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ciąg dalszy na str. 5

Po wakacyjnej przerwie czas 
na nowo rozpocząć pracę i to 
nie tylko tę w szkole czy na 
uczelni, ale z nowym zapałem 
pracę nad własnym postępem 
duchowym, nad zdobywaniem 
świętości. Zapewne każdy wró-
cił po wakacyjnych wojażach 
z nowymi doświadczeniami. 
Miejmy nadzieję, że wszystkie 
te nowe doświadczenia uczyni-
ły nas mądrzejszymi i pozwoli-
ły na wzrost naszej wiary.

Pozwólcie, że również podzielę się doświadczeniem, któ-
re stało się nie tylko moim udziałem, ale mam nadzieję, że 
także wszystkich pielgrzymów, którzy udali się pod koniec 
sierpnia z pielgrzymką do Ziemi Świętej. Dla mnie była to 
już kolejna podróż do Ojczyzny Jezusa i zawsze te piel-
grzymki pozwalają mi na odkrycie wspaniałych, nowych 
przeżyć. Tym razem przeżyciem niezwykłym było spotka-
nie przewodnika, który ze strony Izraela musi towarzyszyć 
każdej gruie pielgrzymkowej. Do tej pory, gdy dane mi było 
podróżować, przewodnik „z urzędu” ograniczał się jedynie 
do tego, aby być obecnym na każdym kroku z grupą. Nicze-
go nie mówił, nie opowiadał, nie proponował; po prostu był 
i raczej obserwował grupę. 

Tym razem spotkałem na pielgrzymim szlaku człowieka 
niezwykłego. Nazywa się Hani Hayek i jest obywatelem 
Izraela, chociaż pochodzenie ma w połowie ormiańskie (po 
matce), a w połowie libańskie (po ojcu). Sam przedstawił 
się jako chrześcijanin – melkita. Z zawodu archeolog, o nie-
zwykle precyzyjnych wiadomościach historycznych. Dzię-
ki niemu mogliśmy zobaczyć najbardziej prawdopodobne 
miejsce Ostatniej Wieczerzy (niewielką kaplicę syryjską 
zbudowaną na domu Marii, matki św. Marka Ewangelisty). 
Jednakże wcale nie wiadomości historyczne Haniego zrobi-
ły na mnie największe wrażenie. Nie zapomnę nigdy apelu, 
z jakim zwrócił się do naszej grupy po Mszy św. na Gó-
rze Błogosławieństw. Opowiadał o trudnej sytuacji chrze-
ścijan na Bliskim Wschodzie. Mówił o prześladowaniach, 

4 Jednak król, jego ojciec, mimo że wpadł 
w gniew, nic mu nie zrobił, gdyż go miłował. 

6 Każdy z nas powinien wyprostować swoje 
myślenie i nie uważać, że spowiada się ubrane-
mu na czarno mężczyźnie, ale Bogu, który nas 
kocha swoją wszechogarniającą miłością. 

11 Wysiłek, który ponieśliśmy w tym czasie 
wydawał mi się nieskończenie mniejszy w porów-
naniu z tym, co otrzymaliśmy podczas naszego 
spotkania z Częstochowską Bogurodzicą

18 Pierwszego dnia przewidziany był naj-
dłuższy etap, prawie 140 km. Dotarliśmy do Gło-
gówka, gdy już się robiło ciemno.

20 Trzeba nam też wiedzieć o sile modlitwy 
w grupie – w tym przypadku w ,,róży” różańco-
wej. 

24 3 maja 1987 roku w Neapolu, gdzie był 
wykładowcą na Wydziale Teologicznym, ku kon-
sternacji wszystkich, zarówno ze strony prote-
stanckiej, jak i katolickiej oraz samej Wspólnoty 
z Taizé, w wieku 66 lat przyjął święcenia kapłań-
skie w Kościele katolickim.

28 Wyjeżdżając z Padwy nieście przesłanie, 
że św. Antoni pomaga odnaleźć się zagubionemu 
człowiekowi
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Pismo Święte i ja
CZ. XCVI

Synowie Dawida
„Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem” 

        (2 Sm 5,3)

Znamy króla Dawida jako Bożego człowieka i nawet 
w jego grzechu uważamy go za wielkiego, bo potrafił się 
przyznać do popełnienia zła, przepraszać za swoją winę 
i prosić o wybaczenie. Co prawda, trzeba go było przeko-
nać i zmusić do osądzenia samego siebie przez dość spryt-
ną przypowieść o owieczce traktowanej jak córka, ale jed-
nak mimo wcześniejszych prób załatwienia wszystkiego 
tak, by nie wyszła na jaw jego słabość, w końcu przyznał 
się do zbrodni. To 
oczywiście pozy-
tywny przykład.

Jednakże jeśli 
sięgniemy do dal-
szej historii opisanej 
w Drugiej Księdze 
Samuela w rozdzia-
le 13 i następnych, 
to przekonamy się, 
że Dawid niewiele 
nauczył się na wła-
snych błędach, choć 
trzeba przyznać, że 
potrafił pokutować 
za ten niedostatek 
w wyciąganiu roz-
sądnych wniosków.

Jako król powinien 
strzec prawa i wyda-
wać sprawiedliwe 
wyroki. Dawid chy-
ba tego nie potrafił 
i zapewne dlatego 
jego syn Salomon, 
gdy objął po nim 
władzę, modlił się 
przede wszystkim 
o mądrość w roz-
strzyganiu sporów, 
w poszukiwaniu 
sprawiedl iwości . 
Wiem, iż dość to zuchwałe twierdzenie, że Dawidowi bra-
kowało mądrości do tego, by strzec prawa. Ale przypatrz-
my się jego zachowaniu wobec własnej rodziny.

Brak konsekwencji
Jeden z jego synów (być może najstarszy, zatem poten-

cjalny następca tronu) zakochał się w swojej przyrodniej 
siostrze Tamar. Ów Amnon mógł ją poślubić, bo było wte-
dy zwyczajem w rodach królewskich zawierać związki 
małżeńskie wśród swoich. Dawid miał wiele żon, a więc 
i ogromną liczbę dzieci. Amnon chory z pożądania (bo ra-
czej nie chodziło tu o miłość) postanowił jednak za pod-

puszczeniem pewne-
go dworaka usidlić 
Tamar bez ślubu. 
Symulując chorobę, 
zwabił ją do swe-
go domu i zgwałcił. 
Księga Powtórzone-
go Prawa (22, 28-29) 
w takim wypadku 
nakazuje, by wino-
wajca po uiszczeniu 
odpowiedniej zapła-
ty poślubił zniewolo-
ną kobietę bez prawa 
jej oddalenia. Tak też 
chciała Tamar. Gwał-
ciciel jednak poczuł 
do niej tak wielką 
nienawiść, że wypę-
dził ją na ulicę.

Powinien za to 
zostać przykładnie 
ukarany. Jednak król, 
jego ojciec, mimo że 
wpadł w gniew, nic 
mu nie zrobił, gdyż 
go miłował. Był to 
przecież jego pier-
worodny (2 Sm 13, 
21). Miłość Dawida 
do syna sprawiła, że 
go nie ukarał według 

prawa. Dawid przedtem sam siebie stawiał ponad prawem, 
a teraz zrobił tak ze swoim synem. Jakie były tego konse-
kwencje?

Inny syn Dawida, też umiłowany, rodzony brat Tamar, 
Absalom, tak znienawidził Amnona, że wcale z nim nie 
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rozmawiał. Doszedł do wniosku, że skoro ojciec nie po-
trafi wymierzyć sprawiedliwości, on się tym zajmie. To 
bardzo niebezpieczne. Co prawda Dawid rzeczywiście 
zaniedbał swój obowiązek, ale Absalom wcale nie zabrał 
się za przeprowadzenie dochodzenia, nie starał się, by 
bezstronnie poprowadzić proces sądowy. Szukał jedynie 
zemsty, i to bardzo osobistej. Do tego stopnia wziął ją na 
siebie, że kazał siostrze niczym się nie martwić, niejako 
obiecując jej, że sam sprawę zamknie, jakby się spodzie-
wał, że zemsta wszystko załatwi. 

Odczekał dwa lata i zabił brata rękami swoich sług. 
Musiał za to uciekać do obcej krainy, ale z czasem Da-
wid się udobruchał i zezwolił na jego powrót, choć nie 
dopuszczano go przed królewskie oblicze. Dawid znowu 
okazał się miękki wobec winowajcy. Ale to nie wystarczy-
ło Absalomowi. Aby skłonić wpływowego Joaba do roz-
mowy z sobą, kazał spalić jego pole. Pomogło! Joab jako 
posłaniec Absaloma porozmawiał z królem, a ten dopuścił 
przed swoje oblicze syna i nawet ucałował go. Dość to 
osobliwe, zważywszy na rozbój, jakiego ten się dopuścił, 
najpierw zabijając brata, a teraz paląc cudze pole. Dawid 
jednak bardziej miłował swoich synów niż prawo. I to się 
na nim zemściło.

Bunt rozzuchwalonego
Absalom przez cztery lata wykorzystywał tę wadę Da-

wida do tego, by odwracać serce jego ludu od króla, a skła-
niać ku sobie. Wmawiał ludziom mającym różne sprawy 
do rozstrzygnięcia, że król nie potrafi ich sprawiedliwie 
rozstrzygnąć. I poniekąd miał rację, zważywszy na do-
tychczasowe doświadczenia. Natomiast o sobie twierdził, 
że wydawałby sprawiedliwe wyroki. Taka propaganda 
sprawiła, że gdy w końcu zbuntował się otwarcie przeciw 
ojcu, bardzo wielu ludzi stanęło po jego stronie.

Absalom przez różne sztuczki tak wielu przeciągnął 
na swoją stronę, że nawet zajął Jerozolimę. Tam spełniła 
się przepowiednia Natana co do kary na Dawidzie. Lecz 
w końcu buntownik zginął w bitwie zabity przez Joaba, 
właściciela spalonego pola. 

Ale nawet okoliczności jego śmierci mówią o tym, 
że Dawid bardziej miłował swego syna niż swój lud, 
a w każdym razie bardziej mu zależało na synu niż na do-
bru ludu. Przed rozstrzygającą bitwą Dawid przede wszyst-
kim prosił, by nie zabijano jego syna Absaloma. Martwił 
się przede wszystkim o los buntownika, a nie tych, którzy 
przy nim wiernie stanęli w dość beznadziejnej sytuacji. 
A gdy jednak zabito Absaloma, tak po nim płakał, tak 
rozpaczał, że ci, którzy narazili dla króla życie, zamiast 
w triumfie, wracali skrycie jak po przegranej batalii. Joab 
wprost mu to wypomniał, by zapobiec rozproszeniu woj-
ska: Darzysz miłością tych, którzy cię mają w nienawiści, 
a nienawidzisz tych, którzy cię kochają (2 Sm 19, 7).

Biedny ten Dawid. Taki uczuciowy, że aż sympatycz-
ny. Bardzo kochał rodzinę. Ale stawiał ją ponad prawem. 
I dlatego musiał tak często płakać po tych, których stracił.

Przypomina się Heli - ten, który wychował mentora 
Dawida, czyli Samuela. On też nie radził sobie z synami.

ks. Jacek Siepsiak SJ

o masowym opuszczaniu tamtych terenów przez rodziny 
chrześcijańskie, które czują się zagrożone i to nie tylko ze 
strony wyznawców islamu. Hani zwrócił się więc z nie-
malże dramatycznym apelem: „Nie wstydźcie się Jezusa, 
nie wstydźcie się tego, kim jesteście, dajcie świadectwo na 
zewnątrz o tym, że jesteście chrześcijanami, że Ewangelia 
i Dekalog są dla was święte”. Mam nadzieję, że także in-
nym pielgrzymom słowa Haniego: „My z nadzieją patrzy-
my na chrześcijan w Europie, a wy budujecie meczety? 
Niszczycie tradycyjny model rodziny?” - pozostaną moc-
no wyryte w pamięci. Jakby chciał jeszcze powiedzieć: 
„Błagam was, opamiętajcie się!”. 

To doświadczenie z naszej pielgrzymki do Ziemi Świę-
tej przytaczam na początku nowego roku duszpasterskiego 
z nadzieją, że potrafimy na serio podejść do obowiązków 
i zadań wynikających z naszej przynależności do Kościoła 
i do naszej rodziny parafialnej. Mam ogromną nadzieję, że 
z zapałem zaangażujemy się w pracę naszych rozmaitych 
grup duszpasterskich, a siłę do wierności Bogu i Ewange-
lii będziemy czerpać z życia liturgicznego. 

Już teraz zapowiadam i serdecznie zapraszam do udzia-
łu w najbliższym czasie w nabożeństwach różańcowych, 
w akademickich rekolekcjach „Na dobry początek”, 
w ostatnim Nabożeństwie Fatimskim w dniu 13 paździer-
nika, czy także w czekających nas uroczystościach zwią-
zanych z 100. rocznicą konsekracji naszego kościoła, któ-
rą będziemy obchodzić 9 i 10 listopada.

Braciom, którzy od początku września zasilili nasz ze-
spół duszpasterski, a więc o. Andrzejowi Łanieckiemu 
oraz br. Jackowi Kubasowi życzę, aby pod płaszczem 
Matki Bożej Łaskawej i opieką św. Karola Boromeusza 
z gorliwością realizowali swoje powołanie.

Niechaj wszystkim w nowym roku obowiązków Pan 
Bóg błogosławi.

dokończenie ze str. 3
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„Jaki sens ma spowiadanie się drugiej osobie z moich 
grzechów? To przecież Bóg mi je odpuszcza, czy nie wy-
starczy, jeśli po prostu powiem Mu, że żałuję? Przecież 
ksiądz może nie dotrzymać tajemnicy spowiedzi, wyśmiać 
mnie i rozpowiedzieć wszystko...”.

Takie pytanie zadała mi kiedyś koleżanka przed podej-
ściem do konfesjonału. Miała wiele wątpliwości, dotyczą-
cych sakramentu pokuty. Nie wierzyła w posłannictwo 
osób duchownych, wierzyła w samego Boga, nie chciała 
dzielić się swoimi problemami z jakimś facetem w czarnej 
sukience, który nic nie wie o rodzinie, posiadaniu dzie-
ci i ich wychowywaniu. Jednym słowem bała się zaufać. 

Tamtego dnia długo zastanawiałam się nad tym, co 
usłyszałam. Zaczęłam sprawdzać na forach interne-
towych, co na ten temat sądzą inni. Okazało się, że 
większość przyznawała jej rację. Poczułam wtedy jak-
by deska z mojego życiowego pomostu się złamała. 
Po tym zdarzeniu przestałam się spowiadać regular-
nie, do sakramentu pokuty przystępowałam „od świę-
ta”. Tak było przez wiele lat, aż do tej jednej przeło-
mowej chwili w moim życiu, gdy zapytałam jednego 
z zakonników: „Ojcze, czy mogłabym się dzisiaj tak 
prawdziwie, szczerze i otwarcie wyspowiadać?”. Jego 
uśmiech oraz radość w oczach była nie do opisania, a ja 

poczułam ciepłe spojrzenie samego Ojca Niebieskiego.  
Spowiedź trwała bite parę godzin, rozmowa czasa-
mi zbiegała na trudne egzystencjalne tematy, ale dzię-
ki Bogu kończyła się – może nie rozwiązaniem zagad-
ki (ponieważ na niektóre pytania odpowiedź zna tylko 
Bóg), ale rozjaśnieniem całej sprawy. W końcu przyszedł 
czas na rozgrzeszenie. Uklęknęłam przed moim spo-
wiednikiem, a ten dzięki mocy Ducha Świętego od-
puścił mi grzechy, błogosławiąc mnie na sam koniec. 
Na zewnątrz przywitał mnie księżyc, jasno świecący w ten 
zimowy wieczór. Było mroźno, natomiast w sercu czułam 
jakieś ciepło, radość, ale też ulgę. Usłyszałam pytanie: 
„I co, tak strasznie było?”. Do dziś nie wiem, kto to powie-
dział na tej ciemnej, wyludnionej ulicy, może to po prostu 
głos samego Ojca? Dopiero wtedy zrozumiałam, po co Bóg 
na ten świat zesłał ludzi z powołaniem.  Ich zadaniem jest 
być apostołami Jezusa Chrystusa! Spojrzałam prawdzie 
w oczy i podziękowałam Panu za te osoby, to one „chwy-
tają” mnie za rękę i sprowadzają ma Bożą drogę.

Od czasu I Komunii Świętej moja spowiedź była 
bardzo prosta, powiem wręcz – banalna. Proste od-
klepanie formułki. Ale czy tak powinien wyglądać 

Światu potrzeba kapłanów, bo światu 
potrzeba Chrystusa.

Spowiedź ŚwiĘta

Od 15 września b.r. wśród relikwii świętych ubogacają-
cych nasze Sanktuarium są także relikwie św. Zygmunta 
Szczęsnego Felińskiego.

Urodził się 1 listopada 1822 roku na Wołyniu w zie-
miańskiej rodzinie, pielęgnującej troskliwie sprawy wiary 
i religijności oraz zaangażowanej patriotycznie. To mocno 
determinowało wychowanie młodego Zygmunta, tym bar-
dziej, że kiedy miał 10 lat, zmarł jego ojciec, a wkrótce 
matka została zesłana na Sybir za swoje zaangażowanie 
patriotyczne.

Studiował najpierw w Moskwie (matematyka), a na-
stępnie w Paryżu (nauki humanistyczne), a obracając się 
w polskich kręgach w Paryżu nawiązał m.in. zażyłą zna-
jomość z Juliuszem Słowackim. Podczas tego paryskiego 
okresu zrodziła się myśl o kapłaństwie, więc wrócił w ro-
dzinne strony i początkowo podjął naukę w Seminarium 
Duchownym w Żytomierzu, a następnie w Akademii  Du-
chownej w Petersburgu. Tam także po święceniach w 1855 
roku rozpoczął pracę kapłańską. Widząc szerokie obszary 
biedy, niedostatku i nędzy stworzył Schronisko dla sierot 
i ubogich, po czym widząc potrzebę rozwoju takiej dzia-
łalności powołał do życia – początkowo tajne – Zgroma-
dzenie Sióstr Rodziny Maryi. Powszechnie nazywano go 
opiekunem ubogich i sierot.

W 1862 roku otrzymał nominację na Arcybiskupa War-
szawskiego. Był to gorący politycznie okres – przed wybu-
chem powstania styczniowego – i Warszawa dość chłodno 
przyjęła swojego nowego Pasterza. Jednak jego szeroka 
aktywna działalność duszpasterska (misje, rekolekcje – 
też w szpitalach i więzieniach, rozwój katechizacji, rozwój 
oświaty, upowszechnienie nabożeństw majowych i inne) 
została doceniona przez wiernych. Po wybuchu Postania 
Styczniowego abp Feliński wsparł powstańców, za co zo-
stał zesłany w głąb Rosji. W Jarosławiu nad Wołgą spędził 
20 lat, ale po odbyciu tej kary i tak nie pozwolono mu na 
powrót do Warszawy i do końca życia mieszkał i praco-
wał we wsi Dźwiniaczka w diecezji lwowskiej. Zarówno 
w Jarosławiu, jak i w Dźwiniaczce aktywnie pracował 
jako kapłan i duszpasterz zarówno wśród zesłańców, jak 
i – później – wśród polskich i ukraińskich chłopów. 

Abp Zygmunt Szczęsny Feliński zmarł 17 września1895 
roku w powszechnej opinii świętości w Krakowie, 
a w 1921 roku jego szczątki zostały przeniesione do war-
szawskiej katedry.

W 2002 roku został beatyfikowany przez Jana Pawła II, 
a w 2009 roku kanonizowany.

oprac. K. Tomaszewska

Św. Zygmunt

SZcZęSny 
FelińSki
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prawdziwy sakrament pokuty?  
Niejednokrotnie trafiałam na zakon-
nika, który zasypiał w konfesjonale. 
Rozumiem, że pod uwagę powin-
nam wziąć wiek, stan psychiczny 
spowiednika. Wiem, że po wielu 
godzinach siedzenia w konfesjonale 
człowiek ma dość tych wszystkich 
grzechów i automatycznie się wy-
łącza. Jednak to nie zmienia fak-
tu, że od czasu pierwszej szczerej 
spowiedzi nie uznaję rutynowego 
wyznawania grzechów. Rozmowa 
z jednym z ojców, wyznanie przed 
nim i przed Panem Najwyższym 
grzechów – czyli po prostu spowiedź, która zmieniła moje 
podejście do całej sprawy

Dodam, że był to okres przed Bierzmowaniem, ma to 
ogromne znaczenie, ponieważ Duch Święty działa wtedy 
we wszystkich, którzy przygotowują się do owego Bierz-
mowania. Zadziałał także i we mnie. Niektórzy pewnie 
sobie pomyślą „Co za bzdura. Jak to możliwe?” A jed-
nak. Gdyby nie Jego moc, nie byłoby pewnie całej tej 
historii. Duch Święty rozpalił moje serce, pomagając mi 
otwierać się na spowiedników. To właśnie tamtego dnia 
w końcu nie miałam poczucia, że rozmawiam z człowie-
kiem, który  robi to wszystko, by się mnie pozbyć, czułam 
obecność Boga Żywego, a w moim sercu potwierdziły 
się słowa: „Kapłan stoi między Bogiem a ludzką naturą, 
z nieba podaje nam dary Boga, do nieba wznosi nasze 
modlitwy i jedna nas z rozgniewanym Bogiem”. Każdy 
z nas powinien wyprostować swoje myślenie i nie uwa-
żać, że spowiada się ubranemu na czarno mężczyźnie, ale 
Bogu, który nas kocha swoją wszechogarniającą miłością.  
Spowiednik pozwala nam porozumieć się z Bogiem roz-
jaśniając nam prawdy Bożego miłosierdzia, właśnie taka 
jest jego rola!

Spowiednik musi być bardzo wytrwałą osobą, bo jakże 
wielkim trudem jest kilkugodzinne wysłuchiwanie grze-
chów. Warto jest mieć swojego stałego Brata Duchowego, 
który będzie nam pomagał wspiąć się do Ojca Niebie-
skiego. Większość z nas za każdym razem idzie do inne-
go kapłana z nadzieją, że nas nie zna i sobie nic złego 
o nas nie pomyśli. Sama dawniej bałam się iść kilka razy 
pod rząd do ojca, który mnie zna, bo co on powie, jeśli za 
każdym razem słyszy te same grzechy? Właśnie, te same 
grzechy…

Niedawno ta myśl zwróciła moją uwagę. Obieca-
łam sobie, że po każdej spowiedzi będę się starała w 
stu procentach eliminować jeden grzech z mojego ży-
cia, by móc w końcu powiedzieć: „Pozbyłam się tych 
staroci, które tak plamiły moją duszę”. Niejednokrot-
nie do jednego z grzechów powracałam, chciałam się 

go pozbyć, ale nie zawsze wychodziło. Wtedy bar-
dzo pomagała mi rozmowa z moim spowiednikiem, 
ponieważ to właśnie on dawał mi wiele wskazówek.  
Wiadomo, że to rozmowa jest jednym ze sposobów, które 
tak bardzo nam pomagają rozwiązać życiowe problemy, 
bo poprzez rozmowę poznajemy samych siebie, a rozma-
wiać i poznawać - to właśnie na tym polega szczęście. 

Teraz już nie wyobrażam sobie, że spowiedź może być 
rutynowa, smutna, czy nudna. Sakrament pojednania to 

nie smutny obowiązek. Spowiedź to radość, radość ze 
spotkania z Bogiem, radość powrotu do Ojca. Spróbujcie 
sobie wyobrazić jak wielka może być radość Boga z na-
szego powrotu i jeszcze większa Jego Miłość do nas, jeżeli 
spowiednik wykazuje wobec mnie tyle miłości, to ile musi 
mieć jej względem nas Ojciec Niebieski!

Wychodzę z założenia, że oni (kapłani) są dla nas, by 
nam pomóc dojść do Niego (do Boga Żywego) zwłaszcza 
poprzez sakramenty, ale także poprzez rozmowy, przyjaź-
nie, poprzez ukazywanie Pana Boga. Niejednokrotnie są 
bardzo słabi, łatwo nam wytykać ich błędy. W takich wła-
śnie momentach szczególnie potrzebują naszej pomocy 
Wiele się od nich wymaga i nie daje  nic w zamian. Dlate-
go nie można ich pozostawić samym sobie. Nie tylko my 
mamy widzieć o tym, że możemy na nich liczyć, ale także 
oni muszą wiedzieć, że mogą liczyć na nas. Powinniśmy 
się za nich modlić do Ojca, by dawał im siłę do dalszego 
służenia światu, ponieważ „Gdybyśmy zrozumieli god-
ność kapłanów na Ziemi, umarlibyśmy, nie z przeżycia, 
lecz z miłości”. 

Dagmara Wysocka

Jakim lękiem musi być przejęty 
biedny kapłan na myśl,

że spełnia tak ważne zadanie.
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Episkopat Polski w czerwcu tego roku ogłosił nową 
interpretację IV przykazania kościelnego, mówiącego 
o powstrzymaniu się od zabaw w czasach pokuty. Stawia-
no wówczas wiele pytań na temat tego, czy przykazania 
kościelne są potrzebne, czy można je zmieniać, i czy te 
zmiany idą w dobrym kierunku.

W tym numerze skupimy się krótko na ukazaniu histo-
rii powstawania przykazań kościelnych oraz na różnych 
ich wersjach obowiązujących w Polsce na przestrzeni 
ostatnich 60 lat. Natomiast w drugiej części artykułu (już 
w następnym numerze „Listu nie tylko do Parafian”) po-
chylimy się krótko nad każdym z pięciu przykazań.

W przekazach 
z pierwszych wie-
ków chrześcijań-
stwa nie odnaj-
dujemy żadnych 
informacji na temat 
istnienia czegoś takiego jak przykazania kościelne. Są 
jednak świadectwa, które wskazują na to, że duży nacisk 
kładziono wówczas na obowiązek uczestnictwa we Mszy 
świętej oraz przyjmowanie pozostałych sakramentów. Po-
nadto istniał niepisany zwyczaj niezawierania małżeństw 
w wybranych okresach roku liturgicznego. Możemy po-
wiedzieć, że są to pierwsze podstawy dzisiejszych przyka-
zań kościelnych. 

Natomiast pierwsze wzmianki na piśmie, które są za-
lążkiem dzisiejszych przykazań kościelnych odnajdujemy 
w dokumentach z 506 roku, z Synodu w Agde, w Galii. 
Wówczas biskupi, zaniepokojeni spadkiem gorliwości 
wśród wiernych w uczestniczeniu w niedzielnych Eu-
charystiach, nakazali, aby uczestniczyć we Mszy św. do 
samego końca i zakazali wychodzenia z kościoła przed 
błogosławieństwem kapłana. Jednocześnie w VII wieku 
na terenie Anglii nakładano kary na wiernych za nieza-
chowanie naznaczonych postów.

W kazaniach, które przypisuje się św. Bonifacemu (tak-
że VII wiek) odnaleźć możemy wiele napomnień mówią-
cych o świętowaniu niedzieli, płaceniu dziesięciny na 
rzecz Kościoła, przestrzeganiu postów i przyjmowaniu 
co pewien czas Komunii św. Natomiast w pochodzącej 
z IX wieku (z terenów Niemiec) książeczce do nabożeństw 
odnaleziono podobne wskazania, kładące nacisk na płace-
nie kościelnych opłat. 

W traktacie z XII wieku, który napisał papież Celestyn 
V, odnajdujemy uporządkowany spis podobnych napo-
mnień, podzielony na cztery działy. Pierwszy mówi o po-

stach, drugi o spowiedzi i wielkanocnej Komunii św., trze-
ci o zawieraniu małżeństw i związanych z tym warunkach, 
czwarty porusza kwestię płacenia dziesięciny.

Pierwszy raz z nazwą „przykazania kościelne” spotyka-
my się w XIV wieku, kiedy to biskup Pragi w mowie do 
swoich kapłanów zachęcał ich, aby w prostych słowach 
wyjaśniali ludziom najważniejsze punkty Katechizmu - 
wymieniał m.in. „Ojcze nasz”, „Credo” oraz przykazania 
Boże i kościelne. 

W XV wieku we Florencji mamy już do czynienia z li-
stą dziesięciu przykazań kościelnych. Wśród nich znala-
zły się: zachowywanie określonych świąt, przestrzeganie 
postów, uczestnictwo we Mszy św. w niedzielę i święta, 
spowiadanie się raz w roku, przyjmowanie Komunii św. 
podczas Wielkanocy, płacenie dziesięciny, powstrzymy-
wanie się od wszelkich czynności zakazanych pod karą 
ekskomuniki.

I tak można byłoby wiek za wiekiem wymieniać różne 
interpretacje tych wskazań Kościoła, gdyż przez lata po-
wstawały różne ich formuły i zakres obowiązywania. Po-
wyższe przykłady ilustrują to, że przykazania kościelne nie 
mają stałej formy i z upływem czasu czy zmieniających się 
obyczajów zawsze były dostosowywane do potrzeb wie-
rzących. W przeciwieństwie do przykazań Bożych, które 
pochodzą bezpośrednio od Boga i stanowią o podstawo-
wych prawach, jakimi powinien kierować się w życiu wie-
rzący, przykazania kościele mogą się zmieniać. Aby nadać 
możliwość dopasowywania przykazań kościelnych do 
realiów danego społeczeństwa Kongregacja Nauki Wiary 
w roku 1998 wydała oficjalną zgodę na to, aby poszcze-
gólne Konferencje Episkopatu mogły wprowadzać inne 
przykazania kościelne na swoim terytorium. 

Z a t r z y m a j m y 
się teraz nad naj-
bardziej popularną 
i znaną chyba nam 
wszystkim wersją przykazań kościelnych i na jej przykła-
dzie, spróbujemy określić cechy zmian, jakie zachodzą 
w redakcji tych przykazań. Tą najbardziej znaną, choć już 
nieaktualną, wersją jest ta z 1948 roku.

I – Ustanowione przez Kościół dni święte święcić. 
II – W niedziele i święta we Mszy św. nabożnie uczest-
niczyć. III – Posty nakazane zachowywać. IV – Przy-
najmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielka-
nocnym Komunię św. przyjmować. V – W czasach 
zakazanych zabaw hucznych nie urządzać.

KatolicKie minimum 
5 przykazań kościelnych 

cz. 1

Pierwsze...

trzecie...
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W 1994 roku 
w Polsce opubli-
kowano nowy Ka-
techizm Kościoła 
Katolickiego, a w 
nim nową wersję 

przykazań kościelnych. Zniknął wtedy zakaz urządzania 
hucznych zabaw, ale pozostała liczba pięciu przykazań, 
ponieważ rozbito na dwa treść przykazania czwartego. 
Wówczas przykazania brzmiały następująco:

I – W niedzielę i święta we Mszy świętej nabożnie 
uczestniczyć. II – Przynajmniej raz w roku spowiadać 
się. III – Posty nakazane zachowywać. IV – Ustanowio-
ne przez Kościół dni święte święcić. V – Posty nakazane 
zachowywać.

I znów - pomimo, że zmieniono treść tych przyka-
zań, to nadal posługiwano się wersją z 1948 roku, nadal 
w książeczkach do nabożeństw drukowano tę starą wersję 
i uczono jej na katechezie. Ale już w roku 1998, czyli za-
ledwie cztery lata od ukazania się w Polsce nowej wer-
sji, Kongregacja Nauki Wiary wydała poprawki do KKK 
i zmieniła treść przykazań. Oto ona:

I – W niedziele i inne nakazane dni świąteczne wier-
ni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej i po-
wstrzymywać się od prac służebnych. II – Każdy wierny 
jest zobowiązany przynajmniej raz w roku spowiadać 
się ze swoich grzechów. III – Każdy wierny jest zobo-
wiązany przynajmniej raz w roku na Wielkanoc przy-
jąć Komunię świętą. IV – W dni pokuty wyznaczone 
przez Kościół wierni są zobowiązani powstrzymywać 
się od spożywania mięsa i zachować post. V – Wierni są 
zobowiązani dbać o potrzeby Kościoła.

Pomimo, że ta 
treść przykazań zo-
stała bardzo szyb-
ko opublikowana 
w Polsce i rozpowszechniona w specjalnych broszurach, 
nie znalazła większego zainteresowania ze strony wier-
nych i nadal posługiwano się wersją sprzed 50 lat.

Zaledwie rok później w Polsce pojawia się nowa wer-
sja przykazań opracowana na polecenie Episkopatu Polski 
przez zespół polskich jezuitów: 

I – W niedziele i święta obowiązkowe we Mszy świę-
tej nabożnie uczestniczyć i od prac służebnych się po-
wstrzymywać. II – Przynajmniej raz w roku spowiadać 
się. III – Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanoc-
nym Komunię świętą przyjąć. IV – Posty nakazane 
zachowywać. V – Potrzebom materialnym Kościoła 
zaradzać.

Po tej zmianie mamy trochę dłuższą przerwę w redago-
waniu tych przykazań, która trwała do roku 2001. Wtedy 
to Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła nową treść pię-
ciu przykazań kościelnych. Brzmiały one następująco:

I – W niedziele i inne święta nakazane uczestniczyć 
we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac nieko-
niecznych. II – Przynajmniej raz w roku przystąpić 

do sakramentu pokuty. III – Przynajmniej raz w roku 
w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą. 
IV – Zachowywać nakazane posty, a w okresach po-
kuty powstrzymywać się od udziału w zabawach. 
V - Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

I wreszcie ostatnia zmiana w przykazaniach kościelnych 
w Polsce, która miała miejsce w ostatnich miesiącach, 
a dokładnie w czerwcu tego roku. Wtedy to polscy biskupi 
zmienili treść czwartego przykazania i brzmi ono dzisiaj 
następująco: Zachowywać nakazane posty i wstrze-
mięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkie-
go Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

Patrząc na 
wszystkie zmia-
ny, które dokonały 
się w zapisie i ro-
zumieniu 5 przy-
kazań kościelnych w Polsce na przestrzeni ostatnich 60 
lat, możemy jasno stwierdzić, że ta ostatnia zmiana nie 
jest zadnym nowym pomysłem Kościoła na wychodzenie 
wiernym naprzeciw i ułatwianie zrozumienia przepisów 
Kościoła i ich akomodacji w życiu. Dlatego niezrozumia-
łym dla mnie osobiście jest fakt tak wielkiego hałasu ro-
bionego wokół tej zmiany. 

Zmiany, jakie dokonywały się w treści pięciu przykazań 
kościelnych w Polsce, jak mogliśmy zauważyć, najczęściej 
dotyczyły redakcji tekstu, rzadziej ich zawartości meryto-
rycznej. Starano się tak sformułować te przykazania, aby 
ich treść była przystępna i zrozumiała. Ponadto starano się 
także tak ją uprościć, aby nie sprawiała kłopotów z inter-
pretacją. Myślę, że jest to dla nas także dobry znak, że nasi 
pasterze starają się dbać o to, abyśmy zawsze otrzymywali 
jasno i wyraźnie podaną treść zasad naszej wiary.

o. Andrzej Łaniecki

Drugie...

piąte...

czwarte...
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PieSZa

Do sierpniowego harmonogramu duszpasterskiego 
w naszej diecezji na stałe wpisała się piesza pielgrzymka 
na Jasną Górę.  Pierwsza pielgrzymka z Wrocławia odbyła 
się w atmosferze strajków, solidarności, niedawnej śmierci 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego i zamachu na życie Jana 
Pawła II. Jej hasło brzmiało: „Miłosierdzie Matki Jasno-
górskiej w dziele przemiany serc ludzkich”. 

W tym pamiętnym roku 1981 trudu jej organizacji 
podjęli się - z nominacji abpa Henryka Gulbinowicza - 
dwaj zasłużeni dla Wrocławia duszpasterze akademiccy: 
ks. Stanisław Orzechowski i ks. Andrzej Dziełak. Pomaga-
ło im w tym przedsięwzięciu wielu dobrych ludzi, których 
nie sposób jest wymienić. To oni z wielkim niekiedy tru-
dem załatwiali różnego rodzaju zaświadczenia, pozwole-
nia, które były wymagane przez ówczesne władze. Wśród 
nich byli m.in. działacze Solidarności, Klubu Inteligencji 
Katolickiej, wrocławskich duszpasterstw akademickich, 
a także władze Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Na podstawie zdeponowanych w IPN dokumentów 
wydziału IV WUSW Wrocław możemy się dowiedzieć, 
że pielgrzymka była inwigilowana przez funkcjonariu-
szy Służby Bezpieczeństwa. Według ich obliczeń wzię-
ło w niej udział 6,5 tys. osób. W tej grupie wyróżniono 
38 księży i 16 alumnów. Do najliczniejszych środowisk 
duszpasterstwa akademickiego zaliczono: „Wawrzy-
ny”, „Maciejówkę”, „Stygmatyka”, „Most”, „Horeb”, 
„Pod 4” i duszpasterstwo z Oleśnicy. W raportach zano-
towano m.in.: „Pielgrzymka miała na trasie jednodniowe 
opóźnienie (drugi dzień imprezy) spowodowane żądaniem 
pielgrzymów starszej generacji o zwolnienie tempa. At-
mosfera pielgrzymki w pierwszych dniach nie była naj-
lepsza. Forsowny pierwszy etap – ok. 65 km, upał, otar-
cia nóg, odparzenia spowodowały wycofanie się ok. 200 
uczestników, szczególnie w m. Trzebnica i Oleśnica. Zda-
niem pątników pierwsze trzy dni imprezy cechował ogól-
ny bałagan, chaos, brak zdecydowania podejmowanych 
decyzji – w ujemny sposób wpływając na ogólną dyscy-
plinę i pątniczy charakter pielgrzymki. (…) Należy stwier-
dzić, iż po jednodniowym opóźnieniu realizacja programu 
pielgrzymki przebiegała dokładnie z planem. Konferencje 
na trasie pielgrzymki głosili przede wszystkim księża – 
przewodnicy poszczególnych grup, przedstawiciele Ru-
chu „Maitri”, siostry zakonne Elżbietanki, w trzech przy-

padkach przedstawiciele Solidarności”. Zauważono, że 
jeden z nich czynił negatywne aluzje pod adresem władz 
państwowych odnośnie jej polityki wobec Kościoła. 

Funkcjonariusze inwigilowali bardzo uważnie osoby 
znane, które podjęły się wówczas trudu pielgrzymowania. 
Wśród nich był prof. Józef Łukaszewicz, który miał od 
września 1981 r. objąć urząd rektora UWr. O nim napisa-
no: „Prof. Łukaszewicz wystąpienia swe poświęcał prze-
kazaniu wrażeń z prowadzonej przez siebie, ubiegłorocz-
nej pielgrzymki do Rzymu. Wystąpienia  te nie zawierały 
w ogóle treści społecznie negatywnych. W pielgrzymce 
uczestniczyła córka rektora Łukaszewicza. On sam utoż-
samiał się z uczestnikami pielgrzymki poprzez niesienie 
tub i wzmacniaczy, wspólny śpiew pieśni religijnych, 
głoszenie drogi krzyżowej, wreszcie spanie w najbardziej 
spartańskich warunkach. Postępowanie to zyskało mu 
dużą popularność oraz uznanie wśród pątników i miesz-
kańców miejscowości noclegowych”. 

Funkcjonariusze SB we wnioskach dotyczących przy-
szłości zapisali, że w następnym roku należy poprzez 
swoją agenturę wpływać na organizację pielgrzymki 
w okresie poprzedzającym i w jej trakcie. Tajni Współ-
pracownicy, którzy mieli być wytypowani i wcieleni do 
służb porządkowych otrzymali dyrektywę, aby przeciw-
działać negatywnym działaniom dla władz i ustroju. Oni 
mieli też w najbliższym roku starać się ograniczać fre-
kwencję, wygłaszając w środowisku katolickim opinie 
o trudach pielgrzymki i słabej jej organizacji. Naczelnik 
wydziału IV KWMO we Wrocławiu napisał również: „Na-
leży przeprowadzić szczegółową analizę naszych działań 
organizacyjnych w celu wypracowania skutecznych form 
przeciwdziałania i metod specjalnych, obniżających rangę 
pielgrzymki i frekwencję”.

Z opowieści starszych pielgrzymów wrocławskich do-
wiadujemy się, że te działania bezpieki były bardzo różne. 
Do najbardziej dokuczliwych należało nieustanne niszcze-
nie kabelka nagłaśniającego, w który wpinano pinezki, co 
powodowało usterki w nagłośnieniu. Do działań mających 
na celu obniżenie rangi pielgrzymki zaliczano zaśmieca-
nie noclegu prezerwatywami, pismami pornograficznymi 
i butelkami po alkoholu. Zdarzały się też wybryki wanda-
lizmu, niszczenie mienia, kradzieże, a także to, że „niezna-
ni sprawcy” wrzucali mydło do studni, z której korzystali 
pielgrzymi, co wywoływano żal gospodarzy miejsca do 
przybyłych gości. Wiele przykrości w latach osiemdzie-
siątych doznał ze strony SB ksiądz Stanisław Orzechow-
ski, natomiast w 1982 r. wspomniany rektor UWr. został 
odwołany z tej funkcji z przyczyn politycznych. 

W sierpniu obecnego roku pielgrzymka wrocławska wy-
ruszyła już 33 raz do Jasnogórskiej Pani i Królowej.  Pro-
wadził ją - jak co roku - „Orzech”.

Adam Szymanowski

Trudne 
począTki

pielgrzymka roku 1981
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Wyruszyłam jako pielgrzym do Częstochowy, tak jak-
bym miała spotkać się z Maryją Częstochowską. Z wielką 
chęcią i wieloma niewiadomymi. Spodziewałam się, że 
droga na to spotkanie będzie trudna i długa  - ok. 220 km 
pieszo przez pola, lasy, wsie i miasta. A ona okazała się 
jednym z najsilniejszych doświadczeń w moim życiu, da-
rem dla mnie i dla mojej duszy. 

Od razu po naszym przyjeździe do Wrocławia - Darina 
Kaykova - organizatorka bułgarskiej grupy, przygotowała 
nas do pielgrzymki. Powiedziała nam, że łącznie jest 18 
grup, a my, Bułgarzy, włączeni jesteśmy w I grupę pokut-
ną z ks. Włodzimierzem Wołyńcem. Pierwszego dnia by-
łam pod wrażeniem przedstawienia patrona dnia papieża 
Jana Pawła II. Z taką miłością ułożone i pokazane życie 
Papieża – jego droga do osiągnięcia świętości przez jego 
czyny i jego refleksje w encyklikach, jego głos, jego ulu-
bione piosenki… Czułam, że w tym momencie był z nami, 
że szedł z nami. Więc ruszyliśmy, aby iść przez dni poku-
ty, milczenia, przebaczenia, drogi krzyżowej, codziennie 
z nowym patronem dnia - świętym, którego życie pozna-
waliśmy w czasie głoszonych  konferencji, a on wlewał 
nam siły i miłość. Każdego dnia ks. Wołyniec z wyjątko-
wym darem przedstawiał nam różne tematy, w sposób na-
ukowy i zarazem bardzo prosto i głęboko - zasłuchani nie 
czuliśmy jak się przeszło 20-30 km. Świadectwo kapłanów 
o ich wyborze drogi życiowej zbliżało nas bardziej, padało 
mnóstwo pytań i każdy dostawał nawet kilka odpowiedzi. 
Msze na otwartej przestrzeni, prowadzone przez ks. Orze-
chowskiego nas umacniały, a jego inspirujące kazania, 
gorące z miłości do człowieka, krzepiły w drodze nie tyl-
ko pielgrzymkowej. W takiej atmosferze bliskości, przy-
jaźni i miłości, nawet marsz w 35-stopniowym upale lub 
w deszczu nie był za trudny.  Szczególnie doświadczali-
śmy tego w wioskach i miasteczkach, gdzie witano nas 
wodą, napojami, kanapkami, ciastem, a nawet przygoto-
wanym dla nas gorącym posiłkiem. Proboszczowie bło-
gosławili nas wodą święconą, a my wszyscy zadowoleni 
szliśmy dalej, na wielkie spotkanie. 

10 sierpnia, kiedy dotarliśmy do Kaplicy, mogłam po-
wiedzieć Naszej Matce Bożej tylko dwie rzeczy - Kocham 
Cię i dziękuję Ci Bogurodzico Częstochowska. Dobrze, 
że wcześniej miałam zapisane wszystkie intencje do Niej, 
nie wystarczyło mi tchu z radości i wrażenia, by powie-

dzieć choć słowo. Kiedy podeszłam do ikony, by ofia-
rować Jej bułgarską flagę i kwiaty, to czterech Polaków 
z naszej grupy powiedziało mi: „I my modlimy się razem 
z tobą, ufaj, że modlitwy zostaną wysłuchane”. Wycho-
dząc z sanktuarium podziękowałam za tę duchową łaskę, 
którą otrzymałam. Wysiłek, który ponieśliśmy w tym cza-
sie wydawał mi się nieskończenie mniejszy w porówna-
niu z tym, co otrzymaliśmy podczas naszego spotkania 
z Częstochowską Bogurodzicą.

Dziękuję Jej za zaproszenie na to spotkanie, za ks. Wo-
łyńca, który był promieniem oświetlającym naszą drogę, 
za ks. Orzechowskiego, któremu zawdzięczamy to ogrom-
ne dzieło, za Darinę, która była stale przy nas i tłumaczy-
ła przez cały czas, za wszystkich pielgrzymów z Polski 
i z Niemiec, za pielgrzymów z Bułgarii, za te niezapo-
mniane dni. Dziękuję w imieniu pielgrzymów z Bułgarii 
za wsparcie ze strony organizatorów Pieszej Pielgrzymki 
Wrocławskiej i możliwość doświadczenia tych pięknych 
i błogosławionych dni.

Stefka Andreeva
parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Sofia

Już od kilku lat moim wielkim marzeniem było, by od-
być tę pielgrzymkę, a teraz słowa nie wystarczą, aby wy-
razić to, co przeżyłam. Mogą one być zrozumiane tylko 
przez ludzi, którzy doświadczyli czegoś takiego lub osoby 
o bardzo silnej wierze i miłości bezgranicznej ... 

Pierwszego dnia nie wiedziałam, gdzie jestem. Drugie-

PielgrZymka

Piesza Pielgrzymka WrocłaWska 
okiem cudzoziemca

- śWiadectWa bułgarskich PielgrzymóW
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go dnia dziękowałam Bogu, że mam tylko zabandażowa-
ną stopę, podczas gdy byli ludzie z zabandażowanymi 
nogami... Trzeciego dnia dziękowałam Bogu za naszego 
brata Slaviego, który przyniósł bagaże i rozbił namioty... 
Czwartego dnia dziękowałam Bogu, że miałam kontuzjo-
waną nogę prawą, bo było wygodniej iść nią po trawie, 
a lewą po asfalcie. W przeciwnym razie nie dałabym rady... 
W piątym dniu dziękowałam Bogu, że żyję, ponieważ spa-
łyśmy zawinięte w koc przed kościołem, bo nasz namiot 
został zalany deszczem. Poprzedniej nocy umarł jeden 
z pielgrzymów...

Czy przypominacie sobie tą mądrość, która często po-
jawia się na stronach Facebooka: „Płakałem, że nie mam 
butów, dopóki nie spotkałem kogoś, kto nie miał nogi...”. 
Wszystko to przeżyłam podczas tych kilku niezapomnia-
nych dni na drodze do Jasnogórskiej Madonny. W tych 
dniach, nauczyłam się doceniać małe rzeczy; rzeczy, które 
mają wartość, ale nie mają ceny... I jestem wdzięczna, nie-
skończenie wdzięczna za nie. Do dziś dziękuję Bogu za 
życie i wspaniałych ludzi, których poznałam! Ponieważ są 
to rzeczy, o wyjątkowej wartości, które nie mają ceny!

Anelia Petrova
parafia Matki Bożej Fatimskiej, Plewen

Nie jest zbyt łatwo u nas w kraju zebrać grupę wolonta-
riuszy. Każdy się usprawiedliwia: a to że jest zanurzony po 
szyję w pracy, a to że jest problem ze zdrowiem lub ma małe 
dzieci, kto inny - chorych rodziców. Tak wiele przeszkód 
i są zawsze ważne. Dlatego, kiedy zostałam poproszona do 
organizowania grupy duchowych pielgrzymów na Jasną 
Górę oraz bułgarskiej pielgrzymki z relikwiami św. Jana 
Chrzciciela w Sozopolu, na początku myślałam, że nic 
z tego nie wyjdzie. Ale kiedy zdałam sobie sprawę, czym 
tak naprawdę jest duchowe pielgrzymowanie czy piel-
grzymowanie w domu, że nie wyklucza żadnych zobowią-
zań, ani nie stawia uciążliwych wymogów, że wspólnie 
z tymi, którzy będą faktycznie przemierzać drogę na Jasną 
Górę, czy do Sozopola, czy gdziekolwiek indziej, mogą 

„dojść” wszyscy bez wyjątku. Wystarczyło tylko chcieć 
wspierać w modlitwie tysiące idących pielgrzymów 
i rzekome przeszkody, jedna po drugiej, zaczęły się to-
pić, a niedowierzanie wycofywało się, przezwyciężo-
ne entuzjazmem, tryskającym z tej niesamowitej okazji, 
która nagle stanęła przede mną. Chciałam jak najszybciej 
dotrzeć z nią szczególnie do każdego łóżka w szpitalu 
i krzyknąć do leżącego w nim: „Wstań, Bracie, podnieś się 
Siostro, mam dla Ciebie świetną wiadomość! Nie smuć się 
okrucieństwem świata, którego lekkomyślność odrzuca cię 
i nie wspomina o tobie. Chrystus nie tylko nie zapomniał 
o tobie, ale zaprasza Cię i prosi, abyś poszedł za Jego krzy-
żem w kolumnie pielgrzymów, idących pieszo do świątyń 
chrześcijaństwa. Abyś był wsparciem dla wszystkich mło-
dych i wciąż silnych, zdrowych pielgrzymów, szedł z nimi 
do celu i zaniósł „na nogach” swoje intencje”. Śpieszyłam, 
by zapukać do drzwi biur, do matek z dziećmi w ramio-
nach, do wszystkich zajętych czymś pilnym, które jest 
przeszkodą by pójść, pomimo dużej chęci i powiedzieć 
im: „Chodźcie na duchowej ścieżce nie zatrzyma nas nic, 
chodźmy razem!". 

Tak, bez doświadczenia, ale z wielkim entuzjazmem 
zaczęliśmy zbierać się po trochu, potem było nas więcej. 
Poznalismy radość i satysfakcję z duchowej pielgrzymki 
w zimie - wtedy przez naszą parafię przeszła bardzo młoda 
Niemka, pielgrzymująca pieszo do Jerozolimy. Towarzy-
szyliśmy jej modlitewnie aż do celu.

Od 2 do 10 sierpnia dzień po dniu z ufnością stawia-
liśmy swoje nogi w ślady naszych braci i sióstr idących 
z Wrocławia do Częstochowy w słońcu i deszczu. Wcze-
śniej oglądałam zdjęcia pielgrzymów z poprzednich lat i tak 
stworzyłam sobie obraz tych, za których się modlę. Szcze-
gólnie pod wrażeniem byłam, gdy widziałam rodziców 
z wózkami i dziećmi na ramionach i modliłam się  za nich, 
aby i w życiu szli tak odważnie w wierze. Podziwiałam 
ludzi na wózkach inwalidzkich i modliłam się za nich, aby 
nigdy nie poddawali się w swej słabości, aby wlewała się 
w nich moc Chrystusa. Słyszałam o skórze startej do 

PieSZa
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krwi przez ciernie i kamienie, o po-
ranionych stopach, i modliłam się za 
nich, aby nie zatrzymali się pomimo 
zmęczenia. Widziałam ręce, niosą-
ce duży drewniany krzyż ozdobiony 
kwiatami, i modliłam się za nie, aby 
były silne pod jego ciężarem. Ogląda-
łam twarze zroszone kropelkami potu 
i modliłam się, aby zawsze jaśniały 
w tym ponurym świecie. Myślałam o tych 
z naszej Grupy, którzy prawdopodobnie 
są tak słabi, że nie mają nawet dość siły 
aby się modlić, nie mówiąc już o czyta-
niu tekstów do rozmyślania, aby tylko 
ofiarowali swój krzyż bólu, samotności 
i cierpienia - modliłam się za nich, aby 
pamiętali, że ta ofiarą serca jest silniej-
sza niż jakiekolwiek słowne modlitwy. 
Nie jestem w stanie wyrazić wzrusze-
nia z powodu tego, co przeżyłam w tych 
dniach, rozpoczynających się od poran-
nej Eucharystii w kościele i wspólnej 
modlitwy „Pod Twoją obronę” w intencji 
pielgrzymki, z nabierającymi sensu wszystkimi niechcia-
nymi problemami, bo przecież zostały ofiarowane, byśmy 
trwali mocni w wierze. Po prostu powtarzałam sobie re-
fren piosenki: „Wtedy krzyknąłem z radości, mój Boże, 
jesteś wielki, jesteś wielki!”.

Stefka Gekova
 parafia Św. Józefa, Sofia

Niewypowiedzianym szczęściem było dla mnie to, że 
w tym roku pielgrzymowałam do Częstochowy razem 
z braćmi i siostrami z Bułgarii, a także w towarzystwie 
ponad 80 duchowych pielgrzymów z naszego kraju. Speł-
niło się moje wieloletnie marzenie (już ponad 10 lat się 
o to modlimy w „Jedynce”), bym mogła się podzielić z mo-
imi rodakami tym wszystkim, co dzieje się na Pielgrzym-
ce Wrocławskiej. Aby i oni mogli skosztować jak Dobry 
jest Pan, który dał nam za Matkę i Królową Jasnogórskią 
Paną. U nas w Bułgarii znana jest pieśń z Apelu Jasno-
górskiego „Maryjo, Królowo Polski" z tekstem: „Mary-
jo, Caryce (Królowo) Nasza", a pieśń „Czarna Madonna” 
śpiewana jest od pokoleń. Zawsze kiedy słuchałam homi-
lii Orzecha, dających niekiedy „kopa ewangelicznego" 
podczas błogiego zasypiania w znużeniu na pielgrzymce 
i w życiu, kiedy słuchałam stawiających na nogi konferen-
cji ks. Włodzimierza i innych kapłanów, dzielenia się braci 
i sióstr, zawsze towarzyszył mi lekki smutek, że nie mogę 
się tym dobrem podzielić z moimi rodakami, by się jesz-
cze bardziej wzbogacili w silnej wierze, którą zachowują 
w Bułgarii. Tyle dobroci i miłości jakich się doświadcza 

PielgrZymka

wśród tych dwóch tysięcy idących ludzi, obmodlonych 
przez jeszcze większą liczbę duchowych pielgrzymów, 
ofiarność organizatorów i służb pielgrzymkowych, jak 
i troskę i powitanie ze strony wszystkich spotkanych po 
drodze - to jest naprawdę namacalne doświadczenie ma-
cierzyńskiej opieki Naszej Niebieskiej Pani - Królowej 
świętych i aniołów. Chcielibyśmy, aby na wzór Wrocław-
skiej Pielgrzymki Pieszej wznowił się również w naszym 
kraju przedwojenny ruch pielgrzymkowy - stąd pomysł 
już III czterodniowej pielgrzymki pieszej do Relikwii św. 
Jana Chrzciciela w Sozopolu (we wrześniu). Moi rodacy 
już teraz chcą się zapisać na przyszły rok do uczestnictwa 
w XXXIV Pielgrzymce Wrocławskiej i robią „kampanię 
reklamową", by zorganizować większą grupę.

Dla mnie tegoroczna pielgrzymka zawiera się w słowach 
Orzecha, wypowiedzianych do promieniującego dobrocią 
Yovko Aylova: „Nasza Matka Boża z Częstochowy jest 
smutna, ale jak ciebie zobaczy, to na pewno się roześmie-
je!". Chciałabym ucieszyć Panią Jasnogórską obecnością 
naszych serc. Przyczyniacie się do tego wszyscy Wy, Dro-
dzy Pielgrzymi i cały fenomen Pieszej Pielgrzymki Wro-
cławskiej. 

Dziękuję Tobie, Orzechu, dziękuję Wam organizatorzy, 
dziękuję Wam kapłani i pielgrzymi, dziękuję Wam za po-
moc w trwaniu przy Jej Sercu!

Darina Kaykova
parafia Opieki św. Józefa, Wrocław
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Ilekroć składamy wyznanie wiary, wyrażamy naszą wia-
rę w Kościół: „Jeden, święty, powszechny i apostolski”. 
Są to cztery przymioty Kościoła, nierozdzielnie ze sobą 
powiązane. Wskazują one na istotne jego rysy i posłania 
(zadania), otrzymane od Chrystusa (KKK 811). Każdy 
z tych przymiotów posiada określoną treść. Jednym z nich 
jest apostolskość Kościoła. Czy jednak właściwie rozu-
miemy ten przymiot Kościoła? Co to znaczy, że Kościół 
jest apostolski? W jakich wymiarach można mówić o apo-
stolskości Kościoła? Jakie konsekwencje wynikają z tego 
rysu Kościoła - także dla nas?

Najogólniej można powiedzieć, że Kościół jest apo-
stolski, „ponieważ jest zbudowany na Apostołach” (KKK 
857). Jest on apostolski w potrójnym znaczeniu: po pierw-
sze - „był i pozostaje oparty na fundamencie Apostołów 
(Ef 2,20; Ap 21,14), świadków wybranych i posłanych 
przez samego Chrystusa”; po drugie - „zachowuje i prze-
kazuje, z pomocą Ducha Świętego, który w nim mieszka, 
dobry depozyt i zdrowe zasady usłyszane od Apostołów”; 
i po trzecie - „w dalszym ciągu - aż do powrotu Chrystusa 
- jest nauczany, uświęcany i prowadzony przez Apostołów 
dzięki tym, którzy są ich następcami w misji pasterskiej, to 
znaczy Kolegium Biskupów; są w tym wspomagani przez 
kapłanów” (KKK 857).

Mówiąc o rysie apostolskim Kościoła, należy najpierw 
zwrócić uwagę na samo „posłanie” Apostołów, jak to czy-
ni Katechizm Kościoła Katolickiego. Punktem wyjścia 
jest tutaj stwierdzenie, że Jezus jest „Posłanym” Ojca. Na 
początku swojego posłania powołał On i ustanowił Dwu-
nastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysłać ich na głosze-

nie nauki (Mk 3, 13-14). „Od tej chwili będą oni posłani” 
(KKK 858). To właśnie w nich Jezus kontynuuje własne 
posłanie przez Ojca (Mt 10,40). Od Niego też otrzymali 
nakaz misyjny oraz moc do jego wypełniania. Podejmując 
swoje posłannictwo, Apostołowie byli świadomi, że speł-
niają je w imieniu Chrystusa (2 Kor 5,20). Dobrze wiedzą, 
że pozostają wybranymi świadkami Zmartwychwstania 
i fundamentem Kościoła, co stanowi element nieprzekazy-
walny tegoż posłania. Mają jednak świadomość i tego, że 
ich misja powierzona im przez Chrystusa trwać będzie „aż 
do skończenia świata” (Mt 28,20), stąd „zatroszczyli się o 
to, by ustanowić swych następców” (KKK 860; por. KK 
20), to jest biskupów, tworzących Kolegium Biskupów, 
wspomaganych przez kapłanów. Swoim bezpośrednim 
współpracownikom przekazali zadanie kontynuowania 
rozpoczętego przez siebie dzieła, zobowiązując ich do tro-
ski o przejęcie go przez odpowiednich mężów (KKK 861). 
W ten sposób trwa w Kościele sukcesja apostolska, bisku-
pi bowiem „z ustanowienia Bożego stali się następcami 
Apostołów jako pasterze Kościoła; kto więc ich słucha, 
słucha Chrystusa, a kto nimi gardzi, gardzi Chrystusem 
i Tym, który posłał Chrystusa” (KKK 862; por. KK 20).

Rys apostolskości odnosi się do całego Kościoła, po-
nieważ pozostaje on „w komunii wiary i życia ze swoim 
początkiem” i jest „posłany” na cały świat. Wynika stąd, 
że wszyscy wyznawcy Kościoła, „choć na różne sposo-
by, uczestniczą w tym posłaniu” (KKK 863). Biorąc to 
pod uwagę, Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje 
następnie na określone zadania, jakie wynikają z owego 
posłania. Najogólniej ujmując, jest to zadanie apostola-
tu. Powołanie chrześcijańskie jest ze swej natury powo-

łaniem do apostolstwa, rozumia-
nego jako „wszelka działalność 
Ciała Mistycznego, która zmierza 
do rozszerzenia Królestwa Chry-
stusa po całej ziemi” (KKK 863). 
Ponieważ źródłem i początkiem 
całego apostolstwa w Kościele 
jest Chrystus, przeto skuteczność 
apostolstwa, tak duchownych jak 
i świeckich, „zależy od ich żywe-
go zjednoczenia z Chrystusem”. 
Duszą zaś całego apostolstwa jest 
miłość, „czerpana przede wszyst-
kim z Eucharystii” (KKK 864).

o. Jan

Kościół 
jest 

apostolsKi

Kościół jest apostolski, gdyż jest 
zbudowany na trwałym fundamencie 
dwunastu Apostołów; jest nieznisz-
czalny; jest nieomylnie zachowy-
wany w prawdzie. Kościołem rzą-
dzi Chrystus przez Piotra i innych 
Apostołów, obecnych w ich następ-
cach: papieżu i Kolegium Biskupów. 
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przy parafii OO. Franciszkanów 
pw. Św. Karola Boromeusza we Wrocławiu 

 

Masz kłopoty z nauką?! 
Pragniesz pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności?! 

Nudzisz się?! Lub czujesz się samotny?! 
Masz ochotę na świetną zabawę?! 

A może chcesz odkryć swoje nieznane talenty?! 

 

 - znajdziesz pomoc w nauce i przy odrabianiu lekcji,  

 - czekają na Ciebie gry, zabawy i różne niespodzianki, 

- weźmiesz udział w zajęciach plastycznych, 

  - nauczysz się tańczyć, 

- wyjdziesz z nami na basen, do kina, teatru... 

         

☺ Nigdy nie będzie Ci smutno 

☺ Znajdziesz się w swoim ulubionym miejscu 

☺ W przerwie między zajęciami zjesz smaczny posiłek 

ZAPISY: CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 
W GODZINACH 1530 – 1830 W SALI NR 1  

(DOM KATECHETYCZNY, wejście od ulicy Oficerskiej) 
NALEŻY PRZYJŚĆ Z RODZICEM LUB OPIEKUNEM! 
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Mój pierwszy FSM już za mną. Zdecydowanie za szyb-
ko minął, jak wszystko, co dobre. Czas FSM-u był dla 
mnie niezwykłym przeżyciem. Mogłam robić to, co spra-
wia mi ogromną radość - oglądać ciekawe filmy, wysłu-
chiwać przejmujących świadectw, szaleć na koncertach, 
a także w ciszy i skupieniu rozmawiać z Panem podczas 
adoracji Najświętszego Sakramentu. W czasie wolnym 
można było porozmawiać, odpocząć i cieszyć się urokiem 
pięknej natury. Nawet nabożeństwa i msze, które kiedyś 
były dla mnie utrapieniem, jakoś dziwnie zbyt szybko się 
kończyły. Każdego dnia Bóg doświadczał mnie w inny 
sposób, odkrywał przede mną nowe tajemnice i pozwalał 
przytulać się do Swojego miłosiernego serca. 

Jednym z ważniejszych momentów podczas FSM-u 
była dla mnie modlitwa wstawiennicza. Kapłan dotarł 
w najskrytsze zakątki mojego serca, otworzyłam się przed 
nim ze swoimi troskami i słabościami, a On dał mi wiele 
cennych i świetnie pasujących do mnie wskazówek i rad. 
Przede wszystkim nakazał, abym przebaczyła samej so-
bie, bo skoro Bóg mi wybaczył, dlaczego ja sama wciąż 
chowam do siebie urazę i żal? To tak jakbym stawiała się 
wyżej niż Pan Bóg, a przecież to On jest Sędzią Sprawie-
dliwym. Podczas tej modlitwy nie doświadczyłam żad-
nych widzialnych działań Ducha Świętego, ale za to Bóg 
wlał w moje serce ogromny spokój i szczęście, tak że po 
skończeniu modlitwy przez kapłana nie miałam ochoty 
otwierać oczu.

Ponieważ hasłem tegorocznego FSM-u było PRZE-
MIENIENIE, ja sama postanowiłam sobie, że postaram 
zmienić swoje życie na lepsze. Chociaż wiem, że do mo-
jej przemiany jeszcze długa droga, nie poddam się. Będę 
walczyć o siebie, bo wiem, że Ty jesteś ze mną i będziesz 
mnie wspierać i podnosić, gdy upadnę. 

Dziękuję Ci Panie za to, że jak nikt mnie rozu-
miesz, nigdy we mnie nie wątpisz i uważasz mnie 
za swoją najwspanialszą córkę, mimo że tak często 
Cię ranię. Wierzę, że uda mi się dobrze przejść przez 
to trudne życie, bo będziemy szli przez nie razem, 
a Ty mnie poprowadzisz po właściwych ścieżkach. Już te-
raz mogę powiedzieć z pewnością, że mam prawdziwego 
PRZYJACIELA. Chwała Panu!!!

Paulina Blicharska

Franciszkańskie Spotkanie Młodych jest dla mnie 
przede wszystkim czasem wyciszenia i szczerej rozmowy 
z Bogiem. W codzienności często brakuje mi czasu na mo-
dlitwę albo po prostu o niej zapominam, a tutaj bez żadne-
go pośpiechu mogę siąść i trochę sobie z Nim „pogawę-
dzić'” o tym, co mnie boli, co mnie cieszy, podziękować za 
wszystko, co mi daje. Dzięki codziennym nabożeństwom, 
Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu doświad-
czyłam, jak wielką miłością darzy nas Jezus i jak cenna 
jest Jego obecność. Nie da się opisać tych uczuć, które 
wtedy towarzyszą. To jest coś... niewyobrażalnego. Niesa-
mowite jest jeszcze to, jaką radość daje wspólna modlitwa 
i jakie więzi rodzą się między ludźmi, którzy tak na-
prawdę się nie znają. Jak bardzo jednoczymy się trzy-
mając swoje ręce przy wymawianiu modlitwy „Ojcze 
nasz”. Ile satysfakcji daje najzwyklejszy 
uśmiech i rozmowa tak naprawdę o byle 
czym. Dzielenie się swoimi doświadcze-
niami i przeżyciami pozwoliło mi spojrzeć 
też z perspektywy innych uczestników 
i usłyszeć, jak bardzo Bóg działa w ich 
życiu. Bardzo ważnym dla mnie punktem 
Spotkania była spowiedź. Jest szczególna, 
bo w każdej chwili można podejść do ka-
płana i poprosić o pomoc. Porozmawiać 
z nim o swoich problemach i słabościach.

Dziękuję Panu, że mogłam uczestniczyć 
kolejny raz w tych rekolekcjach i poznać 
tak wielu wspaniałych ludzi!.

 Magda Szymaszek

F
r

a
n

c
iSZk

a
ń

Sk
ie S

Po
tk

a
n

ie m
ło

d
yc

h -  Św
ia

d
e

c
tw

a



List nie tylko do Parafian 18

Asia Kołacz: Kiedy na początku roku pojawił się pomysł 
pojechania na rowerach na Franciszkańskie Dni Młodych 
na Kalwarię Pacławską, to od razu zaczęliśmy rezerwo-
wać sobie czas na tę eskapadę. Przed samym rajdem nasz 
opiekun (o. Arek Dąbek) zorganizował kilka treningów, 
m.in. na Sobótkę, ale i sami również zbieraliśmy się i jeź-
dziliśmy - np. do Trzebnicy. Wyruszyliśmy 8 lipca 2013 
roku po porannej Mszy Świętej.
Paulina Kohyt: Nasz rajd zaczęliśmy od Mszy Świętej, 
by powierzyć się Bogu w czasie drogi. Zjedliśmy wspólne 
śniadanie i ruszyliśmy.
Asia Kołacz: Zaczęliśmy w ósemkę: 6 dziewcząt, 1 chło-
pak i oczywiście nasz opiekun. Na szczęście bagaże mieli-
śmy wiezione w busie przez br. Marcina. Pierwszego dnia 
przewidziany był najdłuższy etap, prawie 140 km. Dotar-
liśmy do Głogówka, gdy już się robiło ciemno.
Paulina Kohyt: Tak, pierwszy dzień był najdłuższy, ale 
kolejne dni zdawały się mijać jak… pstryknięcie palców. 
Tak mijały nam kolejne miasta: Głogówek, Katowice, 
Kraków, Tarnów, Jasło i Sanok.
Asia Kołacz: Nocowaliśmy w klasztorach franciszkań-
skich. Każdy dzień rozpoczynaliśmy wspólnym śniada-
niem i Eucharystią. Wszędzie, gdzie się zatrzymywaliśmy, 
byliśmy przyjmowani bardzo serdecznie.  
Niestety, nie wszyscy mogli dojechać do końca. Dwie na-
sze koleżanki musiały wracać wcześniej, dlatego od Sano-
ka jechaliśmy na rowerach już tylko w szóstkę.
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wakacji zdobyć kilka szczytów, a zwłaszcza jeden - naj-
ważniejszy i może dla niektórych najtrudniejszy, a miano-
wicie moją własną górę Tabor. Taka bowiem była tematy-
ka tegorocznego Franciszkańskiego Spotkania Młodychw 
Kalwarii Pacławskiej (21 - 27 lipca). Było to moje drugie 
Spotkanie, więc mniej więcej wiedziałam, jak to będzie 
wyglądać, ale… i tak doznałam wielkiego zaskoczenia, jak 
bardzo potrzebna była mi wspinaczka na tę Świętą Górę, 
gdzie mogłam zadecydować o swoim przemienieniu.  

Na ten drugi koniec świata, jakim jest ta Kalwaria, nie 
wybrałam się oczywiście sama. Towarzyszyła mi wspól-
nota, do której należę, Młodzież Franciszkańska z ulicy 
Kruczej. Mimo tego, że udaliśmy się tam zgraną grupą, 
każdy przeżywał dni spotkań samodzielnie, chociażby ze 
względu na różne miejsca zakwaterowania (pole namioto-
we, kamienica, Dom Pielgrzyma).

Plan każdego dnia był na pozór bardzo podobny (nabo-
żeństwo, konferencja, Msza św., praca w grupach, spotkanie 
z kimś sławnym i na koniec koncert lub występ), ale tak 
naprawdę codziennie działo się coś nowego.

Myślę, że najważniejsze były nabożeństwa tematycznie 
związane z główną myślą tegorocznego spotkania. Do mnie 
najmocniej przemówiło „Nabożeństwo rozesłania”, które 
odbyło się w ostatni dzień przed zakończeniem 26. FSM-u. 
Pomogło mi uzmysłowić sobie, co właściwie chcę przemie-
nić w swoim życiu, z jakimi problemami do rozwiązania 
tam przyjechałam. O. Piotr Wojnowski uświadomił nam 
- o czym może wcześniej nie myśleliśmy - że gdy Jezus 
zszedł z góry Tabor po Przemienieniu, wrócił do swojego 
normalnego życia. Tak samo my, wyjeżdżając z Kalwarii 
Pacławskiej będziemy musieli stawić czoła naszej codzien-
ności, nadal nie zmienionej. Teraz jednak wiemy, do czego 
dążyć i krok po kroku możemy wprowadzać rezultaty na-
szego FSM-owego przemienienia w życie.

Mimo, że wspaniale można spędzić czas podczas takich 
spotkań młodzieżowych i wiele można z nich wynieść dla 
siebie, tak naprawdę niewiele osób w moim przedziale 
wiekowym chce z nich korzystać. Dlaczego boją się szu-
kać Boga? Są różne powody i sytuacje, każdy ma inne, ale 
myślę, że głównym powodem jest odpowiedzialność za 
swoje czyny i odwaga, jaką trzeba mieć, żeby być osobą 
wierzącą. Nie twierdzę oczywiście, że fakt bycia katoli-
kiem jest równoważny z byciem nieomylnym i bez skazy 
grzechu, co zdarza się każdemu. Ale wierząc, pragniemy 
się zmienić na lepsze, dążymy całe życie do świętości, czy-
li do najbliższego i najczystszego kontaktu z Bogiem. 

Wiadomo, że każdy nastolatek wie najlepiej, co jest dla 
niego najlepsze i chce robić to, co lubi, ale prawda jest taka, 
że każdy z nich się boi. Czego? Głównie zmian, ale również 
wypowiedzenia na głos swoich poglądów, które inni będą 
uważać za  nudne, głupie i staroświeckie. Dlatego uważam, 
że takie wydarzenia,  jak Franciszkańskie Spotkanie Mło-
dych, powinny być bardziej promowane wśród młodzieży 
- nie tej, która chodzi regularnie na Mszę św., ale tej, która 
omija kościół szerokim łukiem. Po to, aby się przekonali, że 
bycie wierzącym nie jest głupie, a już na pewno nie nudne, nie 
z franciszkanami na FSM-ie!!

Ania Dutkowiak
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Paulina Kohyt: W Sanoku mieliśmy dzień prze-
rwy z powodu zapowiadanych opadów deszczu. 
Jednak ten dzień okazał się wspaniałą okazją, żeby 
o. Arek pokazał nam swoje rodzinne miasto. Po 
dniu przerwy ruszyliśmy do Ustrzyk Górnych.
Asia Kołacz: Po ośmiu dniach dotarliśmy w Biesz-
czady, gdzie zatrzymaliśmy się w Ustrzykach Gór-
nych. Tam spędziliśmy cztery dni na chodzeniu po 
górach. Pogoda była dobra do górskich wędrówek.
Paulina Kohyt: Zdobyliśmy Krzemieniec (szczyt, 
gdzie zbiegają się granice Polski, Słowacji i Ukra-
iny), Tarnicę (najwyższy szczyt polskich Biesz-
czad - 1346 m n.p.m.) oraz Połoniny: Caryńską 
i Wetlińską. Ostatniego dnia relaksowaliśmy się 
nad Soliną. 
Asia Kołacz: Jednak szybko trzeba było poże-
gnać góry, by dotrzeć na czas na FSM, który był 
głównym celem naszego rajdu. Tu jeszcze jedna 
rowerzystka z naszej ekipy musiała nas opuścić, 
by wracać do domu. Na Kalwarię Pacławską doje-
chaliśmy więc w piątkę 20 lipca, dzień przed roz-
poczęciem spotkania. Ostatniego dnia czekał nas 
najgorszy odcinek trasy - stromy, dwukilometrowy 
podjazd. Na szczycie zostaliśmy przywitani przez 
tych, którzy już byli obecni na Kalwarii. Udzielali-
śmy wywiadów i robiliśmy sobie zdjęcia szczęśli-
wi, że osiągnęliśmy zamierzony cel.
Paulina Kohyt: Ojciec Kuba Czajka był przygoto-
wany i czekał, byśmy przed kamerą opowiedzieli, 
jak było. Byliśmy pierwszą grupą, która przyjecha-
ła na FSM rowerami i to z drugiego końca Polski 
- łącznie 734 km!
W czasie rajdu były lepsze i gorsze dni. Czasem 
chciało się zejść z roweru, powiedzieć: „Ja dalej 
nie jadę”, ale reszta grupy zawsze mobilizowała do 
wysiłku. Dojeżdżało się do postoju, odpoczywało 
i znów wsiadało, bo „wszyscy jadą, to ja jeden nie 
będę jechał autem”. Kiedy indziej czuło się niedo-
syt, że było za mało kilometrów. Wtedy szliśmy na 
spacer, zwiedzaliśmy miasta...
Rajd obył się bez poważnych kontuzji i awarii. 
Zdarzyły się przebite dętki, ale to się przytrafia tak-
że podczas przejażdżek po Wrocławiu. 

Miejmy nadzieję, że to nie ostatni rajd grupy rowe-
rowej TAU!

RoweRem na FRanciszkańskie 
spotkanie młodych 2013 

wRocław - kalwaRia pacławska
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W dzisiejszych czasach modlitwa na różańcu wydaje 
się być lekceważona, niedoceniana, bo to takie… sta-
roświeckie modlić się na różańcu Teraz w XXI wieku, 
w dobie internetu i podboju kosmosu, to dla niektórych osób 
jest śmieszne. Często słyszy się takie lub podobne opinie. 
A mamy przecież doskonały przykład modlitwy na różań-
cu, dziś już błogosławionego Jana Pawła II! Papież nigdy 
nie rozstawał się z różańcem, był tak mocno złączony z tą 
różańcową modlitwą, że ,,zatapiał” się w niej cały. 

Ojciec Święty bł. Jan Paweł II (16 października 2002) 
w liście apostolskim zatytułowanym „Rosarium Virgi-
nis Mariae”, wprowadził nową część różańca, tajemnice 
światła, które uwzględniają lata publicznej działalności 
Pana Jezusa. Jan Paweł II dokonał tego uzupełnienia, aby 
różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać stresz-
czeniem Ewangelii.

W naszej parafii istnieje 17 ,,róż” różańcowych: 14 żeń-
skich i 3 ,,róże” męskie. Te ,,róże” w naszym Kole Żywego 
Różańca stanowią w większości osoby w podeszłym wie-
ku, są nawet takie osoby, które nie są w stanie same przyjść 
do kościoła na wymianę tajemnic, osoby chore, które 
w swoim domu modlą się na różańcu. Zelatorzy ,,róż” 
różańcowych odwiedzają swoich chorych Członków, 
przynosząc im tajemnicę z wymiany, aby w jedności 
z pozostałymi mogli modlić się w intencjach podanych na 
ten konkretny miesiąc, a przy tej okazji są to odwiedziny 
chorych Członków w ich domach.   

    
Na naszych spotkaniach podczas nabożeństwa w pierw-

szą niedzielę miesiąca, kiedy to właśnie odbywa się wy-
miana tajemnic, widać osoby, jak już wspomniałem, doj-
rzałe i starsze, brakuje natomiast osób w średnim wieku 
i młodych, które są przecież w naszej parafii.   

Z mojej obserwacji wynika, że dla niektórych jest to jak 
by „wstydliwe” - bo co powiedzą ludzie? Jak zareagują 
sąsiedzi? Często w rozmowach prowadzonych z ludźmi, 
zachęcając do zapisania się do Żywego Różańca, słyszy 
się taką odpowiedź: ,,Ja chodzę do kościoła i modlę się, to 
mi wystarczy”.  Czy aby na pewno?  

Odmówienie jednego dziesiątka różańca dziennie, nie 
zabiera nam więcej czasu jak 3 - 4 minuty.  A przecież kie-
dy idę lub jadę do pracy, do miasta, na zakupy, do szkoły, 
to właśnie w czasie tej drogi mam czas i nie muszę modlić 
się z różańcem w ręku - wystarczą mi palce u rąk, aby 
odmówić jedną dziesiątkę różańca.

Sam doświadczyłem tego przed laty, kiedy jadąc auto-
busem patrzyłem beztrosko w okno i w pewnym momen-

koło

Tajemnica V bolesna
Na Golgocie Jezus składa za nas w ofie-

rze swoje życie. Wybiła godzina naszego 
odkupienia. Przedziwna jest tajemnica 
śmierci Chrystusa, który przez śmierć 
swoją uśmiercił śmierć naszą i przywró-
cił nam życie. Syn Boży poddał się pra-
wu śmierci, ale Matkę swoją przed nią 
uchronił. Dopuścił tylko do zaśnięcia, ale 
zaraz sprawił cud wniebowzięcia. Przez 
co chciał powiedzieć, że skuteczna jest 
Jego męka dla każdego z nas.

Matko życia, Ty staniesz na czele orsza-
ku zmartwychwstałych, bo Ciebie nie do-
tknął cień śmierci. Wielbimy Cię w tym 
przywileju, który wysłużył Ci Twój Syn. 
Pragniemy podążać za Tobą i innych tą 
drogą prowadzić.
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cie uświadomiłem sobie, że tracę bezpowrotnie czas, który 
mogę przecież wykorzystać na modlitwę różańcową. I tak 
się zaczęło. Teraz zawsze gdziekolwiek idę lub jadę, cza-
sem jest to tylko jedna dziesiątka różańca, ale gdy jadę 
nieco dalej od domu, często jest to jedna cząstka różańca, 
a w drodze powrotnej kolejna cząstka.  

Odpusty, których mogą dostąpić osoby pod zwykłymi 
warunkami osiem razy w roku, czyli:  

w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,• 
w dniu narodzenia Pana Jezusa (25 XII),• 
w dniu Ofiarowania Pańskiego (2 II),• 
w dniu Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),• 
w dniu Zmartwychwstania Pańskiego,• 
w dniu Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),• 
w święto Królowej Różańca Świętego (7 X),• 
w uroczustość Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).• 

Zauważmy, ile łask otrzymujemy wynikających z przy-
należności do Żywego Różańca! To całe bogactwo, którego 
tak na co dzień nie dostrzegamy, łaski, które spływają nie 
tylko na nas, ale przede wszystkim na nasze rodziny! Często 
w naszych modlitwach prywatnych modlimy się przecież 
o łaskę zdrowia, o pomoc w trudnych sprawach… A jeżeli 
się modlimy i prosimy, to znaczy, że wierzymy, że ufamy, 
że po prostu nasza prośba zanoszona w modlitwie będzie 
wysłuchana.  

Trzeba nam też wiedzieć o sile modlitwy w grupie 
– w tym przypadku w ,,róży” różańcowej. Każda modli-
twa ma swoją moc i siłę, ale modlitwa w grupie jest moc-
niejszą modlitwą - w jedności jest siła!

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną wspól-
notą modlitewną jest Stowarzyszenie Żywego Różańca, 
założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie 
w roku 1826. ,,Najważniejszą rzeczą i najtrudniejszą jest 
uczynić różaniec modlitwą wszystkich” - napisała wtedy 
Paulina.  

Odmawiając codziennie jedną tajemnicę różańca 
w ,,róży”, to tak, jak by wszyscy odmawiali cały różaniec. 
Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa.

Rozmaite bywają powody, kiedy uciekamy się w modli-
twie do Matki Bożej. Ona zawsze chętnie wysłuchuje nas, 
gdy oddamy się Jej, gdy w modlitwie różańcowej prosić 
Ją będziemy – otrzymamy wg obietnicy.  To tak podobnie, 
jak z naszą ziemską matką, która nas zrodziła, wychowy-
wała, uczyła nas pierwszej modlitwy, opiekowała i pielę-
gnowała, a gdy się polała krew na rozbitym kolanie - przy-
tulała do siebie. Tak Ona, Matka Boża i Matka wszystkich 
ludzi, Królowa Różańca Świętego, zaopiekuje się Tobą, 
jeżeli Ty będziesz w codzienności przeżywać tajemnice 

radosne, światła, bolesne i chwalebne we własnym życiu. 
A największą pomocą w tym mogą być różaniec i szka-
plerz - ,,szkaplerz noś, a na różańcu proś”.

Polski poeta Kazimierz Przerwa Tetmajer napisał kie-
dyś, że ,,co się po górach nachodzisz, to się nachodzisz, 
to twoje”. A ja dodam od siebie: ,,co się namodlisz, to się 
wymodlisz, to też jest twoje”. 

 
Z Żywym Różańcem pielgrzymujemy do różnych sank-

tuariów w kraju np. do Strażniczki Wiary w Bardzie Ślą-
skim, Świebodzina i Rokitna (zdjęcia są na stronie para-
fialnej www.boromeusz.franciszkanie.pl), Częstochowy, 
Lichenia, Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wado-
wic, a ostatnio do Loretto k/Wyszkowa.   

Zachęcam więc wszystkich Parafian i Czytelników 
,,Listu nie tylko do Parafian” do pielgrzymowania z nami, 
a przede wszyskim do zapisania się do ,,róży” różańcowej. 
Liczymy nie tylko na panie, liczymy również na panów, 
liczymy w szczególny sposób na młodych, odważnych 
i tych wszystkich, którym bliska jest modlitwa różańcowa 
i wieczna nagroda w niebie. 

Chętnych zapraszam do kontaktu w zakrystii!

Antoni Czerniak

Żywego róŻańca
w parafii Świętego Karola Boromeusza

A propos…

Ci, którzy zarzucają, że modlitwa na różańcu, to bezmyśl-
ne klepanie zdrowasiek… czasem chyba mają rację. Bo nie 
uwierzę, że ktoś rozmyśla nad poszczególnymi tajemnicami, 
jeśli paciorki różańca przesuwa w dłoni podczas Mszy św.! 
Trudno uwierzyć w aż taką podzielność uwagi.

A że rozważanie tajemnic jest tak bardzo istotne, pokazał 
nam bł. Jan Paweł II. To on przecież dołączył nowe Tajemnice 
Światła, pokazując tym samym, jak ważne jest to, by podczas 
różańcowych modlitw nie zabrakło refleksji nad konkretnym 
wydarzeniem z historii zbawienia. Myślę, że tak bardzo leżało 
mu to na sercu…

Nie na darmo przecież ukazuje się tak wiele książeczek 
z rozważaniami różańcowymi. Można by je wyliczać bez koń-
ca. Wystarczy jednak zajrzeć do naszego parafialnego sklepi-
ku, tam na pewno każdy znajdzie taką pomoc i podpowiedź. 

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie 
wymagali” – te słowa Jana Pawła II wygłoszone na Jasnej 
Górze w 1983 roku idealnie wprost pasują także do sposo-
bu codziennego realizowania tej pięknej modlitwy – modlitwy 
różańcowej!

obserwator
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BIBLIJNY 
ALFABET

- o -
Oko:  Ślepota występowała w czasach biblijnych bardzo często, dlatego oko było szczególnie cennym organem 
(Pwt 32,10). Zgodnie z powszechnym przekonaniem, oko odzwierciedlało wewnętrzne życie człowieka. Można 
mieć zatem wzrok miłosierny (Prz 22,9), oczy wyniosłe (Iz 2,11), oko złe (Pwt 15,9), chciwe (Syr 31,13), pokorne 
(Hi 22,29), „pełne kobiety cudzołożnej” (2 P 2,14). Zgodnie z Biblią, oko przekazuje też do wnętrza człowie-
ka bodźce zewnętrzne: „serce podąża za okiem” (Hi 31,7), „niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, 
czym jest nadzieja waszego powołania” (Ef 1,18). Oko jest też światłem ciała: „Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe 
twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, twoje ciało będzie w ciemności” (Mt 6,22n).  Oko 
w Biblii jest też symbolem wszechwiedzy Boga (Za 4,10): oczy Boga ogarniają „wszystkie drogi ludzkie i docie-
rają w zakątki najbardziej ukryte (Syr 23,19, Hbr 4,13). „Oczy Pana strzegą rozsądku” (Prz 22,12). Na określenie 
człowieka, którego Bóg ma w swojej szczególnej pieczy, używa się określenia „źrenica oka”: Pan opiekował się 
swoim ludem, „strzegł go jak źrenicy swego oka” (Pwt 32,10).

Ogień: W czasach biblijnych ogień rozniecano albo poprzez pocieranie dwóch kawałków drewna, albo, później, 
poprzez uderzanie metalem o kamień. W związku ze zdolnością ognia do topienia metali i spalania zanieczysz-
czonych przedmiotów, ogień zaczęto postrzegać jako siłę oczyszczającą, a ze względu na jego niematerialność 
i to, że jest źródłem światła, jako znak Bożej obecności oraz symbol Bożej niedostępności i odmienności. Dlatego 
objawieniom Boga często towarzyszy ogień: Bóg objawia się w płonącym krzewie (Wj 3,2nn) oraz towarzy-
szy Izraelitom podczas ucieczki z Egiptu w postaci słupa obłoku i słupa ognia, a na górze Horeb ogłasza swoje 
przymierze „spośród ognia” (Pwt 4,2). Izraelici wierzyli, iż ogień na ołtarzu ofiarnym w Świątyni Jerozolimskiej 
rozpalił sam Bóg (Kpł 9,24). Ogień ten nigdy nie powinien zgasnąć (Kpł 6,2.5nn) – w 2 Mch 1,19-2,1 czytamy, 
że przetrwał on, ukryty w wyschniętej studni, zburzenie Świątyni Salomona oraz czasy wygnania babilońskiego. 
Podczas Zesłania Ducha Świętego języki ognia symbolizowały obecność Boga. Sformułowanie, że Syn Boży bę-
dzie chrzcił „duchem i ogniem” (Mt 3,11)  wskazuje, podobnie jak świetlista postać Jezusa w czasie Przemienienia, 
na Jego Boską naturę. W Starym Testamencie ogień może być również wyrazem niszczycielskiego gniewu Boga 
(Iz 6,15nn; Am 1,4.7) oraz obrazem wielkich katastrof w historii ludzkości. Te tradycje doprowadziły do rozwinię-
cia się w judaizmie wyobrażeń o ogniu piekielnym, które zostały przejęte przez chrześcijan (Mk 9,47nn; 2 P 3,7). 

Oliwa:  W czasach biblijnych oliwę pozyskiwano z oliwek, które rozgniatano w moździeżach lub rozdeptywano 
w tłoczniach. Oliwa była stosowana w różnych rodzajach potraw, jako środek leczniczy (Łk 10,34), jako materiał 
opałowy w lampach (Wj 27,20), a także, z dodatkami zapachowymi, jako środek do pielęgnacji ciała oraz do na-
maszczania kapłanów i przedmiotów do kultu (Wj 30,23-25). Oliwa, jako jeden z najwartościowszych produktów 
Palestyny, była także ważnym towarem eksportowym (1 Krl 5,25). Uchodzi w Biblii za symbol radości, zabawy 
i obfitości (Ps 23,5) oraz wiary i Ducha (2 Kor 1,21n). 

 oprac. Dorota Kuchta

- o -
15 sierpnia 2013 roku o godz. 16:50 w Bazylice Mniejszej pw. św. Krzyża w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 

odbył się Uroczysty Koncert z okazji: 
Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Święta Wojska Polskiego oraz 93. rocznicy Cudu nad Wisłą.
Koncert był pod wysokim Patronatem JE ks. Kazimierza Kardynała Nycza, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, 

oraz Marszałka Województwa mazowieckiego Adama Struzika.
Wystąpili:

FILHARMONIA KAMERALNA WARSZAWA pod dyrekcją STANISŁAWA WINIARCZYKA 
oraz soliści Teatru Wielkiego w Warszawie; prowadzenie – Jan Janusz Greber

 .
Koncert mógł się odbyć dzięki szczególnej szczodrobliwości Darczyńcy i Sponsora 

POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN  SA, 
za co bardzo, bardzo serdecznie i gorąco dziękujemy Panu Prezesowi Jackowi Krawcowi i całemu Zarządowi.

Dziękujemy również Zarządowi Polskiego Górnictwa Nafowego i Gazownictwa SA, 
który również przyczynił się do realizacji tego dzieła.
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DEKRET
aby imię Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, 
zostało odtąd włączone do Modlitw eucharystycznych II, III i IV,

w trzecim wydaniu typicznym Mszału Rzymskiego,
zaraz po imieniu Najświętszej Maryi Panny

 

Św. Józef z Nazaretu, ustanowiony w Bożym planie zbawienia głową Rodziny naszego Pana Jezusa Chrystusa i spra-
wujący nad Nim ojcowską opiekę, wypełnił doskonale otrzymaną łaskę i powierzone mu zadanie. Związany mocno 
z początkiem tajemnicy ludzkiego zabawienia jest też przykładem niezwykłej pokory, która w wierze chrześcijańskiej 
służy do osiągnięcia wzniosłych celów, oraz obrazem zwyczajnych, ludzkich, prostych cnót, koniecznych aby być 
dobrymi i prawdziwymi świadkami Chrystusa. Dzięki nim, ów Sprawiedliwy mąż, troszcząc się z miłością o Bożą 
Rodzicielkę i poświęcając się z radością wychowaniu Jezusa Chrystusa, stał się opiekunem najcenniejszych skarbów 
Boga Ojca, a ciesząc się na przestrzeni wieków nieustannym kultem ludu Bożego, wspomagał mistyczne ciało Jezusa, 
czyli Kościół.

Wierni Kościoła Katolickiego mieli zatem do Świętego Józefa nieprzerwane nabożeństwo, oddając w uroczystych 
ceremoniach cześć najczystszemu Oblubieńcowi Bożej Rodzicielki i Patronowi w niebie Kościoła powszechnego. Dla-
tego też Błogosławiony Jan XXIII, w czasie II Soboru Watykańskiego, nakazał włączyć jego imię do pradawnego 
Kanonu Rzymskiego. Papież Benedykt XVI z kolei, zważając na prawdę o świętych obcowaniu i na obecność świę-
tych w naszym ziemskim pielgrzymowaniu aby doprowadzić nas do Chrystusa i z Nim zjednoczyć, przyjął łaskawie 
i zaaprobował kolejną pobożną prośbę, wyrażaną w różnych częściach świata, którą niedawno potwierdził także papież 
Franciszek.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, po uważnym rozważeniu sprawy i na mocy uprawnień otrzy-
manych od Ojca Świętego Franciszka, chętnie zarządza zatem, aby imię Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej 
Maryi Panny, zostało odtąd włączone do Modlitw eucharystycznych II, III i IV, w trzecim wydaniu typicznym Mszału 
Rzymskiego, zaraz po imieniu Najświętszej Maryi Panny, w następującym brzmieniu: w II Modlitwie eucharystycznej: 
«ut cum beata Dei Genetríce Virgine Maria, beato Ioseph, eius Sponso, beatis Apostolis»; w III Modlitwie eucharystycz-
nej: «cum beatissima Virgine, Dei Genetrice, Maria, cum beato Ioseph, eius Sponso, cum beatis Apostolis»; w IV Mo-
dlitwie eucharystycznej: «cum beata Virgine, Dei Genetrice, Maria, cum beato Ioseph, eius Sponso, cum Apostolis».

Jeśli chodzi o teksty w języku łacińskim, należy posłużyć się tymi właśnie sformułowaniami, które od tej pory ogła-
sza się jako typiczne. Jeśli chodzi o tłumaczenia na najbardziej popularne języki zachodnie, Kongregacja przedstawi je 
w najbliższym czasie. W przypadku tłumaczeń na inne języki, zgodnie z przepisami prawa, powinny zostać przygotowa-
ne przez właściwe Konferencje Biskupów i zatwierdzone przez Stolicę Świętą za pośrednictwem tejże Kongregacji.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,  
1 maja 2013, św. Józefa, rzemieślnika.

Antoni Kard. Cañizares Llovera Prefekt
 + Artur Roche Arcybiskup Sekretarz

II Modlitwa eucharystyczna: 
z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, ze świętymi Apostołami...;
III Modlitwa eucharystyczna: 
z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, ze świętymi Apostołami...;
IV Modlitwa eucharystyczna: 
z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, z Apostołami....
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Tysiące młodych Polaków jeździ od lat do Taizé, ale 
niewielu zna tę postać i zdaje sobie sprawę z jej wpływu 
nie tylko na kształt nauczania we Wspólnocie z Taizé, ale 
i na cały ruch ekumeniczny. Może teraz, gdy wielu za-
czyna przygotowywać się do wyjazdu na kolejne Europej-
skie Spotkanie Młodych organizowane przez Wspólnotę 
z Taizé w końcu tego roku w Strasburgu, warto sobie przy-
bliżyć biografię tego wybitnego teologa.

Max Thurian to teolog o niezwykłej dro-
dze życiowej. Sam o sobie mówił: „Celem 
całej mojej pracy było rozjaśnienie drogi, 
która prowadzi nas ku pojednaniu chrześci-
jan i ku widzialnej jedności Kościołów”. 

Urodził się 16 sierpnia 1921 roku 
w rodzinie protestanckiej w Genewie. 
Tam też odbył studia teologiczne i zo-
stał pastorem Kościoła reformowane-
go. W 1942 roku poznał Rogera Schut-
za – założyciela Wspólnoty z Taizé, do 
którego się przyłączył, stając się jednym 
z pierwszych siedmiu braci tej wspólnoty, 
która jako swój podstawowy charyzmat 
uznaje poszukiwanie jedności wśród po-
dzielonych chrześcijan. Brat Max przez 
długie lata był subprzeorem Wspólnoty 
z Taizé i wywarł na nią znaczący wpływ 
zarówno teologiczny, jak i duchowy. Od 
początku życia w Taizé poświęcił się ba-
daniom teologicznym oraz liturgicznym 
i rozpoczął współpracę na polu ekumenicz-

nym z działającą we Francji Grupą z Dombes oraz Świa-
tową Radą Kościołów w Genewie, gdzie z czasem stał się 
jednym z wiodących teologów dialogu ekumenicznego. 
Papież Jan XXIII zaprosił braci Rogera i Maxa do udziału 
w obradach Soboru Watykańskiego II w charakterze ob-
serwatorów, a Paweł VI powołał brata Maxa jako obser-
watora do posoborowej Rady Liturgicznej (Consilium). 
W roku 1970 Max Thurian włączył się w prace teologiczne 
Komisji „Wiara i Ustrój” przy Światowej Radzie Kościo-
łów, a od roku 1979 został przewodniczącym stałej Ko-
misji redakcyjnej ostatecznej wersji Dokumentu z Limy 
(„Baptism, Eucharist, Ministry”), przyjętego przez tę Ko-
misję w styczniu 1982 roku. To uzgodnienie ekumenicz-
ne stało się jednym z kamieni milowych w historii ruchu 
ekumenicznego. Jest on także autorem „Liturgii z Limy” 

Max 
Thurian

 
teolog 

Wspólnoty 
z Taizé
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dołączonej do tego dokumentu, będącej praktycznym od-
zwierciedleniem osiągniętego zbliżenia doktrynalnego 
w zakresie Eucharystii. 

3 maja 1987 roku w Neapolu, gdzie był wykładowcą na 
Wydziale Teologicznym, ku konsternacji wszystkich, za-
równo ze strony protestanckiej, jak i katolickiej oraz samej 
Wspólnoty z Taizé, w wieku 66 lat przyjął święcenia ka-
płańskie w Kościele katolickim. Swoją decyzję tłumaczył 
efektem wieloletniej drogi osobistych poszukiwań ducho-
wych, teologicznych i liturgicznych oraz doświadczeń 
z dialogu ekumenicznego – tak pisał o tym do przyjaciół 
z Grupy z Dombes: „Od dawna w głębi duszy czuję się 
katolikiem”. W 1992 roku papież Jan Paweł II mianował 
go członkiem watykańskiej Międzynarodowej Komisji 
Teologicznej i konsultorem Kongregacji ds. Duchowień-
stwa. Brat Max marł 15 sierpnia 1996 roku w Genewie, 
a pochowany został w Taizé na małym cmentarzu przy sta-
rym kościółku romańskim, gdzie spoczywają inni bracia 
Wspólnoty.

Ogromny dorobek teologiczny brata Maxa Thuriana 
już za jego życia doczekał się ciekawych opracowań. Po 
polsku wydano zaledwie trzy pozycje tego autora: O Eu-
charystii i modlitwie (Kraków 1987), Maryja Matka Pana 
(Warszawa 1990), Tożsamość kapłana (Kraków 1996) oraz 
mały zbiór kilkudziesięciu myśli wyjętych z jego najważ-
niejszego dzieła zatytułowany Eucharystia (Miarki 2005). 
Spuściznę teologa Wspólnoty z Taizé można zasadniczo 
podzielić na dwie części powiązane z etapami jego biogra-
fii teologicznej. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
XX wieku napisał szereg ważnych prac zmierzających do 
pogłębienia istotnych kwestii ekumenicznych, zwłaszcza 
dotyczących rozumienia poszczególnych sakramentów, 
co miało pomóc w poszukiwaniu płaszczyzny wzajemne-
go zrozumienia pomiędzy podzielonymi Kościołami. Od 
roku 1970 natomiast zdecydowana większość jego publi-
kacji jest bezpośrednim wynikiem zaangażowania w przy-
gotowanie Dokumentu z Limy, a następnie z jego recepcją. 
Patrząc z dzisiejszej perspektywy bezwzględnie najważ-
niejszym dziełem Thuriana jest wydana po raz pierwszy 
w 1959 roku L’eucharistie. Mémorial du Seigneur. Sa-
crifice d’action de grâce et d’intercession (Eucharystia. 
Pamiątka Pana. Ofiara dziękczynna i wstawiennicza). 
Książkę tę należy uznać już za klasyczną pozycję XX-
wiecznej teologii, gdyż pomimo upływu ponad 50 lat, do 
dziś docenia się jej nowatorski wkład i jest stale cytowana, 
jako przełomowy punkt odniesienia w fundamentalnych 
pracach z zakresu teologii Eucharystii, zwłaszcza w kon-
tekście ekumenicznym. Istotą trwałej wartości tego dzie-
ła Thuriana jest wnikliwe ukazanie znaczenia biblijnego 
pojęcia „pamiątki” (hebr. zikkaron, gr. anamnesis) jako 
kluczowego dla teologicznej interpretacji Eucharystii. 
Dzięki jego badaniom chrześcijanie wszystkich wyznań 
mogli zbliżyć się we wspólnym rozumieniu Eucharystii, 
odkrywając jeszcze głębiej sens nakazu Jezusa z Ostatniej 
Wieczerzy: To czyńcie na moją pamiątkę! 

ks. dr Jacek Froniewski

...do Trzebnicy - 19 października

„Moje świadectwo wiary” to hasło tegorocznej piel-
grzymki do Trzebnicy, która odbędzie się 19 października 
2013 roku. 

Wyjście z Katedry Wrocławskiej nastąpi o godz. 6.00, 
a zakończenie wspólną Mszą Świętą przy ołtarzu polo-
wym w Trzebnicy ok. godz. 16.00. 

NIE MA ZAPISÓW – należy przyjść do katedry i włą-
czyć się do danej grupy. Wszystkich wiernych - piel-
grzymów, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli 
pielgrzymować pieszo, zachęcam bardzo i zapraszam do 
wspólnego uczestnictwa w Eucharystii.

Z Maryjnym pozdrowieniem Główny Przewodnik Pielgrzymki 
ks. Stanisław Orzechowski.

Program Pielgrzymki do Trzebnicy
• 6.00 – zawiązanie pielgrzymki i wyjście z Katedry 

Wrocławskiej.
postój I - most na Widawie – Krzyżanowice.• 
postój II – Malin.• 
postój III - Wysoki Kościół.• 
ok. 15.30 - wejście do Trzebnicy - przejście wokół grobu • 
św. Jadwigi.
16.00 - Msza św. (na ołtarzu polowym przy dobrej po-• 
godzie)
powrót: szynobusem Kolei Dolnosląskich o godz. 18.25, • 
indywidualnie lub PKS z Trzebnicy 

PaźdZiernikowa

PieSZa

PielgrZymka...
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Sakrament Chrztu św. przyjęli Odeszli do Pana

Sakrament Małżeństwa zawarli
Marcin Olszowy i Magdalena Anna Soja
Jerzy Zbigniew Jaworski i Zofia Elżbieta Mazur
Piotr Bartłomiej Kozikowski i Barbara Szalaty
Dawid Ozimek i Hanna Żeglińska
Wojciech Czerniatowicz i Julia Kamila Różewicz
Mariusz Robert Szymoniak i Izabela Anna Zajdel
Maciej Maria Setkowicz i Marta Anna Pelizg
Albert Sikorski i Dominika Danuta Olejnik
Damian Krzysztof Lilla i Lauren Elizabeth Lundin
Tadeusz Michalski i Danuta Stanisława Klessen
Paweł Wojciech Porada i Magdalena Ewa Gawrońska
Adrian Nawłoka i Urszula Joanna Bakuń
Konrad Jan Iwanowski i Zofia Karolina Wyszyńska
Maciej Piotr Nowicki i Anna Maria Kęsicka
Paweł Ireneusz Jankowski i Magdalena Helena Płomińska
Mateusz Klaudiusz Szafrański i Edyta Maria Kilarska
Emil Jadaluk i Małgorzata Sochalska
Artur Nowak i Jolanta Aniela Rodzik
Sebastian Mirosław Adasiak i Agnieszka Ćwiek
Rafał Sławomir Rękosiewicz i Patrycja Maria Żurawska
Łukasz Andrzej Studziński i Daria Baszak
Wojciech Mirosław Skoczylas i Agata Małgorzata Chochowska
Wojciech Grzegorz Potocki i Katarzyna Maria Czuchra
Michał Kamil Kossakowski i Ewelina Natalia Ślifierz
Rafał Jakub Mastalerek i Ewelina Anna Wieczorek
Krzysztof Jan Jarosławski i Aleksandra Kmieciak
Grzegorz Marek Batycki i Joanna Karolina Murzyńska
Arkadiusz Ziemowit Kucharek i Barbara Martyniuk
Mirosław Filipiak i Katarzyna Ewa Drzazga

Helena Brylewska ur. 01.01.1923 + 15.06.2013
Antoni Olechniewicz ur. 07.06.1929 + 19.06.2013
Jan Majorczyk ur. 17.01.1922 + 22.06.2013
Janina Oszczypek ur.11.08.1919 + 20.06.2013
Kazimierz Komarowski ur. 20.04.1917 + 21.06.2013
Bronisława Dudzińska ur. 29.01.1929 + 22.06.2013
Józef Możdżeń ur. 16.07.1929 + 24.06.2013
Katarzyna Malik ur. 16.10.1924 + 24.06.2013
Halina Kapica ur. 19.12.1957 + 24.06.2013
Helena Dywan ur. 03.09.1930 + 25.06.2013
Regina Ogiełło ur. 01.09.1922 + 25.06.2013
Zbigniew Brzechffa ur. 03.02.1930 + 25.06.2013
Stanisław Wilk ur. 16.07.1921 + 26.06.2013
Marianna Breitmeier ur. 16.03.1915 + 26.06.2013
Michał Szczęsny ur. 01.10.1916 + 01.07.2013
Barbara Bajorek ur. 09.08.1937 + 03.07.2013
Czesław Radziejewski ur.17.07.1924 + 06.07.2013
Genowefa Kucharczyk ur. 24.10.1934 + 08.07.2013
Anastazja Maraszek ur.23.12.1928 + 10.06.2013
Zofia Krawczyk ur. 21.10.1945 + 10.06.2013
Marian Urbański ur. 15.08.1957 + 11.07.2013
Michał Wasylkiewicz ur. 05.01.1929 + 12.07.2013
Jerzy Janczewski ur. 28.03.1938 + 12.07.2013
Helena Suchan ur. 28.10.1927 + 14.07.2013
Irena Fogt ur. 28.10.1922 + 18.07.2013
Jan Palka ur. 23.11.1928 + 21.07.2013
Jan Andrzej Mikoszewski ur. 27.04.2013 + 22.07.2013
Józef Szczepanik ur. 15.03.1933 + 24.07.2013
Monika Kolonko ur. 25.08.1924 + 26.07.2013
Józef Waluk  ur. 18.04.1921 + 23.07.2013
Jakub Piekarski ur. 20.06.1977 + 29.07.2013
Marek Kraszewski ur. 06.07.1956  + 31.07.2013
Kazimierz Kałużny ur. 08.02.1935 + 02.08.2013
Zofia Wieleba ur. 12.12.1935 + 07.08.2013
Henryk Woźniakowski ur. 11.02.1921 + 07.08.2013
Hieronim Kuta ur. 16.05.1929 + 05.08.2013
Henryk Wolski ur. 18.10.1948 + 13.08.2013
Ewa Anna Jakubowska ur. 08.08.1959 + 16.08.2013
Tadeusz Szutko ur. 13.04.1938 + 18.08.2013
Stanisław Delipacy ur. 04.05.1944 + 18.08.2013
Halina Karwadzka-Szeroka ur. 17.07.1945 + 17.08.2013
Augustyn Surma ur. 03.09.1931 + 21.08.2013
Andrzej Marian Bularz ur. 06.10.1946 + 21.08.2013
Seweryn Edmund Franczak ur. 16.11.1941 + 21.08.2013
Helena Ossowska ur. 08.01.1929 + 25.08.2013
Alicja Bielecka ur. 31.10.1963 + 18.08.2013
Maria Lesiów ur. 13.05.1922 + 16.08.2013
Karina Korzyniewska ur. 03.03.1975 + 28.08.2013
Zygmunt Bachlaj ur. 07.04.1947 + 29.08.2013
Teresa Dominek ur. 06.06.1936 + 30.08.2013
Stanisław Ciepłoch ur. 28.10.1923 + 31.08.2013
Marta Greczyło ur. 12.04.1936 + 02.09.2013
Dariusz Monasterski ur. 27.01.1957 + 28.08.2013
Wiktoria Zabielin ur. 11.07.1946 + 04.09.2013
Tadeusz Bębenek ur. 14.05.1947 + 03.09.2013
Jadwiga Zielińska ur. 25.10.1934 + 07.09.2013
Kazimiera Wohfeld ur. 23.10.1925 + 05.09.2013
Janusz Firlej ur. 14.01.1951 + 05.09.2013

Miłosz Olszowy s. Marcina i Magdaleny
Karol Gerard Kubiak – Hewko s. Piotra i Małgorzaty
Antoni Tadeusz Borkowski s. Marcina i Aleksandry
Mikołaj Westwalewicz s. Mariana i Małgorzaty
Emil Godlejewski s. Tomasza i Swietłany
Izabela Dyba c. Dariusza i Anety
Oliwia Hanna Uznańska c. Łukasza i Beaty
Amanda Eliza Baczyńska c. Oskara i Anny
Nina Anna Nagrodzka c. Damiana i Agnieszki
Filip Ryszard Marzec s. Macieja i Justyny
Jan Tadeusz Stawarz s. Wojciecha i Joanny
Hanna Rosiak c. Piotra i Magdaleny
Adrian Paweł Białozor s. Pawła i Eweliny
Nina Aleksandra Muniowska c. Michała i Agnieszki
Martyna Aniela Demska c. Rafała i Agnieszki
Martyna Pałaszewska c. Andrzeja i Iwony
Patrycja Maria Dendura c. Adrianny
Amelia Karolina Gąsieniec c. Piotra i Beaty
Jan Bartosz Stachurski s. Bartosza i Anny
Inga Ostruszka c. Jacka i Anny
Kinga Dominika Werner c. Daniela i Marzeny
Rita Maria Polak c. Aleksandra i Magdaleny
Borys Feliks Warchałowski s. Mariusza i Moniki
Krzysztof Arkadiusz Kucharek s. Arkadiusza i Barbary
Antonina Ferdek c. Pawła i Justyny
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Porządek Mszy św.

Niedziele:
7.00 Msza św.
8.30 Msza św.
10.00 Msza św. dla młodzieży 
11.30 Msza św. dla dzieci
13.00 Suma parafialna
16.00 Msza św. w języku angielskim
19.00 Msza św. 
20.00 Msza św.

Dni powszednie:.
7.00 Msza św. w Kaplicy Matki Bożej Łaskawej
8.00 Msza św.
8.30 Msze św. pogrzebowe
 (w święta i uroczystości godz. 9.00) 
12.00 Msza św. w różnych intencjach 
18.00 Msza św.

Sakrament pojednania

Spowiadamy codziennie podczas Mszy św. 
W ciągu dnia możliwa jest spowiedź w klasztorze 

(dyżurny kapłan – domofon nr 126). 
W przypadkach nagłych (np. wezwania do umie-

rających) spowiadamy w każdym czasie (tel. 71-
361 52 65).

Kancelaria parafialna jest czynna:

w poniedziałki, środy i piątki 
od 9:00 do 10:00 oraz od 15:30 do 17:30

oprócz I piątków miesiąca, świąt i uroczystości

Więcej informacji dotyczących spraw kancelaryjnych
oraz porządku nabożeństw dostępne jest na stronie:

www.boromeusz.franciszkanie.pl

Historia mojego życia nie jest zbyt dłu-
ga (29 lat), więc i ta prezentacja mojej 
osoby, także nie będzie zbyt długa.

Pochodzę z Gryfic w Zachodniopo-
morskiem. Tam też skończyłem szkołę 
średnią – technikum ekonomiczne i bez-
pośrednio po maturze wstąpiłem do Za-
konu Braci Mniejszych Konwentualnych  
- Franciszkanów, Prowincji św. Antonie-
go i bł. Jakuba Strzemię w Krakowie. 
Po ukończonych studiach w seminarium 
franciszkańskim w Krakowie i po przyjęciu święceń kapłań-
skich 2 czerwca 2012 roku, zostałem skierowany do pracy 
w klasztorze Ratingen (Niemcy). Jednak po roku pobytu 
w Niemczech, powróciłem do Polski. Od 1 lipca, decyzją 
Ojca Prowincjała, otrzymałem skierowanie do pracy dusz-
pasterskiej w naszym franciszkańskim klasztorze we Wro-
cławiu. Ucieszyła mnie ta wiadomość, gdyż z tym miejscem 
wiąże się wiele dobrych wspomnień, ponieważ odbywałem 
tutaj wiele praktyk duszpasterskich związanych z nauką 
w seminarium.

W naszej parafii zajmować się będę oprócz codziennej pra-
cy duszpasterskiej, pracą z młodzieżą akademicką oraz mini-
strantami, będę uczyć katechezy w V i VIII Liceum Ogólno-
kształcącym, a także w Gimnazjum nr 26.

Na co dzień bardzo lubię czytać książki (mój ulubiony au-
tor to Eric Emmanuel Schmitt). Lubię także czasami obejrzeć 
dobry film. Moim ulubionym sportem jest siatkówka – lubię 
grać i oglądać, kiedy grają zawodowcy. Zawsze, kiedy mam 
tylko okazję, staram się realizować swoje pasje. 

Wierzę w to, że moja praca we wrocławskiej parafii przy-
niesie wiele dobra, zarówno naszym Parafianom, jak i mnie 
(w moim osobistym rozwoju). Dlatego też proszę Was o pa-
mięć modlitewną w intencjach waszych duszpasterzy.

Urodziłem się w 1967 r. w Pruchni-
ku koło Jarosławia. W domu było nas 
siedmioro rodzeństwa, z tego troje już 
nie żyje. Kiedy miałem 3 miesiące zo-
stałem cudownie uzdrowiony z ciężkiej 
choroby za przyczyną Matki Bożej Po-
cieszenia z Jodłówki. 

Od piątego roku życia aż do wstą-
pienia do zakonu byłem ministrantem, 
a także przez pięć lat należałem do 

Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Do szkoły średniej chodziłem w Jarosławiu. Z zawodu 

jestem piekarzem. Od najmłodszych lat z tatą i braćmi 
chodziłem na pielgrzymki, m.in. do Kalwarii Pacław-
skiej. Będąc tam na odpuście w 1982 roku, kiedy była 
setna rocznica koronacji cudownego obrazu Matki Bo-
żej Kalwaryjskiej, zdecydowałem, że wstąpię do zako-
nu franciszkańskiego. Do zakonu wstąpiłem w 1986 r., 
w wieku 19 lat, i odbyłem roczny postulat w Głogówku. 
W 1987 r. rozpocząłem Nowicjat w Kalwarii Pacławskiej 
a 25 września 1988 r. złożyłem pierwsze śluby zakonne. 
W Kalwarii Pacławskiej odbyłem rok junioratu, w 1989 
roku zostałem skierowany do pracy w Krakowie jako 
zaopatrzeniowiec. Następnie pracowałem w Głogówku 
(1990-92). W 1992 roku złożyłem wieczyste śluby za-
konne i zostałem przeniesiony do Krakowa (1992-1995) 
potem do Kalwarii Pacławskiej (1995-2000), następnie 
do Krosna (2000-2003) i do Zielonej Góry (2003-2013). 

Od 1 września 2013 r. jestem we Wrocławiu. W wolnych 
chwilach lubię czytać książki i prasę katolicką.

witamy w naSZej ParaFii



List nie tylko do Parafian 28

W ROKU WIARY, w dniach 5-14 czerwca 2013 r., 
członkowie i sympatycy grupy Miłośników i Krzewicieli 
Kultury Chrześcijańskiej pielgrzymowali śladami wielkich 
i bliskich nam Świętych, których relikwie eksponowane są 
w naszym sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.

Do uczestnictwa w pielgrzymce przygotowały nas wie-
czory drugiej edycji z cyklu KULT ŚWIĘTCH, a wieczor-
na Msza św. w intencji pielgrzymów, błogosławieństwo 
oraz piękna modlitwa wprowadziła nas w nastrój pielgrzy-
mowania. 

Wyruszyliśmy w długą i bardzo ciekawą drogę, przez 
Niemcy, Austrię i Szwajcarię, gdzie wspaniałe widoki ra-
dowały nasze oczy, nawet pogoda nam sprzyjała. 

Pierwszy ślad - święty Karol Boromeusz 
- WZÓR POŚWIĘCENIA 

Patron naszej parafii Święty Karol Boromeusz urodził 
się 3 października 1538 roku na zamku w Arona, położo-
nym malowniczo na zachodnim brzegu Lago Maggiore. 
Tam więc i my rozpoczęliśmy naszą wędrówkę - od tego 
miejsca, gdzie nasz Patron stawiał pierwsze kroki. Podzi-
wialiśmy piękne widoki przy pomniku św. Karola i mo-
gliśmy spojrzeć wokół poniekąd oczami świętego. W ko-
ściele o. Marek odprawił Mszę św., a po niej obejrzeliśmy 
dokładnie światynię oraz ekspozycję prezentującą życie i 
działalność św. Karola Boromeusza.

Drugie „boromeuszowe” miejsce to Mediolan – w cen-
trum miasta przy Piazza Del Duomo stoi najważniejszy 
z zabytków miasta – katedra pochodząca z przełomu XIV 
i XV wieku. Szczyty murów zdobi niezwykły las wie-
życzek, a okna wypełniają piękne XVI-wieczne witraże, 
jedne z największych w świecie. We wnętrzu mieści się 
m.in. grobowiec św. Karola Boromeusza biskupa, nasze-
go patrona. Ciało wielkiego Biskupa spoczywa w krypcie 

katedralnej Mediolanu w kosztownym mauzoleum, pod 
ołtarzem głównym. W ciszy oddaliśmy cześć naszemu 
świętemu patronowi, przypominając sobie, że św. Karol 
Boromeusz arcybiskup Mediolanu, kardynał, doradca Pa-
pieża Piusa IV, przyczynił się do zakończenia soboru try-
denckiego i wprowadzenia jego reform w życie. Wybitny 
intelektualista i teolog, słynął z wielkiej pobożności. Ży-
jąc bardzo skromnie, kierując się duchem pokuty i dobro-
czynności, swój rodowy majątek przeznaczył na szeroką 
działalność charytatywną. 

Drugi ślad - święta Joanna Beretta Molla
– APOSTOŁKA HEROICZNEJ MIŁOŚCI

W miasteczku Mesero w prowincji mediolańskiej znaj-
duje się gabinet lekarski Joanny Beretty Molli, a po prze-
ciwnej stronie drogi - sanktuarium poświęcone Rodzinie. 
W tym miejscu uczestniczyliśmy we Mszy świętej. Na-
stępnie odwiedziliśmy cmentarz, gdzie znajduje się ka-
plica – grobowiec Rodziny Molla. Tam spoczywa ciało 
Joanny Beretty. 

Mieliśmy szczęście spotkać się z Joanną Emanuelą – tą 
córką, za którą Joanna Beretta Molla oddała życie. Jest 
także lekarzem, bardzo szczerą i sympatyczną osobą. 
Nawiedziła z nami sanktuarium Joanny Beretty Molli, 
przedstawiła życie i działalność swojej świętej mamy oraz 
zwróciła uwagę na jej przywiązanie do tej świątyni, w któ-
rej była ochrzczona i brała ślub. W tej właśnie świątyni 
mamy okazję poznać stałą ekspozycję prezentującą życie 
św. Joanny. Sukienka, w której była chrzczona, znajduje 
się w gablocie po przeciwnej stronie ołtarza głównego. 

Paweł VI mówił: „W heroicznym geście, którym Joanna 
Beretta Molla ukoronowała swoje posłannictwo kobiety, 
żony i matki – ukazała wyjątkową świętość przeżywaną 
w sposób spontaniczny i głęboki przez całe życie. To ży-
cie, proste, dobre, zwyczajne wzbudziło zainteresowanie 
ludzi, gazet, Kościoła. Świadectwa licznych osób, które ją 
znały, wydobyły w pełni na światło dzienne jej drogę do 
świętości, którą Kościół pragnie ukazać wszystkim wier-
nym jako wzór do naśladowania”. 

Trzeci ślad - Święty Franciszek z Asyżu
- Wzór dla chrześcijan wszystkich czasów

Genialny malarz Giotto w jednym z obrazów, które 
zdobią bazylikę św. Franciszka z Asyżu, przedstawił św. 
Franciszka Serafickiego w symbolicznym śnie papieża In-
nocentego III (Franciszek na swoich barkach podtrzymuje 

wpatrUJMy SiĘ w świĘtych
Śladami wielKich i BlisKich nam Świętych i Błogosławionych

„…Każdy tyle jest wart,
ile wart jest przed Bogiem, nie więcej”
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chwiejący się Kościół – wali się bazylika papieska). Na 
samym początku swojej misji Biedaczyna z Asyżu usły-
szał tajemniczy głos: „Franciszku, czy nie widzisz, że mój 
dom jest w ruinie? Idź i napraw go dla Mnie”.

Franciszek swoją osobą urzekł i oczarował potomnych. 
Nie ma chyba żadnego innego pośród świętych, poza 
Matką Bożą, komu by poezja we wszystkich ważnych 
językach świata wyśpiewała tyle hymnów pochwalnych. 
Malarstwo i rzeźba podały sobie dłonie, aby jego postać 
pozostawić w niezatartej pamięci.

 W 1916 roku papież Benedykt XV ogłosił św. Fran-
ciszka patronem włoskiej Akcji Katolickiej, a w 1939 roku 
papież Pius XII ogłosił Go patronem Włoch. 

Czwarty ślad - błogosławiony Jan Paweł II 
- APOSTOŁ PRAWDY

W atmosferę sprzyjającą nawiedzeniu Grobu Błogosła-
wionego Jana Pawła II w bazylice św. Piotra wprowadził 
nas o. Marek Augustyn, przedstawiając nam rozważania 
Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymek do Polski. Msza 
święta przy grobie Jana Pawła II była ogromnym przeży-
ciem dla nas wszystkich. Każdy złożył na ołtarzu swoje 
intencje, z którymi przybył do błogosławionego Jana Paw-
ła II. 

Piąty ślad - święty Antoni z Padwy
-  APOSTOŁ POKOJU I DOBROCI

 
Bazylika świętego Antoniego jest najważniejszym za-

bytkiem miasta, a zarazem jednym z największych ar-
cydzieł sztuki w skali światowej. Jest ona również jedną 
z najsławniejszych i najliczniej odwiedzanych świątyń 
świata chrześcijańskiego.   

Padwa dała Kościołowi kilkunastu świętych i błogosła-
wionych, ale największą dumą miasta jest il Santo, czyli 
św. Antoni. Bazylika Jemu poświęcona jest wspaniałym 
pomnikiem ku czci świętego. Podziwialiśmy dzieła ze 
szkoły Giotta i Berniniego, dzieła artystów północnych 
Włoch z XVI w., ale najważniejszym dziełem sztuki są 
poczerniałe statuy w głównym ołtarzu, wykonane z brązu 
przez Donatelella.

Oprócz grobu św. Antoniego, odwiedziliśmy Kaplicę 
Czarnej Madonny, polską Kaplicę Św. Stanisława. Miłym 
zaskoczeniem było w niej dekoracyjne epitafium Erazma 
Kretkowskiego, na którym widnieją strofy naszego poety 
Jana Kochanowskiego (który przecież studiował w Pa-
dwie). 

W Kaplicy Relikwii natomiast znajduje się zdobyte pod 
Wiedniem berło Kara Mustafy – pozostawił je tu król Jan 
III Sobieski. Od czasu beatyfikacji Jana Pawła wystawio-
ny jest tutaj relikwiarz (ufundowany przez członków Fran-
ciszkańskiego Zakonu Świeckich z Polski), zawierający 
relikwie dwunastu polskich świętych i błogosławionych. 

Oprowadzający nas franciszkanin z Niepokalanowa 
- o. Sylwester - przypomniał nam, że w tym roku przypada 
rocznica: 750 lat od pierwszego rozpoznania relikwii św. 
Antoniego w 1263 r,, podczas którego św. Bonawentura 
odkrył dobrze zachowany aparat głosowy Świętego - wy-
śpiewał kantyk na cześć Języka św. Antoniego.

O. Sylwester zachęcił nas do zwiedzenia multimedial-
nej wystawy obrazującej życie i dzieje kultu św. Anto-
niego. Zwrócił uwagę na pierwsze cuda i główne tematy 
nauczania świętego – to nie tylko odnajdywanie rzeczy 
zagubionych, ale w centrum Jego nauki i działalności stoi 
człowiek i rodzina. Wizerunki ukazujące Jego cuda przy-
pominają problemy wierności i miłości w rodzinie oraz 
troski o dzieci.

Na pożegnanie o. Sylwester powiedział: „Wyjeżdżając 
z Padwy nieście przesłanie, że św. Antoni pomaga odna-
leźć się zagubionemu człowiekowi”. 

To były niezapomniane chwile… Wiele spotkań i opo-
wieści umacniających chrześcijańską wiarę, nadzieję i mi-
łość, a także ufność we wstawiennictwo świętych i błogo-
sławionych. To były dni łaski, dla jednych dni odnowienia 
przyjaźni ze świętym, dla innych dni pogłębienia wiary 
widokiem wiary innych. 

Maria Żmijowska
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Syn Boży, Jezus Chrystus zakładając Kościół pragnął, 
aby on trwał aż do końca czasów. To On wybrał dwunastu 
nazwanych Apostołami, którzy byli „zaczątkiem Nowego 
Izraela i początkiem świętej hierarchii”, razem wybrani 
i razem posłani, aby służyć braterskiej wspólnocie wszyst-
kich wiernych. Chrystus ustanawiając Dwunastu nadał im 
formę kolegium czyli stałego zespołu, na czele którego 
postawił wybranego spośród nich Piotra.

Posługa w Kościele dotyczy zawsze konkretnej osoby, 
bowiem każdy zostaje powołany osobiście słowami Chry-
stusa „Pójdź za Mną” (J 21,22). Tak stało się z Piotrem, 
którego Chrystus ustanowił swoim zastępcą. Oto po wy-
znaniu Piotra: „Ty jesteś Mesajsz, Syn Boga żywego”, 
usłyszał on słowa wypowiedziane przez Jezusa: „Oto i Ja 
tobie powiadam: Ty jesteś Piotr (czyli Skała), i na tej Skale 
zbuduje Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemo-
gą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek 
zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwią-
żesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16,16-19). 
Kościół zawsze rozumiał te słowa w ten sposób, że Chry-
stus ustanawiając Dwunastu jako kolegium, postawił na 
ich czele wybranego spośród nich Piotra. Dlatego w Ka-
techizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Jak z usta-
nowienia Pańskiego święty Piotr i reszta Apostołów sta-
nowią jedno Kolegium 
Apostolskie, w podobny 
sposób Biskup Rzymski, 
następca Piotra, i bisku-
pi, następcy Apostołów, 
pozostają we wzajemnej 
łączności” (KKK 880). 
Tylko Szymona uczynił 
Jezus Opoką swojego 
Kościoła, nadając mu 
imię Piotr. Jemu powie-
rzył klucze Kościoła 
i ustanowił pasterzem  ca-
łej trzody, mówiąc: „Paś 
owce moje” (J 21,17). 
„Dar związywania i roz-
wiązywania, dany Piotro-
wi, został udzielony także 
Kolegium Apostołów po-
zostającemu w łączności 
ze swoją głową” (KK 22). 
Ta pasterska misja Piotra 
i innych Apostołów stano-

wi jeden z fundamentów Kościoła. Jest ona kontynuowana 
przez biskupów pod przewodnictwem następcy świętego 
Piotra. Tak więc Papież, Biskup Rzymu i następca św. Pio-
tra, jest „trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jed-
ności zarówno biskupów, jak rzeszy wiernych” (KKK 882).  
Jak czytamy w deklaracji „Christus Dominus”, Biskup 
Rzymski, następca św. Piotra z racji swego urzędu Zastęp-
cy Chrystusa i Pasterza całego Kościoła, „ma pełną, naj-
wyższą i powszechną władzę nad Kościołem i władzę tę 
zawsze ma prawo wykonywać w sposób nieskrępowany”. 
Kolegium biskupów posiada władzę autorytatywną jedy-
nie wtedy, gdy pozostaje w łączności z Biskupem Rzymu 
- następcą Piotra i uznaje w nim swą głowę. Stąd prawdzi-
we jest stare łacińskie powiedzenie: „Ubi Petrus ibi Ec-
clesia” – „Gdzie Piotr tam Kościół”. Innymi słowy, tam 
jest autentyczny Kościół, gdzie jest następca św. Piotra – 
Papież.

„Papież – Biskup Rzymu i następca świętego Piotra, jest 
trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności 
Kościoła. Jest Zastępcą Chrystusa, Zwierzchnikiem Kole-
gium Biskupów i Pasterzem całego Kościoła, wobec któ-
rego ma, z ustanowienia Bożego, pełną, najwyższą, bez-
pośrednią i powszechną władzę” (KomKKK 182).

 
o. Jan

papieŻ 
– następca Św. piotra
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