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NR 13 ● WIELKI TYDZIEŃ ● ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE ●   
 ● NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO ● UROCZYSTOŚĆ KRÓLOWEJ POLSKI ●  

● ZESŁANIE DUCHA ŚW. ● BOŻE CIAŁO ● UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA ●
● PARAFIA PW. ŚW. JANA KANTEGO W WARSZAWIE ● 

„Błogosławieni,
którzy nie widzieli,
a uwierzyli”
	 	 	 	 	 J 20, 29
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WIELKI TYDZIEŃ

Wiersz 
na Niedzielę Palmową

Do świątyni gronem wszystkim
Idą młodzi, idą starzy.
Różdżkę z młodym listkiem
Idą święcić do ołtarzy.
Boga w mękach, Boga w chwale
Do swej duszy biorą żywo
I na nutę boleściwą
Wyśpiewują „Gorzkie Żale”

Władysław Syrokomla
/Ludwik Kondratowicz/

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Ciemnica w naszej Świątyni
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DROGA
KRZYŻOWA
W NASZEJ
ŚWIĄTYNI
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Fot. Jacek Kamiński
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Wielka Sobota
w naszej parafii

Szanowni 
Czytelnicy!

Radosnych 
Świąt Wielkanocnych.
Wesołego Alleluja.....

życzy Redakcja

Drodzy 
Parafianie!

W Święto Zmartwych-
wstania Pańskiego ży-
czę Wam i sobie: Niech 
Chrystus, który dla na-
szego zbawienia umarł 
na krzyżu i zmartwych-
wstał, umocni w nas 
boską cnotę nadziei, 
która doprowadzi nas 
do udziału w owocach 
Odkupienia.

	 Proboszcz
ks. Antoni Dębkowski
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Marzec 

WIELKI TYDZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ
16 marca NIEDZIELA PALMOWA 
 Pamiątka uroczystego wjazdu Chrystusa Pana na osiołku do Świętego 

Miasta Jerozolimy. Poświęcenie palm na każdej Mszy Św. 
 Gorzkie Żale o godz. 17.45.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
20 marca - WIELKI CZWARTEK
 Dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa.
 Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.30.
 Po Mszy Św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy.

21 marca - WIELKI PIĄTEK
 Dzień męki i śmierci Chrystusa na Krzyżu. Dzień modlitewnej ciszy. 

Przez cały dzień od godz. 6.30 do 18.00 Adoracja Najświętszego 
Sakramentu w Ciemnicy.

 Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00.
 Obowiązuje post ścisły, tj. powstrzymanie się od spożywania pokar-

mów mięsnych oraz post ilościowy (jeden posiłek do syta).

22 marca - WIELKA SOBOTA
 Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chry-

stusa oraz Jego zstąpienie do otchłani. 
 Adoracja Pana Jezusa w Grobie od godz. 6.30 do 18.30.
 Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 18.30.
 Początek radosnego przeżywania Niedzieli Zmartwychwstania Pań-

skiego. Święcenie pokarmów od godz. 8.00 do 17.00. (Obowiązuje 
post jakościowy do Wigilii Paschalnej).

23 marca - NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
 Procesja Rezurekcyjna i Msza Św. o godz. 6.00.
 Następna Msza Św. o godz. 8.00, dalej jak w każdą niedzielę.

24 marca - Poniedzia-
łek Wielkanocny.

 Msze Św. jak w każ-
dą niedzielę.

 „Osiem początko-
wych dni Okresu 
Wielkanocnego sta-
nowi Oktawę Wielka-
nocy. Obchodzi się 
je jako Uroczystości 
Pańskie”. (Kal. 24)

30 marca - Niedziela 
Miłosierdzia Boże-
go.

31 marca - poniedzia-
łek, Liturgiczna 
Uroczystość Zwia-
stowania Pańskie-
go.

ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI W NASZEJ PARAFII  MARZEC - CZERWIEC 2008 

Całun Turyński

Boże mój Boże świat ciągle 
podsuwa  
Twe wizerunki  
figury, obrazy -

a ja nieszczęsna  
nie znając Twej twarzy  
z żadną z tych postaci nie 
chcę Cię kojarzyć -

spoglądam na Ciebie  
beztrosko, niegodnie  
gdy do mitu - abstrakcji 
bezdusznie się modlę...

nikt nie wydobył  
Twych prawdziwych rysów  
z głębiny wieków  
nie ma takiej kliszy -

w mej wyobraźni
są natchnione pięknem
jak Twoje serce
co je noszę w duszy -

przeczuwam w ludziach
Twoje podobieństwo
napotykając
godne i szlachetne -

lecz ludzkie twarze  
plagą zła zmienione  
i piętnem grzechu  
bezduszne i szpetne...

rysy Twego Syna  
to Turyński Całun  
zaledwie kontur  
wiekami zmurszały 

boski testament  
boleściwej twarzy  
wciąż pełen blasku  
i potęgi chwały –

2002	r.
Olga	Gajewska-Gulewska
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Kwiecień
  1  kwietnia - wtorek, I rocznica rozpoczęcia posługi bi-

skupiej w Archidiecezji Warszawskiej przez Arcybisku-
pa Kazimierza Nycza – Metropolitę Warszawskiego.

  2  kwietnia - środa, III rocznica śmierci Papieża Jana 
Pawła II. Msza Św. o beatyfikację Sługi Bożego Jana 
Pawła II o godz. 8.00.

  4 kwietnia - 1-szy piątek miesiąca. Msze Św. o godz.: 
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 17.00 i 18.30.

  5  kwietnia - 1-sza sobota miesiąca.
 Msze Św. jak w dzień powszedni.
13 kwietnia – 4. Niedziela Wielkanocy. 
 Światowy Dzień Modlitw o powołania do służby 

w Kościele.  Adoracja Parafialna. Po Mszy Św.  
o godz. 14.00 Wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu zakończone Nabożeństwem o godz. 17.45.

16 kwietnia - środa, Urodziny Papieża Benedykta XVI 
(1927). Msza Św. w intencji Ojca Świętego o godz. 8.00.

19  kwietnia - sobota, III rocznica wyboru na Stolicę 
Piotrową Ojca Świętego  Benedykta XVI.

 Msza Św. dziękczynna o godz. 18.30.
23 kwietnia - środa, Uroczystość Św. Wojciecha Bi-

skupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski.

25 kwietnia - piątek, Święto Św. Marka - Ewangelisty.

28  kwietnia - poniedziałek, Dzień Męczeństwa Ducho-
wieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej.

29 kwietnia - wtorek, Św. Katarzyny Sieneńskiej - 
Patronki Europy.

Maj

Najpiękniejszy miesiąc roku polskiego – maj, jest po-
święcony czci Matki Bożej. Rozpoczyna go Święto Kró-
lowej Polski – 3 Maja, jedna z największych uroczystości 
na Jasnej Górze i w całej Polsce.

Cały maj – to miesiąc nabożeństw ku czci Maryi z co-
dziennie śpiewaną Litanią Loretańską i pięknymi pieś-
niami maryjnymi.
  „Chwalcie łąki umajone
  Góry, doliny zielone...
  Chwalcie z nami Panią Świata
  Jej dłoń-nasza, wieniec splata...”
 Nabożeństwa Majowe w naszym kościele co-

dziennie o godz. 18.00.
  1  maja- czwartek - Św. Józefa Rzemieślnika.
 Msze Św. o godz.: 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 i 18.30.
  2  maja - 1-szy piątek miesiąca. Msze Św. o godz.: 

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 17.00 i 18.30.
 Msza Św. o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II 

o godz. 18.30. Rozpoczęcie Nowenny przed Zesła-
niem Ducha  Świętego.

  3  maja - sobota. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI.

 Święto Narodowe. 217. Rocznica Konstytucji 3 Maja.
Msze Św. jak w każdą niedzielę.

 Msza Święta za Ojczyznę o godz. 18.30.
  4  maja - Niedziela, Uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego.
  6  maja - wtorek, Święto Apostołów: Filipa i Jakuba.
  8  maja - czwartek, Uroczystość Św. Stanisława - 

Biskupa i Męczennika,  Głównego Patrona Polski  
i Archidiecezji Warszawskiej.

 Msze Św. jak w dzień powszedni.
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Czerwiec
 Nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Je-

zusa (Czerwcowe) codziennie o godz. 18.00.
  2 czerwca - poniedziałek, Msza Św. o beatyfikację 

Sługi Bożego Jana Pawła II o godz. 18.30.
  4  czerwca - środa, Rocznica konsekracji biskupiej 

Pasterza Archidiecezji Ks. Arcybiskupa Metropolity 
Kazimierza Nycza (1988).

  5  czerwca - 13. rocznica poświęcenia naszego Koś-
cioła (1995).

  6  czerwca - 1-szy piątek miesiąca. Msze Św. o godz.: 
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 17.00 i 18.30.

  7  czerwca - 1-sza sobota miesiąca. Msze Św. jak  
w dzień powszedni.

12 czerwca - czwartek, Wspomnienie Błogosławio-
nych Męczenników Polskich II wojny  światowej.

13 czerwca - piątek, Św. Antoniego z Padwy, Kapła-
na i Doktora Kościoła.

 Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
Imieniny Ks. Prałata dr Antoniego Dębkowskie-
go, proboszcza naszej parafii. Msza Św. w intencji 
Dostojnego Solenizanta o godz. 18.30.

22 czerwca - 12. Niedziela Zwykła.
 Porządek Mszy Świętych wakacyjny – do ostatniej 

Niedzieli sierpnia włącznie (31.08). (Nie ma Mszy Św. 
o godz. 9.00 i 14.00).  Msze Św. w dni powszednie  
w czasie wakacji: godz.: 7.00, 8.00 i 18.30.

24 czerwca - wtorek, Narodzenie Św. Jana Chrzci-
ciela. Msze Św. o godz.: 7.00, 8.00 i 18.30.

27 czerwca - piątek, Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

29 czerwca - 13. Niedziela Zwykła. Uroczystość Św. 
Apostołów Piotra i Pawła.  Msza Św. w intencji Ojca 
Świętego Benedykta XVI o godz. 12.00.

30 czerwca - poniedziałek, ostatnie Nabożeństwo 
Czerwcowe o godz. 18.00.

Opracowanie  
s. M. Bernarda Konieczna CR

10 maja - 2-ga sobota maja, w Warszawie Uroczystość 
Matki Bożej Łaskawej – Głównej Patronki Stolicy. 
(Kościół Ojców Jezuitów, ul. Świętojańska 10).

11 maja - Niedziela Zesłania Ducha Świętego.
 W czasie Mszy Św. o godz. 9.00 - I Komunia Święta 

dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 267. Zakończenie 
okresu wielkanocnego.

12 maja - poniedziałek, Święto N.M.P. Matki Kościoła.
13 maja - wtorek – Matki Bożej Fatimskiej.
 Adoracja Parafialna. Wystawienie Najświętszego 

Sakramentu po Mszy Św. o godz. 8.00. Adoracja Pana 
Jezusa do Nabożeństwa Majowego o godz. 18.00.

14 maja - środa, Św. Macieja Apostoła.
16 maja - piątek, w Archidiecezji Warszawskiej – Uro-

czystość Św. Andrzeja Boboli – Kapłana i Męczen-
nika, Patrona Polski i Metropolii Warszawskiej.

18 maja - Niedziela Trójcy Przenajświętszej.

 W czasie Mszy Św. o godz. 9.00 - I Komunia Święta 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 92. Koniec okresu 
Spowiedzi i Komunii Wielkanocnej.

22 maja - czwartek, Uroczystość Najświętszego Cia-
ła i Krwi Chrystusa (Boże Ciało).

 Msze Św. o godz.: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00 i 18.30. Procesja z Najświętszym Sakramen-
tem do czterech ołtarzy o godz. 17.00.

24 maja - sobota, Najświętszej Maryi Panny Wspo-
możycielki Wiernych.

25 maja - 8. Niedziela Zwykła. W czasie Mszy Św.  
o godz. 9.00  Rocznica I Komunii Świętej.

28 maja - środa, Rocznica śmierci śp. Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego (†1981).

 Msza Św. o beatyfikację Sługi Bożego o godz. 8.00.
30 maja - piątek, Uroczystość Najświętszego Serca 

Pana Jezusa.
 Msza Św. w intencji osób i rodzin poświęconych Naj-

świętszemu Sercu Pana Jezusa o godz. 18.30.
31 maja - sobota, Święto Nawiedzenia Najświętszej 

Maryi Panny.
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CODZIENNE CZYTANIA  
LECTIO DIVINA
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MARZEC 2008 (od 16.03.2008)
NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

16
Koh 1,1-18

17
Koh 2,1-26

�8
Koh 3,1-22

�9
Koh 4,1-5,6

20
Koh 5,7-6,12

��
Koh 7,1-29

��
Koh 8,1-15

23
Koh 8,16-9,16

24
Koh 9,17-10,20

�5
Koh 11,1-12,14

�6
Pnp 1,1-2,7

27
Pnp 2,8-3,5

�8
Pnp 3,6-5,1

�9
Pnp 5,2-6,10

30
Pnp 6,11-8,4

3�
Pnp 8,5-14

KWIECIEŃ 2008
NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

�
Mdr 1,1–11

�
Mdr 1,12–24

3
Mdr 3,1-4,6

�
Mdr 4,7-5,23

5
Mdr 6,1-7,14

6
Mdr 7,15-8,4

7
Mdr 8,5-21

8
Mdr 9,1-18

9
Mdr 10,1-11,4

10
Mdr 11,5-12,2

��
Mdr 12,3-18

��
Mdr 12,19-27

13
Mdr 13,1-14,11

��
Mdr 14,12-31

�5
Mdr 15,1-19

�6
Mdr 16,1-29

17
Mdr 17,1-20

�8
Mdr 18,1-25

�9
Mdr 19,1-22

20
Syr - Prolog

��
Syr 1,1-30

��
Syr 2,1-18

�3
Syr 3,1-29

��
Syr 3,30-4,27

�5
Syr 4,28-5,15

�6
Syr 6,2-37

27
Syr 7,1-21

�8
Syr 7,22-35

�9
Syr 7,36-8,19

30
Syr 9,1-18

MAJ 2008
NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

1
Syr 10,1-31

�
Syr 11,1-28

3
Syr 11,29-12,7

4
Syr 12,8-18

5
Syr 13,1-24

6
 Syr 13,25-14,19

7
 Syr 14,20-15,10

8
 Syr 15,11-16,14

9
 Syr 16,17-17,14

10
 Syr 17,15-32

11
Syr 18,1-18

��
 Syr 18,19-19,12

�3
 Syr 19,13-20,8

��
Syr 20,9-31

�5
Syr 21,1-22,2

�6
Syr 22,3-26

17
Syr 22,27-23,15

18
Syr 23,16-27

�9
Syr 24,1-22

20
Syr 24,23-25,11

��
Syr 25,13-26,18

��
Syr 26,19-27,15

�3
Syr 27,16-28,7

��
Syr 28,8-26

25
Syr 29,1-13

�6
Syr 29,14-28

27
Syr 30,1-25

�8
Syr 31,1-24

�9
Syr 31,25-32,13

30
Syr 32,14-33,6

3�
Syr 33,7-24

CZERWIEC 2008
NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

1
Syr 33,25–34,8

�
Syr 34,9–26

3
Syr 35,1–24

�
Syr 36,1–17

5
Syr 36,18-37,6

6
Syr 37,7-26

7
Syr 37,27-38,15

8
Syr 38,16-39,11

9
Syr 39,12-35

10
Syr 40,1-17

��
Syr 40,18-30

��
Syr 41,1-13

�3
Syr 41,14-42,8

��
Syr 42,9-25

15
Syr 43,1-12

�6
Syr 43,13-33

17
Syr 44,1-18

�8
Syr 44,19-45,5

�9
Syr 45,6-22

20
Syr 45,23-46,12

��
Syr 46,13-47,11

22
Syr 47,12-25

�3
Syr 48,1-16

��
Syr 48,17-49,7

�5
Syr 49,8-16

�6
Syr 50,1-29

27
Syr 51,1-12

�8
Syr 51,13-30

29
Iz 1,1-20

30
Iz 1,21-2,5

Wybór Czytań: ks. Grzegorz Wolski  Opracowanie tabelek: Marek Kowalski
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Hebrajskie słowo hakam, któremu w języku polskim odpowiada 
przymiotnik „mądry” lub rzeczownik „mędrzec”, znaczyło przede 
wszystkim tyle co „doświadczony”, „znający się na czymś”. Pod-
stawowe znaczenie odnosiło się do określenia artystów i rzemieśl-
ników: ludzi umiejących obrabiać metale, rzeźbiarzy, hafciarzy  
i tkaczy, którzy pracowali przy budowie namiotu spotkania, kraw-
ców, którzy uszyli szaty kapłańskie dla Aarona i jego synów, króla 
Hirama znającego się na robotach w brązie, sterników i budow-
niczych okrętów. Inne teksty biblijne określają mianem mądrych 
ludzi wyposażonych w zdolności okultystyczne: czarowników, ma-
gów i astrologów. Jako mędrzec tego rodzaju przedstawiony jest 
Józef egipski, który objaśniał sny.

   Kiedy jednak mówimy o mędrcach biblijnych, mamy na myśli 
ludzi, którzy – podobnie jak mędrcy innych krajów Bliskiego Wscho-
du – w oparciu o doświadczenie i wykształcenie, uprawiali mądrość 
jako sztukę życia. Ich powołaniem było udzielanie wskazań innym 
ludziom.

   Podobnie jak w Egipcie i Mezopotamii, miejscem, gdzie na 
szeroką skalę zaczęto uprawiać mądrość życiową był dwór kró-
lewski. W związku z tym stwierdzeniem trzeba zauważyć, że kró-
lowie byli uważani za ludzi, którzy winni odznaczać się szczególną 
mądrością, aby dzięki niej mogli podołać swoim zadaniom. Wielu 
z nich o nią zabiegało, ale tylko Salomon zdobył sławę króla od-
znaczającego się szczególną mądrością.. Dowodem tego są opo-
wiadania o nim w 1 Krl 3-5.10 oraz przypisanie mu autorstwa sze-
regu pism mądrościowych Starego Testamentu- Księgi Przysłów, 
Koheleta i Mądrości.

   Na dworze królewskim w Jerozolimie działali mędrcy, których 
głównym zadaniem było udzielanie rad w sprawach politycznych, 
między innymi w sprawie prowadzenia wojny. Szczególnie ceniono 
u nich umiejętność przemawiania, która potrzebna była nie tylko 
wobec władcy, ale także podczas podróży dyplomatycznych, gdy 
na dworach obcych państw musieli zabiegać o korzyści dla swo-

jego kraju. Zajmowali się oni także objaś-
nianiem snów. 

Z Mądrości Salomona  dowiadujemy 
się, że w I w. przed Chr. przedmiotem ich 
pragnień była znajomość astronomii, zoo-
logii, demonologii, psychologii, botaniki  
i farmacji.

   Instytucja mędrców ostała się również 
po upadku monarchii. Jednak wtedy nie 
wywodzili się oni już spośród urzędników 
królewskich, ale stanowili odrębną warstwę 
społeczną, zajmując się- jak świadczy Sy-
racydes- badaniem Prawa oraz wykłada-
niem go w „domu nauki”, czyli w szkole. 
Dokładne ustalenie programu nauczania, 
obowiązującego w szkole izraelskiej, wy-
daje się niemożliwe. Warto jednak wspo-
mnieć, że w nawiązaniu do wiadomości  
o programie nauczania w szkołach egip-
skich i mezopotamskich wysunięto hipote-
zę, iż był on trzystopniowy i obejmował:
1. naukę alfabetu hebrajskiego
2. naukę pisania, opartą na krótkich przy-

słowiach
3. pamięciowe opanowanie trudniejszych 

tekstów z równoczesnym osiągnięciem 
umiejętności redagowania listów.
   Wśród ksiąg mądrościowych znaj-

duje się Księga Koheleta wchodząca  
w skład Pięciu megillot – zwojów, odczy-
tywanych w ważnych momentach żydow-
skiego roku. Księga przypisywana królo-
wi Salomonowi uchodzi za kwintesencję 
człowieczej mądrości, będącej zarówno 
skutkiem wszechstronnego doświadcze-
nia, jak i głębokiej refleksji nad kondycją 
ludzką i kolejami dziejów świata. Kohe-
let, którego imię (a właściwie przydo-
mek) oznacza tego, wokół którego gro-
madził się lud i który gromadził wiedzę, 
zdaje się ogarniać umysłem wszystko, 
co dzieje się pod słońcem, swą refleksją 
obiegając ziemię nieomal jak ono, z krań-
ca po kraniec. Kohelet nie jest jednak po-
dróżnikiem ani zdobywcą. Przedmiotem 
jego namysłu jest człowiek i sens jego 
życia. Kohelet nie feruje łatwych wyroków 
ani nad nikogo się nie wywyższa. Świa-
domość, że życie przemija, nie powinna 
pętać człowieczego umysłu, lecz skłaniać 
do autorefleksji. Wiedza, że naokoło tak 
wiele niesprawiedliwości, nie powinna za-
truwać serca i pozbawiać go możliwości 
doznawania piękna. Księga Koheleta jest 
księgą mądrości nie pesymizmu. Jej au-
tor stwierdza wprawdzie, że „kto pomna-
ża wiedzę, pomnaża ból”, lecz na drugiej 
szali leżą nieświadomość i głupota. Kohe-
let zachęca do przeżycia życia świadome-
go i pełnego.

Ks. Grzegorz Wolski
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Orędzie proroka Izajasza nie zo-
stało spisane przez niego samego. 
Zostało spisane dopiero ok. 150 lat po 
śmierci Izajasza. W VI w. przed Chr., 
kiedy spisywano nauki proroka, poja-
wił się człowiek, którego prawdziwe 
imię nie jest znane. Nazywany jest 
umownie tzw. „Drugim Izajaszem”. 
Od niego pochodzą rozdziały 40-55 
księgi, spisane w niewoli babilońskiej 
(586- 538 przed Chr.). Wśród  Deute-
ro-Izajaszowych poematów, niektóre 
są przedmiotem szczególnego za-
interesowania uczonych. Należą do 
nich zwłaszcza te, w których mówi 
się o jakimś nieznanym „Słudze Jah-
we”. Zalicza się do nich 4 poematy 
obejmujące fragmenty: Iz 42, 1-9; 49,  
1-9; 50, 4-9 oraz 52,13-15, 53,1-12.

Tradycyjnie interpretuje się cztery 
„Pieśni sługi Jahwe” jako proroctwa 
mesjańskie i uważa się, że mówią 
o losach Mesjasza jako bohatera 
jednostkowego. Jednak w czasach 
współczesnych, przyjmowano po-
gląd, że występujący w pieśniach 
„sługa Jahwe” obrazuje Izrael, dlatego 
należy pieśni interpretować w sensie 
zbiorowym. W różnych fragmentach 
sąsiadujących z pieśniami często 
nazywa się Izrael „Sługą Pana” lub 
„Sługą Jahwe”, a wypowiedzi o Izra-
elu wykazują sporo podobieństwa do 
tego, co mówi się w pieśniach o „Słu-

dze Jahwe”. Interpretacja taka nastręcza jednak wiele trudności tak, że sami 
jej zwolennicy musieli ją sprecyzować twierdząc, że dotyczy ona ,,idealnego 
Izraela”, a więc pieśni należy odnosić tylko do pewnej grupy wybranych. Bi-
bliści katoliccy twierdzą, że niemożliwa jest identyfikacja „sługi” z IV Pieśni 
ze „Sługą”- narodem. Naród bowiem jest sługą głuchym i ślepym, często nie-
posłusznym Jahwe. Cierpi więc za swe własne grzechy. Tymczasem ,,sługa” 
jako Mesjasz jest wyraźnie od narodu wyróżnioną jednostką, która cierpi za 
winy innych, a ponadto ma wypełnić misję zawarcia przymierza między Jah-
we a narodem.

Od czasów B. Duhma proponuje się interpretację historyczną 4 pieśni  
o „Słudze Jahwe”. Polega ona na tym, że wzoru dla postaci „Sługi Jahwe” po-
szukuje się wśród licznych poprzedników lub współczesnych prorokowi ludzi. 
Na kandydatów do pierwowzoru Sługi proponowano np. Mojżesza, Ozjasza, 
Jeremiasza, Cyrusa, Zorobabela, a nawet samego Deutero – Izajasza, który  
w pieśniach miał opisać swoje własne przeżycia. Jednak dla tej teorii niepo-
konaną trudność stanowiła 4 Pieśń, która mówi o śmierci i zmartwychwstaniu 
„sługi Jahwe”. Dlatego niektórzy egzegeci utrzymywali, że czwarta pieśń zosta-
ła napisana po śmierci proroka  przez jednego z jego uczniów. Inni, aby ominąć 
trudności uważali, że pieśni nie stanowią jednolitej całości i, że każdą z nich 
należy interpretować oddzielnie w powiązaniu z jej bezpośrednim kontekstem. 
W świetle tych wszystkich poglądów Sługa jest obrazem Izraela, przy czym po-
jęcie to zacieśnia się nieraz do grupy wybranych, stanowiących tzw. Prawdziwy 
Izrael, albo też do jednostki, która będzie reprezentantem całego narodu, która 
wypełni jego misję. Taka swoista wielość koncepcji charakteryzuje w niejednym 
przypadku myśl hebrajską. Jeśli jednak prorok miał na myśli postać indywidu-
alną, to należy stwierdzić, że żaden z jego poprzedników nie nadawałby się do 
spełnienia wzniosłej roli, jaką w pieśniach przypisuje się Słudze. Swoje orędzie 
Deutro- Izajasz powiązał zapewne z jakąś przyszłą postacią, która byłaby w sta-
nie urzeczywistnić jego idee i wypełnić powierzone jej posłannictwo. Niektórzy 
bibliści widzą w „Słudze Jahwe” postać duchowego wybawiciela, który pojawi 
się w czasach ostatecznych, więc postać o charakterze eschatologicznym. Do 
tej interpretacji nawiązuje większość egzegetów zwłaszcza katolickich, którzy 
pomijając wszelkie trudności widzą w „Słudze Jahwe” obiecanego Mesjasza. 
O ile analiza postaci „Sługi Jahwe” jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej 
spornych tematów w całej biblistyce, o tyle określenie Jego roli i posłannictwa 
nie nastręcza tak wielkich trudności, gdyż zostały jaśniej przedstawione. Pierw-
sza pieśń stwierdza, że Sługa ma wszystkim narodom ogłosić swój sąd i wyrok, 
i zanieść im swe prawo. Ma to oznaczać podporządkowanie się narodów wła-
dzy Jahwe przez przyjęcie monoteizmu. Misję swą pełnić będzie Sługa z całą 
łagodnością, ale wytrwale i bez zniechęcania się.

Druga pieśń wyraźnie mówi, że Sługa będzie światłem narodów i, że przez 
Niego uzyska zbawienie nie tylko Izrael, ale wszystkie narody, aż po krańce 
ziemi. W trzeciej pieśni zaznacza się, że w pełnieniu tej misji spotkają Słu-
gę przeciwności i cierpienia. Czwarta pieśń pojmuje to cierpienie jako istotny 
element Jego posłannictwa. Przez swoje cierpienie Sługa odda przysługę 
tym, którzy Mu je zadadzą, a przez to wypełni swoją misję zbawienia ludzi.  
W świetle tej misji trzeba podkreślić, że jakkolwiek pojmował prorok postać 
„Sługi Jahwe”, to zawarł w swych pieśniach wielkie twórcze idee, które wy-
warły później szeroki wpływ i wypełniły się w opisach męki i śmierci Jezusa  
z Nazaretu. Bo On dźwigał nasze grzechy, został zdruzgotany za nasze winy. 
Księga Izajasza to Ewangelia Starego Testamentu. Wyraźnie pojawiają się 
tu zapowiedzi zbawienia, odkupienia zrealizowanego w Jezusie Chrystusie. 
Dlatego prorok Izajasz jest postacią tak bardzo niezwykłą i przysługuje mu 
wyjątkowe miejsce wśród wielkich postaci Starego Testamentu.

Ks. dr Michał Dubicki
* patrz cz. I „Parafia na Sadach” nr 12

STARY TESTAMENT
Zagadnienie Boga w Księdze proroka Izajasza – Tajemniczy Sługa Jahwe (cz. II)*

„On się obarczył naszym cierpieniem,  
On dźwigał nasze boleści ...”   Iz	53,4

Mal. Brat Albert Chmielowski  
Ecce Homo (Oto człowiek)
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Bądźcie sługami 
Chrystusowego Miłosierdzia

„Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem  
i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki  
i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby” 
(Dz 2, 44-45).

Słowa świętego Łukasza głęboko zapadły  
w moim sercu w obecnym Wielkim Poście. Czas ten 
to bardzo cenne tygodnie podarowane przez Kościół 
wszystkim chrześcijanom. Właśnie teraz mogą oni 
głęboko zastanowić się nad swoją tożsamością dzie-
ci Ojca Niebieskiego i braci wszystkich ludzi. Mogą 
znaleźć nowe siły do konkretnych, istotnych działań. 
Bóg przecież wezwał każdego z nas, abyśmy oparli 
swoje życie na Jego miłosierdziu.

Nasz stosunek wobec bliźnich ma szczególne 
znaczenie. I kiedy mówię „bliźni”, myślę przede 
wszystkim o tych, którzy żyją obok mnie: w rodzi-
nie, w sąsiedztwie, w moim mieście lub w mojej 
wiosce, wreszcie w kraju. A przecież są nimi także 
ci, z którymi pracuję; to również – cierpiący, cho-
rzy, osamotnieni, wszyscy biedni. I nie tylko. Moim 
bliźnim jest każdy, kto żyje daleko ode mnie lub 
został pozbawiony własnego kraju, czy wolności, 
nie ma w co się przyodziać ani co jeść.

Bliźni to człowiek nieszczęśliwy, zupełnie lub 
prawie zupełnie zrujnowany przez nieszczęścia  
i katastrofy, które zepchnęły go w przepaść psy-
chicznej i moralnej nędzy. Niekiedy przyczyną nie-
szczęścia może okazać się okrucieństwo utraty 
kogoś drogiego i bliskiego.

Doznałam Łaski 
Bożego Miłosierdzia

Był czerwiec 2005 r. Jechałam z pielgrzymką do Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Usłyszałam od 
księdza, że kiedyś młody człowiek ofiarował się z pielgrzym-
ką do Łagiewnik, aby pozbyć się nałogu nikotynowego. Pomy-
ślałam, a może i ja poproszę Św. Faustynę o wstawiennictwo  
u Miłosierdzia Bożego i pozbędę się nałogu palenia po ponad 
45-letnim uzależnieniu (stosowałam różne tabletki, akupunktu-
rę itp., ale bez rezultatu). Paliłam ponad 20 papierosów dzien-
nie, a często i w nocy.

Po wysłuchaniu Mszy Św. i przyjęciu Ciała Pana Jezusa 
udaliśmy się do relikwii Św. Faustyny. Modlitwa mogła być bar-
dzo krótka, bo kolejka była bardzo długa. Po tym poszłam do 
autokaru, zjadłam posiłek i naturalnie, zapaliłam papierosa. Był 
jakiś bardzo niedobry. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się  
i znowu zapaliłam, ale i ten papieros był też niedobry. Dziwne, 
bo poprzednie były bardzo dobre. Rano zmieniłam gatunek pa-
pierosów, ale też były niedobre. Musiałam je wyrzucić. Chciałam 
na siłę zapalić, ale  nic z tego nie wyszło.

Zaczęłam kojarzyć to z modlitwą do Św. Faustyny. Pomyśla-
łam: „Dlaczego właśnie mnie by wysłuchała i to w tak krótkiej 
modlitwie, i czym bym sobie zasłużyła u Boga na łaskę?” I tak 
jeszcze przez kilka dni rano usiłowałam się przekonać, że to ja 
mam rację, chociaż mogłam zaciągnąć się tylko raz. Aż nastąpił 
1 lipca 2005 r. i chyba się Św. Faustyna na mnie zdenerwowała, 
bo kiedy usiłowałam zapalić, poczułam w ustach skondensowany 
smak piołunu. I wtedy uwierzyłam. Zostałam wysłuchana.

Dzisiaj jest styczeń 2008 r., a ja nadal nie palę. Nie mam 
żadnych objawów głodu nikotynowego. Kiedy odzwyczajałam 
się przy pomocy środków farmakologicznych, nie przeszkadzał 
mi dym papierosowy. Mam wrażenie, że nigdy nie paliłam. Cza-
sami, ale bardzo rzadko, „coś” mi szepce do ucha: „Zapal”, ale 
wtedy proszę Św. Faustynę: „Pomóż mi”, i już nic nie słyszę.

Często rozmyślam o tym, co mnie spotkało, rozmawiam  
z ludźmi, i dochodzę do przekonania, że Bóg nas cały czas słu-
cha, choć nie zawsze spełnia nasze prośby, jakie do niego zano-
simy bezpośrednio, czy za wstawiennictwem świętych. Zawsze 
jednak nas słyszy, nawet wtedy, kiedy się tego nie spodziewa-
my. Trzeba mieć nadzieję i zawsze prosić. Ja głęboko wierzę, 
że wszystko, co posiadam, mam dzięki łasce Boga, ale ten dar 
Miłosierdzia Bożego, otrzymany za wstawiennictwem Św. Fau-
styny, przyjęłam jako cudowny podarunek i wiem, że gdybym 
zapaliła papierosa (choć nie mam najmniejszej potrzeby), to 
obraziłabym Pana Boga zwracając Mu ten cudowny dar.

Teresa Kucharska    
(Autorka jest naszą parafianką, red.)

Niedziela Miłosierdzia Bożego – 30 marca

Wielki Piątek jest zaprawdę wielkim wezwaniem Boga do 
osobistej i wspólnotowej przemiany wewnętrznej; do intensyw-
nej modlitwy i życia sakramentalnego; do uczynków miłosier-
dzia i poświęcenia dla innych własnego czasu, pieniędzy i dóbr. 
Tylko w ten sposób można spotkać potrzebujących, zaradzić 
trudnościom naszych braci na całym świecie.

Ani ludzie dobrej woli, ani tym bardziej uczniowie Chrystu-
sa, nie powinni unikać dzielenia się z bliźnimi.

Jan Paweł II
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Nie bój się
„Nie bój się”. Oto istotny element powo-

łania: ponieważ człowiek boi się. Boi się nie 
tylko, że będzie powołany do kapłaństwa, 
lecz boi się także, że będzie powołany do 
życia, do jego zadań, do zawodu, do mał-
żeństwa. Boi się. Ta obawa ujawnia także 
poczucie odpowiedzialności, lecz nie odpo-
wiedzialności dojrzałej.

Trzeba przyjąć wezwanie, trzeba po-
słuchać, trzeba przyjąć, trzeba ocenić 
własne siły i trzeba odpowiedzieć: Tak, 
tak. Nie bój się, nie bój się, ponieważ zna-
lazłeś łaskę, nie bój się życia, nie bój się 
macierzyństwa, nie bój się twojego mał-
żeństwa, nie bój się twojego kapłaństwa, 

Zwiastowanie Pańskie – 31 marca

„Tak” Maryi i nasze „tak”
Może istnieje inna kwestia: bo oto wszyscy ludzie ożywiają się na 

twoje „tak”. Trzeba wiedzieć o tym: tego rodzaju „tak” na wzór Maryi, 
tego rodzaju „tak” stwarza radość, nowe życie, tchnienie, błogosławień-
stwo. Tego rodzaju „tak” jak Maryi: jakież to błogosławieństwo, jaka peł-
nia dobra na świecie... „Tak” Maryi, jakież stanowi błogosławieństwo, 
jakąż radość, jaką sprawiedliwość, jakie zbawienie, jaką nadzieję...

Tak oto kontemplowałem tajemnicę Zwiastowania, a równocześ-
nie tajemnicę powołania chrześcijańskiego, a zwłaszcza powołania 
kapłańskiego...

Tutaj, w tej kaplicy dominuje obraz Matki Bożej, Madonny ufności. Obraz 
reasumuje w pewien sposób tajemnicę Zwiastowania i powołania. Oto Ta, 
która znalazła ufność w Panu. Jeżeli Pan ci mówi: winieneś być kapłanem; 
jeżeli Pan ci tak mówi, to znaczy, że Pan ufa tobie: czy możesz bać się? Nie 
można nie tylko bać się, trzeba dojrzewać, aby podjąć odpowiedzialność, 
ponieważ Madonna delia Fiducia oznacza Tę, która miała ogromną ufność 
w Bogu. Z tą ufnością była zdolna stać się Matką Bożą...

Dobrze jest, że w tej kaplicy Seminarium Rzymskiego znajdujemy 
macierzyńskie spojrzenie Madonny delia Fiducia, ponieważ pod tym 
spojrzeniem możemy przygotowywać się z ufnością do tego, do czego 
Pan nas wzywa.

Jan Paweł II

ponieważ znalazłeś łaskę. Ta pewność, ta świadomość pomaga nam, 
jak pomogła Maryi. Oto: „Ziemia i raj oczekują twojego tak, o Najczyst-
sza Dziewico”. Są to słowa świętego Bernarda, słynne słowa, bardzo 
piękne. Oczekuje twojego tak, Maryjo. Oczekuje twojego tak, mamo, 
która masz rodzić; oczekuje twojego tak, mężczyzno, który masz podjąć 
odpowiedzialność osobistą, rodzinną, społeczną...

Oto odpowiedź Maryi; oto odpowiedź mamy; oto odpowiedź mło-
dzieńca: „tak”, które wystarcza na całe życie.

Jan Paweł II

Umiłowane Dzieci Boże, 
Czciciele Najświętszej Maryi, Pani Jasnogórskiej,
Królowej Polski!
W Jej uroczystość pragniemy przypomnieć, że każdego dnia o go-

dzinie dziewiątej wieczorem odbywa się na Jasnej Górze Apel Jasno-
górski. Myśli nasze, serca i dusze wołają wtedy tak jak w tej chwili: 
„Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”. W tę 
modlitwę na Jasnej Górze włączają się polscy biskupi, gdziekolwiek są, 
i według umowy, która ich wiąże - przesyłają błogosławieństwo swoim 
diecezjanom, Ojczyźnie, wszystkim Polakom żyjącym w kraju i na emi-
gracji.

Dzisiaj, w święto Królowej Polski, które jest świętem religijnym  
i narodowym, przypominamy sobie również zobowiązania, jakie tu, na 
Jasnej Górze, były wypowiedziane, a więc Jasnogórskie Śluby Narodu, 
oddanie Polski w macierzyńską niewolę miłości Maryi i pomoc Matce 
Kościoła w duchu wskazań Soboru Watykańskiego II.

Dzisiejsza uroczystość, zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu, 
jest nadto szczególną modlitwą o pomoc, którą pragniemy wyprosić od 
Matki Bożej Jasnogórskiej dla dziatwy i młodzieży polskiej. W Jasno-
górskich Ślubach Narodu złożonych w roku 1956 zobowiązaliśmy się, 
że będziemy umacniać w rodzinach polskich królowanie Syna Bożego, 
Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły  

W święto Królowej Polski – 3 maja

KRÓLOWO W BARWACH NARODU - MÓDL SIĘ ZA NAMI
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i serca dzieci ducha Ewangelii  
i miłości ku Maryi, strzec pra-
wa Bożego, obyczajów chrześ-
cijańskich i ojczystych. Przy-
rzekaliśmy wychować młode 
pokolenie w wierności Chrystu-
sowi, bronić je przed bezboż-
nictwem i zepsuciem, otaczać 
czujną opieką rodzicielską.

Te zobowiązania ciążą na 
sumieniu zarówno każdego  
z nas, chrześcijanina, jak i ca-
łego Narodu, który uważa się 
za Naród Chrystusowy, kato-
licki, oddany w opiekę Maryi, 
która – jak nam to przypomnia-
ła liturgia – „jest dana ku obro-
nie Narodu naszego”.

Przypominamy naszej mło-
dzieży, że Chrystus jest dla 
niej Drogą, Prawdą i Życiem. 
Przypominamy jej, że wszystko minie, ale pozostanie Jezus Chry-
stus, jedyna nadzieja, na którą będziemy czekali. Obyś Ty, Najlepsza 
Matko, okazała kiedyś Synowi Twojemu po tym łez padole wszystkie 
polskie dzieci, aby żadne nie straciło wiary, nie zgubiło swej godności 
w rozwiązłości, nietrzeźwości, nihiliźmie, zagrażającym dziś młode-
mu pokoleniu.

APEL JASNOGÓRSKI
Codzienna modlitwa wszyst-

kich Polaków:
Maryjo, Królowo Polski Je-

stem przy Tobie, Pamiętam, 
Czuwam (3	razy)

Pod Twoją obronę uciekamy 
się, Święta Boża Rodzicielko. 
Naszymi prośbami racz nie gar-
dzić w potrzebach naszych, ale 
od wszelakich złych przygód 
racz nas zawsze wybawiać, 
Panno chwalebna i błogosła-
wiona. O Pani nasza! Orędow-
niczko nasza! Pośredniczko 
nasza! Pocieszycielko nasza!  
Z Synem Swoim nas pojednaj, 
Synowi Swojemu nas polecaj, 
Swojemu Synowi nas oddawaj.

Królowo Polski módl się za 
nami.

Rok po roku, Kościół w swojej liturgii święci Wniebowstąpienie 
Pańskie czterdziestego dnia po Wielkanocy. Rok po roku, także te 
dziesięć dni, które upływa od Wniebowstąpienia do Zielonych Świąt, 
przebiega na modlitwie do Ducha Świętego. W pewnym sensie 
Kościół, rok po roku, przygotowuje się do rocznicy swoich narodzin. 
Narodził się on - jak uczą Ojcowie - na Krzyżu w Wielki Piątek; ujawnił 
te swoje narodziny przed światem w dniu Zielonych Świąt, kiedy 
Apostołowie zostali „przyobleczeni mocą z wysoka” (Łk 24, 49); kiedy 
zostali „ochrzczeni Duchem Świętym” (Dz l, 5).

Starajmy się trwać w tym rytmie Kościoła. W ciągu tych dni za-
prasza nas on do uczestniczenia w nowennie do Ducha Świętego. 
Można powiedzieć, że wśród różnych nowenn ta jest najdawniejsza, 
ponieważ bierze początek, w pewnym sensie, z ustanowienia Chrys-
tusa Pana. Jasną jest rzeczą, że Jezus nie wyznaczył modlitw, które 
powinniśmy odmawiać w ciągu tych dni. Ale polecił bez wątpienia 
Apostołom spędzić te dni na modlitwie w oczekiwaniu zstąpienia Du-
cha Świętego. To polecenie było ważne nie tylko wtedy. Jest ważne 
zawsze. A w okresie dziesięciu dni po Wniebowstąpieniu Pańskim za-
wiera w sobie, co roku, to samo wezwanie Mistrza. Kryje w sobie także 
tę samą tajemnicę Łaski, związaną z rytmem czasu liturgicznego.

Trzeba korzystać z tego czasu. Starajmy się w nim także gromadzić 
się, w sposób szczególny, i wejść w pewien sposób do Wieczernika ra-
zem z Maryją i Apostołami, przygotowując duszę na przyjęcie Ducha 
Świętego i Jego działania w nas. To wszystko ma wielkie znaczenie 
dla wewnętrznej dojrzałości naszej wiary, naszego chrześcijańskiego 
powołania. I ma także wielkie znaczenie dla Kościoła jako wspólnoty: 
każda wspólnota w Kościele i cały Kościół, jako wspólnota wszystkich 
wspólnot, dojrzewają - rok po roku - dzięki Darowi Zielonych Świąt.

Jan Paweł II

W oczekiwaniu na Zielone Święta - 4 maja
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Informacje historyczne na te-
mat życia św. Stanisława są bar-
dzo skromne. Źródłem wiedzy są 
Roczniki - kronika diecezji krakow-
skiej, Katalog Biskupów Krakow-
skich, wzmianka zapisana ok. 1112 
roku w Kronikach pierwszego hi-
storyka polskiego Galla Anonima, 
oraz znacznie obszerniejszy opis w 
Kronice bł. Wincentego Kadłubka  
(† 1223). Pierwszy żywot Męczen-
nika spisany na potrzeby procesu 
kanonizacyjnego, powstał ok. roku 
1240. Napisał go, na polecenie bi-
skupa krakowskiego Iwo Odrowąża,  
dominikanin, o. Wincenty z Kielc. 

Orientacyjna data urodzenia 
św. Stanisława przypada między 
latami 1030-1035. Przekazane tra-
dycją imiona rodziców, Wielisław 
i Małgorzata (Bogna) nie mają hi-
storycznego potwierdzenia. Sta-
nisław pochodził prawdopodobnie 
z zamożnej rodziny rycerskiej Tu-
rzynów, zamieszkałych we wsiach 
Raba i Szczepanów koło Bochni. Za 
miejsce urodzenia Stanisława uwa-
ża się Szczepanów leżący w odle-
głości ok. 13 km od Brzeska i 70 km 
na wschód od Krakowa. 

Naukę rozpoczął Stanisław 
prawdopodobnie w opactwie tynie-
ckim, a studia ukończył za granicą. 
Święcenia kapłańskie otrzymał ok. 
roku 1060. Po powrocie do kraju 
biskup Lambert Suła mianował go 
kanonikiem katedry krakowskiej. Po 
śmierci biskupa Lamberta w roku 
1070, Stanisław został wybrany 

jego następcą i w 1072 roku, zgodnie z panującym wówczas prawem, został 
zatwierdzony na biskupa krakowskiego, przez króla Bolesława Śmiałego i pa-
pieża Aleksandra II. Początkowo, stosunki pomiędzy biskupem Stanisławem  
a królem Bolesławem Śmiałym układały się prawdopodobnie dobrze. Dzięki 
poparciu króla udało się wznowić zlikwidowaną po śmierci Bolesława Chrobre-
go metropolię gnieźnieńską i jej sufraganie i w ten sposób uniezależnić Polskę 
od metropolii magdeburskiej.  W okresie późniejszym doszło pomiędzy nimi do 
gwałtownego, tragicznie zakończonego konfliktu, którego przyczyna nie została 
ostatecznie wyjaśniona do dnia dzisiejszego. 

Wzmianka na ten temat w Kronikach Galla Anonima jest krótka: „Jak zaś król 
Bolesław został z Polski wyrzucony, długo byłoby opowiadać. Lecz to wolno powie-
dzieć, że nie powinien pomazaniec na pomazańca jakiegokolwiek grzechu cieleśnie 
mścić. Tym sobie wielce zaszkodził, że do grzechu grzech dodał; że za bunt skazał 
biskupa na obcięcie członków. Ani więc biskupa ― buntownika nie uniewinniamy, 
ani króla mszczącego się tak szpetnie nie zalecamy” (Kronika I, 27).

Obszerniej i zupełnie inaczej opisuje te wydarzenia w swojej Kronice biskup 
krakowski bł. Wincenty Kadłubek († 1223). Według jego relacji, król Bolesław 
realizując ambitne plany polityczne, prowadził wiele kolejnych wypraw wojen-
nych poza granicami kraju. W 1058 roku udał się z wojskiem do Czech. W la-
tach 1060 oraz 1063 wyprawiał się na Wegry. W roku 1069 wyruszył do Kijowa.  
W latach 1070-1072 ponownie przebywał na zbrojnej wyprawie w Czechach,  
a po śmierci króla Beli I wyruszył na Węgry. W roku 1077 poprowadził drugą wy-
prawę do Kijowa. W tym czasie w kraju szerzył się bandytyzm i rozbój. Niektóre 
żony rycerzy zdradzały swoich mężów towarzyszących królowi w  wyprawie. 
Mimo nalegań rycerzy na rychły powrót do kraju,  król przez szereg miesięcy 
pozostawał wraz z wojskiem w Kijowie. W obawie o los swoich  rodzin, część 
rycerzy zaczęła go potajemnie opuszczać. Po powrocie, król zarządził srogie 
ukaranie zbiegów oraz wiarołomnych żon rycerzy. Zrodzone w wyniku zdrady 
dzieci były zabijane a ich matkom kazano za karę karmić piersiami zwierzę-
ce szczenięta. W obronie okrutnie karanych, wystąpił biskup Stanisław. Ponie-
waż król lekceważył napomnienia i nie zamierzał zaprzestać srogiego karania,  
w roku 1079 biskup Stanisław obłożył go klątwą kościelną wykluczającą z Kościoła  
i pozbawiającą równocześnie władzy. Reakcja króla Bolesława była gwałtowna. Za-
bił biskupa mieczem w kościele na Skałce przy ołtarzu, w trakcie odprawiania przez 
niego Mszy świętej a następnie kazał swojej drużynie poćwiartować jego ciało.

Jaki był naprawdę przebieg wydarzeń nie wiadomo. Powstało na ten temat wie-
le sprzecznych teorii, inspirowanych niejednokrotnie różnymi względami politycz-
nymi. W Rocznikach oraz w Katalogu Biskupów krakowskich nie ma wzmianki na 
ten temat. Z przytoczonego zapisu z Kronik Galla Anonima wynika, że według au-
tora św. Stanisław popełnił zdradę i za to został ukarany śmiercią. Autor Kronik nie 
podał żadnych okoliczności oraz nie umotywował niczym tak ciężkiego zarzutu. 

Pewnym wytłumaczeniem może być fakt, że zgodnie z panującym w roku 
1072 prawem, biskup Stanisław  mógł otrzymać inwestyturę pod warunkiem 
złożenia królowi przysięgi lub przyrzeczenia wierności. Mimo że już w 1075 roku 
prawo to zostało przez papieża Grzegorza VII zniesione,  wystąpienie biskupa 
Stanisława przeciwko postępowaniu króla Bolesława, a tym bardziej rzucenie 
klątwy wyłączającej go ze społeczności Kościoła i zwalniającej poddanych od 
obowiązku posłuszeństwa, mogło być uznane przez Galla jako bunt i zdrada. 
Być może taka opinia panowała na dworze króla Bolesława Krzywoustego  
w Płocku, gdzie Gall pisał swoje Kroniki. Opinii Galla przeczy tradycja, która 
uznała biskupa Stanisława za bohatera, męczennika i świętego.

Wstępne kroki zmierzające do kanonizacji rozpoczął papież św. Grze-
gorz VII. Ostatecznie uroczystej kanonizacji dokonał papież Innocenty IV dnia  
17 września 1253 roku w kościele Św. Franciszka z Asyżu. W roku 1963 profesor 
Jan Olbrycht i doktor Marian Kusiak przeprowadzili dokładne oględziny czasz-
ki Świętego, które potwierdziły opis jego śmierci przekazywany przez tradycję 
oraz opisany w Kronice bł, Kadłubka. Św. Stanisław zginął w wieku ok. 40 lat. 
Na czaszce są widoczne wyraźne ślady 7. zadanych od tyłu cięć. Największy  

Święty Stanisław Szczepanowski - biskup, męczennik  
1030 lub 1035, † 1079. Wspomnienie 8 maja.
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z nich ma 45 mm długości i ok. 6 mm głębokości. Dokład-
na data śmierci św. Stanisława nie została ustalona. Pew-
ny jest jedynie rok śmierci Męczennika – 1079. Według 
bulli kanonizacyjnej Święty poniósł śmierć męczeńską 11 
kwietnia. Tego też dnia, według najnowszej reformy litur-
gicznego kalendarza, cały Kościół obchodzi jego wspo-
mnienie. Roczniki Krakowskie podają 8 maja jako datę 
śmierci św. Stanisława i w tym właśnie dniu obchodzi się 
jego wspomnienie w Polsce. 

Kim jest Duch Święty?
Kim jest ten Duch Świę-

ty? Jest On samym Bogiem. 
Trzecią Osobą Trójcy Prze-
najświętszej. Jest On posłany 
każdemu z nas przez Ojca  
i Syna. Jest ich największym 
darem i pozostaje ciągle z 
nami. On zamieszkuje w nas.

Najbardziej jasny opis 
działania Ducha Świętego 
został przedstawiony przez 
świętego Pawła. Powiedział 
on, że Duch Święty przynosi: 
„miłość, radość, pokój, cierp-
liwość, uprzejmość, dobroć, 
wierność, łagodność i opa-
nowanie” (Ga 5, 22). Cechy 

takie jak te są ideałem na każdą drogę życia i na wszyst-
kie okoliczności: w domu, z rodzicami, braćmi i siostrami,  
w szkole, z nauczycielami i kolegami, w fabryce i na uni-
wersytecie, ze wszystkimi osobami, które napotykacie.

Relikwie św. Stanisława znajdują się w Krakowie,  
w katedrze na Wawelu dokąd zostały uroczyście przenie-
sione ze Skałki już w roku 1083. W ikonografii św. Stani-
sław przedstawiany jest w stroju pontyfikalnym z pastora-
łem. Jego atrybutami są: miecz i palma męczeńska. Bywa 
także ukazywany z orłem – godłem Polski.

Opracował Marek Kowalski na podstawie:
Ks. Wincenty Zaleski SDB. Święci na każdy dzień, 

Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1998

Pod mądrym wpływem Ducha Świętego
Odpowiednia interpretacja 

nauczania Jezusa pozwa-
la nam reagować w sposób 
twórczy i współodpowiedzial-
ny na doświadczenia życia 
bez strachu, bez błądzenia  
i zostania samemu, ale z pew-
nością pod mądrym wpływem 
Ducha Świętego w każdym 
momencie i w każdej okolicz-
ności, czy byłaby ona mniej 
czy bardziej ważna.

Ta nadzwyczajna Boska 
asystencja jest zapewniona 
dla wszystkich tych, którzy 
ofiarują swoje życie Jezuso-
wi. Ojcowskim planem zba-
wienia obejmuje Bóg całą 
ludzkość. Ten sam Duch 

Święty jest posyłany jako dar dla wszystkich tych, któ-
rzy się otwierają na Jego przyjęcie w wierze. Każdy  
z nas jest objęty częścią całego planu Bożego. Wyłącz-
nie tylko osobista i prywatna postawa w sprawie zbawie-

Zesłanie Ducha Świętego - 11 maja

Także prorok Izajasz wylicza szczególne dary Ducha 
Świętego: „duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, 
duch wiedzy i bojaźni Pańskiej” (Iz 11, 2). Święty Paweł 
słusznie mówi: „Mając życie od Ducha, do Ducha się też 
stosujmy” (Ga 5, 25).

Z tymi darami i z tymi zaletami jesteśmy w stanie po-
dołać jakiemukolwiek zadaniu i pokonać jakiekolwiek 
trudności. Dopóki trwa nasze życie, Duch Święty działa 
w każdym z nas na różny sposób, w harmonii z naszą oso-
bowością i charakterem, które otrzymaliśmy od naszych 
rodziców wraz z wychowaniem, które otrzymaliśmy w na-
szych domach.

Ponieważ jest On tak blisko nas i tak dyskretnie, powin-
niśmy zwrócić się do Ducha Świętego we wszystkich na-
szych potrzebach i prosić Go o Jego przewodnictwo i po-
moc. Bóg posłał Go do nas z powodu naszej bezradności... 
„Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem 
nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia 
się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić sło-
wami” (Rz 8, 26). Co mógłby więcej uczynić dla nas Bóg? 
Czego można bardziej oczekiwać od Boga niż tego?

Jan Paweł II

nia nie jest chrześcijańską postawą i rodzi się z funda-
mentalnie błędnej mentalności. Konsekwentnie, wasze 
życie nie może być przeżywane w izolacji, a nawet, decy-
dując o swojej przyszłości powinniście zawsze pamiętać  
o swojej odpowiedzialności za innych jako chrześcijanie. 
Nie powinno być miejsca w waszym życiu na apatię czy 
obojętność w stosunku do otaczającego świata. W Koście-
le nie ma miejsca na egoizm. Powinniście zatroszczyć się 
o to, by ideały życiowe dostosowywać do planu Bożego. 
Chrystus liczy na was, że skutki waszego działania będą 
mogły promieniować z was na innych i w ten sposób prze-
mieniać każdy aspekt publicznego i prywatnego życia naro-
dowego. „Wszystkim zaś objawia się Duch dla (wspólnego) 
dobra” (l Kor 12, 7). Nie pozwólcie, żeby wizja tego świata  
w zgiełku, nawet wobec groźby wojny nuklearnej, wstrząs-
nęła waszym zaufaniem do Jezusa...

Podążajcie za przykładem naszej Błogosławionej 
Pani, doskonałego wzoru zaufania Bogu i wspaniałomyśl-
nej współpracy w Jego Boskim planie zbawienia ludzko-
ści. Zapamiętajcie radę, którą Ona dała sługom w Kanie: 
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Jezus 
dla swojej Matki z tej okazji przemienił wodę w wino. Swo-
im wstawiennictwem przemieni także i nasze życie.

Jan Paweł II
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25 maja 1887 r. - Grazio i Giuseppie - małżonkom For-
gione z Pietrelciny rodzi się drugi syn, któremu nazajutrz 
na chrzcie Św. nadają imię Francesco.

1897 r. - 10-letni Francesco Forgione przyjmuje w swej 
rodzinnej parafii I Komunię Św.

1899 r. - 12-letni Francesco przystępuje do sakramen-
tu bierzmowania.

6 stycznia 1903 r. - Opuszcza dom rodzinny i wstępu-
je do nowicjatu kapucynów w pobliskim Morcone.

22 stycznia 1903 r. - Po odprawieniu rekolekcji przyj-
muje kapucyński habit oraz imię zakonne brata Pio (Piu-
sa) z Pietrelciny.

22 stycznia 1904 r. - Brat Pio, wyróżniający się zdy-
scyplinowaniem i posłuszeństwem, po ukończeniu nowi-
cjatu składa pierwsze śluby zakonne.

25 stycznia 1904 r. - Udaje się do zakonnego semina-
rium w San Elia a Pianisi, by studiować filozofię, a potem 
do Montefusco gdzie studiuje teologię.

27 stycznia 1907 r. - Brat Pio składa śluby wieczyste.
19 grudnia 1908 r. - Otrzymuje niższe święcenia ka-

płańskie.
18 lipca 1909 r. - Otrzymuje święcenia diakonatu.
10 sierpnia 1910 r. - Zostaje wyświecony na kapłana 

w katedrze w Benevento. 
1911-1916 - Ojciec Pio ze względu na zły stan zdrowia 

zostaje wysłany na kurację do rodzinnej Pietrelciny.
1915-1918 - Kilkakrotnie, w czasie wojny światowej, 

powoływany do służby wojskowej i zwalniany z uwagi na 
zły stan zdrowia.

28 lipca 1916 r. - Przybywa do San Giovanni Rotondo, 
gdzie pełni obowiązki kierownika duchowego chłopców 
przygotowujących się do stanu zakonnego.

20 września 1918 r. - Klęcząc przed wizerunkiem 
Ukrzyżowanego w kościele Matki Bożej Łaskawej w San 
Giovanni Rotondo O. Pio otrzymuje stygmaty: pięć ran 
Chrystusowych.

1919 r. - Pierwsze medyczne badania niezwykłych 
ran stygmatyzowanego zakonnika. Rozpoczynają się, 
trwające pół wieku, odwiedziny dostojników kościelnych, 
dziennikarzy, zakonników, pobożnych pielgrzymów, ludzi 
niewierzących, pragnących zobaczyć O. Pio i przekonać 
się osobiście o surowej świętości życia tego zakonnika.

17 czerwca 1923 r. - Kongregacja Świętego Oficjum, 
zajmująca się czystością wiary i obyczajów postanawia 
nałożyć pewne ograniczenie na kontakty O. Pio „ze świa-
tem”, by uniknąć niezdrowego rozgłosu wokół jego osoby 
i czynów. Nakazano mu, między innymi, by Mszę św. od-
prawiał „prywatnie” o różnych porach; by nie udzielał bło-
gosławieństw wiernym; by nie godził się na pokazywanie 
stygmatów ani ich całowanie, by nie odpisywał na żadne 
listy ani sam, ani przez inne osoby.

26 czerwca 1923 r. - wskutek żądań wzburzonej lud-
ności Foggii i okolic władze zakonne postanowiły, że  
O. Pio będzie nadal jak dotychczas odprawiać Mszę św. 
w kościele.

3 stycznia 1929 r. - W San Giovanni Rotondo umiera 
bawiąca w odwiedzinach u syna matka O. Pio, Giuseppa 
Forgione.

9 czerwca 1931 r. - Pismo wydane przez Św. Oficjum 
pozbawia O. Pio prawa do sprawowania wszystkich funk-
cji kapłańskich z wyjątkiem odprawiania Mszy św. i to 
bez uczestnictwa innych osób.

15 lipca 1933 r. - Po licznych wizytacjach dostojników 
kościelnych, którzy wyjeżdżali z klasztoru San Giovanni 
Rotondo pod wrażeniem przepojonego modlitwą, cierpie-
niem i posłuszeństwem życia O. Pio, otrzymał on zezwo-
lenie na odprawianie Mszy św. w kościele i spowiadanie 
wiernych.

9 stycznia 1940 r. - O. Pio inicjuje budowę szpitala, któ-
ry sam nazwał Domem Ulgi w Cierpieniu.

Boże Ciało - 22 maja

Procesja 
w naszej parafii

121 lat temu urodził się...
ŚW. OJCIEC PIO – MISTYK I CUDOTWóRCA
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1950 r. - Powstają utworzone przez O. Pio pierwsze 
„Grupy Modlitwy”, czyli pobożne zrzeszenia wiernych, 
modlących się wraz ze Stygmatykiem z San Giovanni 
Rotondo w intencjach Kościoła.

5 maja 1956 r. - Uroczyste otwarcie nowoczesnego 
szpitala. „Powstało nowe dzieło, które stworzyła Boża 
Opatrzność posługując się ludźmi. Powstało nowe dzie-
ło, owoc ofiar i wyrzeczeń, które przyczyni się do pomno-
żenia chwały Bożej i przyniesie ulgę cierpiącym” (powie-
dział O. Pio).

1959 r. - O. Pio zostaje sam uzdrowiony w sposób 
trudny do wyjaśnienia przez medycynę.

1966 r. - Coraz bardziej pogarszający się stan zdrowia 
sprawia, że O. Pio otrzymuje zezwolenie na odprawianie 
Mszy św. „na siedząco”. W tym też roku przybywają licz-
nie goście, by uczcić 50. rocznicę pobytu O. Pio w San 
Giovanni Rotondo.

1967 r. - Ani podeszły wiek (O. Pio ukończył 80 lat), 
ani cierpienia związane z ciągle otwartymi ranami na dło-
niach, stopach i w boku nie przerywają jego posługiwania 
w konfesjonale. Obliczono, że tylko w ciągu jednego roku 
wyspowiadał ok. 10 tys. mężczyzn i ok. 15 tys. kobiet.

1968 r. - Stolica Apostolska uznaje „Grupy Modlitwy” 
za zrzeszenia religijne.

20 września 1968 r. - 50 rocznica stygmatyzacji.  
W tym dniu O. Pio, jak zwykle, odprawił cichą Mszę św. 
o godz. 5 rano.

22 września 1968 r. - O. Pio odprawia ostatnią w życiu 
Mszę św. dla przedstawicieli „Grup Modlitwy” zebranych 
w San Giovanni Rotondo z okazji 50-lecia stygmatyzacji 
ich Założyciela.

23 września 1968 r. - O godz. 2.30 rano O. Pio umiera. 
Tuż przed śmiercią zaczęły goić się stygmaty, a zdjęcia 
zrobione tuż po skonaniu ukazują gładką skórę w miej-
scach, z których przez pół wieku sączyła się krew.

4 listopada 1969 r. - Kuria Generalna zakonu ojców 
kapucynów zwraca się z prośbą do administratora apo-
stolskiego archidiecezji Manfredonia o otwarcie procesu 
beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego O. Pio.

16 stycznia 1973 r. - zebrana dokumentacja zostaje 
przekazana rzymskiej Kongregacji do spraw Świętych.

20 marca 1983 r. - Rozpoczął się proces beatyfika-
cyjny O. Pio, na przyspieszenie którego nalegał sam Oj-
ciec św. Jan Paweł II, który poznał Stygmatyka z San 
Giovanni Rotondo w 1947 r. będąc studentem teologii  
w Rzymie.

26 maja 1987 r. - wizyta Jana Pawła II u grobu O. Pio.
21 stycznia 1990 r. - zamknięcie procesu na terenie 

diecezji.
16 czerwca 2002 r. - kanonizacja w Rzymie przez 

Jana Pawła II. (bk)
Opracowanie na podstawie  

książki Ireny Burchackiej „Ojciec Pio”,  
Oficyna „ADAM”, Warszawa 1996 r.

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 
Wspólnota Różańcowa  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  5 latki - w każdy poniedziałek o godz. 1700,
 4 latki - w każdy wtorek o godz. 1700,
 6 latki - w każdą środę o godz. 1700 
Modlitewna Grupa Studencka piątek, godz. 1930

Towarzystwo Przyjaciół KUL w każdą trzecią niedzielę miesiąca w godz. 800 -��00 
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  czwartki  1700 -�830  niedziele 1000 -�300 
Poradnictwo Rodzinne  środy  1800 -2000 
Redakcja „Parafii na Sadach”  piątki  1700 -�800 
Nasza Parafia w Internecie:  www.jankanty.waw.pl

R
ys

. a
rc

h.
 re

d.



Parafia na Sadach�8 Nr �3

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – 30 maja

Obietnice Serca Jezusowego które dał 
Zbawiciel Św. Marii Małgorzacie Alacoque:

1.  Dam im wszystkie łaski, potrzebne w ich stanie.
2.  Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3.  Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapie-

niach życia.
4.  Będę im pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę 

śmierci.
5.  Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.
6.  Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i całe morze niewy-

czerpanego nigdy miłosierdzia.
7.  Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8.  Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości.
9.  Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz 

Serca mego będzie zawieszony i czczony.
10. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzial-

szych.
11. Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do 

mego Boskiego Serca, będą w Nim zapisane i na zawsze  
w Nim pozostaną.

12. Przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków 
miesiąca do Komunii świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, 
że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świę-
tych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej 
godzinie życia.

Pismo Parafii św. Jana Kantego w Warszawie, ul. Krasińskiego 31 A, 01-784 Warszawa, tel.: 022 663 34 67
Wspólnie z Autorami gazetę zredagowali społecznie: Barbara Kowalczyk, Marek Kowalski, Anna Laszuk, s. M. Bernarda Konieczna CR.

Szata graficzna: projekt i wykonanie Maria Kłosowska-Natanson,  
Foto i współpraca: Zofia Błachowicz. Współpraca: Arkadiusz Kubowicz, Anna Monkiewicz, 

Opieka duchowa: Proboszcz ks. dr Antoni Dębkowski  
Wydawca: Wydawnictwo Bonum, ul. Staszica 27/19  05-400 Otwock                                                   

Na życzenie naszych Pa-
rafian przedstawiamy zespół 
redakcyjny gazetki. Od lewej:  
s. M. Bernarda Konieczna 
CR, Barbara Kowalczyk, Ma-
rek Kowalski, Maria Kłosow-
ska-Natanson, Anna Laszuk, 
Zofia Błachowicz i współpra-
cujący z nami ks. Piotr Paweł 
Laskowski.

Drodzy	Czytelnicy!

Przepraszamy za błąd, 
jaki wkradł się do nr 12 
„Parafii	na	Sadach”.	

Beatyfikacja bł. Matki 
Celiny Borzęckiej w Rzy-
mie odbyła się w 2007,		
a	nie	w	2008	roku.

Redakcja
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Oto pięć najczęściej spotykanych symboli świętego Antonie-
go: książka, lilia, płomień, chleb i Dzieciątko Jezus. Są to naj-
bardziej znane atrybuty ikonografii antoniańskiej.....  

Zacznijmy od Dzieciątka Jezus, ponieważ tu stajemy wobec 
czegoś, co przekracza ramy języka symboli i znaków. W ostat-
nim okresie życia, gdy Antoni był bardzo zmęczony gorliwym 
kaznodziejstwem, dostąpił łaski niezwykłej wizji  Dzieciątka Je-
zus.  Przeżył chwile, które go umocniły, potwierdziły sens jego 
działalności i pozwoliły na doświadczenie wielkiej radości. Dozna-
nie to było jakby uprzedzeniem bliskiej już ścisłej, intymnej więzi  
z Bogiem, tak bardzo przez niego upragnionej i tak chętnie przed-
stawianej tłumom słuchaczy jako cel, w którym spełnia się życie 
każdego człowieka.

Symbole św. Antoniego

Kolejnym symbolem, towarzy-
szącym przedstawieniom św. An-
toniego jest książka. Przypomina 
ona jedną z najbardziej podstawo-
wych, choć może mało znanych 
cech św. Antoniego z Padwy. Ten 
człowiek kształcony w teologii, 
zakochany w Piśmie Świętym,  
w odpowiednim dla siebie czasie 
oddał się głębokim studiom, które 
przygotowały go do skutecznego 
głoszenia zasad wiary, stąd też  
w 1946 r. został ogłoszony „Dok-
torem Kościoła”.

Lilia, kwiat niezwykle pięk-
ny i bardzo pachnący, wskazuje 
na jego walkę ze złem i troskę  
o cnoty;   o «słodki i wonny zapach 
życia», jakim każdy chrześcijanin 
winien oddawać Bogu chwałę. 

Płomień ukazuje żarliwość 
miłości, jaką przyjąwszy od Boga 
dzielił się Antoni zawsze otwar-
tym sercem, poświęcając szcze-
gólną uwagę ubogim. 

Chleb przypomina umiejęt-
ność dzielenia się z innymi, jaka 
ożywiała całe życie Świętego, 
ten styl zachowania utrwalają 
liczne dzieła miłosierdzia świad-
czone dziś przez franciszkanów 
z Bazyliki Świętego, a szczegól-
nie przez Caritas Antoniana. 

O. Ugo Sartorio
z Wydawnictwa Messaggero di Sant Antonio

(z jęz. włoskiego tłum. Ojców Franciszkanów z Łodzi)
„Posłaniec Św. Antoniego z Padwy”

Modlitwa 
do świętego Antoniego
kolumnami uklęków pobiegła 
prośba przed oblicze Antoniego –
gdy zawiodły już resztki nadziei 
została modlitwa do Niego...

Święty Antoni - zguby Patronie 
pragnę uwierzyć w Twą moc 
nachyl swą litość na me wezwanie 
bo już przede mną tylko noc...

Ciebie Bóg słucha - choć jam niegodna 
Twym prośbom nie odmówi 
więc Ciebie proszę o wstawiennictwo 
prosi Cię każdy - kto zgubi...

A Ty pomagasz - ot tak - bez powodu 
rozjaśniasz mroki zdradliwych kroków 
więc zguba wraca za Twoją zgodą 
gdy już nie było żadnych widoków...

znalazłam zgubę - dzięki Tobie 
bo mi wskazałeś jej skryte miejsca 
pacierz dziękczynny do Ciebie zmówię 
bo zdjąłeś kamień z mego serca...
(po zgubieniu i odnalezieniu ważnych dokumentów)

Olga	Gajewska-Gulewska

Szanownemu  
i Drogiemu naszemu  

Księdzu Proboszczowi ANTONIEMU 
wraz z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI 

– SZCZĘŚĆ BOŻE  
dedykujemy tę Modlitwę

                                    Redakcja
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Figurka św. Antoniego w naszej świątyni
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Boże Miejsca ● LOURDES I FATIMA
Jego Świątobliwość Paweł VI, 13 maja 1967 roku, od-

był swoją pielgrzymkę do Fatimy, a także ogłosił adhorta-
cję „Signum Magnum” – Znak Wielki – do całego świata, 
w której potwierdził słuszność rozpowszechnionego powie-
dzenia, że czasy dzisiejsze są „czasami maryjnymi”. Tenże 
Papież ogłosił Matką Kościoła, Przeczystą Dziewicę, która 
od ponad 150 lat bezpośrednio w nadprzyrodzony sposób 
ingeruje w życie Kościoła, a nawet ludzkości.

W minionym 2007 roku obchodziliśmy 90-lecie objawień 
w Fatimie, zaś obecny rok jest 150-rocznicą Lourdes. Dla 
wielu są to znane miejsca, ale są także i ci, do których kie-
ruję ten cykl „Boże miejsca”, niech odkryją działanie Boże  
i umocnią się w swojej wierze.

O Lourdes - miasteczku leżącym u stóp Pirenejów - zro-
biło się głośno dzięki Matce Bożej. Maryja ukazała się tam 
w 1858 r. Bernardzie Marii Soubirous, zwanej przez bliskich 
Bernadetą. Rodzina dziewczyny była bardzo biedna. Sześć 
osób (rodzice i czworo dzieci) mieszkało w dawnej celi 
więziennej. Ojciec nie pracował. Zdarzało się, że młodszy 
brat Bernadety - Jean-Marie z głodu zjadał wosk z kościel-
nych świec. Bernadeta była ładną dziewczyną, jednak po 
przebytej chorobie nie rosła. Miała tylko 140 cm wzrostu. 
Chorowała na astmę. Nie umiała czytać ani pisać, mówiła 
tylko miejscowym dialektem. Nauka sprawiała jej trudność. 

W wieku 14 lat chodziła do szkoły razem z siedmiolatkami, 
aby lepiej poznać katechizm. Inaczej nie zostałaby dopusz-
czona do I Komunii św.

Piękna Pani. 
11 lutego Ber-
nadeta z siostrą  
i koleżanką poszła 
zbierać gałęzie na 
opał. Przy grocie 
Massabielskiej zo-
baczyła unoszącą 
się nad krzakiem 
śliczną dziewczynę 
w białej sukni, któ-
ra w prawej dłoni 
trzymała różaniec. 
Bernadeta, naśla-
dując ją, uczyniła 
znak krzyża i za-
częła odmawiać 
różaniec. Pani 
włączała się w 
modlitwę tylko na 
„Chwała Ojcu”..., kończące każdą dziesiątkę. Potem - zni-
kła. Na kolejnych spotkaniach z Panią towarzyszyły Berna-
decie setki, a potem tysiące mieszkańców Lourdes. Pod-
powiadali jej, o co ma pytać „zjawę”. Bernadeta nawiązała  
z nią dialog.

18 lutego  Pa-
ni wypowiedziała 
znamienne sło-
wa: „Nie obiecuję 
ci szczęścia na 
tym świecie, ale 
w przyszłym”. 
Trzy dni póź-
niej wezwała: 
„Módlcie się za 
grzeszników”, 
a po kolejnych 
trzech dniach: 
„Pokutujcie! Po-
kutujcie! Pokutuj-
cie!”. Prosiła też, 
by księża wybu-
dowali przy gro-
cie kaplicę, i aby 
przychodzono 
tam w procesji. 
Miejscowy proboszcz domagał się jednak cudu, chciał też 
poznać imię Pani. Odpowiedź padła 25 marca: „Jestem Nie-
pokalane Poczęcie”.

18 spotkań Bernadety z Panią zakończyło się 16 lipca. 
Już 12 dni później miejscowy biskup powołał komisję, któ-
ra miała zbadać sprawę rzekomych objawień Matki Bożej.  
18 stycznia 1862 r. w imieniu Kościoła orzekł o ich auten-
tyczności. Trzy lata później Bernadeta rozpoczęła nowicjat 

90 lat Fatimy  ● 150 lat Lourdes

Lourdes - widok na sanktuarium od rzeki Gavy

Lourdes - wnętrze bazyliki z kaplicami różańcowymi

Lourdes - bazylika

Lourdes - ks. Piotr Paweł  
Laskowski przed grotą objawień
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u sióstr posługujących chorym (Soeurs de la Charité et de 
l”Instruction Chrétienne de Nevers). W 1866 r. na zawsze 
opuściła Lourdes - przeniosła się do domu zgromadzenia 
w Nevers. - Moja misja w Lourdes jest skończona - oświad-
czyła. Rok później złożyła śluby zakonne. Została pomoc-
nicą pielęgniarki w klasztornej infirmerii. Z pokorą znosiła 
upokorzenia ze strony innych sióstr, którym nie mieściło się 
w głowie, że Matka Boża mogła ukazać się prostej dziew-
czynie. Zdrowie Bernadety stale się pogarszało. Ostatnie 
pół roku spędziła w łóżku, które nazywała „białą kaplicą”. 
Umarła 16 kwietnia 1879 r. Miała zaledwie 35 lat. Po be-
atyfikacji w 1925 r., jej nienaruszone ciało umieszczono  
w relikwiarzu, w kaplicy klasztoru Saint-Gildard w Nevers,  
a osiem lat później została kanonizowana.

67 cudów. Od pierwszego uzdrowienia, czyli od 1 mar-
ca 1858 r. chorzy napływają do Lourdes, spodziewając się 
uzdrowienia ciała lub szukając sił do znoszenia cierpienia. 
Kościół katolicki uznał oficjalnie 67 cudów spośród prawie  
7 tys. uzdrowień, nie dających się wyjaśnić naukowo. Sie-
dem pierwszych cudów przyczyniło się do uznania obja-
wień za prawdziwe.

Nie tylko chorzy. Związek chorych z pirenejskim sank-
tuarium spowodował, że gdy w 1992 r. Jan Paweł II usta-
nowił Światowy Dzień Chorego, na jego datę wybrał dzień 
pierwszego objawienia Matki Bożej w Lourdes. Tam też,  
w 1993 i 2004 r. odbyły się centralne obchody tego Dnia.

Sam papież miał odwiedzić sanktuarium w 1981 r., jed-
nak przeszkodził mu w tym zamach na placu św. Piotra. 

Później Jan Paweł II przyjechał do Lourdes dwukrotnie -  
w 1983 i 2004 r. Gdy był tam po raz ostatni, kilka miesięcy 
przed śmiercią, siedząc na wózku inwalidzkim jako „chory 
pośród chorych”, drżącym głosem wypowiedział przejmu-
jące słowa: „Ze wzruszeniem odczuwam, że dotarłem do 
kresu mej pielgrzymki”. Zapalił świecę i napił się wody ze 
źródła w grocie Massabielskiej - tak jak czynią to wszyscy 
pielgrzymi.

„Pokutujcie! Pokutujcie! Pokutujcie!” Na 52 hek-
tarach w sanktuarium znajdują się 22 miejsca kultu. Do 
najczęściej odwiedzanych należą: grota, górujące nad nią 
bazylika Niepokalanego Poczęcia i bazylika Różańcowa, 
oraz podziemna bazylika św. Piusa X. Tę ostatnią poświęcił 
w 1958 r. legat papieski kard. Angelo Giuseppe Roncalli, 
który kilka miesięcy później został papieżem (bł. Jan XXIII). 
Wymagane przez liturgię trzy okrążenia świątyni wykonał  
w odkrytym samochodzie. Gdy dziennikarze poprosili go 
o kilka słów do Francuzów, bez wahania powtórzył słowa 
Matki Bożej: „Pokutujcie! Pokutujcie! Pokutujcie!”.

Rok Jubileuszowy w Lourdes 2007-2008. Od 8 grud-
nia 2007 r. do 8 grudnia 2008 r. spodziewanych jest w tym 
miejscu pielgrzymkowym, największym we Francji i w całej 
Europie, aż osiem milionów wiernych, w tym także Papież 
Benedykt XVI.

Fatima. 13 maja 1917 roku w dolinie Cova da Iria, oko-
ło 3 km od Fatimy, rozpoczęły się objawienia Matki Bożej.  
W tym dniu troje pastuszków ujrzało po raz pierwszy tajem-
niczą Panią. Dziećmi tymi byli: 7-letnia wówczas Hiacynta, 
jej 9-letni brat Franciszek oraz ich kuzynka, 10-letnia Łucja 
dos Santos. Łucja rozmawiała z Matką Bożą, podczas gdy 
Hiacynta słuchała rozmów, a Franciszek widział tylko całe 
wydarzenie. Objawienia, powtarzające się trzynastego dnia 
każdego miesiąca, trwały do 13 października.

Rok 1917. Ten rok był szczególnym czasem w dziejach 
świata. Najstraszliwsza i najbardziej niszczycielska wojna ze 
wszystkich dotychczasowych trwała już trzeci rok. Europa 
była gigantycznym polem bitwy. Papież Benedykt XIV wielo-
krotnie wzywał walczące strony do pojednania, ale jego apele 
nie odnosiły skutku. Rok ten niósł także nowe zagrożenia dla 
Europy i Kościoła. W Rosji była przygotowywana wielka re-
wolucja ateistyczna, która miała rozszerzyć się na cały świat, 
prowadząc narody ku wojnom i prześladowaniom Kościoła.  
W tym roku przypadały dwie rocznice: 400-lecie wystąpienia 
Marcina Lutra i 200-lecie powstania masonerii. Wrogowie 

Lourdes - chorzy przechodzący przez grotę

Lourdes - wieczorna proceja ze świecami

Fatima - widok na plac, bazylikę i kaplicę  
w miejscu objawień
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Kościoła wykorzystali te okazje, aby zamanifestować swoją 
nienawiść. Burmistrz Rzymu zarządził obchody z czarnym 
sztandarem, na którym umieszczono wizerunek Lucyfera 
depczącego św. Michała Archanioła. W czasie pochodu 
wołano: „Diabeł będzie rządził w Watykanie, a papież bę-
dzie jego sługą”. W tym szczególnym momencie historii, 
gdy w Europie rosła potęga zła, Matka Boża postanowiła 
się ukazać i przekazać światu orędzie nadziei i pokoju.

Objawienia Maryi .Już w czasie pierwszego widze-
nia Pani prosiła, aby dzieci nie zaniedbywały odmawia-
nia różańca w intencji zakończenia I wojny światowej  
i nawrócenia grzeszników. W czasie następnych widzeń 
nauczyła je szczególnej modlitwy: „O mój Jezu, prze-
bacz nam grzechy, zachowaj nas od ognia piekielne-
go, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie 
te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.  
Maryja wezwała również dzieci do znoszenia ochoczym ser-
cem wszelkich doświadczeń zsyłanych na nie przez Boga, 
aby wynagradzać za grzechy, którymi ludzie Go obrażają, 
i upraszać nawrócenie grzeszników. Mówiła: „Módlcie się, 
wiele się módlcie i umartwiajcie się w intencji grzeszników; 
wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie modli się za nie ani 
nie umartwia”. W czasie drugiego objawienia dzieci ujrzały 
ponad prawą ręką Matki Bożej Serce otoczone cierniami. 
„Zrozumieliśmy – napisze później Łucja – że było to Niepo-
kalane Serce Maryi ranione bezmiarem grzechów całego 
świata, które żądało pokuty i wynagrodzenia”. Podczas trze-
ciego spotkania dzieciom zostały ujawnione tzw. tajemnice 
fatimskie, które poznał już cały świat. Ostatniemu widzeniu 
towarzyszyły niezwykłe zjawiska atmosferyczne m.in. tzw. 
tańczące Słońce, czyli Słońce przez około 10 minut bardzo 
szybko wirowało i zbliżało się do Ziemi. Świadkami tego, 
oprócz dzieci, było około 100 tys. ludzi.

Tajemnice fatimskie. Pierwsza tajemnica, przekaza-
na dzieciom 13 czerwca 1917 roku, dotyczyła odmawiania 
różańca i ustanowienia nabożeństwa do Niepokalanego 
Serca Maryi, które byłoby formą wynagrodzenia i zadość-
uczynienia za zniewagi wyrządzone Jej przez grzechy 
ludzkości. W drugiej tajemnicy Maryja przepowiedziała 
wybuch II wojny światowej i rozpoczęcie na wielką skalę 
prześladowań Kościoła. Prosiła również o poświęcenie Ro-
sji Jej Niepokalanemu Sercu i przyjmowanie Komunii świę-
tej wynagradzającej w pierwsze soboty każdego miesiąca. 
Podkreśliła, że jeśli Ojciec Święty dokona tego poświęce-

nia, Rosja się nawróci i świat będzie się cieszył pokojem. 
Największe wrażenie na dzieciach i na wszystkich, którzy 
zetknęli się z objawieniami, zrobił jednak tzw. trzeci sekret 
fatimski, którego pełną treść ujawniono publicznie dopie-
ro w 2000 roku. Dotyczył on walki systemów ateistycznych 
z Kościołem oraz opisywał prześladowania chrześcijan  
w XX wieku. Najbardziej intrygujący fragment tego widzenia 
brzmi następująco: „I zobaczyliśmy… Biskupa odzianego  
w biel – mieliśmy przeczucie, że jest to Ojciec Święty. Oj-
ciec Święty (…), klęcząc u stóp Wielkiego Krzyża, został 
zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go 
pociskami z broni palnej i strzałami z łuku”.

Czy tajemnice się spełniły? Wszystkie tajemnice 
fatimskie się wypełniły. Jan Paweł II już podczas pobytu  
w Poliklinice Gemelli skojarzył zamach na swoje życie  
z trzecią z nich. Rok po tragicznych wydarzeniach na pla-
cu św. Piotra przybył do Fatimy, aby podziękować Maryi za 
uratowanie mu życia. Jako dziękczynne wotum ofiarował 
wtedy Matce Bożej Fatimskiej złoty różaniec, a w 1991 roku 
pocisk, którym ugodził go zamachowiec. Został on później 

umieszczony w koronie figury Maryi. Jan Paweł II wielokrot-
nie odwoływał się do tajemnic fatimskich. Nade wszystko 
dokonał poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi  
w duchu fatimskiego objawienia. Miało to miejsce w Rzy-
mie, na placu św. Piotra, 25 marca 1984 roku przed figurą 
Matki Boskiej specjalnie na ten dzień przywiezioną z Fati-
my. Po tym poświęceniu nuncjusz apostolski w Portugalii 
odwiedził Siostrę Łucję i zapytał: „Czy teraz Rosja jest po-
święcona?”. „Tak, już tak” – usłyszał. Wtedy nuncjusz po-
wiedział do zakonnicy: „Teraz czekam na cud”, a ta powie-
działa: „Bóg dotrzyma słowa”. Niebawem miał się dokonać 
cud. Nieoczekiwane zmiany wstrząsnęły kontynentem eu-
ropejskim i zdumiały cały świat. Wydarzenia 1989 roku do-
prowadziły później – w Związku Radzieckim i wielu krajach 
Europy Wschodniej – do upadku reżimu komunistycznego, 
który głosił ateizm.

Fotografie i opracowanie: ks. Piotr Paweł Laskowski
Zainteresowanym polecam następujące książki: Ks. Francis 

Trochu, Święta Bernadeta Soubirous, Wydawnictwo Ojców 
Franciszkanów, Niepokalanów 1999; Franciszek Werfel, Pieśń 
o Bernadetcie, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1998; 
Luigi Gonzaga da Fonseca, Cuda Fatimy, Edycja św. Pawła, 
Częstochowa 2007; ks. Jan Drozd SDS, Orędzie Niepokalanej, 
Wydawnictwo Salwator, Kraków 2005.

Fatima - wieczorna procesja z figurą Matki Bożej

Fatima - kaplica w miejscu objawień



Parafia na Sadach �3Nr �3

R
ys

. M
.N

.

NAUKA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA (cz VII) ● Życie ekonomiczne   

Nauczanie społeczne Kościoła 
zwraca uwagę na związek ekonomii  
i moralności. Ekonomia posiada wymiar 
moralny, który ukazuje istnienie nieroz-
łącznych celów ekonomii, a mianowicie 
wydajności ekonomicznej i promocji 
pełnego rozwoju ludzkości. Ekonomia 

rynkowa powinna być systemem, w którym wolność go-
spodarcza jest ujęta w ramy prawa. System prawny z ko-
lei powinien skłaniać wolność gospodarczą w kierunku 
służenia integralnej wolności ludzkiej.

Wolność osoby w obszarze ekonomii prowadzi do 
uznania podstawowego znaczenia prawa do inicjatywy 
ekonomicznej. Prawo do przedsiębiorczości, czyli twór-
czej podmiotowości obywatela jest działaniem odkrywa-
jącym człowieczeństwo przedsiębiorcy. Wymaga zatem 
odpowiednio wiele przestrzeni zagwarantowanej przez 
państwo.

Przedsiębiorstwo posiada dwa główne cele: dobro ludzi 
i zysk. Przedsiębiorstwo powinno służyć dobru wspólne-
mu całego społeczeństwa przez wytwarzanie dóbr i ofero-
wanie usług. Powinno przyczyniać się do rozwoju człowie-
ka i społeczeństwa. W ramach samego przedsiębiorstwa, 
jego członkowie powinni dostrzegać, że tworzą wspólnotę, 
która jest wspólnym dobrem. Wyklucza to postawę dbania 
wyłącznie o osobiste interesy jednostki. Przedsiębiorca, 
czy kierownik powinien zaangażować się w taką organiza-
cję pracy w swoim przedsiębiorstwie, która promuje rodzi-
nę, a zwłaszcza matki w spełnianiu ich zadań.

Zysk jest pierwszym wskaźnikiem dobrego rozwoju 
przedsiębiorstwa. W obrębie przedsiębiorstwa powinno 
mieć miejsce harmonijne łączenie poszukiwania zysku  
z ochroną godności pracowników tak, aby nikt nie był poni-
żany, a przeciwnie stwarzane warunki umożliwiały rozwój 
każdego pracownika.

Nauczanie społeczne Kościoła uznaje, że „wolny ry-
nek jest najbardziej skutecznym narzędziem wykorzysta-
nia zasobów i zaspokajania potrzeb” ( Jan Paweł II, En-
cyklika Centesimus annus, 34). Prawdziwa konkurencja 
rynkowa sprzyja osiąganiu sprawiedliwości. Przyczynia 
się do ograniczenia nieusprawiedliwionego zysku kon-
kretnego przedsiębiorstwa, do lepszego odpowiadania 
na wymogi konsumentów, do oszczędniejszego wyko-
rzystania zasobów, do wynagradzania wysiłków przed-
siębiorców, do umiejętności wprowadzania innowacji, do 
wymiany informacji, co wszystko sprzyja ustanowieniu 
zdrowej konkurencji. Wolny rynek powinien być oparty na 
podstawach moralnych.

Polityka gospodarcza państwa powinna mieć na wzglę-
dzie dwie zasady: pomocniczości i solidarności. „Solidar-
ność bez pomocniczości może łatwo zostać zredukowana 
do opiekuńczości, z drugiej strony zaś pomocniczość bez 
solidarności może wzmacniać formy egoistycznego prefe-
rowania interesów lokalnych. Aby uszanować te dwie pod-
stawowe zasady, interwencja państwa w zakresie ekonomii 
nie może być ani natrętna, ani znikoma, lecz dostosowana 
do realnych potrzeb społeczności.”

Naczelnym zadaniem państwa jest stanowienie pra-
wa, które reguluje stosunki ekonomiczne. Państwo po-
winno współdziałać z rynkiem poprzez definiowanie  
i określanie kierunku rozwoju ekonomicznego. Dzięki ta-
kiej działalności państwa, wolny rynek może przynosić 
korzyści dla społeczeństwa.

Państwo realizując politykę ekonomiczną zachęca 
mieszkańców i przedsiębiorstwa do działania na rzecz do-
bra wspólnego. Państwo powinno sprzyjać współuczestni-
ctwu wszystkich obywateli w działalności wytwórczej.

Polityka podatkowa i system finansów publicznych po-
winny sprzyjać rozwojowi i solidarności. W szczególności 
powinny wspierać rozwój zatrudnienia, podtrzymywać dzia-
łalność przedsiębiorczą, zwiększać wiarygodność państwa 
jako gwaranta systemów ubezpieczeń społecznych.

Ważne miejsce w życiu gospodarczym zajmują dzia-
łania prywatne, nie skierowane na zysk. Prywatne orga-
nizacje tego typu, usiłują harmonijnie łączyć efektywność 
produkcyjną i solidarność. Państwo powinno respekto-
wać naturę tych organizacji i w swoich działaniach kiero-
wać się zasadą pomocniczości.

Nowym zjawiskiem jest globalizacja ekonomiczno- 
finansowa, czyli proces rosnącej integracji ekonomii różnych 
krajów. Nauczanie społeczne Kościoła uznaje, że globaliza-
cja daje nowe nadzieje, ale również wywołuje niepokojące 
pytania. Możliwe pozytywne efekty globalizacji dla całej 
ludzkości to: rozwój systemu stosunków ekonomicznych  
i finansowych, wraz z szybkim rozwojem telekomunikacji, 
który umożliwia obniżenie kosztów komunikacji i nowych 
technologii, a także przyśpiesza w skali światowej proces 
wymiany handlowej i transakcji finansowych.

Zagrożenia związane z ekonomią globalną polegają 
na powiększaniu się nierówności, zarówno pomiędzy 
krajami uprzemysłowionymi i rozwijającymi się, jak też 
wewnątrz krajów rozwiniętych. Globalizacja umożliwia 
wzrost bogactwa ekonomicznego, któremu towarzyszy 
relatywny wzrost nędzy. Właściwa globalizacja powinna 
mieć charakter solidarny, który nie prowadzi do margina-
lizacji. Globalizacja zwiększa również ryzyko kryzysów 
finansowych.

W erze globalizacji, utracie centralnej roli państw, po-
winno towarzyszyć zwiększone zaangażowanie wspólnoty 
międzynarodowej. Jej celem powinno stać się zrealizowa-
nie dobra wspólnego całej rodziny ludzkiej. Globalizacja 
ekonomiczno-finansowa wymaga, aby polityka rozsze-
rzyła zakres działania poza granice państwa, roztaczając 
swoje działanie na skalę światową. Pozwoli to kierować 
procesami rozwoju w świetle zasad moralnych, a nie tylko 
ekonomicznych. Powyższe zadanie wymaga umacniania 
istniejących instytucji, jak i tworzenie nowych, aby rozwo-
jowi ekonomicznemu towarzyszył rozwój moralny, obywa-
telski i kulturowy całej rodziny ludzkiej.

Ks. dr Janusz Węgrzecki 
- Opracowano na podstawie: Papieska Rada Iustitia et Pax,

 Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce 2005, rozdz. 7, 
Życie ekonomiczne, s. 214-246.

- patrz cz. VI „Parafia na Sadach” nr 12.
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W zespole redakcyjnym	naszej	parafialnej	gazety	
z życzliwością i wzruszeniem dzieliliśmy się opłatkiem oraz oma-
wialiśmy przygotowania do kolejnego numeru „Parafii na Sa-
dach”. Spotkała nas miła niespodzianka. Odwiedziły nas dzieci: 
Sylwia i Maciej, trzecie pokolenie parafialnej rodziny, które opo-
wiedziały nam o lekcjach religii w szkole podstawowej nr. 267. 
Obiecały powiedzieć swoim rówieśnikom o naszym spotkaniu 	
i zapoznać ich z gazetką parafialną. Naszym Duszpasterzom: 
ks. Piotrowi Pawłowi, ks. Grzegorzowi i ks. Michałowi dzięku-
jemy za to, że byli z nami podczas świątecznego spotkania.	Za-
mieszczone fotografie stanowią dla nas wzruszającą pamiątkę.

Zarząd Wspólnoty Różańcowej	
zaprosił nas na uroczystość opłatkową, która 
na długo pozostanie w naszej pamięci. Było 
nas wszystkich 72 osoby. W atmosferze świą-
tecznego kolędowania, składania życzeń i słu-
chania przepięknych pieśni religijnych w wy-
konaniu Pana Wacława i małżonki Stefanii, 
przy akompaniamencie klarnetu i organów, 
przeżyliśmy wzniosłe chwile oraz zapoznali-
śmy się z przykładami doznania Łask Bożych 
przez	naszych	parafian.	Ale	o	tym	napiszemy	
w	kolejnych	numerach	naszej	gazety.

Z kroniki parafialnej...

Opłatek, Kolędy, Życzenia
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W Kręgu Biblijnym	 	 składaliśmy sobie życzenia, śpiewaliśmy kolędy oraz, co było novum 
w tym roku, słuchaliśmy ciekawych historii z podróży po Francji i Hiszpanii, opowiadanych przez 	
p. Zenona Komora. Interesujący reportaż z tej podróży wraz z autorskimi fotografiami postanowiliśmy opub-
likować dla naszych parafian, zainteresowanych zwiedzaniem zaprezentowanych tu sanktuariów.

W naszej Świątyni byliśmy uczestnikami prze-
pięknego przedstawienia - Jasełek -	 przygotowa-
nych przez Zmartwychwstankę Siostrę Salwinę 	
i jej podopiecznych – parafialnych przedszkolaków. 	
W obiektywie naszej redakcyjnej koleżanki Zofii 
Błachowicz zostały utrwalone takie oto scenki z te-
atrzyku jasełkowego.

Boże wielki, dziś zrodzony, co na sianku leżysz,
przyjmij te ubogie dary od twoich pasterzy.
A ode mnie masz, Maleńki, śmietankę w garnuszku,
bo Cię kocha, bo Cię wielbi małe me serduszko.
A ja chlebek Ci przyniosłem świeżo upieczony,
żebyś głodny nie był, Jezu, nowo narodzony.

O, popatrzcie, do stajenki idą trzej królowie
bardzo ładnie ustrojeni w koronie na głowie.

Gdy Pan Jezus się narodził
W szopce w Betlejemie
Wielka gwiazda oświecała
Swoim blaskiem ziemię.
A Pan Jezus był maleńki, takie Dzieciąteczko
Nie miał domu ni kołyski
I leżał w żłobeczku.
Nad szopeczką zaś aniołków rzesza zaśpiewała.

Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują
Gloria, Gloria, in excelsis Deo.

Z kroniki parafialnej...

Jasełka 2008

W Kręgu Biblijnym z Ks. Proboszczem Antonim Dębkowskim
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Rouen. Miasto nad Sekwaną, blisko jej ujścia do Ka-
nału La Manche. Jedna z najpiękniejszych katedr go-
tyckich (XII-XIV w). Jedna z wież, „maślana”, została 
wybudowana za pieniądze, pochodzące z dyspens od 
zakazu jedzenia masła w poście. 

Rouen. Kościół św. Joanny. 
Wnętrze kościoła postawione-
go w XX wieku w miejscu spa-
lenia na stosie Joanny d’Arc 
(1431 r.) i rzeźba świętej w tym 
kościele.

Lisieux. Katedra św. Piotra. Miasteczko w Norman-
dii, niedaleko Rouen. W tym kościele, który do czasów 
napoleońskich był katedrą, Teresa Martin (późniejsza 
św. Teresa od Dzieciątka Jezus, 1873-1897) modliła 
się, przystępowała do sakramentów i podjęła decyzję 
o wstąpieniu do zakonu karmelitanek.

Saragossa. Sanktuarium Nuestra Señora del Pi-
lar (Nasza Pani na Kolumnie). Bazylika o 4 wieżach  
i 11 kopułach, zbudowana na przełomie XVII/XVIII w. 
W kaplicy otoczona wielką czcią figura NMP na Ko-
lumnie. Według tradycji, w taki sposób ukazała się 
Matka Boska świętemu Jakubowi. Cel pielgrzymek  
z całej Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza około 
12 października, kiedy to przypada rocznica odkrycia 
Ameryki i święto narodowe Hiszpanii. 

Strasbourg. Katedra. Cud gotyku. Wzniesiona w la-
tach 1190-1439 z czerwonego piaskowca. Tylko jedna, 
ale za to bardzo wysoka (142 m) wieża, rozeta o śred-
nicy 13,5 m, bogaty zestaw rzeźb figuralnych, witraże, 
ambona, zegar astronomiczny – to najsłynniejsze ele-
menty architektury katedry. 

Sanktuaria  
we Francji i Hiszpanii

     Pan  Zenon    
        opowiada... 
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Saragossa. Z okazji święta 12 października przez kil-
ka następnych dni kopia figury NMP na Kolumnie jest 
ustawiona na wielkiej piramidzie z kwiatów na placu 
przed bazyliką. W atmosferze fiesty grają i tańczą ze-
społy hiszpańskie i latynoamerykańskie.  

Saragossa. Katedra La Seo. La Catedral del Salva-
dor (La Seo). Ceramiczne elementy dekoracyjne okien 
i ścian zewnętrznych, pochodzące z początku wieku 
XIV, wykazują wyraźne wpływy sztuki mauretańskiej 
– tzw. styl mudejar. Wewnątrz katedry – m.in. wielki 
ołtarz z polichromowanego alabastru.

Santo Domingo de la Calzada. W katedrze z XII wie-
ku ciekawostką jest klatka, w której trzymane są kura 
i kogut. Jest to pamiątka po cudzie, jaki przypisuje się 
św. Dominikowi (nie chodzi tu o „wielkiego” św. Domi-
nika, lecz o „lokalnego” – żyjącego w tamtej okolicy  

w średniowieczu). Miał on ożywić niesłusznie stracone-
go na szubienicy niemieckiego pielgrzyma. Gdy rodzi-
ce nieszczęśnika powiadomili o tym cudzie sędziego, 
ten wykrzyknął: „Wasz syn jest tak samo żywy, jak ten 
kurczak, którego zjem na obiad” – i w tym momencie 
pieczony kurczak zerwał się i zapiał. 

Klasztor Virgen de la Valvanera. W gotyckim koście-
le klasztoru Virgen de la Valvanera czci się patronkę 
Regionu La Rioja – Virgen de la Valvanera

Virgen de la Valvanera

Burgos. Piękna katedra w stylu gotyku francuskiego, 
XIII-XV w. Po renowacji lśni bielą. Tu jest pochowa-
ny, razem ze swą żoną Jimeną, Cyd (el Cid), średnio-
wieczny rycerz, bohater wielu poematów.

Fotografie i opracowanie:
Zenon Komor
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Każde spotkanie z Chrystusem pozostawia głębokie ślady; 
mogą to być nocne spotkania, podobne do Nikodemowego; spot-
kania przypadkowe, jak spotkanie Samarytanki; spotkania umyślne, 
jak spotkanie skruszonej grzesznicy; spotkania błagalne, jak spot-
kanie ślepca u bram Jerycha; spotkania zrodzone z ciekawości, jak 
Zacheuszowe; lub też spotkania bliskie, jak spotkania Apostołów, 
wezwanych, by poszli za Nim; spotkania piorunujące, jak Pawłowe 
na drodze do Damaszku.

Lecz najintymniejszym i najbardziej przemieniającym, któremu 
wszystkie pozostałe są podporządkowane, jest spotkanie „przy sto-
le Tajemnicy Eucharystycznej, to jest przy stole Chleba Pańskiego”. 
Tutaj Chrystus, we własnej Osobie, przyjmuje udręczonego truda-
mi wędrówki człowieka, pociesza go ciepłem swego zrozumienia 
i swojej miłości. To właśnie w Eucharystii najbardziej się wyraża-
ją owe pełne słodyczy słowa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28).  
Tę osobistą i głęboką pociechę, nadającą ostateczny sens całemu 
naszemu trudowi na drogach świata, znaleźć możemy – przynaj-
mniej jako zapowiedź i jako przedsmak -w Boskim Chlebie, którym 
Chrystus obdarza nas przy eucharystycznym stole.

Stół. Nieprzypadkowo, pragnąc dać nam siebie, wybrał Pan tę 
formę posiłku w rodzinie. Spotkanie wokół stołu oznacza związki 
między osobami i możliwość wzajemnego poznania, wzajemnej wy-
miany, dialogu, który wzbogaca.

Zaproszenie eucharystyczne staje się w ten sposób znakiem 
wyrażającym wspólnotę, przebaczenie i miłość.

Czyż nie takiej rzeczywistości potrzebuje nasze pielgrzymujące 
serce? Nie do pomyślenia jest prawdziwe ludzkie szczęście poza 
kontekstem spotkania i szczerej przyjaźni. Właśnie, Eucharystia nie 
tylko oznacza tę rzeczywistość, lecz ją skutecznie rozwija. Na ten 
temat święty Paweł mówi jasno: „My... tworzymy jedno Ciało. Wszy-
scy bowiem bierzemy z tego samego chleba” (l Kor 10, 17).

Czyniąc nas „krewnymi” Chrystusa, Pokarm Eucharystyczny sprawia, że między sobą stajemy się braćmi 
i siostrami. Święty Jan Chryzostom, w zwięzłych słowach, tak określił skutki udziału w Eucharystii: „Jeste-
śmy tym samym Ciałem. Bo czymże jest w rzeczywistości chleb? Ciałem Chrystusa. Czym stają się ci, co 
przystępują do Eucharystii? Ciałem Chrystusa. Zaprawdę, podobnie jak chleb jest złożony z wielu ziaren,  
a choć pozostają one sobą, jednak się nie odróżniają, bo są złączone, tak i my jednoczymy się wzajemnie  
z Chrystusem. Nie posilamy się każdy innym ciałem, lecz wszyscy tym samym Ciałem”.

Komunia Eucharystyczna jest zatem znakiem zjednoczenia wszystkich wiernych. Znakiem naprawdę 
wymownym, ponieważ przy Świętym Stole znikają wszelkie różnice rasy czy klasy społecznej; pozostaje 
jedynie udział w tym samym Świętym Posiłku. Udział ten, dla każdego jednakowy, oznacza i urzeczywistnia 
zniesienie tego, co ludzi dzieli i doprowadza do spotkania wszystkich na wyższym poziomie, tam - gdzie już 
przeciwieństwa przestają istnieć. Tak, Eucharystia staje się wielkim narzędziem wzajemnego zbliżenia ludzi. 
Wierni, za każdym razem, gdy ze szczerym sercem biorą w niej udział, otrzymują nowy bodziec do ustano-
wienia lepszych stosunków między sobą, co prowadzi do wzajemnego uznania własnych praw, a także i od-
powiadających im - obowiązków. W ten sposób ułatwia się zaspokojenie wymogów sprawiedliwości, właśnie 
poprzez szczególny klimat stosunków interpersonalnych, jaki miłość braterska tworzy wewnątrz wspólnoty.

W związku z tym, wiele może nauczyć przypomnienie chrześcijan pierwszych czasów, których Dzieje 
Apostolskie opisują „jako tych, co trwali... w łamaniu chleba” (Dz 2, 42). „Sprzedawali majątki i dobra i rozda-
wali je każdemu według potrzeby” (Dz 2, 44-45). Postępując tak, pierwsi chrześcijanie wprowadzili sponta-
nicznie w życie „zasadę, według której dobra tego świata przeznaczone są przez Stwórcę na zaspokojenie 
potrzeb wszystkich, bez żadnej różnicy”. Miłość, posilana wspólnym łamaniem chleba, wyrażała się w sposób 
naturalny w radości wspólnego używania dóbr, jakie Bóg szczodrze dał wszystkim do dyspozycji. Ta brater-
ska gotowość dzielenia się, jako fundamentalna postawa chrześcijańska, wynika właśnie z Eucharystii.

Jan Paweł II
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Przesłanie Eucharystii  ●  Eucharystia zbliża i jednoczy ludzi
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