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św. Roman Pieśniarz (VI w.). 
Poeta grecki; był największym bizantyjskim 

autorem szeregu pieśni na tematy zaczerpnięte z 
Pisma Świętego i o męczennikach. Jemu przypi-
suje się sławny maryjny „Hymnos Akathistos”, do 
dziś używany w liturgii wschodniej.

Chwalą Cię hymnami dzieci mające palmy 
w rękach i nazywają Cię Synem Dawida. Panie, 
słusznie to czynią, bo to właśnie Ty zabiłeś ducho-
wego goliata, gdy rzucał obelgi. Tancerki po zwy-
cięstwie wołały o Dawidzie: „Saul zabijał tysiące, 
dziesiątki tysięcy Dawid” (1Sm 18,7), to znaczy 
najpierw Prawo, a potem łaska Twoja, Jezu mój. 
Prawo to Saul, zazdrosne i prześladujące, z prze-
śladowanego natomiast Dawida wykiełkuje łaska. 
Ty bowiem jesteś Panem i Synem Dawida, Tyś błogosła-
wiony, który przyszedłeś przywołać Adama...

Moc Twoją okazujesz wybrawszy nędzę: znakiem ubó-
stwa było to, że na osiołka wsiadłeś, lecz równocześnie 
chwałą swoją Syjon poruszyłeś. Biedę oznaczały szaty 
uczniów, lecz znakiem Twojej mocy był śpiew dzieci i zbie-
gowisko tłumów, które wołały „Hosanna”, co znaczy: ocal 
siebie Ty, który jesteś na wysokościach; Ty, który jesteś 
najwyższy, zbaw najbiedniejszych. Zmiłuj się nad nami 
przez wzgląd na nasze palmy, gałęzie, którymi potrząsa-
jąc poruszamy Twoje serce, bo Ty przyszedłeś przywołać 
Adama. Adam dług nam zaciągnął zjadłszy to, czego jeść 
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Z pism Ojców Kościoła*...    NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

WIELKI TyDZIEŃ

Z pism Ojców Kościoła... WIELKI CZWArTEK
św. Cyprian (ok. 200-258). 
Pisarz łaciński. Był biskupem Kartaginy i organizatorem życia religijnego 

w Afryce, a zarazem obrońcą jedności Kościoła, choć pod koniec życia 
wpadł w konflikt z papieżem Stefanem. Zginął śmiercią męczeńską.

Skoro bowiem Jezus Chrystus, Pan i Bóg nasz, najwyższy Kapłan Boga 
Ojca, z siebie samego jako pierwszy złożył Ojcu ofiarę i nakazał, aby to 
czyniono na Jego pamiątkę, to z pewnością tylko ten kapłan prawdziwie 
zastępuje Chrystusa, który naśladuje to, co Chrystus uczynił i prawdziwą 
oraz pełną ofiarę wtedy składa w kościele Bogu Ojcu, jeśli to czyni tak, jak 
wie, że składał ją sam Chrystus.

Z pism Ojców Kościoła... WIELKI PIąTEK
św. Piotr Damiani (1007-1072). 
Doktor Kościoła. Mnich benedyktyński, pustelnik, następnie kardynał. Dał 

się poznać jako jeden z najwybitniejszych i najaktywniejszych reformatorów 
Kościoła w XI w. Pozostawił wielką spuściznę teologiczną.

Krzyżu, błogosławieństwo świata, nadziejo i pewne odkupienie, niegdyś 
znak przekleństwa, dziś jasna brama nieba. Na tobie wzniesiona została ofiara, 
która wszystko do siebie pociągnęła; domagał się jej książę tego świata, choć 
nic w niej swego nie znalazł. Wyrok twojego prawa zniszczył dawny cyrograf 
winy, zginęła stara niewola, prawdziwa wolność została przywrócona. Piękno 
twej woni zwycięża wszystkie aromaty, słodycz twojego nektaru napełnia głębię 
serca. Przez krzyż, Chryste, prosimy, przenieś nas tam, gdzie jest nagroda 
życia dla tych, których przybity do krzyża raczyłeś odkupić.

nie było wolno i, aż do dzisiaj zamiast niego pociąga 
się do odpowiedzialności nas, od niego pochodzą-
cych. Wierzycielowi nie wystarcza to, że ma swojego 
dłużnika, ale ku dzieciom jego sięga, żądając ojcow-
skiego długu i dom dłużnika opróżnia, wszystko zeń 
zabierając. Przeto do Tego, który jest możny, wszyscy 
się uciekamy, wie bowiem dobrze, że bardzo jeste-
śmy biedni. Ty, który jesteś bogaty, spłać to, co jeste-
śmy winni. Ty, który przyszedłeś przywołać Adama.

Przyszedłeś, by ratować wszystkich. świadkiem 
jest Twój prorok, który tak Cię nazwał: najłaskawszy, 
sprawiedliwy, Ten, który zbawia – a był to Zachariasz. 
Udręczeni, pokonani, zewsząd wypędzeni myśleli-
śmy, że w Prawie zbawienie otrzymamy – ono jed-
nak uczyniło z nas niewolników. Później przyszli pro-
rocy, którzy nadzieję nam pozostawili. Dlatego wraz  

z dziećmi do kolan Twoich przypadamy: zmiłuj się nad 
nami upokorzonymi, racz przyjąć krzyż i podrzyj nasz chi-
rograf**, Ty, który przyszedłeś przywołać Adama.

O wy, stworzenia rąk moich – odpowiedział Stwórca 
tym, którzy tak wołali – widząc, że Prawo was wyzwolić 
nie zdoła, sam przyszedłem. Nie. Prawo zbawić cię nie 
mogło, bo ono cię nie ukształtowało, ani też prorocy, bo  
i oni są stworzeniem moim jak i ty. Ja tylko mogę wyzwolić 
z najcięższego długu. Wydano Mnie za ciebie i Ja cię 
wyzwolę. Dla ciebie jestem ukrzyżowany, abyś ty nie umarł. 
Umieram i pouczam cię, byś umiał wołać: Błogosławiony 
jesteś, który przyszedłeś przywołać Adama.

*  Autorem cyklu „Z pism Ojców Kościoła” jest ks. Piotr Paweł Laskowski
** chirograf - (gr. cheirógraphos - napisany ręcznie) forma dokumentu, której autentyczność i ważność prawną potwierdziło własnoręczne 
napisanie (chirographa) lub podpisanie (syngrapha) go.

Ciemnica w naszej świątyni (2006 r.)
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OKrES 
WIELKANOCNy
Wszystko, co działo się w życiu 

Chrystusa: ukrzyżowanie, pogrze-
banie, zmartwychwstanie trzeciego 
dnia, wniebowstąpienie, zasiadanie 
po prawicy Ojca, Jego słowa i czyny 
– to obraz naszego chrześcijańskie-
go życia na ziemi. Do Jego krzyża 
odnoszą się słowa: „A ci, którzy na-
leżą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało 
swoje wraz z jego namiętnościami i 
pożądaniami” (ga 5,24); do pogrze-
bu: „Przyjmując więc chrzest zanu-
rzający nas w śmierć, zostaliśmy 
razem z Nim pogrzebani” (Rz 6,4); 
do zmartwychwstania: „Abyśmy 
i my wkroczyli w nowe życie – jak 
Chrystus powstał z martwych dzięki 
chwale Ojca” (Rz 6,4); do wniebo-
wstąpienia i zasiadania po prawicy 
Ojca: „Jeśliście więc z Chrystusem 
powstali z martwych, szukajcie 
tego, co w górze, gdzie przebywa 
Chrystus, zasiadając po prawicy 
Boga. Dążcie do tego, co w górze, 
nie do tego, co na ziemi. Umarliście 
bowiem i wasze życie jest ukryte z 
Chrystusem w Bogu” (Kol 3,1-3).

Z pism Ojców Kościoła... 
NIEDZIELA ZMArTWyChWSTANIA PAŃSKIEgO
(WIgILIA PASChALNA)

św. Augustyn (354-430). 
Pisarz łaciński. Doktor Kościoła. Naj-

większy teolog starożytności chrześ-
cijańskiej. Pochodził z Afryki, otrzymał 
wykształcenie retoryczne. Po burzliwej 
młodości nawraca się w Mediolanie pod 
wpływem św. Ambrożego (opis tych zda-
rzeń znajdujemy w autobiografii zatytu-
łowanej Wyznania). Powraca do Afryki, 
gdzie zostaje biskupem Hippony. Pisał 
bardzo dużo. Odegrał decydującą rolę w 
formowaniu się teologii Zachodu: nauki 
o Trójcy św., o łasce, teologii historii, w 
egzegezie (komentarze do ksiąg Pis-
ma św.). Wywarł i wywiera dotąd wielki 
wpływ na myśl Zachodu.

Noc obecna, jak wiemy, łączy się 
z następnym dniem, który nazywamy 
Dniem Pańskim. Bez wątpienia Chry-

stus powinien zmartwychwstać w nocy, ponieważ swoim Zmartwychwstaniem 
rozświetlił nasze mroki. Nie na próżno przecież śpiewano Mu od dawna: „Ty 
rozświecisz pochodnię moją, Panie Boże mój, rozświetlisz nasze ciemnoś-
ci” (Ps 17,29). My zatem w pobożności swojej obchodzimy pamiątkę wielkiej 
tajemnicy, aby tak, jak już czuwa nasza wiara umocniona Jego Zmartwych-
wstaniem, tak również, ta noc rozświetlona naszym czuwaniem, zajaśniała. 
Abyśmy z rozproszonym po całym świecie Kościołem słusznie uważali, że nie 
znajdujemy się w nocy. Dla tylu różnych ludów, które ta wspaniała uroczystość 
wszędzie zgromadziła, słońce wprawdzie zaszło, ale dzień się nie skończył, 
bo jaśniejąca ziemia zajęła miejsce jaśniejącego nieba.

Z pism Ojców Kościoła... WIELKA SObOTA
św. Ambroży (339-397). 
Pisarz łaciński. Doktor Kościoła. Po krótkiej karierze urzędnika rzymskiego 

został wybrany na biskupa Mediolanu i zarządzał tą diecezją aż do śmierci. 
Znakomity organizator i obrońca Kościoła. Jako pisarz zasłynął z mów, pism 
egzegetycznych, teologicznych – często o charakterze moralnym, oraz 
pieśni. Pod jego wpływem przyjął chrzest św. Augustyn. Jest jedną z postaci 
dominujących w Kościele IV wieku.

Nie na darmo mówi jeden z ewangelistów, iż był to grób nowy (J 19,41), inny, 
był to grób Józefa (Mt 27,57). Nie miał więc Chrystus swego grobu, albowiem 
grób tym się przygotowuje, którzy podlegają prawu śmierci. Nie ma grobu 
zwycięzca śmierci. Co, bowiem może mieć wspólnego Bóg z grobem? Zresztą 
i Eklezjastes mówi o tym, który rozmyśla o dobru: „I nie będzie miał pogrzebu” 
(Syr 6,3). śmierć Chrystusa miała w sobie coś szczególnego, różnego od śmierci 
wszystkich, toteż nie jest pochowany razem z innymi, lecz jest sam złożony w 
grobie. Wcielenie bowiem Pana upodobniło go we wszystkim do ludzi, jednakże 
nie było podobieństwa, co do natury: jest podobieństwo w narodzeniu z Dziewicy, 
lecz nie ma podobieństwa, co do sposobu poczęcia. Uzdrawiał chorych, lecz 
mocą rozkazu; Jan chrzcił wodą, On – duchem. A więc i śmierć Chrystusa jest 
wspólna co do natury ciała, odrębna według jej mocy.

Kim zaś jest Józef, w którego grobie złożono Pana? Oczywiście jest 
sprawiedliwy. Słusznie więc złożono Chrystusa w grobie sprawiedliwego, aby Syn Człowieczy miał gdzie głowę skłonić 
(Łk 9,58) i w mieszkaniu sprawiedliwości spocząć...

Nie wszyscy mogą pochować Chrystusa. Przecież niewiasty, choć pobożne, stoją z dala. Jednakże będąc 
pobożnymi, pilnie obserwują miejsce, aby przynieść wonne olejki i rozlać je. Zatroskane, najpóźniej odchodzą od 
grobu i pierwsze przybywają z powrotem do niego; choć brak im stałości, to jednak nie brak oddania.

Wyboru z Pism Ojców Kościoła  
dokonał ks. Piotr Paweł Laskowski
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W naszej świątyni (2006 r.)
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Niech uroczyste świętowanie Zmartwychwstania Pań-
skiego pomoże nam z większą radością myśleć o ostatecz-
nym celu naszego życia, oraz o drodze, jaką mamy do 
przebycia, by ten cel osiągnąć.

Ks. Proboszcz

Radosnych Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego oraz Błogosła-
wieństwa Bożego naszym Czytel-
nikom, Sympatykom i wszystkim 
Parafianom wraz z Rodzinami

życzy Zespół Redakcyjny

Zmartwychwstanie wskazuje na potrzebę  
przemiany chrześcijan

Dla nas najważniejsze jest to, że przyjmujemy Ducha 
świętego; że moc prawdy i miłości może kształtować 
nasze duchowe życie i promieniować poprzez nas na in-
nych. Osobista formacja to zarazem pierwsze zadanie, 
najważniejsza misja każdego z nas. Naszą odpowiedzią 
na Dar z nieba, który otrzymujemy, jest gotowość do 
osobistej współpracy.

Kolejne zadania wynikają z powyższego, gdyż tylko 
dzięki wewnętrznej przemianie mocą 
prawdy i miłości będziemy zdolni do 
przekształcania świata. Zaczyna się pro-
ces, przejście od wymiaru osobowego do 
wspólnotowego. Przekształcić świat – to, 
dla chrześcijan, być otwartym na Ojca, 
być kształtowanym – w Duchu. Oznacza 
to również gotowość do dawania oso-
bistego świadectwa, do podejmowania 
odpowiedzialności za budowanie i wzbo-
gacanie całej rzeczywistości oraz życia 
społecznego, w którym uczestniczymy; 
przede wszystkim rodziny, wspólnoty 
przyjaciół, środowiska pracy, świata kul-
tury, życia społecznego i narodowego.

Jest to zadanie trudne; owszem 
– trudne, lecz nie przekraczające sił 
ludzi młodych. faktycznie, charaktery-
styczne cechy i właściwości, szczegól-
nie kulturalne, polityczne, ekonomiczne 
narodu wymagają chrześcijańskich 
wartości: lojalności wobec zakładanej, poniekąd oczy-
wistej szczerości, wierności podejmowanym zadaniom 
i danemu słowu, uświęceniu rodziny, ciężkiej pracy  
i szczodrości wobec biednych. To wszystko uzupełnia 
drogocenne dziedzictwo... To były charakterystyczne 
cechy rodziców: one, oczywiście, przechodzą na dzieci 
– spontanicznie, poprzez przemiany pokoleniowe.

To jest pierwsza pozytywna odpowiedź na zobowią-
zanie do życia według wymogów Ducha i udział w boga-
ctwie daru przekształcania świata.

Zmartwychwstanie  
wskazuje na rzeczywisty humanizm

Dlaczego Chrystus mówi o odpuszczeniu grzechów 
tuż po słowach: „Weźmijcie Ducha świętego!” On po-
wiedział: „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczo-
ne, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 23). 
Odpuszczenie grzechów zakłada ich świadomość i wy-
znanie. Jedno i drugie jest wyrazem dążenia do życia w 
prawdzie. Oznacza działanie w „mocy prawdy i miłości”, 
która kształtuje nowego człowieka i przekształca świat.

Zaprzeczenie temu jest zafałszo-
waniem prawdy i udawaniem miłości; 
zamazywaniem przedziału między 
dobrem i złem. Popełnianie grzechu 
nazywa się wówczas humanizmem. 
Bez większych trudności, niestety, 
można przytoczyć przykłady wskazu-
jące na tę zależność. Terroryzm jest 
dziś słusznie potępiany jako pogwał-
cenie podstawowych praw człowieka. 
Zabójstwo człowieka jest potępiane 
jako oczywista sprzeczność z nie-
podważalnym prawem człowieka do 
życia. W tym samym czasie pozba-
wienie życia człowieka jeszcze nie na-
rodzonego nazywa się humanizmem. 
Traktuje się to jako “dowód postępu”, 
przejaw emancypacji, nawet jako coś 
zgodnego z ludzką godnością!

Nie pozwólmy się oszukiwać! Pa-
miętając o tym wszystkim, powinni-

śmy demaskować i pokonywać podobne sprzeczności. 
Pamiętajcie, że tylko „prawda was wyzwoli” (J 8, 32). 
Tylko prawda ma moc przekształcania świata w kierun-
ku autentycznego postępu i rzeczywistego humanizmu. 
I nie pozwólmy, aby żądano od prawdy, sumienia i god-
ności jedynie „politycznego” wyboru. To są absolutnie 
nieuprawnione żądania: człowiek nie może im ulegać.

Moi przyjaciele! Chrystus przychodzi także w na-
szym czasie, i mówi do nas: „Weźmijcie Ducha świę-
tego!” Co to znaczy? To oznacza, z jednej strony, że 
żyjemy w sytuacji ryzykownej. Ale także, iż Chrystus 
pragnie wam zaufać.

Niech zwyciężają myśli pokoju!... I niech zwycięża 
szacunek dla życia! Niech zwyciężają myśli i progra-
my ocalenia od śmierci życia ludzkiego – a nie progra-
my, które widzą postęp człowieka w prawie zadawania 
śmierci życiu, które się zaledwie zaczęło.

JANA PAWłA II rOZWAżANIA O ZMArTWyChWSTANIu PAŃSKIM
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Jezus ukazuje się Magdalenie  
– Kamil Sztrefling kl. IV a

Wielkanoc w rysunkach dzieci

Niedziela Palmowa – Kasia Flis i Marysia Piórkowska kl. IV a

Droga krzyżowa – Kasia Ziółkowska kl. IV a

Ukrzyżowanie – Filip Filipiak kl. IV a

Chrystus zmartwychwstały  
– Karolina Serafin kl. IV a

Prace wykonane w Szkole 
Podstawowej nr 267,

pod kierunkiem katechetki 
Agnieszki Chruścińskiej-Treli 
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Całun zwany jest w Ewangeliach jako sindon. Słowo to 
oznaczało kawał płótna, który używany był jako kir, dość 
duży, aby nakryć całego człowieka. W Ewangeliach wy-
stępuje też słowo othonia, o szerszym zakresie znacze-
niowym. Oznaczało prześcieradła pogrzebowe, włącznie 
z całunem i opaskami, czy bandażami, którymi go prze-
wiązywano. W Ewangeliach pojawia się też słowo suda-
rion, czyli chusta, w jaką zawijano głowę zmarłego. 

Całun Turyński mierzy 4,36 m na 1,1 m. Współcześ-
nie jest to miara osobliwa, ale w starożytności proporcje 
te wynosiły 8 na 2 łokcie, co samo w sobie świadczy  
o starożytności płótna.

Waga Całunu wynosi 2,5 kg. Utkano go z dobrej jakoś-
ciowo przędzy z lnu rosnącego zapewne 
w Syrii. Użyto splotu jodełkowego „trzy na 
jeden”, który wymagał krosna używanego 
w pierwszych wiekach w Syrii. Najczęś-
ciej stosowano wówczas ścieg „jeden na 
jeden” zwiększający jakość, ale i cenę. 
Płótno Całunu Turyńskiego było wysokiej 
jakości, a zatem i drogie, co potwierdzają 
Ewangelie, mówiąc, że zakupił je Józef z 
Arymatei, człowiek zamożny.

Lniane włókna Całunu zawierają śla-
dowe ilości bawełny indyjskiej, które po-
zostały na krośnie z poprzedniej pracy. 
Bawełnę tę uprawiano na Bliskim Wscho-
dzie w I wieku, ale nie była znana w śred-
niowiecznej Europie. Wskazuje to na sta-
rożytne pochodzenie tkaniny Całunu.

Analiza włókien Całunu wykazuje, że 
zawierają męską krew z rzadkiej grupy 
AB. Tylko 3% ludzi na świecie ma krew z tej grupy. Cieka-
we, że wśród Żydów sefardyjskich, do jakich zaliczał się 
Jezus, występuje ona sześć razy częściej niż w reszcie 
populacji. Nie dało się z niej zrekonstruować DNA, ale 
można było wyizolować trzy geny. Na ich podstawie da 
się stwierdzić, że w Całun owinięty był mężczyzna, ale 
niewiele ponadto. 

W 1978 roku wszechstronne badania Całunu prze-
prowadziła kilkudziesięcioosobowa grupa naukowców. 
Badania trwały na okrągło przez pięć dni i nocy. Wzięło 
w nich udział ponad 40 naukowców o różnych przekona-
niach, w tym: katolicy, protestanci, żydzi i agnostycy. Nie 
byli sponsorowani przez Kościół. Niektórzy z tych na-
ukowców sprzedali swe samochody, a inni zapożyczyli 
się pod zastaw domu, żeby zebrać pieniądze na sprzęt 
wartości ponad 2 mln dolarów, potrzebny do wszech-
stronnego przebadania Całunu.

Większość z nich przystąpiła do badań zakładając, że 
Całun to średniowieczne fałszerstwo, zwykły relikt z epoki 
„ciemnego średniowiecza”. W trakcie badań wielu z nich 
zmieniło zdanie: „Wizerunek na Całunie zgadza się z opi-
sem ukrzyżowania w Ewangeliach do n-tej potęgi. Przyby-
wa dowodów na to, że Ewangelie są bardzo wiarygodne. 
Całun jest kirem, w który zawinięto Jezusa po ukrzyżowa-

niu.” Nie znaleźli niczego, co wskazywałoby na fałszerstwo. 
Po zakończeniu badań, w czasie konferencji prasowej, na 
pytanie dziennikarzy, czy znaleźli coś wykluczającego au-
tentyczność Całunu, odpowiedzieli zgodnie: „Nie”.

Pamiętajmy; badania naukowe nie mogą wykazać, 
że Całun jest autentyczny, a jedynie, że nie jest fałszer-
stwem, ponieważ nie da się powtórzyć w laboratorium zja-
wiska, które spowodowało odbicie wizerunku na Całunie. 
Nawet, gdybyśmy dysponowali podpisem w lewym rogu, 
mówiącym: ‘To jest mój Całun’, podpisanym przez Jezusa 
Chrystusa i poświadczonym przez burmistrza Jerozolimy, 
nie byłby to dowód naukowy, a jedynie historyczny.

Wszyscy naukowcy biorący udział w tych badaniach 
zdecydowanie wykluczyli, aby wizerunek 
był namalowany. Jak w średniowieczu 
mógłby powstać obraz, którego nawet 
dziś nie potrafią wykonać najlepsi artyści  
i graficy, ani nawet wyjaśnić, jak powstał?

Skąd wzięły się mikroskopijne cząst-
ki farby na Całunie, co mogłoby podwa-
żać jego prawdziwość? Odpowiedź jest 
prosta. Otóż w średniowieczu wykonano 
kilkadziesiąt tzw. Prawdziwych Kopii, 
których prawdziwość polegała na tym, 
że po namalowaniu kładziono je na Ca-
łunie, aby spłynęła na nie część święto-
ści. Obrazy te zawierały wiele czerwonej 
ochry i cynobru, które przypominały ko-
lor krwi. Oczywiście po takim kontakcie 
cząstki pigmentu pozostawały na Ca-
łunie. Wystawiano go też w rozmaitych 
katedrach, których sufity pokryte były 

barwnymi malowidłami, skąd pochodzą drobne cząstki.  
Z całego Całunu nie zebrałoby się jednak dość czerwo-
nej ochry, czy cynobru na jedną kroplę krwi, a cóż dopie-
ro na całą krew widoczną na nim. 

Czerwień, która zabarwia nici Całunu, składa się 
wyłącznie z krwi, nie zawiera żadnych barwników, ani 
sztucznych dodatków. 

Prof. Adler, żydowski chemik, który badał Całun, 
zwłaszcza zabarwienia krwią, napisał: „Wiara, że jest to 
obraz, wymagałaby większego cudu niż wiara w zmar-
twychwstanie.”

Ciało widoczne na Całunie Turyńskim zostało 
uwiecznione w stanie rigor mortis, a więc śmiertelnego 
skostnienia, kiedy mięśnie sztywnieją, utrzymując ciało 
w pozycji zajmowanej w momencie śmierci lub tuż po 
niej, w tym przypadku w pozycji ukrzyżowanego. Skru-
pulatne badania przeprowadzone przez lekarzy, fizyków 
i chemików dokumentują, że Całun ukazuje człowieka, 
który zmarł na krzyżu.

Rigor mortis utrzymuje się zwykle 12-24 godziny 
od śmierci i zanika 36-40 godzin po niej. Wynika z 
tego, że wizerunek na Całunie powstał w 24-36 godzin 
po śmierci. Zgadza się to z relacją Ewangelii, które 

CAłuN
Ukrzyżowany również za nas… został umęczony i pogrzebany.  

I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo.

cd. na str. następnej
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potwierdzają, że Jezus zmarł w piątek pod wieczór,  
a zmartwychwstał wczesnym rankiem w niedzielę,  
a więc około 30 godzin później.

Skrzepy krwi widoczne na Całunie także przemawia-
ją za tym, że fenomen, który uwiecznił wizerunek na nim, 
nastąpił między 20. a 40. godzinami od śmierci Jezusa, 
gdyż skrzepy krwi formują się do 20. godzin po śmierci. 
Dowodzi to również, że ciało zniknęło spod Całunu nie 
wcześniej niż w 20 godzin po śmierci, gdyż inaczej po-
zostawiłoby ślad na niezakrzepłej krwi.

Niezwykle ważną obserwację poczynili patolodzy, 
stwierdzając brak oznak rozkładu ciała na Całunie. Roz-
kład zaczyna się około 40. godzin po śmierci, co przy-
świadcza, że zmartwychwstanie nastąpiło po upływie 
20. godzin od śmierci, gdyż do tego czasu formują się 
skrzepy, ale przed upływem 36. godzin od śmierci, gdyż 
wtedy na Całunie byłyby ślady rozkładu ciała.

Modlitwa o beatyfikację  
Jana Pawła II

Boże, w  trójcy Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej 
dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali 
światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam 
opatrznościowego Pasterza - Ojca Świętego Jana Pawła II, 
Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, aby 
Kościół zaliczył go do grona swoich świętych.

Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie Tobie. 
Pomnij, jak bardzo miłował Kościół Twojego Syna, jak 
wiernie kochał każdego człowieka, broniąc jego godności 
i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając. 
Otocz chwałą wiernego sługę Twojego Jana Pawła II, który 
wszystko postawił na Maryję i jej zawierzył bez granic,  
u Niej szukając pomocy. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń 
go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen.

Zachowało się do dzisiaj tysiące całunów ze starożyt-
ności, ale żaden nie nosi wizerunku pochowanego w nim 
człowieka. Nie ma też ani jednego, który byłby bez oznak 
rozkładu ciała... W tym kontekście ciekawe jest pewne 
starotestamentowe proroctwo, które zapowiadało, że cia-
ło Chrystusa nie ulegnie rozkładowi. Przytoczył je apostoł 
Piotr, mówiąc o zmartwychwstaniu Jezusa: „Bóg wskrze-
sił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, 
aby ona panowała nad Nim, bo Dawid mówił o Nim: ...nie 
dasz świętemu Twemu ulec skażeniu... ani ciało Jego nie 
ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg,  
a my wszyscy jesteśmy tego świadkami” (Dz 2, 22-32).

Opracowała: Agnieszka Kłossowicz

Powyższy tekst jest opracowaniem fragmentu książki „Całun 
turyński jednak autentykiem w świetle najnowszych odkryć i ba-
dań”, udostępnionego serwisowi www.Kosciol.pl przez jej auto-
ra, dr Alfreda J. Pallę (adwentystę). 

2 kwietnia 2005 roku  
nasz Wielki rodak Jan Paweł II Papież,  

odszedł od nas do Domu Ojca

CAłuNcd. ze str. poprzedniej
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Chwała Zwycięstwa
A może jest wśród nas dzisiaj więcej niewierzących 

niż wierzących? Może umarła wiara i przysypana zosta-
ła warstwą laickiej codzienności, a może wręcz negacji 
i pogardy...

Jest w dzisiejszym wydarzeniu ewangelicznym i li-
turgicznym również niewierny i uparty w swojej niewie-
rze Apostoł: „jeśli nie ujrzę... nie uwierzę” (J 20, 25). 
Chrystus mówi: „zobacz”..., sprawdź, „nie bądź niedo-
wiarkiem...” (J 20, 28).

A może – pod niewiarą jest po prostu grzech, zadaw-
niony grzech, którego ludzie postępowi nie chcą nazywać 
po imieniu, żeby człowiek też go tak nie nazywał i żeby nie 
szukał odpuszczenia. Chrystus mówi: „Weźmijcie Ducha 
świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczo-
ne, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 22-23). 
Człowiek może nazywać grzech po imieniu, nie musi go 
zakłamywać w sobie, bo w Chrystusie Kościół otrzymał 
nad grzechem władzę i moc dla dobra ludzkich sumień.

To są także istotne szczegóły dzisiejszego wielkanoc-
nego orędzia. Kościół cały głosi dziś wszystkim ludziom 
radość paschalną, w której rozbrzmiewa zwycięstwo 
nad lękiem człowieka. Nad lękiem ludzkich sumień zro-
dzonym z grzechu. Nad lękiem całej egzystencji zrodzo-
nym ze „śmierci Boga” w człowieku, w której otwierają 
się perspektywy wielorakiej „śmierci człowieka”.

Jest to radość Apostołów zgromadzonych w jerozo-
limskim Wieczerniku. Jest to radość paschalna Kościo-
ła, która w tym Wieczerniku ma swój początek. Ma swój 
początek w opustoszałym grobie pod golgotą – i w ser-
cach tych prostych ludzi, którzy „wieczorem pierwszego 
dnia po szabacie” widzą Zmartwychwstałego i słyszą z 
Jego ust „Pokój wam”.

Jan Paweł II

boże Miłosierdzie
Z wielką radością przeżywamy wyniesienie na ołtarze 

Sługi Bożej – siostry Marii faustyny Kowalskiej ze Zgro-
madzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Przekazane przez 
nią orędzie Miłosierdzia Bożego ogarnia nasz glob. Na 
całym świecie znany jest obraz miłosiernego Zbawicie-
la, na wszystkich kontynentach odmawia się koronkę do 
Miłosierdzia Bożego, zaś akt strzelisty Jezu ufam Tobie 
powtarzają z ufnością ludzie każdej rasy.

Jedną z naczelnych form kultu Miłosierdzia Bożego 
jest cześć obrazu Chrystusa miłosiernego. Chociaż na 
świecie został rozpowszechniony wizerunek miłosierne-
go Zbawiciela, namalowany w 1943 roku przez Adolfa 
Hyłę z Krakowa, jednakże pierwsze malowidło Bożego 
Miłosierdzia powstało wcześniej w Wilnie, w 1934 roku, 
w pracowni Eugeniusza Kazimirowskiego.

ks. Andrzej Witko

NIEDZIELA MIłOSIErDZIA bOżEgO

Koronka do Miłosierdzia bożego
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)
Na początku:
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...
Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i 
Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze 
i całego świata.
Na małych paciorkach:
Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i ca-
łego świata.
Na zakończenie:
święty Boże, święty Mocny, święty Nieśmiertelny, 
zmiłuj się nad nami i nad całym światem (3 razy).

TryPTyK MIłOSIErNy
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O Świętym Wojciechu z Pragi i nie tylko ...
Był słowiańskiego pochodzenia. 
Imię jakie otrzymał na chrzcie, 
brzmiało „Vojtĕch”, co oznacza 
„pocieszenie wojska”. Męczen-
nik za sprawę Chrystusa. Wiel-
kie światło i siłę ducha czerpał z 
dwóch źródeł o których wiedział, 
że nie mogą być rozdzielone: z 
jednej strony z głębokiego prag-
nienia studium, kontemplacji i 
surowego życia, zaś z drugiej, z 
absolutnej wierności Kościołowi 
i Papieżowi. Męczennik – patron 
Czech i Polski.                     (JPII)

Dobiegało końca pierwsze tysiąclecie. Marzec 1000, 
gniezno. Właśnie tutaj niemiecki cesarz Otton III ogłosił 
utworzenie nowego arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Pod-
legać mu miały biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu i Koło-
brzegu. Utworzenie tej odrębnej prowincji kościelnej wzmoc-
niło stabilizację młodego państwa polskiego i umożliwiło 
polskiemu Kościołowi rozwój niezależny od arcybiskupstwa 
w Magdeburgu i cesarskiej administracji państwowej.

Syn Sławnika, księcia Libic – Wojciech – o drugim 
imieniu Adalbert (na bierzmowaniu arcybiskup Magdebur-
ga nadał mu to imię, pod którym jest znany na Zachodzie) 
w tysięcznym roku miałby 44 lata. Nie doczekał... Kilka lat 
wcześniej, na przełomie lat 994 i 95 Wojciech jako bi-
skup Pragi pojawił się w Rzymie, gdzie poznał młodziut-
kiego Ottona III. Wraz z nim przybył do Niemiec, a w 
niedługim czasie odwiedził dwór Bolesława Chrobrego, 
skąd wyruszył przez gdańsk na misję do pogańskich 
Prusów. W okolicy wsi święty gaj, niedaleko Elbląga, 23 
kwietnia 997 roku został zabity wiosłem, lub wg innej tra-
dycji, siekierą i przeszyty włóczniami. Orzeł miał strzec 

Jego szczątków, dopóki Bolesław Chrobry nie wykupił 
go, płacąc złotem ważącym tyle, ile ciało świętego, aby 
pochować je w gnieźnie. Już dwa lata później papież 
Sylwester II kanonizował Wojciecha.

Po śmierci misjonarza Prusów, św. Wojciecha, Ce-
sarz Otton III wyruszył na przełomie lutego i marca ty-
sięcznego roku na pielgrzymkę do gniezna, do grobu 
Męczennika. Obaj władcy: Bolesław Chrobry i Otton 
III wymienili wówczas między sobą relikwie. Bolesław 
otrzymał kopię włóczni św. Maurycego z gwoździami 
z Krzyża świętego, Otton zaś – ramię św. Wojciecha.

W 1038 r. książę czeski Brzetysław I wywiózł szcząt-
ki biskupa św. Wojciecha do Pragi – relikwiarz znajduje 
się do dziś w katedrze św. Wita.

Ale w gnieźnie kult św. Wojciecha odżył na nowo, 
kiedy w 1127 r. została w cudowny sposób odnaleziona 
Jego głowa. Odtąd św. Wojciech jest czczony także jako 
patron Polski. Prawdopodobnie w 1170 r. katedra gnieź-
nieńska otrzymała imponujące drzwi z brązu, ozdobio-
ne płaskorzeźbami przedstawiającymi na 18. kwaterach 
sceny z życia i męczeństwa św. Wojciecha.

Dwaj przyjaciele św. Wojciecha – Słowianina: Otton III 
– Niemiec i Bolesław Chrobry – Polak, pamiętną piel-
grzymką do grobu Męczennika zapoczątkowali w drugim 
tysiącleciu pomyślny rozwój Kościoła w Polsce – powsta-
ły bowiem nowe biskupstwa, benedyktyni i cystersi za-
kładali opactwa. To był znaczący i ogromnie ważny dla 
polskiego chrześcijaństwa – ZNAK CZASU ...!

A na początku trzeciego tysiąclecia, niedługo po 
śmierci naszego Wielkiego Rodaka – papieża Jana Pa-
wła II, także Niemiec – papież Benedykt XVI – przyjaciel 
i współpracownik polskiego Papieża, przywędrował do 
nas z pielgrzymką śladami swojego Poprzednika...

Czy zatem jest to tylko historyczna kolejność rzeczy? 
Nie tylko ! Dla mnie jest to znamienny, dziejowy na obec-
ny trudny czas – ZNAK... Barbara Kowalczyk

  rozterki …
  Jak przejść przez życie, by stóp nie zranić,  
  choć ciernie wokół…
  Jak przejść przez życie, by w sercu były:  
  radość i spokój…
  Jak przejść przez życie, by innym służyć  
  radą, pomocą…
  Jak przejść przez życie, by krzyż swój dźwigać  
  i wiedzieć po co…

Anna Elżbieta Grajdek

Pochwała nocy
 Nocy, ty jesteś wspaniała, bo w twoim bezmiarze,
 coś niewidzialnego milczeć mi każe,
 nawet chodzę ciszej i stąpam powoli,
 nasłuchuję westchnień doli i niedoli.
Piękna jesteś nocy w księżycowej poświacie,
gdy biegniesz nad ziemią w granatowej szacie,
w gwiazdy ozdobiona z księżycem na czole,
jesteś na gór szczytach i w rzece na dole.
 Otulasz niemowlęta, czułych matek owoc 
 i te co matek nie mają – wołają o pomoc.
 Cisza twoja jest pełna głosów niecodziennych,
 snów oczekiwanych i marzeń bezdennych.
Idąc nocą życia, jak pielgrzym po stepie,
czy w dzień wyraźniej, czy też w nocy lepiej
widziałam co wstrząsało mego domu progiem,
nie wiem, czy dość szczerze rozmawiałam z Bogiem.
 O nocy coś trwała w mej duszy dość długo,
 gdy wolność mgłą wisiała nad polem i strugą,
 twoje ciemności rozjaśniały zorze, szeptały,
 że kto wierzy cud zdarzyć się może.

Nocy piękna, pod twym chłodnym płaszczem
napełniały się pieśnią i nadzieją chaszcze,
pełne ludzkiego serca – czekania na burze
z której gdy grom uderzy wolność się wynurzy.
 Po nocy długiej i pełnej udręki
 powstał dzień wielki z Boga Ojca ręki,
 ziemia zadrżała ku Twej chwale Panie,
 jak po Wielkim Piątku – Wielkie Zmartwychwstanie.

    Genowefa Jachowicz
  tomik poetycki „Przychodzę do Was”

POEZJA PArAFIALNA
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Ks. Jan franciszek Sudoł
od czerwca 1989 r.

Ks. grzegorz Wolski
od października 2004 r.

Ks. dr Janusz Węgrzecki
od czerwca 1999 r.
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Ks. Piotr Paweł Laskowski
od grudnia 2004 r.

Ks. Piotr Stefan Szepietowski
od czerwca 2006 r.

Ks. dr Antoni Dębkowski – proboszcz
od listopada 1981 r.
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historia  
procesu beatyfikacyjnego.

Ojciec święty Benedykt 
XVI w dniu 16 grudnia 2006 
roku podpisał dekret dotyczą-
cy uzdrowienia za przyczyną 
Matki Celiny Borzęckiej Zało-
życielki Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstanek. 

Uzdrowiony za wstawienni-
ctwem Matki Celiny Andrzej Mecherzyński-Wiktor ma obec-
nie 22 lata i jest studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie na dwóch kierunkach: filozofia i matematyka. Na-
dal uprawia wspinaczkę sportową odnosząc liczne sukcesy: 
zdobył Puchar Polski juniorów oraz wicemistrzostwo świata 
w tej samej kategorii. 

W 1999 roku w czasie treningu Andrzej odpadł od ścia-
ny, uderzając głową oraz lewą częścią ciała w twarde pod-
łoże. W szpitalu stwierdzono złamanie podstawy czaszki, 
wstrząs mózgu, uszkodzenie pnia mózgu i potężny krwiak 
w czaszce. Ponieważ matka Andrzeja jest praprawnucz-
ką córki naszej Założycielki, rodzina zwróciła się z proś-
bą o modlitwę do Zgromadzenia. Rozpoczęłyśmy więc 
nowennę za przyczyną Matki Celiny, prosząc o cudowne 
uzdrowienie Andrzeja. gdy w domach Zmartwychwstanek 
trwała nowenna, Andrzej nadal był w śpiączce. Szóstego 
dnia od wypadku lekarze stwierdzili, że pacjent jeśli nawet 
obudzi się, będzie sparaliżowany i głuchy. Siódmego dnia 
nowenny Andrzej wybudził się ze śpiączki, a dziewiątego 
dnia, dokładnie w dzień zakończenia nowenny, lekarze 
wypisali Andrzeja z oddziału intensywnej terapii prosto do 
domu. Profesor dr hab. Edmund Szwagrzyk, neurochirurg, 
powiedział, że wyzdrowienie chłopaka jest najbardziej nie-
zwykłym i niewytłumaczalnym przypadkiem w jego długo-
letniej praktyce. „Jeszcze nigdy nie widziałem, żeby ktoś 
po tak ciężkim urazie głowy, wprost z intensywnej terapii 
poszedł do domu”.

Uzdrowienie Andrzeja Mecherzyńskiego-Wiktor, człon-
ka rodziny Matki Celiny Borzęckiej w piątym pokoleniu, 
rozpoczęło kolejny etap procesu beatyfikacyjnego naszej 
Założycielki. W 1982 roku Papież Jan Paweł II podpisał de-
kret o heroiczności cnót Matki Celiny Borzęckiej, a w 2002 
roku po przeprowadzeniu procesu dotyczącego uzdrowie-
nia w archidiecezji krakowskiej, dokumentację przekazano 
do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. 

życiorys Matki Celiny borzęckiej.
Celina Borzęcka przypomina nam, że wszyscy jeste-

śmy powołani do świętości, do ciągłego poszukiwania woli 
Bożej względem nas, niezależnie od stanu, w jakim przy-
szło nam żyć. Sama przez kolejne etapy swojego życia 
– jako młoda dziewczyna, żona, matka, wdowa, zakonnica 
i założycielka nowego zgromadzenia – praktykowała po-
słuszeństwo Bogu i to w stopniu heroicznym. 

Urodziła się w ziemi mohylewskiej w Antowilu w 1833 
roku. Chludzińscy, rodzice Celiny, byli ludźmi zamożnymi, 
jednak stopa życiowa w domu była skromna, dzieciom sta-
wiano wysokie wymagania; przy tym dano im gruntowne 
chrześcijańskie wychowanie i praktyczne przygotowanie 

do życia. Celina zdobyła znajomość kilku języków obcych, 
historii, literatury i gry na fortepianie. Równocześnie z roz-
wojem umysłowym pogłębiało się jej życie wewnętrzne. 
„Tu mając lat trzynaście, czternaście, piętnaście gwał-
townie świętą chciałam być i umartwienia sobie zada-
wałam, i do bliskiego, ślicznego kościoła często się 
wymykałam, i tyle łask w modlitwie cichej i porywają-
cej doznawałam”. 

gdy Celina miała dziewiętnaście lat rodzice przenieśli 
się do Wilna w celu wprowadzenia córki w wielki świat i 
znalezienia dla niej odpowiedniego kandydata na męża. 
I właśnie tam, u stóp Matki Bożej Ostrobramskiej, Celina 
odkryła swoje powołanie do życia zakonnego, zapragnę-
ła związać się z siostrami wizytkami. Jednak rodzice, sto-
sownie do ówczesnych poglądów i zwyczajów, postanowili 
wydać córkę za Józefa Borzęckiego. Posłuszna rodzicom 
i radzie spowiednika, po odbytych rekolekcjach stanęła 
gotowa do następnego etapu swojego życia. Dwudziesto-
letnia Celina rozpoczęła od tej pory realizację najbar-
dziej charakterystycznego rysu jej duchowości – umi-
łowania Woli bożej. 

Jako pani domu nadawała ton życiu kulturalnemu, na-
rodowemu i religijnemu w majątku obrębskim, gdzie młoda 
para zamieszkała po ślubie. Borzęccy mieli czworo dzieci, 
przy życiu pozostały dwie córki: Celinka i Jadwinia. Celina 
była nie tylko dobrą i troskliwą żoną, ale również najlepszą 
matką. Cały czas zdawała sobie sprawę z odpowiedzial-
ności za dzieci, których nie uważała za swoją własność, 
ale za cenny „depozyt” darowany jej przez Boga. Każdą 
z córek prowadziła indywidualnie. Obraz swych wysiłków 
pozostawiła w „Pamiętniku dla córek”. 

Niespodziewanym ciosem dla Celiny był atak paraliżu, 
który dotknął w 1869 roku Józefa, jej męża. Celina zawio-
zła go na kurację do Wiednia i ofiarnie służyła mu do śmier-
ci, która nastąpiła w 1874 roku. gdy została wdową, do-
znała na nowo Bożego wezwania, „i jakby spokój jakiś, 
że teraz <to coś>, co bóg zawsze chciał, odkryje się 
w życiu moim”. Pragnienie życia zakonnego, które znów 
dawało o sobie znać, nie przeszkodziło Celinie z całym re-
alizmem spojrzeć na swoje obowiązki, zająć się sprawami 
finansowymi, oraz edukacją małoletnich córek. Położyła 
wielki nacisk na naukę języka i literatury polskiej, języków 
obcych, rozwój logicznego myślenia i na opanowanie wy-
obraźni. Przywiązywała wagę do wychowania estetyczne-
go i do sumienności. 

W półtora roku po śmierci męża podjęła decyzję wy-
jazdu z córkami do Włoch, by im pokazać szerszy świat, 
wspaniałe zabytki sztuki i dalej je kształcić. W Rzymie za-
mieszkała przy kościele św. Klaudiusza, obsługiwanym 
przez zmartwychwstańców. Tak rozpoczął się jej jedena-
stoletni kontakt z o. Piotrem Semenenką i gruntowna pra-
ca nad sobą, ukierunkowana na przyszłe życie zakonne. 
Nie zapominała jednak przez cały ten czas o przyszłości 
swoich córek. W 1878 roku powróciła do Obrębszczyzny, 
by przede wszystkim rozstrzygnąć o zamążpójściu star-
szej córki Celiny oraz zająć się sprawami majątkowymi. 
Młodsza córka Jadwiga postanowiła tak jak Matka po-
święcić się Bogu. Cała rodzina na Litwie dowiedziała się 

Założycielka Zmartwychwstanek MATKA CELINA bOrZĘCKA  
kandydatką do beatyfikacji
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o postanowieniu Borzęckich. Zrobiło ono wielkie wrażenie 
–  jednych rozczulało, drugich oburzało. 

W 1882 roku po powrocie do Rzymu Celina z córką 
Jadwigą i kilkoma kandydatkami rozpoczęły próbę życia 
wspólnego, dając początek żeńskiej gałęzi Zgromadzenia 
Zmartwychwstania Pańskiego. Trudne początki pierwszej 
rzymskiej wspólnoty spowodowane były brakiem życzliwo-
ści wielu duchownych, a po niespodziewanej śmierci o. Se-
menenki – niedowierzaniem, że dzieło to może przetrwać. 
„A nam Pan Jezus każe jakby nad przepaścią ufać  
i ufać, i mocno stać tam, gdzie rzekłbyś podstawy nie 
ma i wszystko ucieka”. 

Od śmierci męża i od wewnętrznej pewności, że zre-
alizuje się teraz <to coś>, co Bóg od wieków zamierzył, 
minęło długich siedemnaście lat. Dzięki życzliwości kar-
dynała L. Parocchi i jego decyzji Matka z Córką złożyły 
śluby wieczyste 6 stycznia 1891 roku.

W tym dniu zaistniało w Kościele Zgromadzenie Sióstr 
Zmartwychwstanek. Pierwsze zatwierdzenie na prawach 
papieskich nastąpiło w 1905 roku. 

W początkowym etapie istnienia Zgromadzenia Matka 
Celina i Jadwiga kładły wielki nacisk na formację wewnętrz-
ną, wypracowując stopniowo tożsamość zakonną, właści-
wą dla naszego Zgromadzenia oraz na rozwój zarówno 
terytorialny, jak i organizacyjny. W ciągu pierwszych pięt-
nastu lat otwarto placówki: w galicji, w europejskiej części 
Turcji, w zaborze rosyjskim i w Stanach Zjednoczonych. 

śmierć córki Jadwigi w 1906 roku wydawała się niwe-
czyć wszystkie plany fundatorki, zbudowane na normal-
nym i roztropnym budowaniu przyszłości. W Jadwidze 
Matka Celina widziała swoją kontynuatorkę, dzięki której 
Zgromadzenie dopiero miało się rozwijać. Po opano-
waniu pierwszego bólu z powodu tak nieoczekiwanego 

odejścia wypowiedziała słowa poddania się Woli Bożej: 
„Nie ma rzeczy, której by dusza z miłości do Pana 
Jezusa nie wytrzymała”. 

Pomimo swych 74 lat i chorób ją trapiących, z właści-
wą sobie energią podjęła dalszy trud kierowania Zgroma-
dzeniem i formacją sióstr. Wśród ustawicznych prac, za-
biegów o drugie zatwierdzenie, niepokoju o siostry i misje, 
licznych, pomimo wieku, podróży odeszła do Pana w nie-
dzielę 26 października 1913 roku, w Krakowie. Parę go-
dzin przed śmiercią napisała: „Cierpienia moje ofiaruję 
bogu. błogosławię, w bogu na zawsze szczęście”.

Droga przez krzyż i śmierć, czego Matka Celina do-
świadczała na każdym etapie swojego życia, doprowadziła 
Ją do zmartwychwstania i chwały wyniesionych na oł-
tarze i czczonych jako błOgOSłAWIONyCh.

s. Maria Maksymiliana Nicpoń CR

Św. Marek Ewangelista – uczeń św. Piotra
św. Marek Ewangelista, 

autor uważanej za najstarszą, 
drugiej kanonicznej Ewangelii, 
był pochodzenia żydowskie-
go. Jego prawdziwe imię he-
brajskie to Jan. Marek to imię 
łacińskie. W Nowym Testa-
mencie nazywany jest: Marek 
(Dz 15,39), Jan (Dz 13,5.13) 
oraz „Jan zwany Markiem” 
(Dz 12,12.35; 15,37).

Według starej tradycji po-
chodził z Jerozolimy, gdzie 
jego matka Maria, pocho-
dząca z Cypru, posiadała ob-
szerny dom. Imienia jego ojca 

nie znamy. Zapewne w czasach publicznej działalności 
Pana Jezusa, matka Marka była wdową. Istnieje przeko-
nanie, że właśnie w domu Marii, matki Marka, odbyła się 
Ostatnia Wieczerza Chrystusa z Apostołami. Być może 
„Człowiek niosący dzban wody” (Mk 14,13; Łk 22,10), za 
którym szli dwaj wysłani przez Chrystusa uczniowie, to 
właśnie Marek. W Ewangelii św. Marka znajdujemy naj-
więcej szczegółów o Wieczerniku (Mk 14,13), co może 

świadczyć o tym, że znał ten dom lepiej niż pozostali 
Ewangeliści. Marek nie należał do grona Dwunastu, ale 
jest bardzo prawdopodobne, że osobiście zetknął się  
z Chrystusem. W swojej Ewangelii, opisując scenę aresz-
towania Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, podaje cieka-
wy szczegół o młodzieńcu, który owinięty prześcieradłem 
na nagim ciele, szedł za pojmanym Jezusem (Mk 14,51). 
gdy usiłowano go pochwycić, młodzieniec uciekł zostawia-
jąc prześcieradło. O wydarzeniu tym nie wspomina żaden  
z pozostałych Ewangelistów. Młodzieńcem tym mógł być 
właśnie Marek, który obudzony krzykami wybiegł żeby zo-
baczyć, co się dzieje. Być może, w ten dyskretny sposób, 
Ewangelista umieścił w tekście własne wspomnienia.

Po śmierci Pana Jezusa, dom Marii, matki Marka, słu-
żył Apostołom za schronienie, a później za miejsce zebrań 
wspólnoty chrześcijańskiej. Piotr, po cudownym uwolnie-
niu z więzienia jerozolimskiego, „poszedł do domu Marii, 
matki Jana, zwanego Markiem, gdzie zebrało się wielu 
na modlitwie” (Dz 12,12). Tu Marek zetknął się bliżej ze 
św. Piotrem. Zaraz po zesłaniu Ducha świętego św. Piotr 
udzielił Markowi Chrztu św. i dlatego w swoim pierwszym 
liście nazwał Marka swoim synem (1P 5,13).

W 44 roku św. Paweł wraz z Barnabą zabrali Mar-
ka do Kościoła w Antiochii (Dz 12,25). Barnaba, lewita  
z Cypru, był krewnym Marka (Kol 4,10).

Modlitwa za wstawiennictwem czcigodnej 
sługi bożej Matki Celiny borzęckiej:

O Jezu Zmartwychwstały, który ob-
darzyłeś sługę Twą Celinę darem 
szczególnego umiłowania tajemnicy 
Zmartwychwstania i pragnieniem wy-
pełnienia Twojej świętej woli, udziel mi 
za jej przyczyną łaski (...), o którą Cię 
błagam, ufając w Twą nieskończoną ku 
mnie miłość. Spraw, Panie, aby Kościół 
wyniósł na ołtarze sługę Twą Celinę  
i ukazał w niej wzór dziewicy, żony, 
matki, wdowy i zakonnicy, podążają-
cej przez krzyż i śmierć do zmartwych-
wstania i chwały. Amen. Alleluja.
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W 45 roku św. Paweł w towarzystwie Barnaby rozpo-
czął swoją pierwszą podróż misyjną. Marek został ich po-
mocnikiem. Przeszli całą wyspę Cypr od Salaminy aż do 
Pafos (obecnie Baffa), głosząc słowo Boże w synagogach 
żydowskich (Dz 13, 2-6). Marek pełnił funkcje pomocni-
cze, zawiadamiając poszczególne synagogi o przybyciu 
misjonarzy, pomagając przy udzielaniu chrztu oraz przy 
innych czynnościach religijnych. Z Pafos św. Paweł wraz 
z towarzyszami wyruszyli do Perge w Pamfilii, natomiast 
Marek, odłączywszy się od nich, wrócił do Jerozolimy 
(Dz 13,13). Nie wiadomo, jaki był powód tego odłączenia, 
ale można wnioskować, że fakt ten nie spodobał się św. 
Pawłowi. gdy w 50 roku Barnaba chciał zabrać Marka w 
drugą podróż misyjną, św. Paweł stanowczo zaprotesto-
wał. Nie chciał zabierać ze sobą człowieka, który podczas 
poprzedniej podróży wycofał się z pracy misyjnej (Dz 15, 
37-39). Spór o Marka spowodował rozstanie Barnaby ze 
św. Pawłem. Od tej pory św. Paweł odbywał swoje po-
dróże apostolskie w towarzystwie Sylasa (Dz 15,40), na-
tomiast Barnaba wraz z Markiem udali się na Cypr. Nie 
wiemy, jaki był cel tej wizyty oraz jakie były losy Marka do 
61 roku, w którym pojawił się przy boku św. Pawła w Rzy-
mie. Pisze o tym św. Paweł w liście do Kolosan (Kol 4,10) 
i do filemona (flm 24). Prawdopodobnie Marek, wysłany 
przez św. Pawła, wybierał się wtedy do wspomnianych 
adresatów, gdyż w listach św. Paweł domaga się dla nie-
go gościnnego przyjęcia. W pisanym z więzienia Liście do 
Tymoteusza, św. Paweł prosi, aby przybył do niego także 
Marek, gdyż jak pisze „jest mi przydatny do posługiwania” 
(2Tm 4,1). W czasie pobytu w Rzymie, Marek współpra-
cował również blisko ze św. Piotrem. świadczy o tym  św. 
Piotr w swoim Pierwszym Liście (1P 5,13). Towarzysząc 
Piotrowi, Marek poznał dokładnie całą treść nauczania 
Apostoła. Na usilne prośby słuchaczy Marek spisał z pa-
mięci całą katechezę św. Piotra. W ten sposób powstała 
najstarsza spisana Ewangelia. Najstarszym świadectwem 
opisującym okoliczności jej powstania są słowa Papiasza, 
biskupa Hierapolis we frygii, zmarłego około 150 roku. 
Wypowiedź tę przytoczył w IV wieku Euzebius z Cezarei 
w swojej Historii Kościoła: „Marek, będąc tłumaczem Pio-
tra, spisał dokładnie ze swoich wspomnień słowa i czyny 
Pana [Jezusa]; rzecz jasna, nie ściśle według ich kolejno-
ści, bo sam nie słuchał Pana ani Mu nie towarzyszył, ale 
dopiero później Piotrowi”. Wypowiedź Papiasza potwier-
dzają słowa zmarłego około 200 roku Ireneusza, biskupa 
Lionu: „Po śmierci Apostołów Piotra i Pawła, Marek, uczeń 
i tłumacz Piotra, również pozostawił nam utrwaloną naukę 
Pana”. W tym samym dziele Euzebiusa zachowana została 
relacja Klemensa Aleksandryjskiego, zmarłego około 215 
roku: „gdy Piotr nauczał publicznie w Rzymie i głosił Dobrą 
Nowinę, słuchający go, prosili Marka jako tego, który od 
dawna towarzyszył Piotrowi i znał jego nauczanie, aby spi-
sał te wypowiedziane słowa. Uczyniwszy to, Marek zapo-
znał z Ewangelią tych, którzy go prosili o jej spisanie. gdy 
Piotr się o tym dowiedział, ani mu tego czynić nie zabraniał, 
ani go też nie zachęcał”. Przypuszcza się, że Piotr przej-
rzał i zaaprobował tekst Marka. Klemens Aleksandryjski w 
211 r. podaje, że Piotr zgodził się, aby Ewangelię napisaną 
przez Marka czytano w kościołach.

Z przytoczonych świadectw wynika, że spisana przez 
św. Marka Ewangelia stanowi obraz życia, działalności i 
nauczania Pana Jezusa taki, jaki zapamiętał i głosił św. 
Piotr. św. Justyn Męczennik żyjący w II wieku, nazywa 
Ewangelię według św. Marka „pamiętnikami Piotra”.

O dalszych losach życia św. Marka nie wiadomo nic 
pewnego. Według tradycji, Piotr wysłał go do Egiptu jako 
biskupa Aleksandrii, by tam głosił Ewangelię. Pisze o 
tym wspomniany już Euzebius z Cezarei (340 r.) słowa-
mi: „Marek udał się, podobno jako pierwszy, do Egip-
tu, opowiadał tam Ewangelię, którą też napisał i zało-
żył Kościoły, a przede wszystkim w samej Aleksandrii”. 
Według starej tradycji, św. Marek poniósł męczeńską 
śmierć w dniu 25 kwietnia przez włóczenie go po ulicach 
Aleksandrii. Miało to mieć miejsca za panowania cesa-
rza Nerona lub jak utrzymują inni, za panowania cesarza 
Trajana, być może około roku 74.

W roku 828, kupcy weneccy wykradli szczątki św. Mar-
ka z Aleksandrii i przywieźli do Wenecji. Zostały pocho-
wane w sławnej do dziś, konsekrowanej w 832 roku bazy-
lice św. Marka, stojącej przy Placu św. Marka w Wenecji. 
Pomysł pochowania ciała św. Marka w Wenecji związany 
jest z legendą, zgodnie z którą Marek podczas podróży 
morskiej do Rzymu zatrzymał się na lagunie. Tu miał uj-
rzeć anioła, który słowami: „Pax tibi, Marce evangelista 
meus”, ujawnił miejsce jego pochowania w Wenecji. św. 
Marek został obwołany patronem Wenecji, a skrzydlaty 
lew, symbol św. Marka, przytrzymujący otwartą księgę  
z wyrytymi słowami anioła, stał się herbem republiki.

Papież Paweł VI zwrócił relikwie św. Marka Koptom, czyli 
chrześcijanom egipskim. Symboliczny grób św. Marka w ka-
tedrze, w Kairze cieszy się nieustanną czcią wiernych.

święty Marek jest patronem pisarzy, notariuszy, mu-
rarzy, koszykarzy i szklarzy, miast Wenecji, Bergamo, 
wyspy Reichenau na jeziorze Bodeńskim oraz Albanii.

Tak, jak każdy Ewangelista, św. Marek ma swój sym-
bol, nawiązujący do początku jego ewangelii. Jest nim lew, 
gdyż św. Marek zaczyna swoją relację od opisu pobytu 
św. Jana Chrzciciela na pustyni pisząc „głos wołającego 
na pustyni: Przygotujcie drogę Panu...”, a w tych czasach 
donośny głos na pustyni kojarzył się właśnie z lwem.

W ikonografii św. Marek ukazywany jest w stroju 
arcybiskupa w paliuszu, albo jako biskup wschodniego 
rytu. Trzyma w dłoni zamkniętą lub otwarta księgę. Jego 
atrybutami są: księga, lew ze skrzydłami u stóp, drzewo 
figowe i zwój. Obchodzi święto 25 kwietnia.

zebrał Marek Kowalski, na podstawie:
1. Miesięcznik „Miejsca Święte” nr 02/2005.  

Artykuł „Czy św. Marek Ewangelista przebywał  
w Cyrenajce” - ks. Waldemar Chrostowski, 
(http://www.ms.ecclesia.org.pl/art2nr02_05.htm). 

2. Święty Marek, Ewangelista (www.brewiarz.katolik.pl)
3. Św. Marek Ewangelista. ks. Tarsycjusz Sinka CM 

(http://adonai.pl/ludzie/?1d=56)
4. Św. Marek Ewangelista 

(http://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_ewangelista)
5.Bazylika św. Marka (http://pl.wikipedia.org.wiki)
6.Ku czci świętych (http://liturgia.wiara.pl)

Św. Marek Ewangelista – uczeń św. Piotra
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Patriarchowie (Abra-
ham, Izaak, Jakub) byli 
postaciami historyczny-
mi. Na pewno nie odgry-
wali dominującej roli w 
polityce swoich czasów. 
Stanowili raczej marginal-
ne zjawisko i tylko spora-
dycznie utrzymywali kon-

takty z administracją egipską, bądź też pomniejszymi 
królami. Nie mogli też pozostawić zbyt wielu śladów  
w archiwach miast tamtej epoki.

Według Księgi Rodzaju przodkowie narodu izraelskie-
go pochodzili z Mezopotamii. Terach, ojciec Abrahama, 
któregoś dnia opuścił miasto Ur na południu tego kraju 
i wraz ze swoją rodziną wyruszył w drogę do Kanaanu. 
Nie dotarł jednak do celu. Zatrzymał się w Charanie 
(Haranie). Po jego śmierci, Abraham z całą swą rodziną 
przeniósł się na rozkaz Boży do Kanaanu. On sam i jego 
potomkowie prowadzili koczowniczy tryb życia. Mieszkali 
w namiotach, hodowali owce i kozy, które stanowiły ich 
główny majątek, przenosili się z miejsca na miejsce ze 
swymi stadami, kopali studnie dla potrzeb pasterskich, 
kierowali się niepisanymi zasadami życia na stepie, taki-
mi jak troska o czystość krwi, gościnność i prawo zemsty.  
W ich zachowaniu widoczna jest jednak pewna dążność 
do życia osiadłego. Zaczynali uprawiać rolę, hodowali 
także woły, a poza tym zawierali umowy z mieszkańcami 
miast, w pobliżu których rozbijali swe namioty. 

Etnicznie, Pięcioksiąg zalicza przodków Izraela do 
Aramejczyków, jednego spośród ludów semickich, któ-
re zamieszkiwały tereny górnej Mezopotamii i Syrii oraz 
były ogólnie nazywane Amorytami, czyli mieszkańcami 
Zachodu. Zachowane w (Pwt 26,5) wyznanie wiary, które 
Izraelita wypowiadał składając Bogu ofiarę z pierwszych 
plonów brzmi: „Moim ojcem był koczujący Aramejczyk”. 
Krewni patriarchów nazywani są w Księdze Rodzaju 
Aramejczykami. Okolice w pobliżu Charanu, w których 
mieszkali, określa ona słowami: Aram, Paddan-Aram, 
czyli Dolina Aramu, oraz Aram-Naharaim, czyli Aram dwu 
Rzek, co znaczy Mezopotamia.

Potwierdzeniem historyczności patriarchów są tak-
że związki ich imion i imion ich krewnych z onomastyką 
mezopotamską. Imię Abraham było używane w czasach 

pierwszej dynastii babilońskiej. Wszystko wskazuje na to, 
że jest to imię amoryckie. Imienia Izaak nie znaleziono 
w dokumentach mezopotamskich, ale ma budowę typo-
wą dla imion amoryckich. Imieniem Jakub posługiwali się 
Amoryci w pierwszych wiekach II tysiąclecia. Amoryckie 
są także imiona przodków Abrahama: Sarug, Nachor  
i Terach. Słowo Sarug jako imię osoby wymienione jest 
w dokumentach z okresu III dynastii miasta Ur. Imiona 
niektórych osób z otoczenia Abrahama, takie jak Terach, 
Laban, Sara i Milka, mają wyraźny związek z kultem Sina, 
boga-księżyca. Stwierdzono bowiem, że obydwa te mia-
sta były silnymi ośrodkami kultu tego właśnie bóstwa. Te-
rach znaczy „księżyc”. Słowem Laban, „biały”, oznaczano 
księżyc w pełni. Imię Sara jest akkadyjskim przekładem 
sumeryjskiego imienia bogini Nin-gal, małżonki Sina,  
i znaczy „królowa”. Milka, „księżniczka”, jest imieniem bo-
gini, którą uważano za córkę Sina. W związku z tym wol-
no przypuszczać, że krewni Abrahama należeli do czci-
cieli Sina, na co zresztą wskazuje także Księga Jozuego 
(24,15), gdy stwierdza, że „po drugiej stronie Rzeki”, czyli 
za Eufratem, ojcowie Izraela służyli bóstwom obcym.

Istotną wymowę posiada zbieżność obyczajów, które 
Księga Rodzaju przypisuje patriarchom, z obyczajami, ja-
kie w II tysiącleciu przed Chr. panowały w Mezopotamii.

Z Mezopotamii patriarchowie zapożyczyli prawodaw-
stwo i pewne treści opowiadań. Trasy, którymi Abraham, 
Izaak i Jakub (według Księgi Rodzaju) wędrowali po Ka-
naanie, odpowiadają warunkom, jakie w tym kraju istniały 
między 2000 a 1700 przed Chr. Wszystko to, co zostało na-
pisane, wskazuje, że patriarchowie są postaciami z pierw-
szych wieków II tysiąclecia przed Chr. Przodkowie Izraela 
przebywali w Egipcie. Potwierdzeniem tego są egipskie 
imiona jakimi Izraelici, zwłaszcza plemię Lewiego, posługi-
wali się na szeroką skalę w początkach swoich dziejów, ta-
kie jak: Mojżesz, Hofni, Pinchas, Merari i prawdopodobnie 
także Aaron. W czasach patriarchów w Egipcie – w Delcie 
Nilu przebywało wielu Semitów. Ponadto w opowiadaniu 
o Józefie znajdują odbicie realia typowe dla starożytnego 
Egiptu. Egipcjanie rzeczywiście oddawali się wróżbom, 
bardziej niż inne narody starożytnego Wschodu.

Można podsumować: obraz patriarchów, jaki wyłania 
się z Księgi Rodzaju jest to obraz prawdziwy i niezwykle 
cenny dla wszystkich, którzy pragną poznać przodków 
narodu wybranego. ks. Grzegorz Wolski

LECTIO DIVINA • Patriarchowie między Mezopotamią a Egiptem

CODZIENNE CZyTANIA LECTIO DIVINA 1.04.2007 – 30.04.2007
NIEDZIELA PONIEDZIAłEK WTOrEK ŚrODA CZWArTEK PIąTEK SObOTA

KWIECIEŃ
1

Lb 15,1–16,35
2

Lb 17,1–19,22

3

Lb 20,1–22,1

4

Lb 22,2–25,18

5

Lb 26,1-27,23

6

Lb 28,1-30,17

7

Lb 31,1-32,42
8

Lb 33,1-34,28
9

Lb 35,1-36,13
10

Pwt 1,1-46

��

Pwt 2,1-3,29

12

Pwt 4,1-43

�3

Pwt 4,44-6,25

14

Pwt 7,1-8,20
15

Pwt 9,1-10,22
�6

Pwt 11,1-32

17

Pwt 12,1-14,29

�8

Pwt 15,1-17,20

�9

Pwt 18,1-20,20

20

Pwt 21,1-23,1

21

Pwt 23,2-26,15
22

Pwt 26,6-28,68
23

Pwt 28,69-30,20

24

Pwt 31,1-32,52

25

Pwt 33,1-34,12

26

Joz 1,1-2,24

27

Joz 3,1-5,12

28

Joz 5,13-7,26
29

Joz 8,1-35
30

Joz 9,1-10,43
opracowanie tabelki Katarzyna Mazurkiewicz
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Słynne stwierdzenie Ojca świę-
tego Jana Pawła II, że człowiek jest 
drogą Kościoła odnosi się także do 
NSK (Nauczanie społeczne Kościoła). 
W centrum uwagi pozostaje zawsze 
człowiek. Całe życie społeczne zwią-
zane jest z człowiekiem i ma na celu 
jego dobro. Pierwsza i fundamentalna 

zasada społeczna to zasada personalizmu. Afirmuje ona 
nienaruszalną godność osoby ludzkiej. Dzięki godności 
człowiek „nie tylko jest czymś, ale kimś. Jest zdolny po-
znawać siebie, panować nad sobą, w sposób dobrowolny 
dawać siebie oraz tworzyć wspólnotę z innymi osobami”. 
Jako istota stworzona na obraz Boży, człowiek „przez ła-
skę jest powołany do przymierza ze swoim Stwórcą, do 
dania Mu odpowiedzi wiary i miłości, jakiej nikt inny nie 
może za niego dać”. Podobieństwo do Boga wprowadza 
wymiar społeczny. W człowieku dostrzegamy skłonność 
do nawiązywania dobrych relacji z innymi. Pierwotna jest 
otwartość na Boga. Więź z Bogiem otwiera drogę do 
nawiązania relacji społecznych z bliźnimi. Podstawową 
staje się więź małżeńska. Wzajemna miłość małżonków 
jaśnieje blaskiem obrazu Bożego. Człowiek nie tylko po-
dobny jest do Boga dzięki swoim cechom osobowym, jak 
rozum, rozeznanie dobra i zła, wolna wola. Podobny jest 
także w otwartości ku innym, w relacjach społecznych 
zgodnych z przykazaniami dekalogu (np. nie zabijaj) oraz 
przykazaniem miłości bliźniego. Szczególne podobień-
stwo dostrzegamy w takiej relacji małżonków, która od-
zwierciedla treść przysięgi sakramentu małżeństwa (mi-
łość, wierność, uczciwość, nierozerwalność). 

Obok więzów społecznych, w których człowiek upo-
dobnia się do Boga występują niestety i takie, które na-
znaczone są piętnem grzechu. Odkupienie dokonane w 
Jezusie Chrystusie przezwycięża skutki grzechu pier-
worodnego i osobistego. Pozwala odnowić więź z Bo-
giem, a w następstwie oderwać się od struktur grzechu, 
czyli utrwalonych społecznych skutków grzechu. Na ich 
miejsce umożliwia wprowadzenie cywilizacji miłości. 

Zasada personalizmu zawiera pełną prawdę o człowie-
ku. Nie pomija żadnego ważnego wymiaru osoby ludzkiej. 

Pierwszym jest jedność osoby. Człowiek jest jednością 
duszy i ciała. Jako byt materialny związany jest z tym świa-
tem przez swoje ciało. Jako byt duchowy otwarty jest na 
Boga i na odkrywanie prawdy, dobra, piękna, miłości, wiary. 

Drugim jest otwarcie na transcendencję i niepowta-
rzalność osoby. Człowiek otwarty jest na Boga, na innych 
ludzi, na świat. Otwarty jest poznawczo na wszelką praw-
dę, na wszystko, co istnieje. Każdy człowiek jest jedyny i 
niepowtarzalny. Jako osoba jest świadomy siebie i swoich 
czynów, jest podmiotem świadomości i wolności. Posiada 
transcendentną godność osoby ludzkiej. Oznacza to, że 
nigdy nie może być traktowany jako narzędzie podporząd-
kowane realizacji planów, o charakterze ekonomicznym, 
społecznym i politycznym, które nie mają na względzie 
ani dobra osoby ludzkiej, ani dobra wspólnego. 

Trzecim jest wolność osoby. Dzięki wolności człowiek 
może wybierać dobro i prawdę. Nie posiada jednak wła-
dzy określania dobra i zła, która należy tylko do Boga. 
Właściwemu korzystaniu z wolności sprzyja sprawiedli-

wy porządek społeczny, ekonomiczny, prawny, politycz-
ny i kulturowy. Wolność ma ścisły związek z prawem na-
turalnym i wynikających z niego praw i obowiązków.

Czwartym jest równość w godności wszystkich osób. 
Wszyscy ludzie posiadają tę samą godność, bez względu 
na narodowość, płeć, pochodzenie, kulturę, pozycję spo-
łeczną, stan zdrowia. Analogicznie ta równość rozciąga 
się na narody i państwa. Stosunki między narodami i pań-
stwami powinny być sprawiedliwe i równoprawne. 

Piątym jest społeczna natura człowieka. Człowiek jest 
istotą społeczną. Swoje powołanie i integralny rozwój może 
osiągnąć jedynie uczestnicząc w życiu społecznym.

godność człowieka jest źródłem praw człowieka ja-
kie posiada każda osoba ludzka. Prawa człowieka są 
powszechne. Dotyczą każdego człowieka, każdego cza-
su, epoki i miejsca. Obowiązują w każdym pokoleniu i w 
każdym kraju. Prawa człowieka są także nierozdzielne. 
Wszystkie prawa bez wyjątku powinny być przestrzegane.

Prawa człowieka obejmują prawa wolnościowe, spo-
łeczne i solidarnościowe. Do praw wolnościowych należy 
między innymi: wolność poszukiwania prawdy, własnych 
przekonań i opinii, wolność wyboru pracy, stowarzysza-
nia się, swobodnej twórczości społecznej, angażowania 
się w życie społeczne, wolność do zapatrywań politycz-
nych, działalności politycznej, brania czynnego udziału 
w życiu politycznym, wolność do swobodnego zawiera-
nia małżeństwa, wychowania dzieci zgodnie z własnymi 
przekonaniami, wolność zapatrywań religijnych, wyraża-
nia ich na zewnątrz, głoszenia swoich przekonań, spra-
wowania kultu, działalności charytatywnej.

Do praw społecznych należy między innymi: prawo 
do pracy, sprawiedliwej płacy, własności udziału w do-
chodzie, wyżywienia i mieszkania, do regionalności, ko-
rzystania z dorobku kulturowego. 

Do praw solidarnościowych, czyli takich, których re-
alizacja wymaga solidarnej współpracy całego społe-
czeństwa, należy między innymi: prawo do integralnego 
rozwoju, do życia w pokoju, czystego i nieskażonego 
środowiska, do powszechnego używania dóbr. Prawom 
człowieka towarzyszą obowiązki. Każdemu prawu jed-
nego człowieka odpowiada obowiązek innych ludzi, aby 
uznawali i szanowali to prawo. Analogicznie, prawa czło-
wieka rozciąga się na prawa ludów i narodów. Należą 
do nich prawa: równouprawnienia wszystkich państw, 
do samostanowienia i swobodnej współpracy, do nieza-
leżności, do kształtowania życia społecznego zgodnie z 
własnymi tradycjami. Tym prawom towarzyszą obowiąz-
ki: poszanowania praw człowieka, przyjmowania posta-
wy pokoju, szacunku i solidarności z innymi narodami.

ks. dr Janusz Węgrzecki

NAuKA SPOłECZNA KOŚCIOłA (cz. III) ●  Osoba ludzka i jej prawa

1. (Opracowano na podstawie, Papieska Rada Iustitia et Pax, Kom-
pendium Nauki społecznej Kościoła, wydawnictwo Jedność, Kielce 
2005, rozdział trzeci oraz H. Skorowski, Problematyka praw człowie-
ka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Warszawa 1999)

2. „Wprowadzenie” – patrz nr 5 
„Parafii na Sadach”

3. „Zamysł miłości Bożej wobec 
ludzkości” cz. I - patrz nr 7 
„Parafii na Sadach”

4. „Posłannictwo Kościoła i Na-
uka Społeczna” cz. II – patrz 
nr 8 „Parafii na Sadach”.

R
ys

. M
.N

.

R
ys

. M
.N

.



Parafia na Sadach 17Nr 9

CELE FESTIWALu
1. Kształtowanie postaw chrześcijańskich wśród dzieci 

i młodzieży poprzez uczestnictwo w dużych profesjo-
nalnie przygotowanych wydarzeniach artystycznych.

2. Popularyzacja nowego gatunku muzyki niosącej bardzo 
pozytywne przesłanie dla dzieci i młodzieży.

3. Promocja młodych wykonawców piosenki chrześci-
jańskiej.

4. Podniesienie umiejętności, doskonalenie warsztatu  
i opracowanie programu koncertu.
Warszawski Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej 

powstał w 2004 roku, jego finały pod patronatem Kar-
dynała Józefa glempa, Prymasa Polski odbyły się w 
2004 roku w Parku Szczęśliwice, a w 2005 roku na Pla-
cu Zamkowym w Warszawie i gromadziły każdorazowo 
wiele tysięcy słuchaczy. Koncerty finałowe z udziałem 
laureatów poprzedzono dwudniowymi przesłuchaniami 
. Do przesłuchań zgłosiło się ogółem ok. 190 zespołów 
i solistów, łącznie przesłuchano ponad 1800 osób.

Podmioty zaangażowane w realizację projektu to: 
fundacja Effatha prowadzona przez ks. Piotra Szepie-
towskiego, Kuria Metropolitalna Warszawska, Dom Re-
kolekcyjno – formacyjny w Warszawie, Radio „Józef”. 
festiwal odbywa się cyklicznie każdego roku.

Planujemy tak jak w latach ubiegłych przeprowadzić 
festiwal w pięciu kategoriach wiekowych:

I –  dzieci przedszkolne oraz szkoły podstawowej  
   klas 1 – 3, 

II –  dzieci szkoły podstawowej klas 4 – 6, 
III –  młodzież gimnazjalna i szkoły średnie, 
IV –  dorośli, 
V –  zespoły z dużą rozpiętością wiekową.
Do przeglądu będą mogły się zgłaszać zarówno ze-

społy, chóry jak i soliści. Regulamin nie będzie przewi-
dywał jakichkolwiek ograniczeń co do gatunku muzyki 
czy też aranżacji utworów. Potencjalni uczestnicy to 
zespoły, chóry i soliści ze szkół wszystkich szczebli, 
ośrodków i domów kultury, parafii oraz organizacji po-
zarządowych, których celem jest edukacja kulturalna a 
szczególnie muzyczna dzieci i młodzieży.

Organizatorzy nie zakładają ograniczeń terytorialnych 
pochodzenia uczestników jednakże kolportowanie infor-
macji o warunkach uczestnictwa w przeglądzie będzie 
ograniczone obszarem województwa mazowieckiego.

Eliminacje w roku 2007 planujemy przeprowadzić w 
Domu Rekolekcyjno – formacyjnym przy ul. Dewajtis 3 
w Warszawie w dniach 21 – 22.04.2007 r. Ten etap eli-
minacji ma doprowadzić do wyłonienia grupy 25 najlep-
szych wykonawców mających prawo wystąpienia w kon-
cercie finałowym. Oddzielną kategorią nominowanych 
do koncertu finałowego będą laureaci festiwali piosenki 
tego gatunku z całej Polski.

PrZEgLąD KONKurSOWy –  
ELIMINACJE WSTĘPNE – 20 i 21 maja 2007 r.

Dom rekolekcyjno – Formacyjny 
ul. Dewajtis 3 w Warszawie
W dniach 20 i 21 maja 2007 r. planujemy przesłuchać 

ok. 120 wykonawców tj.ok.1200 osób i wyłonić laurea-
tów przeglądu. Nagrody będą przyznawane na trzech 
poziomach w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
Przewiduje się również formę wyróżnień i nagród spe-
cjalnych. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe ko-
szulki i dyplomy uczestnictwa. 

Organizatorzy zapewnią profesjonalne warunki wy-
stępu ( scena, nagłośnienie, możliwość przeprowadze-
nia prób) oraz oceny poprzez powołanie profesjonalne-
go jury. Przegląd będzie miał charakter otwarty dzięki 
czemu spodziewamy się licznej widowni towarzyszącej 
zmaganiom festiwalowym. Laureaci przeglądu obok 
otrzymanych nagród będą mieli możliwość wystąpienia 
podczas koncertu laureatów będącego głównym ele-
mentem imprezy finałowej na Placu Zamkowym.

Na zakończenie przeglądu konkursowego, wieczo-
rem drugiego dnia eliminacji odbędzie się otwarty dla 
publiczności recital gwiazdy. W roku 2005 wspaniały 
koncert dała Edyta geppert.

FINAł – Plac Zamkowy – 10 czerwca 2007r. 
Impreza finałowa III Warszawskiego festiwalu Pio-

senki Chrześcijańskiej zostanie przygotowana na Placu 
Zamkowym w Warszawie 10 czerwca 2007 r. Organiza-
torzy finału zakładają, że stanie się on formą dużego, 
artystycznego wydarzenia. Chcemy aby finał festiwa-
lu był również formą radosnego czuwania, publicznym 
śpiewaniem na chwałę Pana.

Centralnym punktem tego dnia będzie koncert trwa-
jący całe popołudnie oraz wieczór. Obok laureatów fe-
stiwalu wystąpią również znane zespoły z kręgu mu-
zyki chrześcijańskiej takie jak: Magda Anioł, Stanisław 
Soyka, czy Tymoteusz. Planowany jest również występ 
Piotra Rubika z orkiestrą. Planujemy również wpleść 
w koncert elementy dnia życia chrześcijańskiego takie 
jak modlitwa Anioł Pański, Różaniec czy Apel Jasno-
górski.

Planujemy również ustawienie dużego ekranu kino-
wego, na którym między innymi zaprezentowane byłyby 
wybrane zdjęcia i filmy. Podczas koncertu będzie zor-
ganizowany kiermasz płyt, wydawnictw i dzieł sztuki o 
tematyce religijnej.

PrZEDSIĘWZIĘCIA TOWArZySZąCE
Warsztaty muzyczne oraz Msze Święte.
Nowym elementem trzeciej edycji Warszawskiego 

festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej będą zorganizowa-
ne pod koniec sierpnia warsztaty muzyczne prowadzone 
przez profesjonalnych muzyków.

Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź. Tam dobre serca ludzie mają ... (2)*
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cd. na str. następnej* Część 1 – patrz nr 8 „Parafii na Sadach”
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W warsztatach wezmą udział wyróżnieni podczas 
przeglądu konkursowego wykonawcy, w tym zespoły i 
soliści razem ok.80 osób. Celem warsztatów jest stwo-
rzenie możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy mu-
zykami o dużym dorobku artystycznym, a młodymi twór-
cami, często intuicyjnie wykonującymi swoje pierwsze 
utwory muzyczne. Warsztaty muzyczne to odpowiedź na 
wyraźne zapotrzebowanie młodych zespołów w zakre-
sie oceny technicznej własnych kompozycji i wykonań, 
uzyskania cennych wskazówek i określenia najlepszej 
ścieżki rozwoju dla danego wykonawcy. Zakończeniem 
warsztatów będzie wspólne przygotowanie oprawy mu-
zycznej Mszy świętej, która zwieńczy warsztaty.

Msza święta z oprawą muzyczną oraz koncert ze-
społu odbędzie się w kościołach na terenie dzielnic za-
angażowanych we współtworzenie festiwalu.

Promocja.
Ekspozycja plakatów, ulotek na terenie woj. mazo-

wieckiego, ekspozycja plakatów na słupach w Warsza-
wie, rozesłanie pocztą regulaminów festiwalu do szkół, 
parafii, placówek kultury woj. mazowieckiego (1500szt.), 
informacje i ogłoszenia w mediach patronackich: Radio 

„Józef”, „Niedziela”, „Ruah” – Magazyn Muzyczny, Portal 
Internetowy Wiara, Telewizja „Puls”.

Relacje z przeglądu i finału festiwalu w mediach pa-
tronackich.

Zakładane rezultaty.
W przeglądzie uczestniczyć będzie około 120 so-

listów, zespołów i chórów. Co pozwala przypuszczać, 
że podczas jego trwania weźmie udział około 1200 
uczestników. W związku z tym powstanie wiele no-
wych utworów przygotowanych właśnie na tą okazję 
jak również zostanie przygotowana ogromna ilość 
aranżacji już znanych utworów. Koncert gwiazdy prze-
glądu zgromadzi 400 osobową widownię. Najlepsi wy-
konawcy – 25 zespołów i solistów tj. ok.200 osób będą 
mieli okazję, być może po raz pierwszy, uczestniczyć 
w profesjonalnym koncercie laureatów i gwiazd gro-
madzącym dużą ilość widzów. Przewidywana liczba 
widzów na koncercie finałowym na Placu Zamkowym 
– 8 - 10 tysięcy osób. Nie ulega wątpliwości, że ta-
kie przedsięwzięcie zaowocuje nowymi wykonawca-
mi, którzy w przyszłości podejmą się profesjonalnego 
uprawiania tego gatunku muzyki.

Ks. Piotr Szepietowski

SPOTKANIA ZESPOłÓW PArAFIALNyCh
Schola dzieci i młodzieży   w każdy piątek o godz. 1800 i niedziele o godz.1030

Chór Parafialny    w każdy poniedziałek o godz. 1900     
Akcja Katolicka    w pierwszą środę miesiąca Msza św. o godz. 1830  

      i spotkanie o godz. 1900

Kółka różańcowe    w pierwszą niedzielę miesiąca w kościele o godz. 17�5

Krąg biblijny     w trzeci czwartek miesiąca  o godz. 1900

Legion Maryi     w każdy wtorek o godz. 1900

Opiekunki Chorych    w ostatni piątek miesiąca o godz. 1700

Katecheza Przedszkolaków   4-5 latki – w każdy poniedziałek o godz. 1700, 
      6 latki – w każdą środę godz.1700 
Kancelaria Parafialna Tel. 022 663 34 67 poniedziałki, wtorki, środy, soboty w godz. 900-��00 i 1600-1730

biblioteka Parafialna    wtorki  1600-�800

Czytelnia Czasopism religijnych  czwartki 1700-�830    niedziele 1000-�300

Wypożyczalnia Filmów religijnych  czwartki 1700-�830   niedziele 1000-�300

Poradnictwo rodzinne   środy    1800-2000

Punkt wydawania odzieży   poniedziałki   900-1200

redakcja  „Parafii na Sadach”  piątki  1700-�800                                    

1  kwiecień – Niedziela Palmowa,  
poświęcenie palm. 
gorzkie Żale – godz. 1745

2 kwiecień 
– II rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II 
Msza święta o beatyfikację J.P. II – godz. 1830

Święte Triduum Paschalne
5 kwiecień – Wielki Czwartek 

Msza Wieczerzy Pańskiej – godz. 1830

6 kwiecień – Wielki Piątek 
Liturgia Męki Pańskiej – godz. 1800

7 kwiecień – Wielka Sobota  
– Wigilia Paschalna 
Zmartwychwstania Pańskiego – godz. 1830 

Adoracja przy grobie Pańskim od godz. 630 - �830 
święcenia pokarmów od godz. 800 - 1700

ŚWIĘTA I urOCZySTOŚCI W NASZEJ PArAFII – KWIECIEŃ 2007
8 kwiecień – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. 

Rezurekcja i Msza św. – godz. 600

13 kwiecień – piątek,  
całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu, 
zakończona Nabożeństwem o godz. 1800

15 kwiecień – Niedziela Miłosierdzia bożego.
16 kwiecień – poniedziałek,  

Urodziny Papieża Benedykta XVI. 
Msza święta w intencji Ojca świętego – godz. 1830

19 kwiecień – czwartek,  
II rocznica wyboru Ojca świętego Benedykta XVI.  
Msza święta dziękczynna – godz. 1830

23 kwiecień – poniedziałek,  
św. Wojciecha – głównego Patrona Polski

sporządziła s.M.Bernarda CR
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WSPÓLNOTy NEOKATEChuMENALNE 
Po Soborze Watykańskim II 

różnorodność ruchów i wspól-
not w Kościele Katolickim jest 
ogromna. Wygląda na to, że 
Pan Bóg chciał, by każdy odna-
lazł coś dla siebie. Nie sposób 
wymienić tu nazwy wszystkich, 
do najbardziej znanych należą: 
Odnowa w Duchu świętym, 
Droga Neokatechumenalna, 
Rodziny Nazaretańskie, Ruch 
światło-Życie, focolaryni, Le-

gion Maryi, i oczywiście Akcja Katolicka.
Jak już wspomniano, jest jeszcze wiele innych – każ-

da mająca swoją specyfikę, swój „charyzmat”. Powstają 
przeważnie w parafiach, które stają się wtedy wspólnota-
mi wspólnot. I choć wydawałoby się, że żyją jakby włas-
nym „życiem”, to włączają się żywo w życie parafii, a więc 
Kościoła. Można to porównać z członkami ciała – każde 
ma swoją funkcję, a służy całości. I im zdrowszy jest ten 
organ, tym lepiej dla całego ciała. A Kościół jest przecież 
Mistycznym Ciałem Chrystusa i nie jest obojętne, czy bę-
dzie się składał z ludzi żywej wiary, czy tylko religijnych.

Patrząc na dzisiejszy świat, na ideały, dążenia prze-
ciętnego człowieka, który chce mieć jak najwięcej i czę-
sto ma, a mimo to nie jest szczęśliwy, stawiamy sobie  
i innym pytanie jak żyć, jak wychowywać dzieci, co jest 
w życiu najważniejsze i wreszcie –  dokąd zmierzamy?

Jeśli w chwilach trudnych człowiek (zwłaszcza młody) 
nie usłyszy i nie doświadczy, że jest Bóg, że go kocha  
i to takim, jaki jest, że życie (każde) ma w oczach Boga 
sens, to co mu zostaje? Dlaczego tak wielu jest ludzi 
uzależnionych od nałogów? Bo nie doświadczyli miłości, 
akceptacji, bo stracili sens zmagania się z trudnościami 
życia (a ma je każdy- jak nie takie, to inne) i uciekają w 
coś, co chociaż przez moment przynosi ulgę. Rozwody, 
aborcja, eutanazja, coraz bardziej brutalny świat- to świat, 
któremu odebrano wiarę w Boga, w sens istnienia. I ratun-
kiem, wbrew pozorom, nie są nowe prawa, czy organiza-
cje charytatywne (chociaż też potrzebne). Ratunkiem jest 
Nowa Ewangelizacja, do której nawoływał Jan Paweł II.  
I nie chodzi tu tylko o kraje pogańskie, ale o kraje, które na 
nowo pogańskie się stają np. kraje Europy.

W Polsce cieszymy się jeszcze z pełnych kościołów, 
ale też warto zadać sobie pytanie, jak wielu ludzi rze-
czywiście żyje wiarą żywą, a ilu przychodzi z przyzwy-
czajenia, tradycji.. Jak wielu w niedzielę jest „wierzącym”  
a od poniedziałku do soboty poganinem, goniącym tyl-
ko za pieniądzem. To ważne pytanie, bo chociaż żyjemy  
w kraju katolickim, to sytuacja „jaka jest, każdy widzi”.

W czasie jednej z pielgrzymek do naszego kraju pa-
pież Jan Paweł II wołał, że potrzeba „ludzi sumienia”. 

Mamy też wielu „mądrych” ludzi „studiujących” nauki 
o Bogu, ale którzy być może, nigdy go nie doświadczyli 
w swoim życiu.

Naprawdę, jak nigdy, świat potrzebuje dziś Dobrej 
Nowiny, potrzebuje świadków prawdziwej wiary, nie tylko 
mówiących o niej, ale wiarą w Boga żyjących.

Wiara oczywiście jest łaską, ale Bóg poprzez ruchy 
i wspólnoty parafialne daje współczesnemu człowiekowi 
możliwość jej pogłębiania, odkrywania istnienia i działa-
nia Boga w życiu.

Jak już wspomnieliśmy, jednym z takich ruchów są 
Wspólnoty Neokatechumenalne. Powstały ponad 40 lat 
temu w Madrycie, w sposób spontaniczny. Młody zdolny 
artysta malarz Kiko Arguello, mimo iż jego prace zyska-
ły już pewien rozgłos i powodziło mu się dobrze, zaczął 
odczuwać pustkę i bezsens takiego życia. Zainspirowany 
myślami Karola de foucauld zdecydował się na radykalną 
zmianę – zamieszkał w nędznej dzielnicy, wśród „wyrzut-
ków”, bezdomnych, prostytutek, złodziei. Jego podstawo-
wym dobytkiem było Pismo święte i gitara. Stał się wi-
docznym znakiem zapytania. Nie narzucając nic nikomu 
po prostu żył wśród nich. Po pewnym czasie zaczęto do 
niego przychodzić, stawiać pytania, a on opowiadał im  
o Ewangelii, o Jezusie. W ten sposób „zawiązała” się 
pewna wspólnota – ludzie żyjący z dala od kościoła spo-
tykali się, by się razem modlić, słuchać Słowa Bożego. Na 
owoce nie trzeba było długo czekać. Największym z nich 
stała się miłość do nieprzyjaciół. To, co tak spontanicz-
nie zrodziło się tam, w barakach Madrytu, znalazło ak-
ceptację miejscowego proboszcza oraz biskupa, a wręcz 
zalecono, by zaszczepić tę formę katechizacji w innych 
parafiach, zawsze za zgodą miejscowego proboszcza  
i biskupa. Do Kiko dołączyła Carmen Hernandez (miała 
absolutorium z teologii) i Ojciec Mario Pezzi. W ten spo-
sób powstała pierwsza ekipa katechistów. Modląc się, za-
dawali sobie pytanie „jak to ma się stać?”

Czas pokazał, że natchnienie Ducha świętego, by ko-
rzystać ze skarbca pierwotnego kościoła, oraz praktyki 
katechumenatu, były słuszne. Dawniej ludzie przyjmowali 
chrzest po okresie tzw. katechumenatu – stopniowego wta-
jemniczania w prawdy wiary oraz sprawdzania jej owoców. 
Kiedy uznawano, że dany katechumen jest gotów, przyj-
mował Chrzest i był dopuszczany do pełni sakramentów.

Tak było w czasach, gdy szerzyło się pogaństwo.  
Z biegiem czasu, gdy społeczeństwo stawało się chrześ-
cijańskie, odstąpiono od tego zwyczaju, chrzcząc już 
małe dzieci, ufając, że wtajemniczenie religijne będą 
zdobywały w rodzinach. I tak było.

Ale dziś sytuacja na nowo wydaje się trudna, w na-
szym kraju również. Czasy komunizmu dokonały wiel-
kiego spustoszenia i na nowo potrzeba katechizowania. 
Neokatechumenat jest formą wtajemniczenia w prawdy 
wiary oferowaną również już ochrzczonym, którzy gdzieś 
zagubili się po drodze lub po prostu chcą pogłębiać do-
świadczanie Boga w swoim życiu. To jest ciekawe, że 
wspólnoty łączą ludzi w różnym wieku, różnych profesji, 
są i małżeństwa i osoby samotne. Myślę, że gdyby nie 
obecność Ducha świętego, na dłuższą metę jedność w 
takiej grupie nie byłaby możliwa. W trudnych chwilach 
modlimy się nawzajem za siebie, modlitwą otaczamy 
również naszych prezbiterów i cały Kościół. Eucharystia 
przeżywana w małych grupach, przy pięknej oprawie li-
turgicznej, staje się prawdziwą Ucztą. Opiera się na trój-
nogu: Eucharystia, Słowo Boże i Wspólnota.

Dariusz i Joanna Nozdryń-Płotniccy

cd. w następnym numerze
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Matko Dobrej rady!
Pozwól nam nadal wychodzić na spotka-

nie wszystkich ludzi i wszystkich ludów, któ-
re na drogach różnych religii szukają Boga 
i pragną Mu służyć. Pomóż nam wszystkim 
objawiać Chrystusa i okazywać „Moc Bożą  
i mądrość Bożą”, która ukryta jest w Krzyżu 
– Ty, która pierwsza ukazałaś Go w Betlejem 
nie tylko prostym i wiernym pasterzom, ale 
też mędrcom z obcych krain. Wskazuj nam 
zawsze, jak mamy służyć człowiekowi i ludz-
kości w każdym narodzie, jak prowadzić go 
na drogi zbawienia. Jak zabezpieczyć spra-
wiedliwość i pokój w świecie wciąż od wielu 
stron straszliwie zagrożonym. Jakże bardzo 
pragnę zawierzyć Ci, o Matko, te wszyst-
kie trudne sprawy społeczeństw, ustrojów  
i państw, które nie mogą być rozwiązane na 
drodze nienawiści, wojny i samozniszczenia, 
ale tylko na drodze pokoju, sprawiedliwości, 
poszanowania praw ludzi i narodów.

Jan Paweł II

DObrA rADA MAryI:
Uczyńcie wszystko,  
cokolwiek On wam powie!

Wesele w Kanie, ok. 1254 r. Światowa Kronika Rudolfa z Ems (Wirtemberska Biblioteka Stuttgart)


