Nieduży album z fotografiami pana Zygmunta 
Gajewskiego i słowem wstępnym ówczesnego 
proboszcza jest prawdziwą pamiątką tamtych 
czasów. Dziś powinien być odświeżony i wydany 
zgodnie z możliwościami współczesnych drukarni. 
Pan Zygmunt przyznaje, że nie był zadowolony 
z efektu końcowego pierwszego wydania. 
Przeglądając album, również i ja zauważam 
niedociągnięcia, poucinane kadry, inne niż na 
oryginałach, nietrafione kolory. Oryginalne prace 
pana Gajewskiego są unikatowe, naświetlone jego 
ulubionym Pentaxem na kolorowych negatywach 
i wywołane ręcznie w ogromnych kuwetach. Czas 
wykonania jednej dużej fotografii w tamtych 

czasach to efekt nieraz kilku prób, paru godzin 
spędzonych w ciemni, dużych kosztów materiałów 
oraz dermatozy skóry rąk, wywołanej żrącą chemią 
kolorowego wywoływacza. Pan Zygmunt mówiąc 
to pokazuje, że wysypkę miał aż po pachy. 

Pierwszą wystawę „Między Niebem a Ziemią”, 
prezentująca 40 prac o wymiarach 100x70 cm, 
zorganizowano w Galerii Jezuitów. Na otwarcie 
wernisażu 22 marca 1999 roku przybywają 
tłumnie kicinianie. Potem prace pokazywane są na 
wystawie w Spichlerzu Opackim w Oliwie w 2000 
roku, w Muzeum Etnograficznym w Zielonej 
Górze w 2006 roku i wielu innych miejscach na 
terenie całego kraju. Zdjęcia przenoszą się też 
za granicę - najpierw w 2004 roku do Muzeum 
Moedling w Austrii, gdzie wystawa jest licznie 
odwiedzana przez wycieczki szkolne. Następnie 
w 2006 roku prace pokazywane są w Polskim 
Instytucie w Wiedniu, potem w Insbrucku, by 
na koniec w roku 2018 trafić do Hiszpanii, gdzie 
prezentowane są w Centro Cultural Gomez Tortosa 
- centrum kultury pełniącym też rolę miejskiego 
muzeum w małym miasteczku Novelda niedaleko 
Alicante. To właśnie stamtąd mamy okazję 
sprowadzić wystawę do Kicina i zakupić zdjęcia 
z prawem do dalszych reprodukcji. To wyjątkowa 
okazja pozyskania prac, które są dziedzictwem 
kulturalnym naszej małej społeczności. Wystawę 
moglibyśmy na stałe umieścić w naszym domu 
parafialnym, wykonać nowe pocztówki, czy wydać 
album, który możemy przeznaczyć na cegiełki 
wspierające budowę nowego kościoła w Kicinie. 
Pomysłów jest dużo, jednak tylko od nas zależy to, 
czy je zrealizujemy. 

Barbara Kołecka-Herman

 Wśród obfitości wiórów z drewna 
i unoszącego się kurzu, z niemałym mozołem 
powstaje spora rzeźba z drewna lipowego. To 
postać Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, dar 
Tomasza Wojciechowskiego dla Stowarzyszenia 
Zawierzonych Maryi.

Postać Matki Bożej przedstawiona jest 
z rozpostartymi rękoma, opuszczonymi ku dołowi. 
Ten gest symbolizuje hojność Maryi, chętnie 
rozdającej swe łaski. Maryja stoi na kuli ziemskiej 
oplecionej przez węża, który trzyma w pysku jabłko 

Co nowego w pracowni stolarskiej

symbolizujące grzech pierworodny, od którego 
Najświętsza Panienka została zachowana. Postawa 
stojąca oznacza gotowość do służenia, wyraża 

cześć oddawaną komuś ważniejszemu, szacunek 
lub rozpoczęcie wędrówki. Biała szata symbolizuje 
chwałę, niewinność, czystość i dziewictwo, 
zwycięstwo i mądrość. Błękit płaszcza reprezentuje 
niebo, jak również nieskazitelność i czystość.

Ta drewniana figura, inspirowana rzeźbą 
z przydomowej kapliczki mieszkanki Klin, będzie 
polichromowana, zgodnie z symboliką kolorów, 
farbą akrylową i zabezpieczona przed wilgocią. 
Ma ona stanąć przed domem rekolekcyjnym 
w Sławienku. Państwo Agnieszka i Michał 
Garsteccy, znani mieszkańcom naszej parafii 
z rekolekcji zawierzenia Maryi, założyciele 

Stowarzyszenia Zawierzonych Maryi, planują 
również dobudowanie odpowiedniego zadaszenia, 
by ochronić rzeźbę przed niekorzystnymi 
warunkami pogodowymi. Poświęcenie jej odbędzie 
się 2 maja 2020 roku o godz. 15 w Sławienku.

Warto dodać, że kult Maryjny wyrażony 
w formie figur i kapliczek jest bardzo stary. Już 

w 787 r., na II Soborze Powszechnym w Nicei, 
orzeczono, że przedmiotem kultu mogą być, 
obok krzyża, również wizerunki Matki Bożej. 
W Polsce kapliczki zaczęły pojawiać się już w XV 
wieku. To właśnie one są symbolem wdzięczności 
za łaski otrzymane za pośrednictwem Maryi. 

tekst i zdjęcia: Barbara Kołecka-Herman 

W środę popielcową, jak już stało się to tradycją, rozpoczęły się w 
naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Tegoroczne nauki rekolekcyjne 
głosił o. Piotr Jordan Śliwiński OFMCap*. Tym razem tematyka była 
związana z jednym z trudniejszych, moim zdaniem, sakramentów 
świętych dla katolika – sakramentem pokuty. Trudnych ze względu na 
sam charakter spowiedzi św., ze względu na zwrócenie większej uwagi 
na swoje błędy i zaniedbania, a także na konieczność wypowiedzenia 
ich na głos przy kratkach konfesjonału.

Ojciec, w sposób jasny, dosłowny, omówił kolejno warunki dobrej 
spowiedzi. Przedstawił najważniejsze „filary” rachunku sumienia, ale 
także podzielił się swoim doświadczeniem spowiednika.

 Podczas nauk kolejny raz zdałem sobie sprawę z ogromu Bożego 
miłosierdzia oraz faktu, jak bardzo potrzebne jest ono w naszej 
codzienności. Ojciec rekolekcjonista uświadomił mi jeszcze raz, ile 
łaski „wylewa” się z konfesjonału podczas wyznania grzechów oraz 
zachęcił do podjęcia pracy nad sobą, a także podjęcia zadań dla całej 
wspólnoty parafialnej.

Mateusz Szyperski
*OFMCap - Zakon Braci Mniejszych Kapucynów

Gdy myślę o minionych rekolekcjach…
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zakasujemy rękawy, myjemy – rzecz jasna – ręce 
i wkraczamy w przedwielkanocne pichcenie. 

Na moim stole nie może zabraknąć pasztetu, 
i to w dwóch wariantach: tradycyjnym czyli 
mięsnym oraz wegetariańskim. Ten ostatni miewa 
rozmaity skład – może być cieciorkowy, fasolowy, 
soczewicowy lub inny, zgodnie z tym, co nam tam 
w duszy zagra.

Jednak pasztet tradycyjny w moim domu nigdy 
nie podlega żadnym modyfikacjom, bo któż by 
chciał zmieniać to, co jest znakomite?! A ponieważ 
chwalebnym jest dzielić się dobrem z bliźnimi, 
przedstawiam niniejszym i gorąco polecam 
następującą recepturę:

SKŁADNIKI

50 dkg wieprzowiny
50 dkg wołowiny
25 dkg tłustego, świeżego boczku
40 dkg wątroby (wieprzowej lub wątróbek  

     drobiowych)
2 duże cebule
10 dkg (może być więcej) pieczarek
czerstwa bułka
4-5 jaj
ok. ½ kg wędzonego, tłustego boczku (lub         

     wędzonej słoniny) w plastrach
2 listki laurowe
kilka ziaren ziela angielskiego 
gałka muszkatołowa
sól, pieprz

WYKONANIE

Mięso, świeży boczek, cebulę, listki laurowe 
oraz ziele zalać trzema szklankami wrzątku, 

przykryć i gotować .Wątrobę pokroić na kawałki 
i włożyć do garnka z mięsem na 10-15 minut 
przed końcem gotowania. Wyjąć mięso z garnka 
i odstawić do wystudzenia, cebulę wyrzucić, a do 
sosu włożyć bułkę. Pieczarki pokroić i przesmażyć 
np. na oleju ryżowym, maśle lub smalcu, wedle 
uznania. Wystudzone mięso, bułkę i pieczarki 
zmielić w maszynce do mięsa. Ja zwykle mielę 
jeden raz, ale jeśli ktoś woli bardziej kremową 

konsystencję, można te składniki przepuścić 
przez maszynkę dwukrotnie. Do zmielonej masy 
wbić jaja, ewentualnie wlać resztę sosu, wsypać 
przyprawy, starannie wszystko wymieszać. Moja 
foremka ma wymiary ok. 40 x 13 cm. Na jej dnie 
układam plastry wędzonego boczku, foremkę 
napełniam masą i układam na wierzchu pozostałe 
plastry boczku. Pasztet należy zapiekać w gorącym 
piekarniku aż do zrumienienia. Letni wyjąć 
z foremki, ostudzić, owinąć w folię spożywczą 
i wstawić do lodówki. Powodzenia!

Bogumiła Szymańska

 Najświętsze Serce Jezusa – o Nim jeszcze 
nigdy nie powstał żaden film. Aż do tego roku! 
Razem z Oazą 29 lutego wybraliśmy się do kina 
w Galerii Malta, gdzie czekały na nas pewne 
niespodzianki…
 Od razu po wejściu do centrum handlowego 
naszym oczom ukazał się rozłożony 
targ z płytami winylowymi 
i CD. Kiedy byliśmy na miejscu 
i kupiliśmy bilety, usiedliśmy na 
podłużnych, czerwonych kanapach. 
Mieliśmy jeszcze trochę czasu. 
Wtedy zauważyliśmy, że do kina 
wchodzi grupa chłopaków. Wśród 
nich dostrzegłam Jasia, kandydata 
do seminarium, który pochodzi 
z naszej parafii. Domyśliłam się, że 
grupa, która z nim przyszła to jego 
koledzy z roku. Moje przypuszczenia 
okazały się słuszne. Jasiu usiadł 
koło nas i miło rozmawialiśmy. 
Powiedział, że mają dwa wolne 
bilety, które mogą nam dać, ale tak 
się złożyło, że już mieliśmy swoje. „Seminarzyści” 
weszli szybciej do kina. Po nich ruszyliśmy my. 
Przy wejściu jednak pan sprawdzający bilety 
poprosił nas o dowody osobiste. Kiedy jedna 
z uczestniczek pokazała legitymację stwierdził, że 
nas nie wpuści! Byłam zdziwiona. Ale wkrótce pan 
ten zaczął nas przepraszać. Okazało się, iż myślał, 
że idziemy na film od 18 lat. Zażartowałam, że 
„Najświętsze Serce” raczej nie jest tylko dla 
dorosłych. Potem bez większych przeszkód 
weszliśmy do sali kinowej.
 Film jest fabularyzowanym dokumentem. Jego 
fikcyjną otoczkę stanowi opowieść o pisarce Lupe 
Valdes, która pod presją wydawnictwa poszukuje 

inspiracji do nowej książki. Temat podsuwa jej 
dziennikarka telewizyjna. Dzięki niej Lupe ogląda 
wiele materiałów dotyczących fascynującej 
historii objawień Serca Jezusowego. 300 lat temu 
doświadczyła ich moja patronka, św. Małgorzata 
Maria Alacoque. Aż trudno uwierzyć, że szerzenie 

nabożeństwa do Najświętszego 
Serca Jezusa napotykało tak wiele 
trudności! Jedni za szerzenie kultu 
ginęli, drudzy uważali go za kicz. 
A jeszcze ciekawsze było dla mnie 
połączenie historii dawnej z tą 
współczesną. Na filmie zobaczyłam 
świadectwa obecnie żyjących ludzi, 
którzy niesamowicie kochają Serce 
Pana Jezusa. Zwłaszcza urzekły 
mnie całe rodziny, które z wielką 
czcią odnoszą się do tego kultu. 
Ponadto nie zabrakło współczesnych 
objawień Serca naszego Pana. Mam 
tu na myśli cuda eucharystyczne, 
które miały miejsce także i w Polsce. 
Ta niezwykła produkcja poruszyła 

mnie ukazanym pragnieniem Jezusa, by być przez 
nas kochanym. On naprawdę nas kocha i pragnie 
naszej miłości.
 „Najświętsze Serce” mogę spokojnie polecić 
wszystkim, a zwłaszcza kapłanom, małżonkom 
oraz tym, którzy chcą dowiedzieć się czegoś 
więcej o nabożeństwie do Serca Boga-człowieka. 
Wtedy obchodzenie pierwszych piątków miesiąca 
może być, moim zdaniem, przeżywane jeszcze 
bardziej świadomie i przez to - owocniej. Kiedy 
będzie ku temu okazja, gorąco polecam obejrzenie 
tego obrazu na płycie lub w internecie. Warto!

Małgorzata Herman

Warto obejrzeć

Wśród dramatycznych zawirowań wokół, 
dotykających nas, naszego bliskiego i dalszego 
otoczenia, Polski i całego świata, szukamy stałych 
punktów zaczepienia. Jest nim, ponad wszelką 
wątpliwość, przylgnięcie do Boga i Najświętszej 
Matki. Mamy jednak także takie swoje, małe oazy 

bezpieczeństwa i pokoju. Myślę, że należy do 
nich m.in. kultywowanie tradycji, celebrowanie 
pewnych utartych „rytuałów”.

Łatwo dostępnym i całkiem przyjemnym 
terenem do praktykowania takiego podejścia 
do wszelkich kryzysów jest… kuchnia. A więc, 

W kuchni przed Wielkanocą

ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – KWIECIEŃ 2020

02.04. (czwartek) pierwszy czwartek miesiąca; 
od 15.00 do18.00 adoracja Najświętszego 
Sakramentu 

 w intencji uświęcenia kapłanów i nowych 
powołań.

03.04. pierwszy piątek miesiąca, Msza św. 
o18.00  

05.04. Niedziela Palmowa 

TRIDUUM PASCHALNE
09.04. WIELKI CZWARTEK  

o 19.00 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ, 
po Mszy św. możliwość przyjęcia 
Komunii św., całonocna adoracja przy tzw. 
ciemnicy.  

10.04. WIELKI PIĄTEK
do 11.00 adoracja przy tzw. ciemnicy, 
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01.04.     
18.00 1) † Stefania, Władysław, Irena, Maria,   
        Stanisław Reszela
             2) † Krzysztof Biedny
02.04.   pierwszy czwartek miesiąca
18.00  1) † Eleonora Lewandowska – od Zofii
                  Lewandowskiej z rodziną
           2) o nowe powołania kapłańskie oraz w        

     intencj Służby Liturgicznej Ołtarza
03.04.    pierwszy piątek miesiąca
18.00 † Franciszek Gaca – od rodziny Gulczyńskich  
04.04.   
18.00 1) † Adelajda, Tomasz, Urszula, Stefan,
                    Aleksander oraz zmarli z rodzin
                    Jarmakowiczów i Daszkiewiczów

2) † Czesław Błażejewski – od syna Sławka 
       z rodziną

05.04.   Niedziela Palmowa
  8.00  † Eleonora Lewandowska – od I Róży
                Różańcowej
10.00 1) † ks. kanonik Zbigniew Pawlak, Ewa   
        Mazur oraz zmarli uczestnicy Misterium  
        Męki Pańskiej             
             2) w intencji Domowego Kościoła
12.00  w 35. r. ślubu Anny i Leszka, 
 z podziękowaniem za otrzymane łaski, 
 z prośbą o Boże błogosławieństwo 
 dla rodziny 

18.00 † Kazimierz Dyguda – od syna z rodziną
06.04.  Wielki Poniedziałek
18.00    1) † Waleria Gronowska – od II Róży
                     Różańcowej
 2) † Czesław Błażejewski – od Wandy
                    Błażejewskiej
07.04.   Wielki Wtorek
  8.00  † Adam Sobański oraz Marek Sobański – 
 od szwagierki Aleksandry Sobańskiej
08.04.   Wielka Środa  
18.00 1) † Ryszard Wojciechowski w 1. r. śmierci 
 2) † Zofia Wawrzyniak oraz zmarli z rodziny
                    Wawrzyniaków – od Leszka Lesiczki 
                    z rodziną
09.04. Wielki Czwartek
19.00 intencja dziękczynna
10.04.  Wielki Piątek
19.00  Liturgia na cześć Męki Pańskiej
11.04.   Wigilia Paschalna  
21.00 w intencji Zbigniewa, z podziękowaniem 
 za otrzymane łaski
12.04.  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
7.00  † Wojciech Świątek i Kazimierz Dyguda

10.00 1) † Władysław w 1. r. śmierci i Teresa 
                     Błażejewscy
 2) † Anna Mizerna – od męża z wnuczkami 
                    i wnukiem

12.00 w intencji Leny i Radka z okazji urodzin, 
 o Boże błogosławieństwo oraz światło Ducha  
 Świętego dla Radka na czas egzaminów
18.00 w intencji parafian  
13.04.  Poniedziałek Wielkanocny
8.00  1) † Maria Błażejewska
 2) † Alojzy Wawrzyniak w 8. r. śmierci

10.00 1) † Ryszard Pawlak
 2) † Janina, Stefan i Sławomir Czapliccy
12.00 † Franciszek Gaca – od Brygady św. Józefa
18.00 † Władysława Adaszak
14.04.   
8.00  w intencji parafian

15.04.   
18.00 1) † ks. kan. Zbigniew Pawlak w 10. r. śmierci                                   
             2) † Kazimiera Nowak – od wnuków
16.04. 
18.00 1) † Zofia Wawrzyniak – od rodziny
                    Gulczyńskich
 2) † Andrzej i Barbara Tabaczka oraz Helena 
                    i Franciszek Weiss
17.04. 
18.00 1) † Wanda Gajewska w r. śmierci
 2) † Czesław Błażejewski – od bratowej  
         Teresy z rodziną
18.04. 
14.00    Msza św. ślubna
15.00    w intencji Ireny w 70 r. urodzin
16.30    w intencji rodziców i dzieci    
 pierwszokomunijnych
18.00    † Andrzej, Ryszard, Zofia, Tomasz oraz zmarli 
                z rodzin Banachów, Zwierników i Biednych
19.04.   Niedziela Miłosierdzia Bożego
8.00  † Kazimierz Dyguda – od żony z córką 

10.00 † Stanisława Widerska – od wnuczki Weroniki
12.00 † Marta, Agnieszka, Kazimierz Radomscy
18.00 w intencji Magdaleny, z podziękowaniem 
 za dotychczasowe łaski, z prośbą o dalsze
             błogosławieństwo Boże
20.04.  
18.00 † Wiesław Rembowski oraz zmarli z rodzin
                Matuszewskich i Rembowskich
21.04.  
8.00  w intencji parafian

22.04.  
18.00 1) w intencji Wojciecha z okazji imienin
 2) w intencji Arkadiusza w 40. r. urodzin oraz 
                 w intencji Tomka w 12. r. urodzin i Wojtka 
                 z okazji imienin
23.04.
18.00   † Wojciech Koralewski od rodziców z rodziną
24.04.

18.00  w intencji Magdaleny i Łukasza w 10. r.   
 sakramentu małżeństwa, z podziękowaniem
 za opiekę Bożej Opatrzności i otrzymane łaski
25.04.   
15.30   Msza św. jubileuszowa 
18.00   † Stefan Borowicz, Maria Garbarczyk i zmarli 
               z rodziny
26.04.      
8.00   w 58. r. ślubu Czesławy i Jana, z 

podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
           o dalszą opiekę Bożą

10.00   1) w intencji parafian
            2) † Zofia Wawrzyniak – od córki Alicji 
 z rodziną
12.00   1) w 80. r. urodzin Wiesławy i Zofii
            2) † Jan, Kazimierz, zmarli z rodzin   
       Krugiołków, Gajewskich oraz zmarli  
       pielgrzymi
18.00 † Tadeusz Bączkowski
27.04.    
18.00 † Stanisław Stoiński oraz zmarli z rodzin 
                Stoińskich i Lesiczków 
28.04.    
8.00   † Paweł Zielewicz i zmarli z rodziny

29.04.     
17.00    w 25. r. ślubu Małgorzaty i Przemysława
18.00 1) † Jerzy Stachowiak – od rodziny   
        Liwińskich
 2) Czesław Błażejewski – od kuzynki   
      Krystyny z rodziną i kuzyna Ryszarda
30.04. Msza św. zbiorowa
18.00 1) † Eleonora Lewandowska – od Ewy 
                    i Waldemara Prusak z rodziną

2) † Bogumiła Jürndt – od sąsiadów rodziny
       Wittig
3) † Jerzy Stachowiak – od rodziny Reszela
4) † Franciszek Gaca – od koleżanek żony 
       zmarłego, Marii, Alicji Wiesławy i Hanny

             5) † Danuta Stachowiak – od m. z ul. Suchej
6) † Józefa Hryniewska – od syna Zbigniewa
        z rodziną
7) † Marek Sobański – od siostry Ewy 
        z rodziną
8) † Zofia, Franciszek, Wanda, Adam,   

        Krystyna Sobańscy
9) † Alina Knypińska – od m. Janikowa

           10) † Kazimiera Nowak – od Aldony z rodziną
           11) † Czesław Błażejewski od ZP Z. Czuby 
           12) † Zofia Wawrzyniak – od rodziny   
        Sobańskich
           13) † Józef Nowak
           14) † Wojciech i Leszek Czubaj 
        – od mieszkańców Janikowa

Intencje mszalne –kwiecień 2020

o 19.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ, 
po nabożeństwie całonocna adoracja przy 
Grobie Pańskim. 

11.04. WIELKA SOBOTA
do 18.00 adoracja przy Grobie Pańskim; 
o 21.00 WIGILIA PASCHALNA

12.04. NIEDZIELA 
ZMARTWYCHWSTANIA 
PAŃSKIEGO

 Msze św. o 7.00, 10.00, 12.00, 18.00 
13.04. Poniedziałek Wielkanocny
 Msze św. według porządku niedzielnego
16.04.  (czwartek) od 17.00 do18.00 adoracja
            Najświętszego Sakramentu w intencji
            uświęcenia kapłanów i nowych powołań. 
17.04.  (piątek) nie obowiązuje wstrzemięźliwość
            od pokarmów mięsnych.    

19.04. Niedziela Miłosierdzia Bożego;
 początek 76. Tygodnia Miłosierdzia; 
            o 15.00 godzina miłosierdzia.
23.04. (czwartek) uroczystość św. Wojciecha, 

głównego patrona Polski; od 17.00 
do18.00 adoracja Najświętszego 
Sakramentu w intencji uświęcenia 
kapłanów i nowych powołań.

24.04.  (piątek) po Mszy św. nowenna przed
            nawiedzeniem obrazu Matki Bożej
            Częstochowskiej.
29.04.  (środa) św. Katarzyny ze Sieny
            patronki Europy; Dzień   
 Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.
30.04.  (czwartek) Po Mszy św. Różaniec 
 do Siedmiu Boleści Matki Bożej.

ks. Marian Sikora
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1-7. Uroczystość odpustu św. Józefa, fot 1-6 BKH, 7 GZ. 
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