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Krzyż szkołą miłości

Z

aprawdę tak zawsze będzie
z tym, kto szkodzi bliźniemu.
Jego zwycięstwo potrwa tyle,
co trawa na łące. Szybko wzrośnie, lecz
także wyschnie i zostanie zgniecione
przez nogi obojętnych przechodniów.
Nie wolno w święta wykonywać
pracy, ale wolno się modlić. Tak samo
wolno czynić dobrze, dobro bowiem
jest modlitwą jeszcze większą niż hymny i psalmy. Jednak ani w święta, ani
w inne dni nie wolno czynić zła. A co
czynimy z dniem świętym? Handlujemy wszystkim – w tym alkoholem,
który jest już dostępny wszędzie. Nie
przywiązujemy żadnej wagi do tego, ile
zła wyrządzamy wokół siebie, gdy cierpią niewinne dzieci z powodu pijaństwa
rodziców, gdy cierpią matki z powodu
pijaństwa swych dzieci. Gdy tylu ludzi
cierpi, przyjmujemy maskę obojętności.
„Gdyby nie chciał (nie chciała), to by nie
pił”.
Ale jest to choroba XX i XXI wieku, choroba alkoholowa – śmiertelna!
Wiele naszych rodzin jest rozbitych
z powodu nadużywania alkoholu przez
któregoś z członków rodziny. Przepowiadają nam narodową zagładę z powodu wyniszczenia przez alkoholizm.
Dziś już mamy kilka milionów alkoholików i pijaków. Jest to śmiertelne zagrożenie dla bytu narodu.

K
r
z
y
ż

Wspólnoty Parafii
(USA) dwóch mężczyzn. Obydwaj byli wówczas uznani za
alkoholików w beznadziejnym
stanie. Obaj próbowali różnych
kuracji i kilkakrotnie przebywali w szpitalach. Wydawało
się rzeczą pewną, że dla nich
samych nie ma już ratunku.
Poznając się jednak przypadkiem stwierdzili zadziwiający
fakt: gdy jeden z nich usiłuje
pomagać drugiemu, efektem
jest trzeźwość. Powiadomili
o tym odkryciu trzeciego alkoholika, przykutego do łóżka
szpitalnego i on też postanowił spróbować. Wszyscy trzej, żyjąc swoim
życiem, próbowali pomagać innym alkoholikom. Nawet jeśli ludzie, którym
oferowali pomoc, nie chcieli jej przyjąć,
pomagający czuli, że im samym wysiłek się opłaca. W każdym przypadku
ten, kto chciał pomagać, zachowywał
trzeźwość, kontynuując to zajęcie dla
własnego dobra. Nieznana z nazwisk
garstka niepijących alkoholików uświadomiła sobie nagle w 1937 r., że dwudziestu z nich zachowuje trzeźwość.
Trudno dziwić się temu, że sądzili, iż
stał się cud.
Do dziś Wspólnota AA rozrosła się
i dotarła do 153 krajów świata. Do Polski informacje o niej były przemycane

szkołą miłości
Matko Różańca Świętego

Prowadź nas przez tajemnice radosne i bolesne,
do tajemnic światła i chwały.

Przytoczę wypowiedź pięcioletniej
dziewczynki z Kielc, która powiedziała do ojca-alkoholika: „Chcę, żeby tatuś
nie pił, nie bił i nam chleba dawał”. Zdanie to wpłynęło na ojca tak, że przestał pić. Ale czy tylko ono? Otóż matka dziewczynki razem z pozostałymi
dziećmi codziennie modliła się za ojca.
Dzieci również same często się modliły, „aby tatuś wrócił trzeźwy…”, „żeby
Bozia zmieniła tatusia”. Ta pięcioletnia
dziewczynka uczyła młodsze rodzeństwo modlitwy za tatusia. Modlitwa
została wysłuchana, bo dla dzieci był to
zawsze tatuś, a nie „pijak”, „moczymorda”, jak często nazywamy nieszczęsnego alkoholika w rodzinie.

Wiadomo, że każdorazowe pijaństwo jest grzechem ciężkim, gdyż uwłacza godności człowieka jako istoty rozumnej, stworzonej na obraz i podobieństwo Boże. Osoba taka zatracając
przez alkohol działanie rozumu i woli,
degraduje się poniżej świata zwierzęcego. Dlatego św. Paweł Apostoł głosi, że
pijacy nie odziedziczą Królestwa Bożego (1 Kor. 6,10).
Nie lekceważmy więc alkoholu, bo
nie można mu rzucić wyzwania – on
zawsze zwycięża przez zaskoczenie,
chyba, że człowiek wycofa się, nim stawi mu czoło.
W 1935 r., gdy alkoholizm ogarnął
cały świat, spotkało się w Arkon, Ohio

od 1957 r., ale pierwsza grupa powstała w roku 1974 w Poznaniu. Obecnie
w Polsce istnieje około 1350 grup AA.
W Niepołomicach grupa „Bronisław”
powstała w 1996 r. i od b.r. działa w parafii na Jazach jej filia. Spotkania w Niepołomicach odbywają się w soboty
o godz. 1800 – w salce ks. Miki, a na Jazach w czwartki o godz. 1800 w zakrystii
kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej.
Andrzej Wójcik
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Wspólnoty Parafii

J

esienią 1995 roku jadę po
raz pierwszy do Niepołomic. W drodze zastanawiam się, jak wygląda miejsce,
które ksiądz Jacek wybrał, rezygnując z prestiżowego stanowiska Krajowego Duszpasterza Niewidomych w pięknych
i spokojnych Laskach koło
Warszawy. Na miejscu zastaję
plac budowy, a raczej plac pełen
gruzu wokół małego, starego
domu i szkielet niedokończonej budowy z lat 80. Wokół tego
zarośnięty i zaśmiecony ogród
otoczony płotem fabrycznym. Ks. Jacek
w roboczym ubraniu uwija się między
ekipą remontową. Mieszka w nie otynkowanym i nie ogrzewanym pokoju,
którego cały wystrój stanowi karimata,
walizka i skrzynka z konserwami.
A przecież to nie tak miało wyglądać. Miał być państwowy inwestor,
mieli być prywatni sponsorzy, miał
powstać duży ośrodek składający się
z kilku budynków. Niestety, wszyscy
się wycofali. Ks. Jacek nie załamuje
jednak rąk, przecież nie może zawieść
niewidomych absolwentów szkoły specjalnej w Laskach, którzy tak bardzo
czekają na wymarzony dom. Nie mają
dokąd pójść, nie wszyscy mogą liczyć
na najbliższych. Ks. Jacek postanawia
sam zmierzyć się z zadaniem. Sprzedaje mieszkanie po rodzicach, samochód
i rozpoczyna kapitalny remont małego,
zrujnowanego domku. Ma na szczęście
życzliwych ludzi wokół siebie: burmistrza – p. Kracika, architekta Magdę
oraz Leokadię i Jana z Krakowa. Już
15 grudnia 1995 r. następuje otwarcie
domu, a na początku kolejnego roku
wprowadzają się trzej pierwsi niewidomi mieszkańcy: Andrzej, Jurek i Paweł.
Od samego początku jest z nami pani
Irenka, która dokonuje cudów żeby
z bardzo mizernych produktów gotować smaczne obiady i zostawić jeszcze
coś na kolację. W domu funkcjonuje też kaplica, do której na niedzielne
Msze Święte przychodzi coraz więcej
sąsiadów, starających się nam pomagać
w różnych formach – przynoszą ciasto na niedzielę, prowianty spożywcze,
a nawet pierwsze rośliny do porządkowanego przez nas ogrodu. Paweł, jeden z pierwszych mieszkańców, potrafi
pięknie grać na instrumentach klawiszowych, mamy więc własnego organistę. Trzy lata później dołączy do niego
Michał – drugi organista.
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Perła – Dom dla Niewidomych
Już w 1996 r. ks. Jacek rozpoczyna rozbudowę naszego domu – tylu
jest chętnych do zamieszkania w nim.
Równocześnie prowadzone się pierwsze zajęcia – wyroby ze sznurka i wełny. Zajmuje się tym pierwszy wolontariusz – Emil. Początkowo jedynymi
środkami lokomocji są rowery – tandemy – jeździ się nimi też po zakupy. W końcu udaje się kupić starego
malucha. Jakie to ułatwienie, choćby
w zapewnieniu opieki lekarskiej (Paweł ma padaczkę). Wkrótce do rozbudowanego domu wprowadzają się kolejni mieszkańcy – Jarek, którego pasją
są rysunki wykonywane dłutkiem na
bloku technicznym, Zdzisiek z gitarą
i pięknym głosem oraz Tadzio z bardzo
zaawansowana cukrzycą, rozpoznaną
dopiero u nas. To już prawdziwy dom
tętniący życiem, śpiewem i różnymi
zajęciami. Wszyscy włączają się w codzienne obowiązki – przygotowanie
śniadania i kolacji, zmywanie i sprzątanie. Paweł od samego początku przejmuje odkurzacz i mianuje się konserwatorem powierzchni płaskich. Trwa
to do dzisiaj. Tadziu króluje w kuchni –
to on dba o porządek w szafkach, żeby
wszystko było na swoim miejscu. Jarek
ma pod sobą łazienki. Do zajęć terapeutycznych dołączamy ceramikę i stolarnię.

Perła – Dom dla Niewidomych

Perła

nej. Można z chłopcami jeździć na
wycieczki, na koncerty do Krakowa,
zaczynamy wspólnie zwiedzać bliższe
i dalsze okolice.
Kosztem wielu wyrzeczeń ks. Jacek rozpoczyna budowę nowego domu.
Magda siada do rysowania projektu
(jak zwykle charytatywnie), ksiądz ciągle coś poprawia – może jeszcze jeden
pokój uda się wygospodarować. Irenka
szykuje większe garnki, będzie gotować
obiady także dla budowlańców, wtedy taniej policzą. Znowu zaczynają się
bezsenne noce, szukanie materiałów
budowlanych, załatwianie formalności. We wszystkim pomaga niezawodny Burmistrz. W tym czasie do naszej
gromadki dołącza niewidomy Rafał,
którego tata jest budowlańcem i wspiera zarówno radą, jak i konkretną pracą. Bardzo dużo pomagają sąsiedzi.

cować z pół roku, żeby zarobić na kupno
sprzętu ogrodniczego. Nie udaje mu się
jednak odłożyć pieniędzy, nie wraca też
do domu. Stwierdza, że tu właśnie jest
jego miejsce w życiu i okazuje się najlepszym opiekunem i starszym bratem
chłopców. Ma złote ręce – wszystko
potrafi naprawić, prowadzi zajęcia na
stolarni, jest wielką pomocą dla ks. Jacka, a przy tym wspaniałym, dobrym
i skromnym człowiekiem.
Ks. Jacek nawiązuje też współpracę
z Rektorami Seminariów Duchownych
w Radomiu, Kaliszu, Płocku i Krakowie, co owocuje delegowaniem do nas
na roczne praktyki kleryków. Jest to dla
nas ogromna pomoc w pracy z niewidomymi. Niektórzy z nich, jak Paweł, czy
Marcin pomagają nam do dzisiaj.
Darek i Rysiu z nowego domu to
również muzycy. Dzięki życzliwości

go nie spuszcza, jest z nim w dzień
i w nocy. A noce są zwykle bezsenne,
Marcin budzi się z płaczem, trzeba go
inaczej ułożyć, podać leki. Kilka zabiegów w Prokocimiu, regularna rehabilitacja, świeże powietrze, robią swoje – chory ma się coraz lepiej, infekcje
i bóle częściowo ustępują, ale z wózka
nie wstanie już nigdy.
Równocześnie z otwarciem nowego domu pani Irenka przyprowadza
do pracy swoją synową z rekomendacją: „proszę księdza, to taka dobra
dziewczyna, pracowita i wszystko potrafi”. I nie ma w tym żadnej przesady.
W międzyczasie dzięki życzliwości
Burmistrza powiększa się nam ogród,
w którym pracujemy wspólnie z niewidomymi. Nasz teren pokrywa się siecią
alejek spacerowych oraz meblami ogrodowymi własnoręcznie wyrabianymi
przez ks. Jacka i mieszkańców w naszej
stolarni. Ogród obsadzamy krzewami
i drzewami owocowymi. Mamy czarną
porzeczkę, aronię, wiśnie, bezkolcowy
agrest i maliny. Niewidomi świetnie sobie radzą z ich obrywaniem, następnie
wspólnie je zaprawiamy.
W roku 2002 zostaje wykończone
piętro nowego domu. Przybywają kolejni niewidomi mieszkańcy: duży Rysio
z autyzmem, drugi Tadzio z padaczką
(jego ojciec nie żyje a mama ma ucięte

ks. jacek ponikowski
i dom dla niewidomych
Rodzice Zdziśka zabierają go wkrótce do domu, tłumaczą, że załatwiają
mieszkanie dla starszego brata, a najłatwiej to zrobić na niewidomego. Po
jakimś czasie jedziemy go odwiedzić –
Zdzisiek jest bardzo zaniedbany. Ks. Jacek chce go zabrać do Niepołomic, nawet bez renty, byle ratować chłopca.
Niestety, nie zdąża, Zdzisiek umiera.
Trzeba szybko budować drugi dom,
żeby więcej nie doszło do takiej tragedii.
W międzyczasie otrzymujemy busa
ze szwajcarskiej Pomocy Charytatyw-

W szybkim tempie rosną mury nowego, dużego domu. Trzeba wykończyć
parter, góra poczeka na lepsze czasy.
Już w 2001 roku do wykończonej części wprowadzają się: Rysiu, który wie
wszystko o kwiatkach i z zapałem je hoduje, Karol, Darek i Andrzej – malarz
i rzeźbiarz z resztkami wzroku. Ks. Jacek i pani Irenka przeprowadzają się do
nowego domu, tam też będzie kaplica
i jadalnia na wspólne obiady.
Do starego domu przychodzi Adaś
z dalekiego Milanowa. Chce tu popra-

Dyrekcji udaje się ich umieścić w miejscowej Szkole Muzycznej, do której
uczęszcza już Michał. W roku 2002
ks. Jacek dowiaduje się o beznadziejnej
sytuacji niewidomego Marcina. Marcin
cierpi na porażenie mózgowe w bardzo
zaawansowanym stanie. W młodym
wieku stracił rodziców, opiekują się nim
80-letni dziadkowie. Oczywiście nie
można tego tak zostawić – Marcin zamieszkuje z nami. Jego pierwszy rok jest
bardzo trudny – często choruje, cierpi
na przewlekłe bóle. Ks. Jacek oka z nie-

Wspólnoty Parafii
Na naszym terenie ciągle
straszy niedokończona budowla z lat 80. Coś z tym trzeba zrobić. A może salę gimnastyczną
i świetlice dla okolicznych dzieci i młodzieży? Byłaby to jakaś
forma wdzięczności dla ich rodziców za różne formy pomocy.
Pomysł podejmuje Burmistrz
i Dyrektor centrum Kultury.
W szybkim tempie nieużyteczny obiekt przekształca się
w piękną salę gimnastyczną
i różne pracownie.
Nasi chłopcy to nie tylko
talenty muzyczne, większość z nich ma
zdolności aktorskie i plastyczne. Dzięki
życzliwości dyrektora Wariana trafiają
do nas dwie panie: Grażynka raz w tygodniu prowadzi zajęcia i Ewa z Teatru Bagatela w Krakowie zakłada kółko teatralne. Obie inicjatywy owocują
wspaniałymi efektami. Piękne, własnoręczne wyroby plastyczne służą na prezenty dla wielu przyjaciół Domu, a kółko teatralne co pół roku przygotowuje
kolejną premierę, na którą zapraszamy
wielu gości.
W 2006 roku do naszej wspólnoty
dołączają Siostry Karolanki. Pomagają
nie tylko nam, ale także w nowo utworzonej parafii na Jazach.
Dzisiaj ks. Jacek za wzruszeniem patrzy na swoje poletko i dorobek 14 lat
życia. Przybyło siwych włosów, zmarszczek a i plecy przygarbiły się pod niejednym ciężarem, ale te lata nie zostały
zmarnowane. Dom, który zbudował to
nie tylko mury, ale przede wszystkim
wspólnota, która go tworzy. Nie ma
w nim nowoczesnych mebli, drogiego
sprzętu ani wykwintnych potraw, ale
jest wszystko, co niezbędne do życia.
A przede wszystkim atmosfera życzliwości, pomocy, wzajemnego zaufania,
dzięki którym nikt nie czuje się samotny i odrzucony. I o to przecież chodzi.
Teresa Herman

obie nogi), drugi Piotruś, którego obydwoje rodzice nie żyją, Konrad z chorobą Downa, Kamil z padaczką. Na
szczęście mamy wspaniałego lekarza
rodzinnego, dr Hausera, który świetnie sobie radzi z tymi wszystkimi biedami. O oczy, które przysparzają niemało problemów, dba niezawodna pani
dr Zosia. W 2004 roku dołączają do nas
dr Robert z Marysią, którzy za naszym
płotem budują sobie dom. Mamy więc
drugiego lekarza na każde zawołanie.
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Wierzę, więc jestem

Z niczego, czyli z głowy

Rok modlitw za kapłanów

C
Myśląc
o śmierci…
K

toś kiedyś napisał:

Gdy przeczytacie w gazecie, że nie żyję – nie wierzcie! Ja właśnie wtedy zacznę życie – pełnię życia.

Gdy ktoś umrze, oczywiście mówimy tak po ziemsku – umarł, nie ma go,
odszedł, choć patrząc oczyma wiary,
wiemy, że to on zaczął żyć, my zaś dalej
idziemy ku śmierci i z każdą minutą, sekundą jesteśmy bliżej. Idziemy w tamtą
stronę. Jeśli jednak stąd odchodzimy, to
przecież gdzieś przychodzimy. Odchodzimy od bliskich, ale też i idziemy do
bliskich. Choć wiemy, że robimy dobrze, czasem mówimy:
Podoba mi się życie na ziemi, jeszcze
bardziej podoba mi się obietnica szczęśliwego życia, tylko to przejście mi się nie
podoba.

To, że umieramy jest tragiczne
i smutne. Śmierć nie ma w sobie sensu. Biblia mówi: „weszła na świat przez
zawiść diabła”. Nie ma dobrej pory do

umierania, ale wiemy, że może nam się
przytrafić jeszcze coś gorszego. Może
się nam przytrafić śmierć wiary – duchowa śmierć. Bo właściwie po co żyć,
jeśli człowiek już nie wierzy? Może się
przytrafić jeszcze coś gorszego – śmierć
nadziei, bo wtedy już naprawdę trudno żyć. Może się jeszcze przytrafić najgorsze z najgorszych, gdy umrze w nas
miłość. Jeśli nie kochamy już nic – nikogo i niczego – jesteśmy żywymi trupami. Dlatego trzeba się modlić o dobrą
śmierć, bo to jest część naszej chrześcijańskiej kultury, naszej religii. Ale trzeba się też modlić, aby w nas wcześniej
nie umarła ani wiara, ani nadzieja, ani
miłość.
Nad jednym z cmentarzy u nas na
południu Polski jest napis:
Dziękujemy Ci, żeś przyszedł, pamiętasz o nas, ale pamiętaj też o sobie.

Fragment kazania
wygłoszonego 1.11.2008 r.

zas biegnie nieubłaganie szybko, dzień goni dzień, często
przelatuje nam przez palce.
Dopiero co rozpoczynaliśmy w Kościele Rok św. Pawła, a tutaj już od kilku miesięcy trwa Rok Kapłański. Codzienność czasem nie pozwala nam na
zatrzymanie się, aby posiedzieć i pomyśleć nad tym, co znaczą dla nas te
poszczególne lata. W niedzielę możemy usłyszeć w homilii choć parę słów
wyjaśnienia, ale i te ulatują nam. A to
jedna z bardziej istotnych kwestii naszej
wiary. Tworzymy przecież wspólnotę Kościoła Katolickiego i tym samym
jesteśmy wezwani do modlitwy za siebie nawzajem. Ojciec Święty Benedykt
XVI, 19 czerwca zainicjował Rok Kapłański. Wezwał tym samym wszystkich wiernych do szczególnej modlitwy
za nich, za powołanych do kapłaństwa
oraz o nowe powołania do tej służby.
Hasłem tego roku jest „Wierność Chrystusa, wierność Kapłana”.
To Chrystus jest jedynym i pierwszym Arcykapłanem, a wszyscy których obdarzył świętym powołaniem
mają w nim udział. On jest jedynym
wzorem doskonałości służby i jedynym
źródłem wszystkich inicjatyw, które
każdy kapłan podejmuje na co dzień.
To piękny dzień, kiedy młody człowiek zaczyna czuć w swoim sercu powołanie. Na początku nie wie, co to jest,
może i nawet trochę boi się tego głosu.
Jednak Boża iskra zaczyna w nim płonąć i rozpala go każdego dnia coraz
bardziej i bardziej. Sam Boski Nauczyciel prowadzi jakby za rękę, pozwala
zrozumieć, czym ten głos jest i do czego
On go wzywa. Trudno uwierzyć, że to
akurat ja, przecież obok mnie żyje tylu
innych, lepszych, bardziej pobożnych,
bardziej zdolnych. Ale głos powołania
jest niezmienny, ciągle gdzieś żyje w sercu wybranym przez Jezusa.
Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
szukał ludzi gotowych pójść za nim

– tak było na samym początku i tak jest
dziś. Jezus zaprasza na wspólną drogę
i często, gdy idziemy razem po plaży,
gdy czujemy swoją słabość, gdy myślimy, że już nie damy rady, widzimy
tylko dwa ślady. Normalnie, gdy idzie
dwoje ludzi, powinno być widać odciski
czterech stóp, a tutaj są tylko dwie, ale
głębiej odciśnięte. Po kilku latach zrozumiałem, że wtedy jest najpiękniejszy
czas. Gdy jest trudno, gdy już nie ma

6

Kwartalnik Parafialny (nr III) wrzesień–październik–listopad 2009

Wierzę, więc jestem
a Jego ręce mocne i silne, zawsze
gotowe złapać i ochronić.
Bo nie ma większej miłości,
gdy ktoś życie swoje oddaje za
przyjaciół swoich.

siły, Chrystus sam bierze nas na swoje
ramiona i niesie nas.
Wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali

– pisał św. Paweł. Mimo zwątpienia,
mimo łez walczyć do końca, jak prawdziwy żołnierz w armii Pana.
Każde powołanie jest darem Boga
dla człowieka, ale powołanie do kapłaństwa jest szczególną łaską. Jezus
zaprasza, tak jak zaprosił św. Piotra:
„Paś baranki moje”, chce powierzyć kapłanowi innych ludzi, chce, aby ten był
pasterzem, do końca ukochał drugiego
człowieka. Trzeba zostawić wszystko
i iść, gdy On wzywa, zawsze daje wszelkie potrzebne środki do zrealizowania
Swego planu. Nie bój się, Bóg sam wystarczy, ten głos prowadzi serce tam,
gdzie czasem po ludzku nie chce pójść.
Do chorych, cierpiących, samotnych, do
tych, obok których już nikt nie chce nawet przejść. Dzieją się rzeczy niemożliwe według logiki tego świata. Dzieją się
cuda.
Od pierwszego dnia po wstąpieniu
do seminarium, Jezus kształtuje każdego, którego sam wybrał. Prowadzi różnymi drogami, wśród wielu doświadczeń. Daje siłę mimo wszystko – mimo
odrzucenia, szyderstw, czasem mimo
opuszczenia i samotności. Jest zawsze

obecny, choćby nie wiem, co się działo.
Jest jak cudowny garncarz, który cierpliwie nadaje kształt naczyniu. Hartuje
je i przygotowuje na przyjęcie pięknego daru święceń kapłańskich, aby On
sam mógł stanąć w osobie tego młodego
człowieka pośród swych owiec.
W jednym z seminarium duchownych, na refektarzu jest figura Chrystusa, który nie ma rąk i napis pod nią:
„Potrzebuję twoich rąk…”. To jest właśnie tajemnica kapłaństwa. Moje ręce są
Twoimi, moje nogi są Twoimi, mój głos
jest Twoim, moje serce jest Twoim.
Każdy kleryk pragnie nauczyć się
tak kochać, aby nigdy nie przejść obojętnie obok drugiego człowieka. Uczy
się zostawiać wszystko, co ma, aby służyć na wzór Boskiego Mistrza. Pewnie,
że seminarium to nie piękna sielanka,
raczej odwrotnie – ciężka kilkuletnia
praca nad sobą. Ale owocem tej pracy
jest kapłan, który ma nieść Chrystusa swoim braciom i siostrom. Mimo
wszystko.
To wielka tajemnica i wielki dar,
jak pisał o kapłaństwie Ojciec Święty
Jan Paweł II. Nikt nie jest w stanie jej
do końca zgłębić. Podstawą jest mocna
i niezachwiana wiara, wierność i miłość. Nieraz trzeba zamknąć oczy i skoczyć w dół najgłębszej przepaści, ale dar
miłości Chrystusa jest jak lekki wiatr,

Świadectwo posługi kapłańskiej możemy odczytać w wielu miejscach na kartach historii,
również historii naszego życia.
Bardzo trudno pisać o powołaniu, bo każdy odczytuje je inaczej i realizuje zgodnie z głosem
swego sumienia. Droga każdego
kapłana jest inna, ale każdy bez
wyjątku wypowiada słowa konsekracji:
Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem
Ciało moje. […] Bierzcie i pijcie, to jest
kielich Krwi Mojej.

Nikt inny nie może wypowiedzieć
tych słów, tylko kapłan. Na jego głos
sam Jezus Chrystus staje pośród nas.
Z jego rąk możemy przyjąć pokarm na
życie wieczne podczas każdej Mszy św.
On może w Imię Chrystusa przebaczyć
grzech, złączyć nas węzłem małżeńskim, podźwignąć w sakramencie chorych. Kiedyś ktoś powiedział mi jeszcze
więcej, tylko kapłan ma telefon, po to,
aby było do kogo zadzwonić, kiedy nie
ma już do kogo.
Tak jak dwa tysiące lat temu Jezus
chodził po ziemi, tak dziś chodzą po
niej kapłani, aby prawdziwie i do końca kochać drugiego człowieka. Nie zapomnijmy więc o modlitwie za nich,
bo ona jest jak skrzydła, które ich niosą. Niech każdy z naszych duszpasterzy czuje jej owoce w swoim życiu. Zechciejmy mieć czas, aby zastanowić się
choć przez kilka chwil, czym dla nas
jest tajemnica kapłańskiego powołania.
A może znajdzie się i czas, aby bliżej poznać życie św. Jana Marii Vianney’a –
patrona kapłanów i patrona obecnego
Roku Kapłańskiego…
M.

Pan kiedyś stanął
nad brzegiem…
7
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okładnie 3 X 1978 r. kard. Karol Wojtyła z ks. Stanisławem Dziwiszem przyjechali
do Rzymu na konklawe. Zamieszkali
w Kolegium Polskim przy Piazza Remuria 2. Ostatni raz zawieziono kardynała Wojtyłę do Watykanu 16 października 1978 r. Nie sposób opisać
przeżyć z tamtego ciepłego, poniedziałkowego wieczoru, kiedy to tysiącom ludzi zgromadzonym na placu Św. Piotra
i milionom przed odbiornikami telewizyjnymi i radiowymi na całym świecie,
kardynał Pericle Felici oznajmił decyzję
kolegium kardynalskiego o wyborze
nowego następcy Księcia Apostołów,
kardynała Karola Wojtyły z Krakowa.
Pierwszy od 455 lat nie-Włoch, pierwszy Słowianin na Stolicy Piotrowej
wzbudził w pierwszym momencie szok
zgromadzonych na placu ludzi, którzy
nie byli nawet w stanie wymówić jego
słowiańskiego nazwiska, a potem… nieopisany entuzjazm. Kamery telewizyjne ukazały setkom milionów ludzi na
całym świecie Bożego atletę, o wspaniałym głosie, niespożytych siłach, porywającej osobowości i niezwykłym
poczuciu humoru. Wszak podobno po
wezwaniu ks. Stanisława do Watykanu, już po wyborze, nowy Papież miał
powiedzieć: „Ale dali szkołę”, i jeszcze:
„Stasiu Dziwisz, czy się nie dziwisz?”
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31. rocznica wyboru Jana Pawła II na Papieża

Nie…

Okazało się, że ten entuzjazm milionowych rzesz z pierwszego dnia pontyfikatu towarzyszył mu przez całe
lata, gdy jako niestrudzony pielgrzym
przemierzał wszystkie zakątki globu.
Mówiono o nim, że jest pierwszym papieżem zglobalizowanego świata i zglobalizowanej kultury, pierwszym, który
tak mistrzowsko posługiwał się mediami, niosąc do wszystkich zakątków
świata Chrystusa.
Jednak, mimo że z biegiem lat podziwiano i doceniano jego wkład w obalenie totalitarnych reżimów w Europie
Wschodniej i innych zakątkach świata,
podkreślano zaangażowanie Jana Pawła II w dialog ekumeniczny z przedstawicielami innych religii i wyznań
oraz jego wkład w utrwalenie pokoju
na świecie, posługiwanie nowego Papieża od samego początku nie było łatwe,
o czym dziś niewiele się mówi.
Był papieżem „z dalekiego kraju”
i w tym określeniu nie chodziło jedynie
o odległość dzielącą Polskę od Włoch,
ale o różnicę patrzenia na Kościół, na
sprawy świata. Nie ma co ukrywać,
Jan Paweł II widział Kościół inaczej
niż dotychczasowi papieże – Włosi. On postrzegał Kościół jako całość,
widział go na każdym skrawku ziemi,
dlatego czuł także konieczność swojej
obecności wszędzie tam, gdzie „dzieje

się” Kościół. A to od początku nie podobało się kurialnym urzędnikom. Zarzucano mu, że przez swe zagraniczne
podróże zaniedbywał rządy Kościołem. Nie bardzo również odpowiadały
im powtarzane przez Papieża-Polaka
słowa: „Jestem kapłanem, a potem dopiero papieżem”. Drażniła niektórych
głęboka pobożność i duszpasterskie
zacięcie Ojca Świętego, jego ogromna
prostota, tworzenie klimatu bliskości
i bezpośredniości. Wybrzydzano na
to, że został uproszczony ceremoniał
audiencji: mężczyźni nie musieli nosić fraków, a kobiety nakrywać głów.
Zniesiono zupełnie obowiązek przyklękania przed zbliżaniem się do papieża itd. Wydawałoby się, że są to cechy,
które powinny się wszystkim podobać.
Jednak nie. Prostotę Jana Pawła II niektórzy uznali za prostactwo, głęboką
pobożność maryjną nazywano dewocją i fideizmem, obronę praw człowieka – uprawianiem polityki. A źródłem
tego wszystkiego miała być jego typowo
polska osobowość, dość elastyczna politycznie, jednak twarda i stanowcza dla
siebie, najbliższych współpracowników
i Kościoła.
Słowo „polski” łączono z przymiotnikiem „konserwatywny”, to znaczy:
zamknięty na nowe prądy w Kościele,
nie akceptujący wszystkich postano-

31. rocznica wyboru Jana Pawła II na Papieża
wień ostatniego Soboru. Krytykując
„polskość” Papieża, wytykano Janowi
Pawłowi II pragnienie przewodzenia
Kościołowi na wzór biskupów w Polsce. Twierdzono, że Papież z Polski jest
jedynie „doktrynalnym obrońcą starych bastionów”, tylko wydaje dekrety
i rozporządzenia, a nie prowadzi dialogu. Przede wszystkim zaś podtrzymuje dawne, niewystarczające już dzisiaj
kościelne racje w sprawie regulacji urodzeń, rozwodów, celibatu, święcenia
kobiet itd.
Inny zarzut wobec Jana Pawła II
dotyczył jego stylu rządzenia dalekiego
od kolegialności. „Polskość” Papieża posłużyła też do sformułowania zarzutu,
że jest on niewystarczająco obeznany
w nowych kierunkach teologicznych,
dlatego uznaje jedynie za słuszną tradycyjną rzymską teologię, inne kierunki
natomiast potępia się za jego przyzwoleniem i to rzekomo z użyciem metod
inkwizycyjnych.
Komentarzem tych absurdalnych
obaw i zarzutów niech będą słowa samego „skostniałego urzędnika inkwizycyjnego”, które wypowiedział już
29 października 1978 r. w Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli, gdzie jako Papież udał się z pierwszą
oficjalną wizytą:

pierwszym warunkiem jego posługiwania w Kościele i świecie.
[…] Kościół modli się, Kościół chce
się modlić, pragnie być w służbie tego
niepozornego a zarazem najwspanialszego daru ludzkiego ducha, który
urzeczywistnia się w modlitwie. Modlitwa jest bowiem pierwszym przejawem wewnętrznej prawdy o człowieku,
pierwszą oznaką autentycznej wolności
ducha.
[…] Kościół modli się i chce się
modlić, aby odpowiadać na najskrytsze
potrzeby człowieka, który jakże często
jest bardzo zgnębiony i przybity przez
okoliczności codziennego życia, przez
wszystko to, co jest doczesne, słabość
i grzech, zwątpienie i życie, które wydaje się być pozbawione sensu. Modlitwa
nadaje sens całemu życiu, w każdym
jego momencie i w każdej okoliczności.
Dlatego Papież jako Namiestnik
Chrystusa na ziemi pragnie złączyć się
przede wszystkim z tymi, którzy dążą
do zjednoczenia z Chrystusem przez
modlitwę, bez względu na to gdzie są,
gdzie się znajdują: czy jest to Beduin
w stepie, karmelitanka bądź cysters
w ścisłej klauzurze, chory na łóżku
szpitalnym w chwili cierpień konania,
człowiek w pełnej aktywności i pełni
życia, czy ten ciemiężony i poniżany…
wszędzie.

…lękajcie się

Wierzę, więc jestem
Wspomniane wcześniej „zaniedbanie” rządów Kościołem
najlepiej komentuje: 14 encyklik, tysiące stron innych dokumentów, Katechizm Kościoła Powszechnego, promulgacja
nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego dokonana już w 1983 r.,
a także przeprowadzona pięć lat
później reforma Kurii Rzymskiej, ogromna liczba beatyfikacji
i kanonizacji. To dokonania, które świadczą o wielkości Jana Pawła II, a nie zaniedbaniu. Dopowiedzmy jeszcze, że żaden Papież
nie mianował tylu kardynałów, co Jan
Paweł II (obecnie 94% Kolegium Kardynalskiego pochodzi z jego nominacji).
Również żaden w historii Kościoła Papież nie mianował tylu biskupów: 3345
na 4714. Płynie z tego jeden wniosek, że
żaden z dotychczasowych Papieży nie
wpłynął tak głęboko na dobór „kierownictwa” w Kościele, jeżeli 71% biskupów
świata to owoc wyboru dokonanego za
pontyfikatu Jana Pawła II.
„Nie lękajcie się!” – zawołał do ludzi
Jan Paweł II rozpoczynając pontyfikat.
„Subito santo!” – odpowiedziały miliony wiernych w dniu jego pogrzebu.
Te dwa wydarzenia dzieli 27 lat
działania Ducha Świętego i łask rozdzielanych przez ręce Maryi za wstawiennictwem modlitwy Papieża-Polaka.
Bożena Henke

Najpierw chciałbym przeprosić moich współpracowników, miejscową administrację oraz tych, którzy zajmowali
się przygotowaniem przelotu, bowiem
moim przybyciem przysporzyłem im
dodatkowych zajęć.
Równocześnie pozdrawiam serdecznie wszystkich mieszkańców pobliskiego Guadagnolo oraz tych, którzy przybywając z różnych innych
pobliskich miejscowości zgromadzili
się tutaj. Pozdrawiam kustoszy tego
sanktuarium, polskich księży zmartwychwstańców, a także okoliczne duchowieństwo na czele z jego biskupem
Gulielmo Gia-quinta.
[…] Modlitwa, która w różnych jej
formach objawia łączność człowieka
z Bogiem Żywym, jest pierwszą powinnością i niejako pierwszym przepowiadaniem Papieża tak samo, jak jest też
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31. rocznica wyboru Jana Pawła II na Papieża

bliża się powoli rocznica
powstania naszej parafii – 7 X 2009 r. Wszyscy
pamiętamy uroczystą procesję,
w której przenieśliśmy obraz
Matki Bożej Różańcowej z kościoła w Rynku na Jazy. Było to
podniosłe wydarzenie religijne,
podczas którego my, mieszkańcy
Jazów, uzyskaliśmy nową tożsamość jako wspólnota parafialna.
Każdy z parafian na swój sposób
włączył się wtedy w przeżywanie
pierwszego odpustu parafialnego,
przez udział u uroczystej procesji przeniesienia obrazu, wspólny śpiew,
modlitwę, oprawę liturgii słowa, udział
w Eucharystii.
Naszą rodzinę (Henke) ks. Edward
poprosił o powitanie Matki Bożej
w progach świątyni w imieniu wszystkich stanów naszej nowej parafii.
Wszyscy odczuwaliśmy dużą tremę
i wzruszenie z powodu tak zaszczytnego i odpowiedzialnego zadania. I tak,
nasi synowie bliźniacy, Marek i Paweł
witali Matkę Bożą w imieniu dzieci,
które po raz pierwszy przystąpią do

Bożej Różańcowej, bo jak wiemy było to
nieoczekiwane odkrycie.
– Gdy pani Elżbieta Graboś (konserwator zabytków w kościele w Niepołomicach) w 2006 r. podjęła wraz ze
mną myśl, aby odnowić obraz Matki
Bożej Niepołomickiej, kwerenda badawcza wykazała, że obraz był wcześniej w innych – ozdobnych ramach,
w których jest obecnie. W związku
z tym, po konsultacji z konserwatorem
zabytków, postanowiliśmy przywrócić
obrazowi dawny kształt z półłukiem od
góry. Gdy wyjęliśmy go z ram, p. Elżbieta podczas oględzin zauważyła, że na
odwrocie jest namalowany drugi obraz
Matki Bożej Różańcowej.
– Czy obraz był wyraźny, czy były jakieś trudności z odczytaniem, co przedstawia?
– Z tego co pamiętam, obraz nie
był od razu czytelny. Był mocno zniszczony, szczególnie jego dolna, środkowa część, ale dało się go odczytać.
Wtedy powstała myśl, żeby wizerunek przenieść na osobne podobrazie,
by stworzyć osobny obraz, tym bardziej, że okazał się kilkusetletnim dzie-

który był już stary i zniszczony, lub się
komuś nie podobał, obracano na drugą
stronę i malowano taki, na jaki było zamówienie. Obrazy tego typu były malowane ręcznie i nie były pojedynczymi
dziełami. W tamtych czasach powstało
ich zapewne wiele, ponieważ na dworach szlacheckich ludzie je kupowali dla
pobożności. Oczywiście były bardzo
drogie, były bowiem oznaką luksusu
i bogactwa. Wiele z obrazów zaginęło w zawirowaniach dziejowych, a ten
ocalał, bo „uchował” się w kościele.
– Czy wizerunek Matki Bożej w naszym obrazie mieści się w kanonie przedstawiania Matki Bożej Różańcowej? Czy
odpowiada symbolice?
– Jest to pytanie z historii sztuki.
Generalnie wiemy, że różaniec – według tradycji – Matka Boża przekazała
św. Dominikowi i to on jest związany
z propagowaniem kultu różańcowego,
ale sztywnych kanonów, obowiązujących np. w pisaniu ikon, nie ma. Gdy
maluje się ikonę Chrystusa Zbawiciela czy Matki Bożej, to wszystkie są takie same i tu obowiązują ścisłe kanony.
W naszym przypadku jest większa do-

I Komunii Św. w tym kościele. Kolejny
syn Tomek (ministrant) – w imieniu
służby liturgicznej. Córka Basia przygotowująca się do przyjęcia sakramentu
bierzmowania – w imieniu młodzieży. Żona i mama Bożena – w imieniu
kobiet oraz ja – Mirek – w imieniu
mężczyzn naszej parafii. Jako ostatni
Matkę Bożą powitał mój tato Maciej
– w imieniu wszystkich starszych osób,
w tym wszystkich babć i dziadków.
Myślę, że wszyscy bardzo przeżyliśmy też zatwierdzenie ks. Edwarda Bąbola na pierwszego proboszcza naszej
parafii. Szczególnie podniośle brzmiały przyrzeczenia księdza na wierność
Kościołowi, biskupom oraz działania
na rzecz zbawienia wiernych parafii,
której stał się przewodnikiem.
Wspominając to ważne dla nas wydarzenie, zwróciliśmy się do ks. Prob.
Stanisława Miki z zapytaniem o szerszy kontekst tego wyjątkowego dnia:
– Księże Proboszczu, jak się przedstawia historia odnalezienia obrazu Matki

łem. Warto więc było podjąć ryzyko.
Wówczas pani Graboś opisała projekt
przedsięwzięcia Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, co zostało zatwierdzone wraz z pewnymi środkami
finansowymi. Obraz został więc zdjęty
i włożony w kwadratowe ramy.
– Rozumiem, że obraz Matki Bożej
Niepołomickiej miał określoną grubość.
Czy te dwa obrazy zostały niejako rozcięte?
– Oj, to nie tak! Obraz Matki Bożej Różańcowej oddzielono od obrazu
Matki Bożej Niepołomickiej, zdejmując
jedynie w kolejnych etapach warstwę
farby i nakładając ją na nowe płótno.
Była to bardzo precyzyjna operacja. Po
przeniesieniu istniejącego wizerunku
Matki Bożej, domalowano brakujące
fragmenty, uzyskując obecny wygląd.
– Czy odnalezienie innego obrazu na
odwrocie tego głównego było dużym zaskoczeniem?
– Ja to przyjąłem spokojnie, gdyż
Pani konserwator wytłumaczyła mi,
że ówcześnie był taki zwyczaj, iż obraz,

wolność, ale obraz jest rozpoznawalny
jako wizerunek Matki Bożej Różańcowej. Tego typu obrazów można wskazać więcej, lecz najbliższy znajduje się
pewnie u Ojców Dominikanów.
– Czy miał ksiądz udział w ustanowieniu patrona, czy raczej patronki kościoła na Jazach?
– Jeśli chodzi o Jazy, wiedziałem, że
miał być początkowo inny patron, lecz
na prośbę jednej z fundatorek kościoła,
zmieniono patrona.
– Czy odkrycie obrazu miało dodatkowy wpływ na decyzję o wyborze patrona
naszej parafii?
– Najpierw powstała decyzja,
a obraz odnalazł się później. Odebrałem
to jako znak Boży, że obraz czekał na
okazję, by znaleźć swoje miejsce. Gdy
został odnaleziony i wisiał na plebani
(w kościele nie było już dla niego miejsca), pomyślałem, że mógłby trafić do
nowej parafii na Jazach. Byłby to znak
łączności parafii macierzystej z parafią-córką, aby był wizerunkiem tytu-

Pierwsza rocznica
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31. rocznica wyboru Jana Pawła II na Papieża
łu kościoła. Trudno jest pogodzić stare rzeczy z nowymi, jednak na Jazach
udało się to chyba zrobić.
– Ktoś powiedziałby, że to tylko przypadek, ale chyba wyczuwa się tu jakiś zamysł Boży?
– Myślę, że w całej tej historii nie
ma przypadku i zamysł Boży był w tym
wszystkim na pewno. Odczułem również, że atmosfera procesji, która miała
miejsce rok temu, gdy przeżywaliśmy
pierwszy odpust parafialny – dzień,
w którym powstała nowa parafia –
oraz uroczyste objęcie parafii przez
księdza Edwarda, przypominała atmosferę nawiedzenia obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej. Czuło się obecność
Matki Bożej i myślę, że to było Jej miłe
– ten nasz dar, nasze pomysły, modlitwy i całość tak pięknie przeżyta.
– Ksiądz Proboszcz jako Dziekan brał
aktywny udział w uroczystościach 7 X.
Czy mógłby ksiądz określić, czy było to
odebranie przysięgi, czy też zobowiązania
naszego nowego i pierwszego proboszcza?
– To, co przeżywaliśmy w czasie pierwszego odpustu parafialnego
i w czasie pierwszego oficjalnego dnia

odgrywa w parafii. Pokazują odpowiedzialność za Kościół, sprawowanie sakramentów – stąd przekazanie księgi
ochrzczonych, stuły, kluczy. To wszystko są bardzo wymowne znaki, które ludzie bardzo dobrze odbierają. Miałem
taką osobistą radość, że w zeszłym roku
przeprowadziłem trzy takie instalacje:
w Podłężu, Szarowie i trzecia – „instalacja” ks. Edwarda. Stąd widziałem, że
ludzie przeżywali to bardzo mocno.
Rozmowy z wiernymi potwierdziły
później, że jest to dla nich ważne wydarzenie, ze względu na to, iż taka uroczystość w Kościele odbywa się bardzo
rzadko.
– Jak z perspektywy minionego roku
ksiądz proboszcz ocenia naszą młodą parafię? Jak sobie radzi? Czy ma ksiądz jakieś
obserwacje lub wskazówki na przyszłość?
– Parafia Jazy przeżywa pięknie łaskę początków - bo każdy czas ma swą
szczególną łaskę, bo jest taki zapał ludzi, którzy cieszą się kościołem. Jest to
taka radość z tego, że co się zrobi, to jest
to coś nowego, coś przybywa. Wszystko się tak dobrze kształtuje, że ludzie
dogadują się z ks. Edwardem, wspólnie

Wierzę, więc jestem
Mam nadzieję, że w przyszłości
również będzie się posuwać do
przodu przez konsolidację parafii
i pobudzanie parafian do działania. Ludziom jest teraz bliżej do
kościoła. Są pewnie i tacy, którzy
zmobilizowali się, aby chodzić do
kościoła, bo kościół przyszedł do
nich. Myślę, że ta parafia ma sens,
jest parafią perspektywiczną, ponieważ w przyszłości będzie powiększona o nowe osiedla mieszkańców. Godna zauważenia jest
grupa ludzi zaangażowanych wokół proboszcza. Poza tym kościół
staje się swego rodzaju centrum życia
– tam się ciągle coś dzieje. Macie chęć
robić ciągle coś nowego, choćby festyn
parafialny z okazji Dnia Matki, czy to
włączenie się w Dni Niepołomic, ale
u siebie. Godne zauważenia są również
różnorodne występy artystyczne. Formuła parafii to nie tylko formuła życia
religijnego, ale także i życia kulturalnego, na tyle, na ile można. W związku
z tym powstaje pytanie: czy w przyszłości nie jest tam potrzebny oprócz
plebanii dom katechetyczny – miejsce
spotkania różnych grup
i wspólnot parafialnych.
– Dziękuję Ks. Proboszczowi za tę budującą rozmowę i Szczęść Boże księdzu
i parafii-matce.

przeniesienia
obrazu MB Różańcowej

Mirosław Henke

do naszego kościoła
istnienia parafii nazywa się „instalacją”
proboszcza.
– Rzadko się to obserwuje z pozycji
wiernego, który zazwyczaj trafia do parafii już istniejącej.
– Tak, proboszcz zmieniany jest
od czasu do czasu, przy czym sprawa
zawsze miała dużą wagę, ponieważ do
pełnej ważności nominacji na proboszcza jest potrzebna właśnie „instalacja”.
W minionym roku obrzęd ten został
lepiej opracowany. Kościół Powszechny przygotował nowy obrzęd „instalacji” proboszcza, taki, który sprawia, że
ludzie mocniej to przeżywają. Wprowadzono więcej gestów i znaków towarzyszących objęciu parafii. Bardziej
podkreślają one rolę proboszcza, którą

tworzą oprawę mszy świętych, nabożeństw, wypracowuje się pewne zwyczaje. Ks. Edward mówi, że jak wszystko na początku dobrze się ustawi, to
potem jest dużo łatwiej. Myślę, że pod
tym względem wszystko co się dzieje,
jest piękne, podnoszące na duchu, serdeczne i takie Boże. Druga myśl, która
mi się nasuwa jest taka, że ks. Edward
ma zmysł i pięknie to wszystko prowadzi, buduje, ozdabia, wykańcza. Myślę,
że to wszystkich bardzo cieszy. Widzą,
że pieniądze, które ofiarowują, w żaden sposób się nie marnują, są mądrze
i roztropnie wydawane i widać efekty. To pobudza ludzi do ofiarności, do
dumy. Parafia Jazy po roku ma prawo
być dumna z tego, co udało się zrobić.
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Wierzę, więc jestem

M

odlitwa różańcowa
w tej formie, w jakiej
dziś jest powszechnie
znana i praktykowana, została
ustanowiona przez papieża Piusa V, dominikanina, w liście apostolskim ogłoszonym 17 września 1569 r. W roku bieżącym mija
więc 440 lat od tamtego wydarzenia. Moment ten poprzedził
jednak długi, bo trwający blisko
osiem stuleci, okres rozwoju poszczególnych jej elementów, które
wyrosły z różnych form pobożności średniowiecznej. Wielorakie badania wykazały, że powstanie różańca związane jest z Psałterzem, czyli
z modlitwą liturgiczną Kościoła. Papież
Paweł VI, opierając się na tych badaniach, odstąpił od wielowiekowej tradycji i w adhortacji apostolskiej uznał
różaniec za „latorośl”, która wyrosła
z czcigodnego pnia świętej liturgii.
Pierwotna forma różańca powstała
jako forma zastępcza, którą nie znający
łaciny bracia zakonni mogli odmawiać
zamiast psalmów. Najpierw odmawiano samo Ojcze nasz 50 lub 150 razy, do liczenia modlitw służyły sznury – prototyp dzisiejszych różańców. W I połowie
XIII w., dzięki działalności św. Dominika, zaczęto odmawiać Zdrowaś Maryjo. Było to jednak krótkie „Zdrowaś”,
składające się tylko z pozdrowienia
anielskiego i św. Elżbiety. Imię Jezus dodane zostało dopiero u schyłku XIV w.,
a końcową modlitwę błagalną Święta
Maryjo dołączono dopiero na przełomie
XV i XVI w.
Zasadnicze znaczenie dla powstania różańca w takiej formie, jaka jest
dzisiaj praktykowana, miało ograniczenie tajemnic ze 150 do 15. Przyczyniły się do tego powstające w II połowie
XV w. Bractwa Różańcowe, dążące do
przeniesienia modlitwy różańcowej na
szerokie masy ludności. Aby różaniec
mógł się stać modlitwą całej wspólnoty
religijnej, należało umożliwić pamięciowe opanowanie wszystkich tajemnic.
Podzielono tajemnice na części – Radosną, Bolesną i Chwalebną. W takiej
właśnie formie różaniec został zatwierdzony przez Piusa V. Nazwę „tajemnica” wprowadził dominikanin Alberto
Castello w 1620 r. Do rozpowszechnie-

Historia Różańca
nia tajemnic bardzo się przyczynił wynalazek druku. Na początku XVI w.
dołączono wyznanie wiary, a na zakończenie każdej tajemnicy dodano Chwała Ojcu. W tym samym stuleciu między
Wierzę w Boga, a I tajemnicę włączono
jeszcze jedno Ojcze nasz i trzy Zdrowaś
Maryjo na cześć trzech cnót teologicznych – Wiary, Nadziei i Miłości.
Wkrótce po zatwierdzeniu Różańca Św. doszło do ustanowienia święta
Matki Bożej Różańcowej. Przyczyniło się do tego sławne zwycięstwo odniesione przez wojska chrześcijańskie
nad armią turecką 7 X 1571 r. w bitwie
pod Lepanto. Armia turecka zagrażała całej Europie, a szczególnie Rzymowi, bowiem sułtan turecki poprzysiągł
zburzyć stolicę Piotrową, a główną
świątynię chrześcijan zamienić w stajnię dla koni Mahometa. Podczas bitwy papież Pius V odmawiał modlitwy
wraz z ludem do Matki Najświętszej,
aby nie dopuściła do zbezczeszczenia
bazyliki św. Piotra. Po odniesionym
zwycięstwie, z wdzięczności papież
ogłosił dzień 7 października świętem
Matki Bożej Zwycięskiej. Następca
Piusa V, Grzegorz XIII, mając na uwadze uroczyste modły w październiku,
przemianował dzień 7 X na Uroczystość Różańca Świętego. Z kolei Pius X
w 1913 r. przy reformie kalendarza Kościelnego, dzień ten przemianował na
święto Matki Bożej Różańcowej i tak
jest do dnia dzisiejszego.
Do Polski różaniec św. przywiózł
św. Jacek – dominikanin, a otrzymał
go bezpośrednio z rąk św. Dominika
z tymi słowami:
Widzisz bracie Jacku, my wszyscy potrzebujemy Matki i to w każdy
dzień i każdej chwili życia. Trzeba nam
być w Jej obecności, spleść nasze drogi
z Jej ścieżkami, nasze modlitwy, prace,
cierpienia i radości, wszystko z Nią i dla
Niej, a przez Nią dla Chrystusa i Trójcy Przenajświętszej. To łączy ziemie
z niebem i przybliża je do siebie, napełnia światłem prawdy i ogniem miłości
– mądrości życiowej prostej jak Krzyż,
jak Ewangelia. Pamiętaj, że do Matki
prędzej wracają synowie marnotrawni, oto Jej objawienie i moje doświadczenie. Weź synu mój, Jacku, te paciorki różańca, tę księgę Maryjną i siej te

Pójdźmy z pokłonem
ziarna w swojej Ojczyźnie, a rozplenią
się i rozkwitną w wielki Ogród Maryjny, a równego jemu nie masz na całym
świecie. Wyrwij tylko Apostole północy i wschodu ciernie i chwasty, a plon
będzie obfity. Mówię ci to bracie mój,
bo niedługo odejdę do Pana. Dlatego tobie oddaję największy mój skarb – Królową Różańca Świętego.

Na powitanie św. Jacka i jego towarzyszy, wracających po kilku latach
spędzonych w Rzymie, wyszła cała procesja z biskupem i księciem Leszkiem
Białym na czele. Leszek, witając Jacka,
schylił się i ucałował go w rękę. „Co robisz książę i mój Panie?” – zawołał zdziwiony i zawstydzony zakonnik.
Jacku – odrzekł – widziałem jasność unoszącą się obok ciebie, w której
była postać Bogarodzicy i nie wiem, czy
to ty, czy Ona ciebie prowadzi do Polski.

I rozkwitły ogrody różańcowe
w naszej Ojczyźnie, a przykładem tego
może być św. Maksymilian i sługa Boży
nasz Ojciec Święty Jan Paweł II, który z różańcem świętym nie rozstawał
się nigdy, a Matkę Bożą ukochał we
wszystkich Jej wizerunkach, dlatego
jego zawołanie biskupie brzmiało „Totus Tubus Maryjo”. On to w październiku 2002 r. ogłosił rok różańca świętego i wtedy wprowadził do modlitwy
różańcowej nową część, która opiewa
życie publiczne Pana Jezusa od Chrztu
w Jordanie, aż po Ostatnią Wieczerzę.
Część tę nazwał Tajemnicami Światła.
W ten sposób różaniec św. stał się całą
streszczoną Ewangelią życia Matki Bożej – od Zwiastowania, aż po Ukoronowanie i Pana Jezusa – od Wcielenia, aż
po Wniebowstąpienie.
Do rozpropagowania modlitwy
różańcowej przyczyniły się liczne objawienia Matki Bożej w XIX i XX w.
Ukazywała się zawsze z różańcem
w ręku i prosiła swych wizjonerów:
„Odmawiajcie różaniec”. Tak było
w Lourdes, Gietrzwałdzie, Fatimie,
a ostatnio w Medżugorje.
Opracowanie
redakcji miesięcznika „Brat”
Bożena Henke

Dzieje Różańca Świętego
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D

wa drzewa: drzewo rajskie,
z którego człowiek był i jest
skutecznie kuszony i drzewo
zbawienia – drzewo krzyża, na które
powinniśmy spoglądać, by zrozumieć
własne cierpienie. Dlaczego tak bardzo
ciągnie nas do pierwszego z nich, a drugiego unikamy, kiedy tylko możemy,
mimo, że nasz umiłowany Ojciec Święty, którego tak lubimy wspominać, tyle
nam powiedział o potrzebie budowania
godnego życia na fundamencie krzyża
(czerwiec 1989 r., Bazylika Krzyża Św.
w Mogile)?
Zbliżająca się Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego (14 IX) jest najlepszym momentem, byśmy sami siebie
o to w prawdzie zapytali, a może byśmy
zapytali o to przed Mogilskim Krzyżem. Myśli Tomasza A. Kempis niech
będą dla nas pomocą:
Ma teraz Jezus wielu miłośników
swego królestwa niebieskiego, ale mało
którzy by chcieli Jego krzyż dźwigać.
Ma wielu pragnących pociechy, niewielu gotowych na cierpienie.
Znajduje licznych uczestników stołu, ale mało gotowych do postów.
Wszyscy pragną się z Nim weselić,
rzadko kto cośkolwiek cierpieć.

W

rzesień – rozpoczyna się
nowy rok szkolny. Warto
więc dowiedzieć się kilku rzeczy na temat Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Niepołomicach.
Placówką kieruje dyrektor mgr
Wiesław Bobowski oraz wicedyrektor
mgr Krystyna Augustyńska i wicedyrektor mgr Elżbieta Siwek. Szkoła pracuje od 700 do 2100. Lekcje trwają od 800
do 1430. Świetlica szkolna czynna jest od
730 do 1700. Sekretariat – od 745 do 1600.
Sedno informacji o szkole najlepiej
przedstawić podając Misję Szkoły:
Szkoła jest miejscem harmonijnego
rozwoju dziecka, szanuje godność uczniów, rodziców i nauczycieli.
Uczy szacunku dla prawdy i samodzielności.
Stwarza możliwość podejmowania
decyzji na miarę wieku dziecka.
Kształci umiejętność rozumienia
innych i porozumiewania się z nimi.
Pielęgnuje tradycje narodu i państwa polskiego.
Wspomaga rodzinę w wychowaniu.
Nie toleruje zła, przemocy i niesprawiedliwości.

Wierzę, więc jestem

Oto Drzewo Życia

wanego, przystąpią z wielką ufnością do Chrystusa – sędziego.
Dlaczego więc obawiasz się
wziąć krzyż, który prowadzi do
królestwa?
W krzyżu zbawienie, w krzyżu życie, w krzyżu obrona przed
nieprzyjaciółmi, w krzyżu źródło niebiańskiej słodyczy, w krzyżu moc ducha, w krzyżu radość
serca, w krzyżu szczyt cnoty,
w krzyżu doskonałość świętości.
Poza krzyżem nie ma dla
duszy zbawienia ani nadziei życia wiecznego.
Weź więc swój krzyż i idź za Jezusem, a wejdziesz do żywota.
On cię poprzedził, dźwigając krzyż
dla siebie i umarł na nim za ciebie, abyś
i ty dźwigał swój krzyż i pragnął na nim
umrzeć.
Jeżeli bowiem współumrzesz z Jezusem, z Chrystusem razem żyć będziesz;
jeżeli się staniesz towarzyszem Jego
cierpienia, będziesz także uczestnikiem
jego chwały.”

Wielu idzie za Jezusem aż do łamania chleba, lecz niewielu aż do wychylenia kielicha męki.
Wielu podziwia Jego cuda, ale mało
kto chce z Nim dzielić zelżywości krzyża.
Wielu Go kocha, dopóki nie spotykają ich przeciwności.
Wielu Go wielbi i błogosławi, dopóki im zsyła pociechy.
Skoro zaś Jezus się ukryje i choćby
na chwilę zostawi samych, wtedy albo
się skarżą, albo zupełnie upadają na duchu.
Twardą zda się dla wielu ta mowa:
zaprzyj sam siebie, nieś swój krzyż i naśladuj Jezusa.
Lecz o wiele ciężej będzie usłyszeć
ten ostateczny wyrok: idźcie precz ode
mnie, przeklęci, w ogień wieczny. (Mt
25, 41)
Ci, którzy teraz chętnie słuchają słowa krzyża i spełniają je, ci się nie będą
obawiać głosu wiecznego potępienia.
Znak krzyża ukaże się na niebie,
gdy Pan przyjdzie na sąd.
Wtedy wszyscy słudzy krzyża, którzy upodobnili się życiem do Ukrzyżo-

Witaj szkoło!
W szkole pracuje bardzo dobrze
przygotowana, wykwalifikowana kadra pedagogiczna – 70 nauczycieli, pedagog, psycholog, logopeda, reedukator.
Nauczyciele mają możliwość wzbogacania własnej pracy przez szkolenia,
warsztaty, doskonalenia rozwoju osobistego oraz pracy dydaktyczno-wychowawczej.
W placówce uczy się ok. 700 uczniów (z tendencją wzrostową). Są cztery klasy zerowe, do których uczęszczają
pięciolatki i sześciolatki. W br. szkolnym jest sześć klas pierwszych, w których uczą się sześciu- i siedmiolatki.
O rozpoczęciu nauki w klasie pierwszej
przez dzieci sześcioletnie decyzje podejmowali ich rodzice. Klas drugich i trzecich jest po pięć oddziałów, czwartych
i piątych po cztery oraz pięć oddziałów
klas szóstych.
Dzieci z klas drugich, które w br.
szkolnym przystąpią do Pierwszej Komunii Św. na Jazach, będą przygotowywane do przyjęcia sakramentu w jednej
grupie. Będzie to możliwe dzięki temu,

O naśladowaniu Chrystusa
Bożena Henke

że w klasach drugich uczy trzech katechetów.
Szkoła umożliwia każdemu uczniowi osiąganie poczucia sukcesu przez indywidualizacje nauczania, stosowanie
metod aktywizujących, wykorzystywanie środków audiowizualnych oraz
poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia popołudniowe odbywają
się w zespołach dla uczniów o różnorodnych zainteresowaniach.
Placówka współpracuje ze środowiskiem, jest otwarta na jego potrzeby.
Organizuje kiermasze i wystawy prac
uczniowskich, poszukuje jak najlepszych
form współpracy z rodzicami, promuje
osiągnięcia szkoły w środowisku lokalnym za pomocą prasy regionalnej. Kilka
lat temu zostało założone Stowarzyszenie na rzecz pomocy szkole.
Reasumując należy podkreślić, że
priorytetowy charakter w szkole mają
działania zapewniające rozwój każdego
ucznia, tworzące warunki pracy umożliwiające nauczycielom maksymalne
wykorzystanie ich twórczego potencjału i możliwości, tworząc rodzicom
atmosferę zaufania, uczciwości i odpowiedzialności.
Krystyna Augustyńska
13
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Wierzę, więc jestem

E

wa została stworzona
w granicach bujnego piękna rajskiego ogrodu. Adam
został jednak stworzony poza Rajem, w dzikiej przestrzeni. Mężczyznę powołano do życia na
zewnątrz, w nieoswojonej części
stworzenia. Dopiero potem został
zaprowadzony do Edenu. I odtąd
chłopcy nigdy nie czują się dobrze w domu, a mężczyźni cierpią na nieuleczalną tęsknotę odkrywania.
Przygoda z nieodzownym
ryzykiem i dziką przestrzenią
stanowi tęsknotę głęboko wpisaną
w duszę mężczyzny. Męskie serce potrzebuje miejsca, w którym nic nie jest
prefabrykowane, wzorcowe, odtłuszczone, zapięte na zamek błyskawiczny, podłączone, podgrzane w mikrofali. Gdzie nie ma terminów, telefonów,
sąsiadów. Gdzie jest miejsce dla duszy.
Gdzie wreszcie geografia wokół nas koresponduje z geografią naszego serca.
Popatrzcie na bohaterów biblijnego
tekstu: Mojżesz nie spotyka Boga żywego w centrum handlowym, znajduje
Go gdzieś na pustkowiach Synaju z dala
od wygód Egiptu. To samo odnosi się do
Jakuba, który odbył swoje zapasy z Bogiem nie w salonie na sofie, ale gdzieś
w oazie, w Mezopotamii.
Ci odkrywcy szukali siebie samych.
W sercu mężczyzny są wyryte pewne podstawowe pytania, na które nie
sposób znaleźć odpowiedzi przy kuchennym stole.
To lęk trzyma mężczyznę w domu,
gdzie wszystko jest schludne, uporządkowane i pod kontrolą.
Tryb życia, jaki prowadzi współczesny mężczyzna, jest sprzeczny
z tajnikami jego duszy. Niekończące
się godziny przed ekranem komputera,
sprzedawanie butów w pasażu, spotkania, notatki. Świat biznesu wymaga od
mężczyzny, by był efektywny i punktualny.
Polityka przedsiębiorstw nastawiona jest na jeden cel: aby zaprząc
mężczyznę do pługa i sprawić, by produkował. Jednak dusza nie chce być zaprzężona!
Ona nic nie wie o zegarach odmierzających dniówki. Tęskni za pasją, za
wolnością, za życiem.
Mężczyzna musi czuć rytm ziemi,
musi mieć pod ręką coś namacalnego – ster, lejce, szorstką linę, albo po
prostu łopatę. Czy mężczyzna potrafi
14
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O mężczyznach w Kościele
spędzać całe dnie tak, by zawsze mieć
czyste i przycięte paznokcie? Czy
o tym właśnie marzy chłopiec?
Ostatnie trzydzieści lat społeczeństwo poświęciło na przedefiniowanie
męskości w coś bardziej wrażliwego,
bezpiecznego, dającego się kierować.
Rezultatem tego jest wymieszanie płci
w stopniu, w jakim nigdy dotąd w historii tego nie doświadczano.
Najczęściej kierowanym do chłopców zwrotem jest: „nie rób tego” – nie
wspinaj się na to, nie łam tego, nie bądź
taki agresywny, nie hałasuj, nie rób bałaganu, nie ryzykuj.
Jednak zamysłem Boga, który uczynił chłopców na swój obraz, jest mówienie „Tak”.

Od siły do siły

Chłopiec uczy się, kim jest i co ma
do dyspozycji, od mężczyzny. Nie może
się tego nauczyć gdzie indziej, nie dowie
się tego od innych chłopców i nie może
tego poznać w świecie kobiet.
To Ojciec musi położyć fundament
pod serce syna i przekazać mu ufność
we własne siły.

dzisiaj zniekształconego pojęcia kontaktu fizycznego. Chłopcy tak bardzo
uwielbiają silne ramię ojca, ocieranie
się o policzek, czucie papieru ściernego
zarostu, zapach wspólnej pracy, pot na
czole.
Historia pewnego plemiennego rytuału inicjacji mówi o zabraniu chłopców przez mężczyzn na przeżycie
przygody. Kiedy chłopiec wraca, matka
udaje, że go nie poznaje. Prosi, by przedstawiono jej tego „młodego mężczyznę”.
To piękny obraz, gdy matka współpracuje w przejściu swojego syna do
świata ojca. Kobiecość nigdy nie może
nadać męskości. Kobieta jest wcieleniem Bożej czułości, pocieszy, przytuli,
ale jeśli nie pozwoli swemu synowi stać
się groźnym, „wykastruje go”.
Moja mama nie pozwalała mi bawić się w żołnierza, wspinać się na drzewa, upaprać się błotem, skakać przez
kałuże, strzelać z łuku.

To jest kastracja, przed którą musi
chronić chłopca aktywna interwencja
ojca albo innego mężczyzny.
Chłopiec zapytany, jakim autem

Mężczyzna
poszukiwanie serca

Tato będzie pierwszym mężczyzną
w jego życiu, który „nada mu imię”.
Na początku chłopca na świat wydaje matka, ona go karmi, chroni, śpiewa mu, czyta, pilnuje go i często nadaje mu imiona: „mój kotku”, „serduszko
mamusi”, „mój mały chłopczyk”.
Chłopak nie może jednak dorosnąć z takim imieniem, dlatego lgnie do
ojca, szuka go, chce ćwiczyć z nim łapanie piłki, mocować się z nim, pracować
z nim w warsztacie. Sam powrót taty
do domu z pracy staje się dla niego
najważniejszym wydarzeniem dnia.
I tu u wielu wrócą wspomnienia:
„Mój ojciec nauczył mnie łowienia ryb”,
„mnie pływania pod wodą”, „majsterkowania”, „nauczył mnie, jak naprawiać
traktor”. A najważniejsze to radość
z wyłącznej obecności, bliskości i tak

chciałby jeździć, odpowie – „szybkim!”
a jego mama – „bezpiecznym”. To do
niej przybiegnie z rozbitym kolanem,
ale gdy usłyszy „Tygrysie!” – nawet
z krwawiącym palcem u stopy wyruszy z tatą.

Rana od ojca

Przejście chłopca do męskości zakłada wiele nieprzewidywalnych sytuacji,
nagłych zdarzeń, podczas których będzie pytał o swoją siłę: jaki jestem? Czy
mam wszystko, czego potrzebuję?
Ojciec musi być czujny, by nie zbyć
syna milczeniem czy oceną raniącą serce. „Ty maminsynku!”, „idioto!”, „niedorajdo!”, „nieuku!” – te określenia niszczą, zadają cios, odbierają wiarę w swój
potencjał.

Świętymi bądźcie

Wierzę, więc jestem

Dzisiaj młodzi ludzie odnoszą rany,
nie widując ojca w dzieciństwie, nie
przebywając z nim, mając ojca nieobecnego. Rozwód albo porzucenie jest
zranieniem, które się ciągnie latami,
ponieważ chłopiec wierzy, że gdyby się
bardziej starał, to tato by został.
A córki? Zgłodniałe miłości i afirmacji, których nigdy nie dostały od
swoich ojców, usilnie szukają odpowiedzi na pytanie życia: „czy jestem piękna?”, rzucając się do stóp pierwszemu
lepszemu, który na nie spojrzy. Noszą
wciąż żywą ranę niedowartościowania
i niespełnione pragnienie zobaczenia
w oczach ojca odrobiny zachwytu.

Nadanie imienia

Adam otrzymuje imię od Boga,
a także moc nazywania – nadaje imię
Ewie. Zachariasz nazywa swego syna
Janem, mimo że reszta rodziny chce
dać chłopcu imię po ojcu.
Po tym, jak Jezus zostaje ochrzczony w Jordanie, przed bezwzględnym
atakiem na Jego tożsamość na pustyni,
Ojciec mówi:
Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie (Łk. 3,32).

Innymi słowy:

Wezwani do świętości

B

ądźcie świętymi, bo Ja jestem
święty, Pan, Bóg wasz (Kpł 19,2)

Zbliżające się święto Wszystkich
Świętych sprzyja naszemu zastanowieniu się nad istotą świętości. Próbujemy stwarzać definicje ludzi świętych,
najczęściej spoglądając na życie ludzi,
o których myślimy:

Jezusie, jestem z Ciebie niezwykle
dumny, masz wszystko, co potrzeba.

Ten to z butami będzie do nieba
wzięty, dla mnie to nieosiągalne.

Pewna historia nadawania imienia
przez ojca jest szczególna a dotyczy
Beniamina, ostatniego syna Jakuba.
Rachela rodzi chłopca, ale po porodzie
umiera. Z ostatnim tchnieniem nazywa go Benoni, to znaczy „syn mojej boleści”. Jednak Jakub interweniuje
i nazywa go Beniamin – „syn prawicy”
(Rdz. 35,18). Dzięki temu posunięciu
chłopiec nie otrzymuje tożsamości od
matki, a dostaje ją od ojca.
Wymagało to aktywnego zadziałania Ojca. Zawsze wymaga.

Ale dlaczego? Z reguły nie próbujemy już na to sobie odpowiedzieć.
Można spotkać wiele fałszywych
pojęć o świętości. Świętość ma mało
albo nic wspólnego z „pobożnym wyglądem”, czy też praktykowaniem zewnętrznej religijności (co nie jest samo
w sobie złe). Może też nie mieć nic
wspólnego z religijnymi doświadczeniami, ponieważ wielu z tych, którzy je
mają, stają się nimi zbyt zaabsorbowani, zarozumiali, może nawet zbyt pobłażliwi dla siebie w swoich modlitwach
i religijnych praktykach. Wydawać się
może, że być świętym to miewać wizje,
objawienia czy proroctwa, ale co z tego
wszystkiego pozostanie, gdy zapomnimy o posłuszeństwie woli Boga, które
jest podstawą? Co z tego, jeśli zamkniemy się w naszych nabożeństwach, gdy
obowiązki wzywają do bardziej doczesnych spraw istotnych dla życia?
Świętość dotyczy bardzo zwykłych
rzeczy i codziennego życia. Wielu ludzi,
którzy są naprawdę święci, wcale nie są
tego świadomi, bo nie jest to rzecz świadomości. To coś zupełnie przeciwnego.

Na podstawie książki Dzikie serce, tęsknoty męskiej duszy, John Eldredge

Opr. Beata Mądra

To świadomość Boga i świadomość
bliźnich. Świętość to zupełne zwrócenie się ku innym, spokojne, nie natrętne, łagodne, ale trwałe. Osoba święta
powiedziała „tak” życiu takiemu, jakie
ono jest bez upiększeń. Nieobcy jest jej
krzyż i cierpienie, stają się jej dobrym,
choć niełatwym przyjacielem.
Święci pozwalają, by życie ich
kształtowało, a Opatrzność rządziła ich
codziennym doświadczeniem. Powiedzieli „tak” wszystkim okolicznościom
życia, także ludziom, których dał im
Bóg za rodzinę, sąsiadów i naród. Nie
marnują bezcennego czasu, rozważając,
co by było gdyby, lub rozprawiając nad
talentami i szczęściem innych. Biorą
wszystko „jak leci”, wykorzystując sytuację, która jest im dana i z tego materiału tworzą coś cudownego, by chwalić
Pana.
Czy „przypadkiem” coś z powyższego opisu nie pasuje do naszego życia?
Jeśli tak, to właśnie jesteśmy na drodze świętości, drabinie do nieba – jak
mówią niektórzy – tylko, w którym
jej miejscu? Trzeba nam prosić Boga
o przymnożenie wiary, nadziei, a nade
wszystko – MIŁOŚCI. Świętość jest
w nas, bo stworzeni zostaliśmy przez
świętego Boga na Jego obraz i podobieństwo, naszym zadaniem jest jej nie utracić. To zadanie naszego życia.
Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko
inne przydane będzie wam.

Bożena Henke
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Wierzę, więc jestem

Świadkowie wiary

Świadkowie wiary
Uczył nas Eucharystii: miłości do
Eucharystii, Jej adoracji, przylegania
całym sercem do Boga: przez czynione
wielokrotnie w ciągu dnia proste akty
adoracji, przez wierne rozważanie tajemnic życia Jezusa i Maryi w modlitwie różańcowej. Uczył prawdziwego
dziecięctwa Bożego, które jest bezgra-

Ojciec
O

jciec Thomas Philippe OP
(18 marca 1905 – 4 lutego 1993)
był postacią wyjątkową. Urodził się jako trzecie z dwanaściorga
dzieci, z których siedmioro wybrało życie zakonne. On sam w wieku pięciu lat
miał już świadomość swego powołania
do kapłaństwa.
Już w dzieciństwie wiele wycierpiał
z powodu nie rozpoznanej głuchoty,
poznał osamotnienie i szykany. Mając
18 lat wstąpił do zakonu kaznodziejskiego, jako dominikanin przeżył blisko
70 lat.
Wykładał teologię na dominikańskich uczelniach w Saulchoir i na Angelicum w Rzymie. Po wojnie założył
wspólnotę życia dla ludzi świeckich
pragnących na modlitwie i studiach poznawać prawdę o Bogu. Potem został
kapelanem w zakładzie dla osób upośledzonych w małej wiosce Trosly-Breuil
na północy Francji. Przez kilkanaście
lat mieszkał tam samotnie, w domu
osoby odrzuconej przez miejscową społeczność, spędzając czas głównie na adoracji Najświętszego Sakramentu.
Tam przyjechał do niego Jean Vanier, który z inspiracji Ojca Tomasza
i pod jego wpływem zaczął wspólne życie z dwoma upośledzonymi umysłowo
mężczyznami. Tak powstała wspólnota Arki.
Przez wiele lat jej sercem był Ojciec Tomasz, sprawowane przez niego
sakramenty, głoszone rekolekcje i konferencje. Był ojcem i przewodnikiem
duchowym dla osób upośledzonych
i asystentów Arki, dla mieszkańców
wioski, dla ciągnących do niego rzesz
ludzi trapionych wszelkiego rodzaju
biedami.
W latach 1981–1991 dziesięć razy
odwiedził Polskę, głosząc co rok reko-
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lekcje dla ludzi związanych ze środowiskiem „Wiary i Światła”. Bardzo kochał Polskę, przypisywał jej ważną rolę
w duchowym odrodzeniu współczesnego świata.
Dwa ostatnie lata życia spędził
w założonej przez jego młodszego brata i chrześniaka, o. Marie-Dominique
Philippe OP, Wspólnocie św. Jana. Późna starość była dla niego czasem wielkiego ogołocenia, nasilających się cierpień i skrajnego ubóstwa.
Ojciec Tomasz umiał nie przesłaniać sobą Boga. W jego osobie i relacjach
z ludźmi nie było niczego spektakularnego. Kruchy, robiący wrażenie nieporadnego, z upływem czasu coraz bardziej zdany na pomoc i opiekę innych,
nieomylnie wyczuwał najsłabszych
i najbardziej odrzuconych: upośledzonych, samotnych, poranionych przez
ludzi. Sam żyjący przez wiele lat na
uboczu, niejako ukryty przed światem,
wielokrotnie odrzucany przez innych,
odsuwany na margines, szczególnie
ukochał to, co słabe w oczach świata, co
skryte na samym dole ludzkich hierarchii wartości.
Widać to było podczas odprawianych przez niego Mszy Św., zarówno
w Trosly, jak w Polsce: głęboko upośledzeni ministranci, pełzające i biegające po całej kaplicy małe dzieci, osoby
z trudem podchodzące do Komunii św.,
ludzie doświadczeni wielkimi udrękami duchowymi, przybyli czasem na
krótko, z odległych zakątków Polski.
Nikt Mu nigdy nie przeszkadzał, nikogo nie odtrącił. Sam nie bronił się przed
ludźmi, nie oszczędzał siebie. Rozmowa, spowiedź, milcząca modlitwa
z kimś były ważniejsze od odpoczynku, snu, posiłku. Ważniejsza była tylko
adoracja.

nicznym i bezwarunkowym otwarciem na Boga, a nie ma nic wspólnego z infantylizmem, naiwnością czy
ucieczką od odpowiedzialności. Uczył
cichości i pokory serca. Uczył całym
sobą: słowami pieczołowicie przygotowywanych konferencji, długą, milczącą modlitwą podczas indywidualnych
spotkań, własną kruchością, którą zawsze ofiarowywał Bogu.
Jego darem było słowo, „święte kaznodziejstwo”, ale stopniowo największym jego darem stawała się sama jego
obecność. Był „jednym wielkim sercem”, jak powiedziała o nim francuska
mistyczka Marthe Robin. Przypominał ukochanych przez siebie świętych
dominikańskich. Dominika, który
rozpalał swą żarliwością ludzkie serca
i płakał nad grzesznikami. Tomasza,
który porażony doświadczeniem Boga
uznał cały dorobek swego umysłu za
„garść słomy”.
Uzdrawiał. W sposób cichy i ukryty, znany czasem tylko osobie uzdrowionej: z udręk duchowych, ze zranień
doznanych od innych ludzi, od Kościoła, z cierpień ukrywanych latami przed
całym światem. Pisze o tym kapłan
i pisarz Henri Nouwen, który podczas
poważnego kryzysu swego życia duchowego wziął udział w rekolekcjach Ojca
Thomasa:
Ojciec Tomasz głosił nauki przez
cały tydzień i codziennie prosił mnie,
bym siadał obok niego. Nieoczekiwanie
uświadomiłem sobie, że w jego obecności dokonuje się we mnie uzdrowienie,
nie mające nic wspólnego z myślami,
które rozwija. Zrozumiałem nagle, że
zna lęk lepiej niż ktokolwiek inny i że
nie udziela już rad, w jaki sposób przeżywać pewne doświadczenia, ale sam
stał się źródłem, miejscem, przez które przepływa łaska. Jest tak ogołocony
z samego siebie, że znajdując się przy

Wierzę, więc jestem

Był wnikliwym znawcą ludzkiej
psychiki. Interesował się odkryciami
naukowymi, medycyną, nie lekceważył wiedzy psychologicznej, ale widział
jej ograniczenia. Wielki wpływ na

kategorie rozumowania, zawsze było
Objawienie, Osoby Boskie, Maryja.
Dla Ojca Tomasza w człowieku najważniejsze jest serce w najgłębszym tego
słowa rozumieniu, głębsze niż ludzki rozum i wola, umysł i duch. Serce i tkwiąca w nim świadomość miłości kryje się
w każdym człowieku, niezależnie od
jego inteligencji czy sił fizycznych. Jest
tym wymiarem człowieka, który rozwija się nieprzerwanie przez całe życie.
Szczególnie uprzywilejowane w życiu
duchowym okresy życia człowieka to

w Jego tajemnicę. Nie ma takiego cierpienia, takiego ograniczenia, takiego ubóstwa, którego nie
można wykorzystać dla zbliżenia się do Boga. Człowiek słaby,
nie mający oparcia w czysto ludzkich talentach i umiejętnościach,
może najpełniej otworzyć się na
Boga, oddać Mu siebie w ofierze.
Nasze czasy widział w perspektywie eschatologicznej – jako
czasy Ducha Świętego, czasy wypełnienia. Mówił, że nasza cywi-

Jego myśl wywarła wieloletnia przyjaźń z wybitnym psychiatrą, nawróconym na katolicyzm uczniem Freuda,
doktorem Thompsonem, i ze specjalistą od upośledzeń, doktorem Préault.
W swych wypowiedziach często odwoływał się do odkryć i doświadczeń tych
lekarzy. Ostatecznym jednak odniesieniem dla Jego myśli, wyznaczającym

dla Ojca Tomasza wczesne dzieciństwo, jeszcze przed wejściem w wiek
rozumny, i późna starość. Małe dzieci
są obdarzone największą wrażliwością duchową, intuicyjną otwartością
na Boga. W późnej starości ogołocenie
ciała i umysłu oraz rosnące uzależnienie od otoczenia pozwalają coraz pełniej zawierzać siebie Bogu i wchodzić

lizacja nie jest złem sama w sobie, ale
zniszczy nas, jeśli nie będziemy święci.
Świętość życia wyznawców Jezusa jest
palącą potrzebą i najważniejszym znakiem czasu. Jest powołaniem każdego
człowieka w każdym okresie życia, ale
najlepsze warunki do jej osiągnięcia
mają ludzie słabi i „ubodzy duchem”,
dzieci i starcy.
Agnieszka Kuryś

Najbardziej istotne okazało się jednak osobiste spotkanie z Ojcem. Zależało mu na tym, żeby spotykać się indywidualnie z osobami, którym głosił
rekolekcje. O tym jak te spotkania były
ważne świadczy fakt, że pod drzwiami
jego pokoju ustawiały się kolejki a spotkania trwały do późna w nocy, pomimo
wieku (O. Tomasz zbliżał się do osiemdziesiątki) i kruchości jego postaci.
Ja sama nie byłam gotowa zdecydować się na taką rozmowę. Na rekolekcjach byłam trochę intruzem (choć nikt
nie dawał mi tego odczuć), nie należałam do ruchu Wiara i Światło, dla którego były przeznaczone. Przyjechałam
bez zaproszenia, gnana jakimś niesprecyzowanym oczekiwaniem (pragnieniem) i nie wiedziałam, o czym miałabym rozmawiać z dominikaninem,
którego ciągle przywoływane słowa
o Bogu, który jest Miłością ledwo przebijały się przez skorupę jakiegoś duchowego uśpienia.
Moi znajomi zaczęli mnie jednak
namawiać, żebym poszła z nim porozmawiać. Czułam jakąś szczególną atmosferę wokół tych spotkań. Ostatniej
nocy (wydaje mi się, że było koło półno-

cy, kiedy wypadła moja „kolejka”) weszłam do pokoju Ojca Tomasza. Panował tam jakiś niesamowity klimat.
Agnieszka Kuryś w krótkim tekście
biograficznym pisze, że Ojciec Tomasz
nie przesłaniał sobą Boga. Tę myśl, która wydaje mi się bardzo prawdziwa,
chciałabym wyrazić jeszcze inaczej –
spotkałam się z kimś tak przeźroczystym, że miłość Boga dosięgła mnie
w jego spojrzeniu. Używając sformułowania pana Marka Kity z wykładu
o eucharystii wygłoszonym w czerwcu
w naszym kościele powiedziałabym, że
był to moment, w którym zasłona mojego serca się rozdarła.
Był to też początek corocznych peregrynacji na rekolekcje Ojca Tomasza
(w kolejnych latach już z mężem i małymi dziećmi). Pozostaje chyba tylko
wyrazić wdzięczność Bogu za ten czas
i tę osobę, przez którą miłość Boga tak
namacalnie nas dotykała.

nim, trwasz w obecności samego Boga.
Stałem przed mężem Bożym, tak promieniującym obecnością Jezusa, że nie
sposób jej nie odczuć niezależnie od
tego, czy jesteś wierzący, czy nie (Ka
-thryn Spink, Jean Vanier et l’A rche.
Une communion dans l’amour, Bellarmin/Fleurus 1993, s. 35–36),

Thomas Philippe
M

iałam to szczęście poznać
Ojca Tomasza, szereg razy
uczestniczyć w jego rekolekcjach i, co chyba najważniejsze, spotykać się z nim, rozmawiać i wspólnie
modlić.
Zaczęło się to bardzo prosto: ktoś
z moich znajomych był na jednych
z jego pierwszych rekolekcji, które odprawiał Polsce. To, co powtarzał mi
później, głęboko mnie poruszyło. Dziś
pamiętam już tylko jedną z relacjonowanych przez niego myśli, która zrobiła
na mnie duże wrażenie. Ojciec Tomasz
powtarzał, że pierwszą Mszę Św. odprawił św. Jan na prośbę Matki Bożej,
która bardzo cierpiała po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa, z powodu Jego nieobecności na ziemi. Ta myśl otworzyła
mi drogę do wiary w prawdziwą Obecność Jezusa w eucharystii. Była też bardzo ważna w odkrywaniu wagi relacji –
tych między Jezusem i Maryją ale też,
poprzez nie, wszystkich innych więzi
miłości istniejących między ludźmi.
Rok później, pomimo solidnych
przeszkód, które się pojawiły, uczestniczyłam w kolejnych rekolekcjach głoszonych przez Ojca Tomasza w Polsce.

jp
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Wierzę, więc jestem

D

zieci są owocem miłości
rodziców i gdy przychodzą na świat, w życiu
kochających się ludzi zmienia
się wszystko. Oto wchodzi w ich
miłosną małżeńską relację ktoś,
kto w swej całkowitej nieporadności potrzebuje troski, czuwania
i bezwarunkowej miłości –
jak powietrza.
Kobieta-matka
z racji swego „organicznego” związku z dzieckiem
(to ona nosi je pod sercem, rodzi
i karmi), jeśli jest dojrzałym człowiekiem, czuje swe macierzyństwo niejako
instynktownie.
Mężczyzna inaczej – on bycia ojcem musi się nauczyć, ogarnąć swą
nową rolę intelektem, potraktować jako
zadanie.
Radykalną zmianą, jaką przynosi
pojawienie się dzieci, jest uszczuplenie

Miłość małżeńska i rodzicielska
czasu, który mogą wyłącznie sobie poświęcić małżonkowie.
Pielęgnacja, czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci, karmienie pochłaniają wiele czasu i najczęściej nie wystarcza ani jego, ani siły,
by okazać sobie miłość w małżeńskiej
bliskości.

Jeśli jednak koncentracja na dzieciach
i ich sprawach będzie wyznaczać drugorzędne miejsce dla mężczyzny-męża
na długie lata, wtedy więź małżeńska
będzie poważnie zagrożona.
Konsekwencje takiej postawy kobiety-żony mogą w przyszłości prowadzić do zobojętnienia, czy wręcz odejścia mężczyzny tam, gdzie będzie
doceniony, ważny, zauważony.
Dobrze jest, gdy mężczyzna świadomie stara
się pomóc żonie znaleźć
równowagę między miłością małżeńską i rodzicielską. Zdarza
się jednak, że oboje zbyt późno poznają,
lub nie, swój błąd zaniedbania miłości
małżeńskiej na rzecz „ślepej miłości”
do dzieci i dopiero odejście – najczęściej
męża, „otwiera obojgu oczy”. Wtedy
jest już zwykle za późno, by starać się
ten błąd naprawić.
Jadwiga Kracik

O czym warto pomyśleć,

Przed sklepem jubilera

gdy na świat przychodzą dzieci
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rzechodziłam tędy wielokrotnie. Dawniej nie
zwracałam uwagi na
ten sklep, lecz od czasu, gdy
pęknięcie naszej miłości stało
się faktem, patrzyłam nieraz
na złote obrączki – symbole
ludzkiej miłości i „wiary małżeńskiej”.
Pamiętam, jak ongiś przemawiał ów symbol, kiedy
miłość była czymś bezspornym, jakąś pieśnią śpiewaną
wszystkimi strunami serc.
Potem struny zaczynały
głuchnąć i nikt z nas temu nie
umiał zaradzić. Ja myślałam,
że winien jest Stefan – a winy
w sobie nie umiałam znaleźć.
Coraz bardziej życie się
zmieniało w uciążliwą egzystencję dwojga, którzy w sobie zajmują wzajemnie coraz
mniej miejsca. Pozostaje tylko suma obowiązków, suma
umowna i zmienna, oder-wana przy tym coraz bardziej od
czystego smaku entuzjazmu.
I tak mało, tak mało już łączy.
Pomyślałam wtedy o obrączkach, które wciąż nosimy
na palcach oboje: Stefan i ja.
Więc pewnego razu wracając
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Kobieta zaabsorbowana sprawami
dzieci, odsuwa niejako na dalszy plan
swego męża, nie widząc w tym żadnego problemu. On zaś często boleśnie
odczuwa to oddalenie, lecz ambicja nie
pozwala mu o tym mówić. Jeśli jest to
problem przejściowy i mija gdy tylko
kobieta „okrzepnie” w swym macierzyństwie, to oddalenie nie ma większego znaczenia dla więzi małżeńskiej.

z pracy i przechodząc obok sklepu jubilera, pomyślałam, że można by sprzedać z powodzeniem te moją obrączkę
(Stefan chyba by nie zauważył – nie istniałam prawie już dla niego. Czy mnie
zdradzał – nie wiem, bo i ja nie zajmowałam się jego życiem. Był mi obojętny.
Pewnie chodził po biurze na karty i po
libacjach wracał dosyć późno, bez słowa lub z jakimś zdawkowym, na które
odpowiadałam z reguły milczeniem).
Więc tym razem zdecydowałam się
wstąpić.
Jubiler obejrzał robotę, ważył pierścień długo w palcach i spoglądał mi
w oczy. Przez chwilę czytał wypisaną
wewnątrz obrączki datę naszego ślubu. Znów patrzył w moje oczy, kładł na
wagę… potem powiedział:
obrączka ta nic nie waży, waga stale wskazuje zero i nie mogę wydobyć
z niej ani jednego miligrama. Widocznie mąż pani żyje – wtedy żadna obrączka z osobna nic nie waży – ważą
tylko obie. Moja waga jubilerska ma tę
właściwość, że nie odważa metalu, lecz
cały byt człowieka i los”.

Odebrałam pierścień zawstydzona
i bez słowa już wyszłam ze sklepu.
Fragment książki K. Wojtyły
Przed sklepem jubilera

OD

Otoczmy troską życie

Program duszpasterski

podstawie powstania nowego genotypu
(struktury DNA) twierdzi się, że już
w chwili poczęcia mamy do czynienia
z indywidualnym człowiekiem. Trzeba więc chronić godność takiej istoty
od momentu jej powstania. Embrion
od momentu poczęcia posiada indywi-

jest jasno w całości Twojej wypowiedzi. Własne myśli stają się
w tym wypadku barierami dla
życia nie do pokonania. Piszesz:

kiedy Życie?

B

ogusław Łysy: Od kiedy człowiek? Proste: od chwili, kiedy
otrzyma duszę. I tu zaczynają
się schody.
Większość z was uznaje, że od momentu zapłodnienia. Jak pisze biolog
prof. George C. Williams,
mit momentu poczęcia jest nie tylko
nie do przyjęcia z filozoficznego punktu widzenia, jest też biologicznie naiwny. Zakłada bowiem, że zapłodnienie
jest prostym procesem, który albo się
już wydarzył, albo jeszcze nie. W rzeczywistości ten „moment” rozciągnięty
jest na wiele godzin skomplikowanych
przekształceń.

Więc nie ma czegoś takiego jak moment zapłodnienia (poczęcia). Zapłodnienie to cały proces, który zaczyna się
w dwóch osobnych punktach: owulacji
i spermatogenezie. Już to, jak widzicie,
nie jest łatwe. Pomińmy spermatogenezę i owulację, bo dojdziemy niechybnie
do teorii humunkulusa, czyli do nikąd.
Zacznijmy od złożenia spermy w pochwie kobiety. Z jednej strony wędruje
plemnik, z drugiej jajeczko. Czy to już
człowiek? To dwie osobne komórki,
które mogą się spotkać, ale nie muszą.
Pac! Spotkały się. Plemnik wniknął do
wnętrza. Czy to już człowiek? To nadal
dwie osobne komórki. Łączy się materiał genetyczny plemnika i jajeczka.
I znów: od kiedy człowiek? Od chwili
rozpoczęcia, czy zakończenia procesu,
trwającego kilka do kilkunastu godzin?
Sam kod genetyczny to dopiero projekt człowieka, który może zostać zrealizowany lub nie. Projekt. A czy projekt domu jest już domem? Czy można
w nim zamieszkać? Teoretycznie tak,
tylko przeciągi hulają i ten deszcz za
kołnierzem… Nie powstają przy tym
żadne ludzkie uczucia, pragnienia,
rozterki. Istnieje potencjał, ale ten istniał również przed zapłodnieniem. Na

dualną, niepowtarzalną naturę ludzką.
Takie jest zdanie apologetów kościoła.
Dlatego zwalczają leczenie niepłodności in vitro i badania prenatalne. Mamyż więc wystawić epitafium embrionowi: to miał być człowiek?
Wojciech Jaracz: Prof. G. C. Williams jak i inni „oświeceni” naukowcy
często posługują się retoryką własnej
wyższości i nie szczędzą nam epitetów
w stylu
naiwniacy, którzy myślą, że poczęcie
zaczyna się w jednym momencie,

bo oni wiedzą lepiej, dokładnie to zbadali i twierdzą, że połączenie męskiej
komórki z żeńską jest nieuchwytne.
„Nieuchwytne” nie oznacza „nie istnieje”. Jednak to nie wiedza decyduje o wartości człowieka, a jego serce, czyli akt
woli – nie rozumu; podkreślam, o wartości, nie o istnieniu w ogóle. Jest wielu
ludzi złej woli, którzy wszędzie widzą
brak życia, i jest wielu ludzi dobrej woli,
którzy widzą Życie wszędzie. Skąd taka
kategoryczna ocena? …zła wola i dobra
wola…, ano stąd, że jeżeli dobro istnieje,
to jest właśnie przejawem Życia i wynika ze słowa jestem, a zło pełni rolę służebną wobec tego Słowa i ostatecznie
jest „błogosławioną winą”, skoro została
zgładzona przez tak wielkiego Odkupiciela i dzięki niej On się mógł objawić
ludziom jako nasz Brat w pełnej wolności. Inaczej nie byłoby Objawienia, nie
mówiąc już o Wolności. Można jeszcze
dodać, że zło jest chwilowym brakiem
dobra, a nie na odwrót. Do której grupy
ludzi należysz, zależy od wielu czynników, ale najważniejszym jest ten, który
mówi o wolnej woli człowieka. Wierząc
w Chrystusa, nigdy nie jesteś pozbawiony wolności, to znaczy, że zawsze Go
możesz odrzucić, bez żadnego wysiłku.
Natomiast wierząc wyłącznie rozumowi, podlegasz jego uwięzi, co widoczne

Łączy się materiał genetyczny plemnika i jajeczka. I znów:
od kiedy człowiek?

Jeżeli dobrze zrozumiałem, chodzi o to, że nie wszystkie komórki tworzą człowieka i nie sposób
określić, które to są, te tak zwane
„do końca życia”. Rozpatrywanie początków ciała człowieka
w oderwaniu od początków jego
duszy rodzi takie właśnie problemy.
Można to prosto wyjaśnić, że początek
życia jest tak samo ważny jak każda jego
bezcenna minuta. Jeżeli mamy do czynienia z zapłodnioną komórką jajową,
to w każdej minucie jest to osoba stanowiąca jedność materii i duszy, i jesteśmy
świadkami unikalnego życia człowieka,
który już duszę otrzymał. Nie możemy ustalić początków życia człowieka, ale zawsze jesteśmy świadkami już
trwającego życia bez względu na nasze
przekonania i nic tego nie zmieni. Człowiek otrzymał duszę – stan dokonany.
Ocena, czy komórka jajowa jest zapłodniona, w praktyce jest bardzo prosta do
określenia, a czas, w którym nastąpiła
zmiana z niezapłodnionej w zapłodnioną, przy stanie naszej wiedzy jest raczej
niemożliwy do uchwycenia. Wystarczy
poczekać, czyli trwać w jej obserwacji. Słowo „Trwać” rozumiem tu jako
wszczepienie w słowo jestem.
Epitafium katolickie brzmi więc: Tu
jest człowiek.
B.Ł.: A jakich chciałbyś naukowców? Nieoświeconych? Wierzących
w płaskość Ziemi? Potwierdzających
to, czemu przeczą doświadczenia i eksperymenty? Czymże jest według Ciebie
ów akt woli? Bezmyślnym, owczym pędem? Nie i jeszcze raz nie! Bóg (kimkolwiek jest) dał człowiekowi wolną wolę,
czyli myśl. Aby podjąć jakąkolwiek
decyzję musisz mieć układ odniesienia
w postaci wiedzy (choćby o tym co dobre a co złe). Cały ten argument pozbawiony jest więc sensu. Nie sercem człowiek myśli, lecz mózgiem. Nie w sercu
podejmuje decyzje, lecz w korze mózgu.
W.J.: Jestem innego zdania. Natura i świat nas otaczający wielokrotnie
przekracza naszą wiedzę i nasze myśli. Na przykład komputery, budowane
przez człowieka, w bardzo nieudolny
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Otoczmy troską życie
Zarodek płci męskiej staje się człowiekiem po 40 dniach, zarodek żeński
po 80. Dziewczynki powstają z uszkodzonego nasienia lub też w następstwie
wilgotnych wiatrów.

Dogmat ten obowiązywał jeszcze
niemal do końca lat 50. ubiegłego stulecia. Jakkolwiek by patrzeć, na aborcję
dziewczynki mamy niemal trzy miesiące. Na chłopca nieco mniej. Zawsześmy
byli, jako płeć brzydsza, pokrzywdzeni.
Pomijam problem co się dzieje z duszami jajeczek, które nie miały szczęścia
zagnieździć się w ścianie macicy i rozwinąć w ciążę. Bo tylko niewielki procent zapłodnionych dokonuje tej trudnej sztuki.

sposób próbują naśladować mądrość
natury, objawiającą się w ludzkim mózgu, a sztucznej inteligencji daleko jest do
tej naturalnej. Inny przykład: samoloty
tylko na pozór przewyższają zdolności
żywych ptaków, ponieważ ich funkcje
tylko w wycinkowym stopniu pozytywnie biorą udział w harmonii natury, gorzej jest ze skutkami ubocznymi
jakie te urządzenia produkują dla całości stworzenia. To są tylko nieliczne
przykłady zadufania człowieka w sobie. Z taką niechęcią mówisz o owczym
pędzie, ale właśnie cały świat, a nawet
wszechświat, pełny jest takiej woli Życia, jedne istoty żyją dla innych, umierają dla innych, dają innym swoje ciało
na budulec ich ciał. Te przemiany życia
to właśnie dobra wola, a rozum to dar
Boga by człowiek mógł być Człowiekiem i Jego Synem a więc Jego Słowem
Stwarzającym i Panującym; i tak nawet
drzewa rosną, dając cień i tlen tej planecie dzięki słońcu, właśnie z Miłości rozumianej jako ofiara z siebie dla innych.
Żeby czegoś chcieć, nie trzeba wcale
mieć, a raczej wystarczy Być, o tym
można się przekonać patrząc na całość
natury nas otaczającej, a nie tak wycinkowo, tylko na człowieka.
Tutaj powstaje miejsce dla granicy
określanej mianem grzechu pierworodnego, którą człowiek przekroczył za
duchem, tak pięknie i obrazowo opisanego w Księdze Rodzaju.
Właśnie kłamstwo i rozum, określony mianem „przebiegły” wypowiedziane przez węża:
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Na pewno nie umrzecie! Ale wie
Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg
będziecie znali dobro i zło (Rdz 3,5)…

stało się źródłem śmierci, a umysł, jej
narzędziem. Człowiek poznał i umarł
dla tego stanu harmonii, w którym dotąd żył i na tym polega kłamstwo węża
wypowiedziane: „Na pewno nie umrzecie” Piszesz: „Nie i jeszcze raz Nie…”
i jest to jakby echo tych wydarzeń, buntu przeciwko Bogu obecnemu w dziełach swoich Słów Stworzenia, które nas
otaczają wszędzie. Dobry układ odniesienia to Miłość. Natomiast wiedza,
to zły układ odniesienia, prowadzący
do śmierci, nie tej fizycznej opisywanej
wyżej ale duchowej nieskończenie skuteczniejszej.
B.Ł.: Św. Augustyn w ogóle nie
uważał, że człowiek to dusza i ciało.
Według niego, pełny człowiek to jego
dusza. Ciało nie jest częścią człowieka,
tylko jego narzędziem.
Tomasz z Akwinu głosił nieco inaczej. Mianowicie: ciało należy również
do natury osoby ludzkiej, gdyż człowiek
to dusza jako forma i ciało jako materia. Ciało jest więc substancją człowieka, której formę nadaje dusza. Jednak
św. Tomasza Pan Bóg inaczej oświecił
w kwestii zarodków, gdyż nie uważał
on wcale, że człowiek zaczyna się od
poczęcia. Według niego, człowiek tworzy się wtedy, kiedy następuje animacja,
czyli wejście duszy do ciała człowieka
po pewnym czasie od poczęcia ściślej:

W.J.: Postawię tutaj tylko pytanie retoryczne: na jakiej podstawie sądzisz, że Twoje życie jest więcej warte
od dziecka w fazie rozwoju zapłodnionej dopiero komórki jajowej. Niestety
przypuszczam, że stoi za tym nieciekawa jakaś rasistowska koncepcja świata.
Na pewno błędem była teologiczna hipoteza, jaką Biskup Hippony –
św. Augustyn, wysunął co do sposobu przekazu grzechu pierworodnego.
W swej wypowiedzi zasugerował jakoby pożądliwość cielesna była nośnikiem
tego grzechu. Takie ujęcie zostało mocno zaatakowane, a Augustyna posądzono o wprowadzanie manichejskiego
spojrzenia na ludzkie ciało. Hipoteza ta
nie została nigdy przyjęta przez Kościół. Na usprawiedliwienie można jedynie powiedzieć tyle, że nauka na temat
grzechu pierworodnego i sposobu jego
dziedziczenia nie była wówczas ustalona. Wypowiedź Augustyna zmusiła
teologów do jej precyzowania. Upłynęło sporo czasu, zanim ten grzech został
zdefiniowany. Hipoteza Augustyna,
budząc żywą reakcję, przyczyniła się
do tego doprecyzowania, i z tej racji ma
swoje znaczenie w odczytywaniu nauki zawartej w Objawieniu. Augustyn
nie był nieomylny, ale kiedy próbujemy
ogarnąć tysiące jego wypowiedzi na
najróżniejsze tematy, aż dziw bierze, że
tak rzadko się mylił. Ks. Edward Staniek

Ponieważ powołujesz się na św. Tomasza i niektóre błędne jego tezy, które
zostały odrzucone przez Kościół informuję:
Ten problem rozwikłał w XIII w.
Szkot Jan Duns, który wskazał, że
uchronienie Bożej Rodzicielki od

grzechu pierworodnego dokonało się
już mocą odkupieńczego zwycięstwa
Chrystusa. W 1477 papież Sykstus IV
ustanowił w Rzymie święto Poczęcia
Niepokalanej, które od czasów Piusa V
(+ 1572 r.) zaczęto obchodzić w całym
Kościele. Również św. Tomasz padł
ofiarą diabolicznego rozumu.
Polecam artykuł jezuity Jacka Bolewskiego SJ na stronie: http://www.
it.dominikanie.pl/main/20056/np-bolewski.pdf, w którym aspekty diaboliczne w nauczaniu św. Tomasza są jasno
wykazane, ze znaczącymi przykładami doświadczeń aborcjonisty i egzorcystów dominikańskich i jest również
poruszany problem błędnych myśli św.
Tomasza o 40-dniowym życiu męskim
i 80-dniowym życiu żeńskim. Całość
publikujemy na następnych stronach
naszego czasopisma.
B.Ł.: Nie zrozumiałeś mnie dobrze,
mogę nawet napisać, że wcale. Tłumaczę więc: piszę o zapłodnionych już komórkach, z których tylko pięć procent
(około) ma szansę rozwinąć się w ciążę.
Cytat:
Człowiek otrzymał duszę – stan dokonany.
I co dalej? Co dalej z 95% dusz? Skazane na potępienie? Dlaczego nie dano
im szansy na odkrycie Chrystusa, na
zbawienie, skoro tylko przez niego możemy je uzyskać? Przecież, według Waszej wiary, Chrystus umarł na krzyżu,
by wszystkim dać szansę. Gdzież ona?
Dalej cytujesz fragment pracy
ks. Stańka. Mnie nasuwają się pytania:
1. Gdzie w Nowym Testamencie jest
mowa o Ojcach Kościoła? Wręcz

przeciwnie: Chrystus mówi:
„nie zginie jota z Prawa”, czy: nie
przyszedłem zmieniać Prawa,
lecz uzupełnić je.
2. Skoro Augustyn nie był nieomylny, skąd pewność, że i tu się nie
pomylił?
Mimo najszczerszych chęci nie
znajduję w Nowym Testamencie ani jednej wzmianki o „uchronieniu Bożej Rodzicielki” od grzechu pierworodnego.
Skąd więc to przekonanie? Dla mnie
większą wartość ma wolna decyzja
13–14-letniego dziecka, które ryzykowało ukamienowanie, hańbę, utratę
ukochanego, słowem postawiło całe
swoje życie i przyszłość w imię swojej
wiary. Za to ją podziwiam. I Józefa za
to, że uwierzył i wziął kobietę w ciąży,
również ryzykując sromotą. Takie były
wówczas poglądy i w znacznej większości zostały do dziś.
W.J.: Dzieci, które umierają bez
chrztu przeznaczone są do Raju – do
tego wniosku doszła Międzynarodowa Komisja Teologiczna w dniu
05.05.2007 r. na łamach jezuickiego
pisma „La Civiltà Cattolica”. Tradycyjne pojmowanie limbusu, czyli miejsca
w zaświatach gdzie dzieci te, oddzielone od Boga, miałyby dostępować jedynie szczęścia naturalnego, teologowie
określili mianem „przesadnie zawężonej wizji zbawienia”.
O. Ladaria w wywiadzie dla Radia
Watykańskiego między innymi powiedział :
Limbus nigdy nie został zdefiniowany jako dogmat. Katechizm Kościo-
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ła Katolickiego nie wspomina
o nim. Fakt ten wskazuje, że już
w czasie jego opracowywania
zmieniała się mentalność teologiczna. Limbus jednak obecny
był również w teologii jako owoc
wysiłku, by nie mówić, że dzieci umierające bez chrztu idą do
piekła. Twierdzili tak teolodzy
bardziej rygorystyczni, nawet
jeśli uważali, że kary przez nie
ponoszone są łagodniejsze. Odpowiedzią na ten rygoryzm była
idea limbusu.

Tyle cytatów. Więcej na ten temat
można przeczytać również w pasjonującej książce I-lustracja Niepokalanej
wydawnictwa Niepokalanów.
Biblia powstała na przełomie 4 tysięcy lat. Naiwnością byłoby sądzić, że
ta zadziwiająca zgodność treści tam
zawartych pochodzi od człowieka, co
więcej: litera tego pisma zabija, a tylko Duch daje Życie, dlatego sam tekst
Ewangelii czy Starego Testamentu to
jeszcze nie Kościół. Dopiero tradycja,
czyli słowny przekaz i nauka doktorów
Kościoła w zgodzie z Biblią, jest Słowem Boga i stąd pewność, że nauczanie dogmatyczne pochodzi od Niego,
a nie od ludzi, podkreślam biorąc pod
uwagę ten sens na przełomie tysiącleci. Dodam jeszcze tyle, że Pan Jezus
umarł za wszystkich: tych świadomych
jego ofiary i tych nie znających Go rozumem, a jedynie dobrą wolą, o której
pisałem wcześniej. Ta dobra wola wypływa z dziesięciu przykazań, na których zbudował Dobry Bóg prawa natury, a Chrystus sprawił, że Jego Ciało
i Krew to dzisiaj materia doczesności,
pod postacią chleba i wina, tak więc
każdy kto staje się tak dobry jak chleb
i tak prosty jak dziecko (również poczęte) otrzymuje zbawienie czyli powrót
do wiecznego Dobra, choć też ogromne
znaczenie ma świadomy wybór chrześcijaństwa, dla tych co otrzymują łaskę
wiary. Przez słowa podziwu dla Niepokalanej i Św. Józefa stałeś się mi bardzo
bliski.
B.Ł.: Tu znów rodzą się dylematy.
Cóż się bowiem dzieje w przypadku
ciąży mnogiej? Czy przed podziałem
pierwotnym w komórce był nadmiar
dusz, czy może jedna się podzieliła?
A bliźnięta syjamskie? Czasem mają
wspólne organy: serce, częściowo mózg.
To jedna istota, czy dwie? A jak ma się
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zachować dusza, która wstępuje
w zarodek, kiedy we wczesnym
stadium rozwoju płodu dojdzie
do połączenia się bliźniaczych
embrionów z dwóch różnych
zapłodnionych jaj? W takiej sytuacji dziecko, które wygląda na
pozór normalnie, jest w istocie
zróżnicowane genetycznie w różnych partiach ciała, na przykład
dziewczynka może zawierać genetycznie męskie tkanki swego
niedoszłego brata, tzw. potworniak. Czy więc ma również po
części jego niedoszłą duszę?
Piszecie o wyglądzie zarodka. O!
Tak! Pozwólcie, ze posłużę się cytatem:

W.J.: Profesor Christopher Tollefsen uważa, że dywagacje na temat
uduchowienia w stosunku do fission
(podziału embrionalnego), jak i fusion
(połączenia embrionalnego) można
rozwiązać przy pomocy prostej analogi do podziału ameby. Tak jak jedna
ameba dzieli się na dwie, dając początek
dwóm zupełnie nowym organizmom,
co również oznacza kres istnienia tej
pierwszej, tak również w przypadków
zarodków ludzkich, embrion w momencie podziału na dwie komórki bliźniacze przestaje istnieć i daje początek
dwóm nowym organizmom. Nie ma
więc mowy o dwóch duszach istniejących w jednym zarodku. Po zapłodnieniu mamy do czynienia z jednym
organizmem ludzkim, czyli z jedną duszą. W momencie bliźniaczego podziału, pierwszy embrion „umiera”, a w raz
z nim jego dusza wraca do domu Ojca,
a powstają dwa nowe organizmy ludzkie ze swoimi duszami. W tym sensie,
bliźniaki, które przychodzą na świat nie
są dziećmi, ale wnukami swoich prawnych rodziców, bowiem ich prawdziwym rodzicem jest człowiek-embrion,
z którego wzięły początek. W tym
miejscu dochodzimy do problemu płci
embrionów ludzkich. Otóż w takim
ujęciu widać, że sposób przekazywania życia poprzez różnorodność płci nie
jest jedynym sposobem. Ma to swoje
największe potwierdzenie w poczęciu z Ducha Św. Jezusa, ale i powyżej
można to zauważyć. Z całą pewnością
nie można zaprzeczyć godności osoby
ludzkiej, kiedy nie jest możliwe określenie płci dziecka poczętego. To, że nie
znamy płci embrionu nie oznacza, że jej
niema. Od samego początku płeć jest
określona, a nawet jeżeli byłoby przeciwnie, to płeć w takim przypadku nie
może wyrokować o nieistnieniu, bowiem życie, o którym wyrokujemy, jest
niejako przed naszymi oczami i trudno temu zaprzeczyć nie zamykając ich
i wmawiając sobie, że nic nie widzimy.
Jeżeli chodzi o bliźnięta syjamskie,
to chciałem powiedzieć, że uczestniczyłem kiedyś w pochówku takich
aniołków 4-miesięcznych i znam ich
rodziców. Z całą pewnością potwierdzam, że błędna jest teza wmawiająca
nam, że ciało wspólne jest przeszkodą dla dwóch dusz. Jeżeli byśmy temu
zaprzeczyli, to musielibyśmy uznać ludzi, którym np. transplantowano jedną nerkę (od np. kochającego małżonka) za obdarowanych w części również

pod koniec czwartego ok. 5 milimetrów.
Dość łatwo w nim teraz rozpoznać kręgowca; zaczyna bić serce o nerkowatym kształcie, dobrze widać narządy
przypominające łuki skrzelowe ryby
lub zwierzęcia ziemno-wodnego, ma
też wyraźny ogon. Wygląda raczej
jak traszka lub kijanka […]. W szóstym tygodniu embrion ma 13 milimetrów długości. Oczy wciąż znajdują
się po bokach głowy, jak u większości
zwierząt. Twarz o gadzim wyglądzie
ma połączone szczeliny w miejscach,
gdzie później wykształcą się usta i nos.
W siódmym tygodniu zanika ogon […].
W dziesiątym tygodniu twarz ma całkiem ludzki kształt […]. Nasza jedyna bezsprzeczna wyższość, tajemnica
naszego sukcesu, polega na myśleniu,
czynności typowo ludzkiej […]. Myśl
to nasze błogosławieństwo i przekleństwo jednocześnie. Czyni nas tym, kim
jesteśmy […]. Ale rozbudowana sieć
neuronów powstaje dopiero od 24. do
27. tygodnia, czyli w szóstym miesiącu
ciąży […]. Fale mózgowe o regularnych
wzorcach, typowych dla dorosłych
mózgów, pojawiają się u płodu dopiero
około 30 tygodnia ciąży niemal na początku trzeciego trymestru. U płodów
młodszych, niezależnie od tego, jak są
aktywne, mózgi nie osiągnęły jeszcze
odpowiedniej struktury. Nie potrafią
myśleć (Sagan, Druyan).

Dochodzi do tego problem letalnych
wad cewy nerwowej, np. anencephalii.
I zakończę ten przydługi wywód
propozycją: Jeżeli zarodek jest człowiekiem, to spróbujcie po katolicku pochować przedwcześnie urodzony, martwy
płód z masą urodzeniową poniżej normy. Życzę szczęścia w szukaniu kapłana, który tego dokona.
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jego duszą. Ja nawet bym z radością takie rozwiązanie przyjął, bo nadałoby
to jeszcze głębszy sens komunii i wzajemnej jedności, wprost w wymiarze
sacrum, ale to można zrozumieć wyłącznie na drodze wiary a nie rozumu.
Wynika to z sensu komunii.
Kończąc ten pasjonujący wątek,
z całej Twojej wypowiedzi, przesiąkniętej buddyjskim poczuciem cierpienia, odczułem, jeśli się nie mylę, pewien
brak akceptacji i zgody na jego istnienie
w świecie nas otaczającym, do czego
masz całkowite prawo. Katolicy jednak uwierzyli Jezusowi cierpiącemu i to
jest Kościół, który narodził się w morzu
cierpienia jakim było ukrzyżowanie.
Cierpienie nie tylko fizyczne, ale i duchowe: Jezus woła słowami psalmu 22
Starego Testamentu: „Boże mój, Boże
mój, czemuś mnie opuścił…”, a więc nasze przekonania są tak różne od buddyjskich, że nie sposób podjąć dyskusji jeżeli obie strony z szacunkiem nie uznają
prawa do własnej wiary w to, kim jest
Chrystus cierpiący. Życie w tym miejscu się zaczyna. Dla każdego chrześcijanina właśnie pojęcie śmierci, jest aktem
pełnej miłości, bowiem w każdym cierpieniu może objawić się Miłość czysta,
nie szukająca swego, wolna od jakichkolwiek interesowności, bo nie sposób
zaakceptować cierpienia, którego nie
stworzył Bóg, można je tylko przyjąć
w akcie woli, którym jest właśnie Miłość, a taką Miłością jest Bóg. W takim
spojrzeniu cierpienie nie jest przekleństwem ale darem, jedyną drogą do Boga,
po wygnaniu ze stanu wiecznej szczęśliwości, dla której Człowiek został stworzony i do której zmierza bez względu
na fazę rozwoju swojego ciała. Świat
jest wspaniały pod każdym względem,
a nie makabryczny jak próbowałeś nas
przekonać tym żałosnym opisem, który poza omamami nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To tak jak pewien
człowiek imieniem Dyzio, który patrzy
w niebo i widzi układające się z różnych
kształtów chmur zwierzęta, przedmioty lub twarze. To niema nic wspólnego
z naukowym podejściem do sprawy,
tak jak cała teoria Darwina, w którą on
sam zwątpił u schyłku życia.
B.Ł.: Właściwie powinienem skończyć dyskusję, kiedy odwołałeś się do
rzekomego rasizmu w mojej wypowiedzi. Z inwektywami dyskutować nie
sposób.

O jakim „buddyjskim poczuciu cierpienia” piszesz? To już jest podwójny
absurd, bo primo: nie mam, nie miałem
i miał nie będę, nic wspólnego z buddyzmem, po wtóre jest to wiara, która, w odróżnieniu od chrześcijaństwa,
czy jego kolebki: judaizmu, nie uważa
cierpienia za coś pozytywnego, wręcz
przeciwnie. Dalej znów rozumujesz źle.
NB to nie dyskusja o wyższości jednej
religii nad jakąś inną, bo według mnie
i mojego wyznania, nie ma między nimi
żadnej różnicy, o ile nie czynią z człowieka zwierzęcia lub bezwolnej marionetki. Powiem tylko tyle: gdybyś wiedział więcej o buddyzmie, niż tylko to,
że jest, nigdy nie napisałbyś tego i nie
odcinał się tak stanowczo o tej religii.
Twój wywód o pochwale śmierci
jest cokolwiek dziwny. Pierwszymi słowami Boga do Adama i Ewy nie było
umrzyjcie, ale mnóżcie się. Twórzcie
życie, nie śmierć. Dalej „czyńcie sobie
Ziemię poddaną”, by być na niej szczęśliwymi (w domyśle). Dalej, słoneczko
drogie, już zaczynasz mnie obrażać.
[…] Porównujesz mnie do niejakiego
Dyzia. Owszem, Dyzio mógł ulec omamom podobieństwa. Nie ulega jednak
wątpliwości, że widział chmury. Ty, patrząc w niebo nauki nawet chmur nie
dostrzegasz. „Rewelacja” o odrzuceniu
Teorii Ewolucji przez samego jej twórcę jest właśnie tym, co widzisz, bo fakt
taki nigdy nie miał miejsca! To bzdura
wymyślona przez kreacjonistów. Przypominam, że Kościół Teorię przyjął
i zaakceptował. NB w żadnym punkcie
nie jest sprzeczna z biblijnymi opisami
stworzenia świata. Wystarczy mieć
odrobinę wiedzy i umieć jej użyć.
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W.J.: Faktycznie wyraziłem się
mało precyzyjnie. Chodziło mi o buddyjską niezgodę na cierpienie jednak
dalej można było to wyczytać przy
odrobinie dobrej woli. Moim zamiarem
nie było obrażanie kogokolwiek, a już
na pewno nie Ciebie i nigdy nie nazwałbym cię słoneczkiem, bo było by to, co
najmniej obłudne w takim kontekście.
Natomiast napisałem o rasistowskiej
koncepcji świata, a nie że jesteś rasistą, każdy popełnia błędy. Cieszy mnie
jednak fakt, że tą ideologię uznajesz za
inwektywę, bo są tacy dzisiaj ludzie na
ziemi, którzy w ostatnich latach szczycą się tymi poglądami.
Jeżeli chodzi o Darwina, to pragnę
Ci tylko przytoczyć jego słowa:

Czy więc to kreacjoniści, to
są tacy źli ludzie, którzy kłamią
w żywe oczy, czy może złe intencje biorą tutaj górę, po prostu
w chęci prze-argumentowania
za wszelką cenę, nawet za cenę
prawdy?
I jeszcze jedno:
Oko, jako jeden z najbardziej złożonych organów, było
symbolem i źródłem dylematu
Darwina. Jest to organ, który
nie może funkcjonować w stanie połowicznym – a tylko jedynie jako produkt końcowy. […] Żadna
pojedyncza zmiana, żadna pojedyncza
część organu bez pozostałych składowych, nie może funkcjonować, a działanie doboru naturalnego wydaje się
być bez znaczenia w sytuacji, kiedy
„nie wiadomo”, do czego zmiany ostatecznie prowadzą, jaka ma być funkcja
przyszłego organu, jakie jest kryterium
jego użyteczności czy przeżywalności.
Są również inne, podobnie prowokujące przykłady organów i procesów, które
wydają się przeciwstawiać roli przypisywanej doborowi naturalnemu… Jak
zatem może działać dobór „nie wiedząc”, jaki będzie produkt końcowy i cel
odbywających się procesów, w sytuacji
kiedy „kryterium doboru” jest ta właśnie użyteczność końcowa dla organizmu (G. Himmelfarb, Darwin and the
Darwinian Revolution, Doubleday, Garden City, New York 1959, s. 320–321).

Przypuszczenie, że oko ze wszystkimi niezrównanymi jego urządzeniami
dla nastawiania ogniskowej na rozmaite odległości, dla dopuszczenia rozmaitych ilości światła oraz dla poprawiania
sferycznej i chromatycznej aberacji mogło zostać utworzone drogą naturalnego doboru, wydaje się – zgadzam się na
to otwarcie – w najwyższym stopniu
niedorzeczne (K. Darwin, Dzieła wybrane, tom II: O powstawaniu gatunków
drogą doboru naturalnego, PWRiL, Warszawa 1959, s. 179).

następnie Darwin rozpoczął spekulacje na temat możliwości powstania oka
na drodze ewolucji. Jednak nie ma żadnych danych na poparcie takiej możliwości.
Karol Darwin w swym liście do Asy
Graya w lutym 1860 r. wyrażał swoje
obawy na temat powstania oka w wyniku ewolucji.

Poza tym teoria to tylko teoria ona może być prawdziwa albo i nie.
Natomiast wiara to nie teoria a przekonanie o prawdzie doświadczanej
osobiście i potwierdzonej znakami takimi jak choćby życie o. Pio, czy opisywane w Ewangeliach cuda, również
współcześnie tak jak w Fatimie, które
widziało 50 tys. zgromadzonych ludzi
tzw. „Cud słońca” oraz śpiące (nie ulegające rozkładowi w szklanej trumnie)
ciało św. Bernadety Soubirou, która
przekazała treść orędzia o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi
Panny w parę lat po jego ogłoszeniu excatedra przez papieża. Ta prosta pasterka nie mogła znać dociekań teologicznych pomiędzy św. Tomaszem a Janem
Dunsem, a już na pewno nie mogła
znać ogłoszonego Dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi
Panny konstytucją apostolską Ineffabilis Deus 8 grudnia 1854 r. przez papieża
Piusa IX.
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Program duszpasterski
Zacznę przekornie: tytuł Angelicus, nadawany św. Tomaszowi
z Akwinu, wcale nie wyklucza
„diaboliczności”, jeśli także diabeł w tradycyjnej wizji był i jest
aniołem. Ponadto, diabeł spełnia
służebną rolę w dziejach zbawienia. Nie myślę tutaj o roli symbolicznej postaci advocatus diaboli w udowadnianiu świętości
„nie wprost”, przez odrzucanie
przeczących jej argumentów…
Odwołuję się raczej do słów Jana
Pawła Wielkiego z ostatniej jego
książki Pamięć i tożsamość, gdzie
Ojciec Święty zauważał odważnie, że
w układzie ludzkiego bytowania zło
w jakimś sensie jawi się jako potrzebne
– jest potrzebne o tyle, o ile daje okazję
do dobra1.

Jeśli więc ukażę diaboliczne elementy w nauce św. Tomasza na temat tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, będzie mi przyświecało pytanie, w jakim
sensie było to potrzebne, by stąd objawiło się większe dobro.
Co do „diaboliczności” w ogólności,
przed odniesieniem jej w szczególności
do św. Tomasza trzeba jeszcze jednego wyjaśnienia: nie jest ona, jak by się

Niekończąca się nauka św. Tomasza
„Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie
rozdziela” (Mt 19,6).
Nieporozumienie ze strony Tomasza co do niepokalanego poczęcia Maryi kryje w sobie niesłuszne rozłączanie
kilku spraw, odnoszących się do teologicznej antropologii, czyli wizji natury
ludzkiej w świetle Chrystusowej łaski.
Skupiam się od razu na Tomaszowym
ujęciu początku Matki Jezusa, by na
tym przykładzie wskazać ograniczenia jego ogólniejszej wizji. Rozważam
jedynie wypowiedzi Sumy teologicznej
na ten temat i nie wchodzę w kwestie
historyczne, w jakiej mierze spojrzenie
Tomasza na niepokalane poczęcie Maryi zmieniało się w jego twórczości2.
Temat niepokalanego poczęcia pojawia się w Sumie w części III, w zagadnieniu 27, poświęconym „uświęceniu” (sanctificatio) Maryi, zwłaszcza
w związku z pytaniem art. 2: „Czy Najświętsza Maryja Panna była uświęcona przed animacją” ( fuerit sanctificata
ante animationem) 3. Samo pytanie kryje
w sobie kilka problemów. Wspomniana
„animacja” jest pojmowana przez Tomasza jako połączenie duszy z ciałem,
i to w ten sposób, że ciało już istniało
wcześniej i dopiero w momencie, kiedy
było do tego przygotowane, dołączała

do niego dusza. Tego rodzaju wizja reprodukuje koncepcję arystotelesowską;
i choć Tomasz dokonał ważnych uzupełnień tej wizji, zwłaszcza w kwestii
nieśmiertelności duszy 4, to jednak nie
uznał za stosowne dopełnić ją w kwestii
początku człowieka. Dlatego w Tomaszowej wizji zauważamy napięcie: z jednej strony dopiero animacja pozwala
mówić o poczęciu człowieka jako istoty duchoworozumnej, różnej od zwierzęcia, z drugiej strony zakłada się, że
można mówić o człowieku przed animacją – samo pytanie, czy Maryja była
uświęcona przed animacją, wydaje się
zakładać, że w ogóle „była”, gdyż inaczej
pytanie dotyczyłoby osoby nieistniejącej…
Ograniczenie wizji Tomasza co do
początku człowieka wiąże się przeto
ze zbytnim rozdzielaniem ciała i duszy. Próbował on, owszem, uwzględnić
biblijną wizję ludzkiej jedności cielesnoduchowej, ale oddalał się od niej, ulegając wpływowi Filozofa, zresztą nie tylko w poczęciu człowieka, lecz i w jego
końcu, choć słusznie zauważał, że anima separata, czyli dusza rozdzielona od
ciała, które ożywiała przed śmiercią,
nie jest człowiekiem, skoro brakuje nowej cielesności5.

Doktor Angelicus
wydawało, przeciwieństwem dobroci,
tylko stanowi przeciwieństwo „symboliczności”: z jednej strony mamy po grecku synballein (składać, łączyć, wrzucać
razem), z drugiej strony właśnie diaballein (rozkładać, rozłączać, odrzucać)… Znaczenie potoczne tych pojęć
przeniosło się w Ewangelii na przeciwieństwo „rozważania”, szukającego
dobra w łączeniu różnych faktów (na
przykładzie Maryi: Łk 2,19), a z drugiej strony „oskarżenia” jako wskazania
na rozłączające, rozkładające działanie
(por. Łk 16,1). Szukając u św. Tomasza
diabolicznych elementów, usiłuję rozróżnić: nie zamierzam oskarżać, ale
pokazuję, gdzie on sam rozłącza to, co
powinno pozostać złączone. Mówiąc
inaczej, jego rozważania stają się diaboliczne, gdy sprzeciwiają się przykazaniu
Jezusa dotyczącego początku człowieka, zwłaszcza jego pierwotnej jedności:
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 Por. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Wyd. Znak, Kraków 2005, s. 24.
2
 Por. Skrót zarysu teologii (Sumy teologicznej)
św. Tomasza z Akwinu, F. W. Bednarski OP,
t. II: Dominikanie, Kraków 1997, s. 350. Na
temat opinii Akwinaty co do niepokalanego
poczęcia czytamy tu: „Św. Tomasz początkowo opowiadał się za tym przywilejem
Matki Bożej, później zaczął się wahać, a pod
koniec życia wypowiadał się za niepokalanym poczęciem”. Na potwierdzenie takiej
oceny przytacza się pracę: J. F. Rossi, Quid
senserit S. Thomas de immaculata Virginis
conceptione?, Piacenza 1955.
3
 Summa theologica III,27,2; por. polskie wydania: Skrót zarysu teologii…, t. II, s. 349n.; także wcześniejsze wydanie: Św. Tomasz, Suma
teologiczna, t. 25: Bóg-Człowiek Syn Maryi
(III, q. 16–37), tł. i obj. S. Piotrowicz, London
1964, 152n. Posługuję się obydwoma przekładami, dokonując w nich własnych adaptacji.
4
 Pokazuje to dobrze: J. Ratzinger, Śmierć i życie wieczne, tł. M. Węcławski, IW Pax, Warszawa 1986, s. 167n.
5
Por. tamże, s. 197n.
6
Summa theologica, III,33,2.

1

To rozdzielanie – zamiast uważnego, słusznego rozróżniania – ciała i duszy wiąże się w myśli Tomasza z innym
rozdzielaniem – człowieczeństwa Jezusa Chrystusa i naszego. Do ciasnego
spojrzenia filozoficznego (zbytniej –
mimo wszystko! – zależności od Arystotelesa) dochodzi wąskie spojrzenie
teologiczne, które nie docenia tego, że
w świetle Wcielenia staje się możliwe
nowe spojrzenie na ludzką cielesność.
W przypadku Jezusa Tomasz przyjmuje animację w momencie poczęcia
na tej podstawie, że skupia się tu na
działaniu Boskiego Logosu: Jemu przypisuje „natychmiastowe” (in instanti)
przygotowanie ciała do przyjęcia duszy,
która wobec tego mogła być przyjęta
„w pierwszej chwili” (in primo instanti),
czyli w momencie poczęcia6. Tomasz
jednakże nie bierze pod uwagę możliwości, że to słuszne spojrzenie daje się
rozszerzyć także na innych ludzi. Łą-

Niekończąca się nauka św. Tomasza
czy on tu w działaniu Logosu dwie perspektywy: z jednej strony spojrzenie
„chwilowe” w sensie wykraczającym
poza czas i zakładającym odwieczne przeznaczenie w obrębie Logosu do
wcielenia w Jezusie, z drugiej strony
działanie w czasie, w Jego „poczęciu”.
Wprawdzie obie perspektywy obejmują
w przypadku Jezusa zgodnie z Pismem
Świętym element wyjątkowy: osobowe
wcielenie Logosu i dziewiczy charakter
Jego poczęcia. Jednak obie perspektywy
łączą się także w przypadku innych ludzi, choćby w świetle Listu do Efezjan,
gdzie mówi się o „naszym” wybraniu
w Chrystusie „przed założeniem świata” (Ef 1,3); dzięki tej jedności z Chrystusem można mówić o „nas” już od
początku zaistnienia w czasie – w momencie poczęcia, w którym cielesność
staje się „nasza” dzięki duszy.
Zauważmy, że rozważania Tomasza nasuwają dodatkowe argumenty
za tym łącznym, a nie rozdzielającym
spojrzeniem na poczęcie człowieka
w Chrystusie. Jako argument za moż-

w Jezusie Chrystusie, którego wcielenie
miało być dopełnieniem stworzenia,
została podjęta przez Dunsa Szkota.
Nie przypadkowo temu samemu teologowi zawdzięczamy decydujący przełom w teologicznej recepcji tajemnicy
niepokalanego poczęcia Maryi. Tu dochodzimy do kolejnej, może najgłębszej
trudności, niepozwalającej Tomaszowi
na przyjęcie Maryjnej tajemnicy. Dla
Akwinaty, podobnie jak dla Augustyna
i wielu innych teologów, powszechność
zbawienia dzięki Jezusowi zakładała
wcześniejszą powszechną grzeszność
ludzkości na skutek grzechu Adama.
Dlatego, dodaje Tomasz, gdyby Matka
Chrystusa była uświęcona od samego
poczęcia, wtedy Jego
zbawienie byłoby Maryi niepotrzebne. Byłoby to wszakże czymś niewłaściwym, gdyby Chrystus, mówiąc słowami św. Pawła, nie był „Zbawicielem
wszystkich ludzi” (1 Tm 4,10)8.

Dodajmy do tego wywodu: dopiero
„konkurencyjna” wizja Dunsa Szko-

Program duszpasterski
Akwinata przyjmował tę drugą
prawdę, zwaną tradycyjnie kreacjonizmem10, ale zauważmy:
nie widział on problemu w tym,
że bezpośrednie działanie Boga
w początku Maryi miało się
wiązać ze skażeniem Jej duszy…
Tymczasem obecnie należy wyraźniej przyjąć, że to bezpośrednie działanie Boga właśnie jako
stworzenie w Chrystusie daje
duszy już od początku świętość,
którą możemy nazwać „łaską
pierworodną”; jedynie „pośredni” element, związany z grzechem Adama, wprowadza także do
duszy „grzech pierworodny” – dlatego
początek ludzkiego życia należy pojmować jako jedność obu elementów,
świętego i grzesznego, co wymaga następnie w życiu pogłębionego działania
łaski, poczynając od chrztu świętego.
W przypadku Maryi także ten drugi
element, związany z grzechem pierworodnym, winien być uznany za nieobecny ze względu na Jej szczególną jedność

czy diabolicus?
liwością „uświęcenia” Maryi przed animacją przytacza on m.in. biblijne słowo
Boże o powołaniu proroka:
Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś
na świat, uświęciłem [sanctificavi] cię
(Jr 1,5).

Zamiast uwzględnić poetycki paralelizm tej wypowiedzi, domagający
się łącznego spojrzenia na oba wersy,
Akwinata znowu rozłącza: cytuje tylko drugą część paraleli, by następnie
przeciwstawić obie, odnosząc pierwszą
część do odwiecznego przeznaczenia,
a drugą do uświęcenia w czasie7. Tymczasem odwieczne poznanie wiąże się
właśnie z uświęceniem, choćby w czasie
miało się ono objawić dopiero później.
To połączenie przeznaczenia z uświęceniem odnajdujemy znowu w hymnie
Listu do Efezjan, gdzie nasze odwieczne
wybranie i przeznaczenie w Chrystusie zmierza w czasie do tego, byśmy byli
„święci i niepokalani” (Ef 1,4).
Pogłębiona wizja nowotestamentowa, łącząca nasze człowieczeństwo
i uświęcenie z odwiecznym wybraniem

ta, mająca również oparcie biblijne,
pozwoliła nie tylko złączyć zbawienie
z tajemnicą uświęcenia jako stworzenia
w Chrystusie, ale także na rozpoznanie
tej tajemnicy w niepokalanym poczęciu Maryi.
W argumentacji Tomasza przeciwko niepokalanemu poczęciu Matki Jezusa doszło do jeszcze jednego
rozłączenia, które było konsekwencją
wspomnianego rozdzielenia w Logosie
poczęcia Chrystusa i poczęcia innych
ludzi w Nim stworzonych. Nie wolno
rozdzielać, ale należy rozróżniać, jak
to czyni dzisiaj Kościół, uznając poczęcie każdego człowieka za „natychmiastowe” połączenie duszy i ciała, jednak
uznając zarazem, że jedynie w przypadku duszy należy mówić o „bezpośrednim” działaniu Stwórcy 9. Już

Tamże III,27,1–2.
Tamże III,27,2.
9
 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotinum, Poznań 1994, n. 366; por. także
KKK 382.
10
 Por. R. Otowicz, Etyka życia. Bioetyczny i teologiczny kontekst problematyki życia poczętego, WAM, Kraków 1998, 152n.
7
8

z Jezusem Chrystusem. I tu musimy
znowu zwrócić się przeciwko Tomaszowi, który bronił „godności” Chrystusa w dwojaki, zgoła przeciwstawny sposób: z jednej strony przyjmując
świętość Jego Matki w dziewiczym poczęciu, z drugiej strony podtrzymując
grzeszność Jej poczęcia…
Wszystkie przytoczone przykłady
„rozłączania” przez Tomasza tego, co
w świetle pogłębionej wizji teologicznej
uznać należy za złączone przez Boga
w Chrystusie, pozwalają mówić o „diaboliczności” jego teologii w kwestii niepokalanego poczęcia Maryi.
Na zakończenie wskażę jeszcze dwa
elementy „diaboliczne” – w dodatkowym sensie, który, nie ukrywam, wpłynął istotnie na mój wybór tego właśnie
określenia wizji Tomasza.
W pierwszym przypadku mamy
zdarzenie z okresu, gdy Maryjny dogmat nie został jeszcze ogłoszony, choć
istniało już w Kościele święto Niepokalanego Poczęcia i nie wolno było
kwestionować tej tajemnicy, także dominikanom, którzy wcześniej z nią
polemizowali w ślad za Tomaszem.
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Program duszpasterski
Oto w 1823 roku we włoskiej miejscowości Ariano Irpino dwóch ojców dominikańskich wpadło na pomysł, aby
podczas egzorcyzmu nad 11-letnim
chłopcem zażądać od złego ducha, by
wykazał, że Maryja była niepokalanie
poczęta. Stała się rzecz oszałamiająca:
Jakby sama Niepokalana zniewoliła
złego ducha tak bardzo, że przemówił
w Jej imieniu! Wypowiedź – przez usta
opętanego chłopca, który był analfabetą – przybrała formę sonetu, niezwykle
kunsztownego pod względem rymu
i rytmu. Gdy po latach ogłoszony został
dogmat, 8 grudnia 1854 roku, utwór dotarł do Piusa IX, którego bardzo poruszył. Oryginalne brzmienie tekstu wywiera w istocie wielkie wrażenie11:
Vera Madre son io di un Dio che è
Figlio e son figlia di Lui, benchè sua Madre. Ab aeterno nacqu’Egli ed è mio Figlio, nel tempo io nacqui, eppur Gli sono
Madre.
Egli è il mio Creator ed è mio Figlio;
son io sua creatura e Gli son Madre. Fu
prodigio divin l’essere mio Figlio un Dio
eterno, e me d’aver per Madre.
L’essere quasi è comun fra Madre
e Figlio perché l’esser dal Figlio ebbe la
Madre e l’esser dalla Madre ebbe anche
il Figlio.
Or, se l’esser dal Figlio ebbe la Madre, o s’ha da dir che fu macchiato il
Figlio, o senza macchia s’ha da dir la
Madre.

Skomentuję to najpierw żartobliwie: skoro nawet zły duch musiał ustąpić wobec tajemnicy Niepokalanego
Poczęcia, tym bardziej możemy przy11

 Włoski tekst w: G. Amorth, Nuovi racconti
di un esorcista, Roma 1992, s. 219. Por. Tenże, Nowe wyznania egzorcysty, tł. W. Zasiura,
Wyd. Św. Pawła, Częstochowa 1998, s. 221n.
Oto możliwie najwierniejszy przekład, odbiegający po części od polskiego wydania:
„Jestem prawdziwą Matką Boga, który jest
Synem / i jestem Jego córką, chociaż Jego
Matką. / Ab aeterno narodził się On, a jest
moim Synem, / ja narodziłam się w czasie,
jednak jestem Mu Matką. / On jest moim
Stworzycielem i jest moim Synem; / ja jestem Jego stworzeniem i jestem Mu Matką. / Było Boskim cudem istnienie wiecznego Boga / jako mego Syna i posiadanie mnie
jako Matki. / Istnienie jakby jest wspólne
między Matką a Synem, / gdyż Matka miała istnienie od Syna / a istnienie od Matki
miał także Syn. / A zatem, jeśli Matka miała istnienie od Syna, / to albo trzeba uznać,
iż Syn był pokalany, / albo trzeba uznać
Matkę za niepokalaną”.
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Niekończąca się nauka św. Tomasza
jąć, że nauczanie św. Tomasza pod tym
względem nie skończyło się na tym, co
głosił on na ziemi… Natomiast poważniej: od strony teologicznej uderza w sonecie to, że niepokalane poczęcie Maryi
zostało złączone z Wcieleniem jako poczęciem Syna Bożego. Jeszcze bardziej
zadziwia ostatni, decydujący wniosek:
skoro Matka miała istnienie od Syna
Bożego, któremu dała istnienie jako
swojemu Synowi, to całe Jej istnienie –
także w poczęciu – musi być niepokalane. Mówiąc inaczej, w niepokalanym
poczęciu Maryi jest istotne to, że Jej
stworzenie jako pochodzenie od Chrystusa stanowi zapowiedź Wcielenia –
Jego pochodzenia z Niej jako Matki. To
zaś otwiera – w świetle niepokalanego poczęcia Maryi – na prawdę także
naszego stworzenia w Chrystusie. Nie
pojawia się On dopiero po Adamie jako
zbawiający od powszechnej grzeszności, lecz objawia się raczej jako prawdziwy początek stworzenia – jako bardziej
„pierworodny” niż grzech, skoro jest

się do świadectwa serbskiego lekarza,
Stojana Adasevicia. Najpierw był on
specjalistą od aborcji, którą pojmował
jako zabieg chirurgiczny podobny do
wycięcia ślepej kiszki; dokonał ich wiele tysięcy, natomiast obecnie jeździ po
świecie, by przestrzegać przed ogromnym złem, jakie dzieje się przez zabijanie dzieci nienarodzonych. Był także w Polsce, występował w telewizji,
a prasa przytoczyła jego poruszające
świadectwo, gdzie opisał szczegóły swego nawrócenia14. Decydujące były sny,
wielokrotnie powracające, w których
widział dzieci, bawiące się radośnie na
pięknej łące – kiedy jednak próbował
się do nich przybliżyć, one przerażone
uciekały, nazywając go mordercą. Twarze niektórych dzieci wydawały mu się
znajome; ponadto widział w tych snach
człowieka w czarnym ubraniu, który
przypatrywał się z boku, a raz pomógł
wyrwać się dziecku, gdy lekarz próbował je zatrzymać. Kolejnej nocy lekarz
postanowił, że

Pierworodnym wobec każdego
stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone.

we śnie podejdzie do „czarnego człowieka” i zapyta go, kim jest. Tak też zrobił.
Zagadnięty nieznajomy odpowiedział:
„Moje imię i tak ci nic nie powie”. Kiedy
jednak doktor upierał się, tamten odpowiedział: „Nazywają mnie Tomaszem
z Akwinu”. Jego imię rzeczywiście nic
nie mówiło Adaseviciowi. Słyszał je po
raz pierwszy. Człowiek w czerni kontynuował: „A dlaczego nie zapytasz,
kim są te dzieci? Nie poznajesz ich?”.
Kiedy lekarz zaprzeczył, Tomasz odpowiedział: „Nieprawda. One ciebie znają bardzo dobrze. To są dzieci, które ty
zabiłeś podczas aborcji”. „Jak to? – zaprzeczył Adasević. – Przecież one są
duże, a ja nigdy nie zabijałem narodzonych dzieci”. „To nie wiesz, że tu, w eschatonie, po drugiej stronie, wszystkie
dzieci rosną?” – zapytał Tomasz. Doktor nie dawał za wygraną: „Przecież nie
zabiłem dwudziestoletniego człowieka”. Tomasz odpowiedział: „Zabiłeś go
dwadzieścia lat temu, kiedy miał trzy
miesiące”. I wtedy nagle Adasević przypomniał sobie, do kogo jest podobny
ten dwudziestoletni chłopak i te dwie
dziewczynki – do jego bardzo dobrych
znajomych, którym przed laty robił
aborcje.

Dlatego też On właśnie może być
uznany w nas za źródło „pierworodnej łaski”, działającej głębiej od grzechu
pierworodnego, co potwierdza w naszym życiu sakramentalne jej przyjęcie
na chrzcie świętym12.
Drugi przykład „diabolicznego”
wymiaru wizji św. Tomasza wiąże się
z problematyką grzesznej aborcji. Mogło się wydawać, że jego związanie
początku człowieka nie z poczęciem,
tylko z późniejszą animacją, pozwalało traktować usunięcie płodu „bez
duszy” nie jako zabójstwo…13 Wprawdzie trudno jest uznać poglądy samego Tomasza za bezpośrednią zachętę
do aborcji, jednak odsuwanie początku
człowieka na późniejsze miesiące mogło prowadzić i prowadziło do bagatelizowania tego „zabiegu”. Tutaj odwołam
 Kol 1,15n. Więcej w: J. Bolewski, Grzech jako
pierworodny?, „Collectanea theologica” 64
(1994) nr 3, s. 11–26, szczeg. 16n.; por. Tenże, Biała Bogini, Czarna Madonna… Maryjne światło w ezoterycznym odcieniu, Wyd.
Rhetos, Warszawa 2005, s. 265–288.
13
 Wizja Tomasza niekoniecznie prowadzi do
takiego wniosku – por. R. Otowicz, Etyka
życia, s. 154.
14
 Por. „Rzeczpospolita” 279/2003 (1 grudnia),
s. A9; stąd pochodzą dalsze szczegóły i cytaty.
12

Niekończąca się nauka św. Tomasza

Program duszpasterski

św. Tomasza, do tego, jak sam Adasević
po latach zrozumiał jego miejsce w swoich snach i przebudzeniunawróceniu.
Prasowe świadectwo dopowiada:
Na starość zaczął interesować się
Tomaszem z Akwinu, o którym jeszcze do niedawna nie miał pojęcia. Zastanawiał się, dlaczego we śnie zobaczył właśnie jego, a nie któregoś ze
świętych prawosławnych. W jednym
z pism Tomasza odnalazł fragment,
w którym Akwinata utrzymywał, że
życie ludzkie zaczyna się czterdzieści
dni po zapłodnieniu w przypadku płodu męskiego oraz osiemdziesiąt dni po
zapłodnieniu w przypadku płodu żeńskiego. „A kim jest dziecko przez pierwsze dni po poczęciu? Nikim? – pyta
Adasević i odpowiada: – Myślę, że to,
co Tomasz napisał, nie daje mu spokoju po drugiej stronie. I dobrze, bo dzięki
temu on nie dał mi spokoju”.

Tak oto nauka św. Tomasza nie
skończyła się z jego śmiercią. On sam
po przejściu na „drugą stronę” nauczył
się czegoś nowego – w kwestii początku
ludzkiego życia, także co do Niepokalanego Poczęcia. Jego przykład poucza
nas, że nauka jest otwarta na przyszłość
– ważne prawdy teologicznej antropologii czekają ciągle na zgłębienie.
Jacek Bolewski SJ Bobolanum

To świadectwo rzuca światło na tajemnicę nie tylko początku, ale także
końca życia ludzkiego – jest ważne dla
protologii i eschatologii, dlatego warto
je zgłębiać. Ale tu powróćmy jeszcze do
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W naszej wspólnocie

Dzieci naszej wspólnoty,
które przyjęły Sakrament Chrztu Świętego

1. Michał Hubert Maciejewski
syn Marcina i Hanny z d. Brząkalik
2. Mateusz Maciej Ulanecki
syn Dariusza i Małgorzaty z d. Landowskiej
3. Amelia Hebda
córka Marcina i Martyny z d. Mięso
4. Seweryn Fabian Pieprzyca
syn Krzysztofa i Iwony z d. Turchan
5. Amelia Zuzanna Toroń
córka Krzysztofa i Ewy z d. Tarnowskiej
6. Amelia Anna Wróbel
córka Piotra i Aleksandry z d. Krok
7. Jagoda Anna Walo
córka Grzegorza i Doroty z d. Gaweł
8. Jagoda Maria Skrzekut
córka Witolda i Marty z d. Stachoń
9. Martyna Jagoda Rychtarczyk
córka Marcina i Ewy z d. Skowron

Życzymy tym maleństwom obfitych łask Bożych, a ich
rodzicom i rodzicom chrzestnym wiary prawdziwej w codzienną wielką miłość Boga.

Pary, które zawarły
saktamentalny związek małżeński

1. Tomasz Paweł Łach i Katarzyna Paulina Sądel
2. Marcin Krzysztof Baryła i Monika Irena Trzos
3. Piotr Krzysztof Pasternak i Katarzyna Maria Kokoszka
4. Krzysztof Wiesław Śleboda i Anna Bogumiła Mietła
5. Wojciech Michał Frąś i Agnieszka Joanna Orzeł
6. Bartosz Stanisław Leksa i Izabela Jadwiga Kozub
7. Przemysław Stanisław Więcław i Katarzyna Elżbieta Satała
Z całego serca życzymy młodym małżonkom miłości
cierpliwej, łaskawej, która nie zazdrości i nie szuka swego.
Miłości, która nigdy nie ustaje.

Odeszli do Pana
1.
2.
3.
4.
5.

Aleksander Lubiński z ul. Grzybowej
Stanisław Trzos z ul. Wesołej
Ryszard Zając z ul. Zabierzowskiej
Tadeusz Biernat z ul. Piaskowej
Piotruś Grzebała z ul. Słonecznej

Pan jest Zmartwychwstaniem i Życiem. Kto w niego wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

Lista życzeń osieroconych rodziców
Magdalena Harrison (wybrane)

1. Chciałabym, by moje dziecko nie umarło. Chciałabym je
mieć z powrotem.
2. Chciałabym, byś się nie bał wymawiając imię mojego
dziecka. Moje dziecko istniało i było dla mnie bardzo
ważne. Potrzebuję usłyszeć, że było ono ważne także dla
Ciebie.
3. Jeśli płaczę lub reaguję emocjonalnie, gdy mówisz o moim
dziecku chciałabym, byś wiedział, że to nie dlatego, że
mnie ranisz. Czuję wówczas, że pamiętasz; czuję twoją
troskę! Śmierć mojego dziecka jest przyczyną moich łez.
Rozmawiasz ze mną o moim dziecku, pozwoliłeś mi podzielić się smutkiem. Dziękuję Ci za to.
7. Wiem, że często o mnie myślisz i się modlisz. Wiem, że
śmierć mojego dziecka boli Cię także. Chciałabym o tym
wiedzieć: powiedz mi to przez telefon, napisz list lub
uściśnij mnie.
10. Chciałabym, byś nie oczekiwał ode mnie „nie myślenia
o tym” lub „bycia szczęśliwą”. Nie sprostam żadnemu
z tych oczekiwań przez długi czas.
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Wartościowe strony internetowe

Kalendarium

11. Nie chciałabym, byś traktował mnie jak „obiekt litości”,
chciałabym jednak byś pozwolił mi na smutek. Zanim się
„wyleczę” to musi boleć.
16. Zaproponuj od czasu do czasu pojechać ze mną na cmentarz, zapalić lampkę, pomilczeć chwilę. Nie za często,
tylko czasami. Daj mi znać, że pamiętasz.
19. Nie mów: jesteś młoda, będziesz miała kolejne dzieci. Być
może będzie mi dane cieszyć się jeszcze niejednym dzieckiem, najpierw jednak muszę opłakać to, które odeszło.
I żadne inne dziecko mi go nie zastąpi.
20. Najważniejsze: Wspomnij czasem o moim dziecku. Nie
udawaj, że nie istniało. Słowa mniej bolą niż uporczywe
milczenie.
Beata Mądra
na podstawie: www.dlaczeg o i www.poronienie.pl

N

ie ma takiej małej stópki, która nie zostawiłaby
śladu.

Dzień

W naszej wspólnocie
Jeśli nie wiesz, co powiedzieć, to mogę Cię zapewnić, że najprostsze
„bardzo mi przykro” jest
odpowiednie. Nie mów,
że nic się nie stało, że dobrze się stało, bo…, nie mów, że
wiesz, co czują osieroceni rodzice. Jeśli ci, którzy stracili dziecko, płaczą, pozwól im na to. Jeśli chcą mówić o tym, co się stało
– usiądź i wysłuchaj. Tylko tyle
i aż tyle możesz zrobić. Jeśli możesz, zaproponuj pomoc – proste,
konkretne czynności: zajęcie się
dzieckiem, zrobienie zakupów, prania,
pomoc w przygotowaniu posiłku.
Bardzo często, na pytanie „Czy
mogę w czymś pomóc?” usłyszysz
odpowiedź przeczącą.
Śmierć nienarodzonego dziecka lub noworodka odciska swój
ślad na całej rodzinie, włączając
w to dzieci. Często zdarza się, że
dorośli pomijają w procesie żałoby dzieci, ponieważ z jednej strony chcą je chronić przed tym, co
sami przeżywają, z drugiej nie
doceniają głębi przeżyć uczuciowych swych dzieci. Pojawia się
pytanie, co i jak mówić dzieciom
w sytuacji poronienia przez matkę lub śmierci noworodka? Każde dziecko jest w stanie asymilować doświadczenie związane
ze śmiercią innych osób w granicach własnego okresu rozwojowego. Jest rzeczą bardzo ważną,
aby uważnie słuchać pytań dzieci
i na nie odpowiadać. Cisza wokół
śmierci pozbawia dziecko możliwości dzielenia się swoimi uczuciami, pozostawiając go w lęku
o matkę, która jest często smutna.
Ważne jest, aby rodzice stwarzali
atmosferę przyzwolenia na rozmawianie o tym, co przeżywa rodzina.
15 października, Dzień Pamięci
Dziecka Utraconego dla wielu rodziców jest dniem szczególnym, bo dniem
pamięci o ich dzieciach, które odeszły,
a nie ma dla nich miejsca w społeczeństwie. Jest wiele kobiet, które nie przyznają się nawet przed najbliższą rodziną, że poroniły. Wciąż jeszcze o wielu
sprawach nie potrafimy głośno mówić…

Dziecka Utraconego

Dla kobiety pragnącej mieć
dziecko poronienie samoistne
jest jedną z najbardziej traumatycznych sytuacji. W Polsce co roku dotyka ono ok. 40 000 kobiet, niezależnie
od ich wieku, stanu zdrowia oraz dbałości o siebie i dziecko. Poronienie samoistne nie jest karą, jest wydarzeniem, na
które w większości przypadków nie ma
wpływu ani kobieta, ani lekarze, bowiem mimo najwspanialszego postępu
medycyny, zawsze część ciąż kończyć
się będzie dramatycznie przedwcześnie.
Nie umniejsza to jednak bólu rodziców po stracie.
www.poronienie.pl i www.
dlaczego.pl to strony opracowane, by przez artykuły dotyczące
żałoby, pomocy psychologicznej,
wykazy koniecznych badań, akty
prawne oraz linki do materiałów
związanych z tym tematem pomóc kobietom po stracie dziecka
w uzyskaniu potrzebnych informacji oraz w przygotowaniu się
do kolejnego macierzyństwa.
Niestety, tematycznie poronienia są często wiązane z problemem aborcji. Niestety, bo takie
zestawienie jest bolesne dla rodziców dziecka, na które czekali
i którego pragnęli, a które zmarło.
I choć tu i tu jest zmarłe dziecko,
i tu i tu możemy mówić o żałobie po dziecku, to są to dwie diametralnie różne sprawy. Przy
poronieniu mamy do czynienia
z rodzicami, którzy zrobiliby
wszystko, aby ich dziecko żyło,
przy aborcji – z rodzicami, którzy
zrobili wszystko, aby go nie było.
Choć w obu przypadkach dziecko umiera przed narodzeniem, to różnica jest kolosalna.
Rozmawiam ze znajomym księdzem o poronieniach i trudnych sytuacjach z nim związanych: ciąży pozamacicznej, gdy dziecko żyje; gdy zaczyna
się zakażenie wewnątrzmaciczne np.
w 17. tygodniu ciąży (dziecko bez szans
na przeżycie) a lekarze proponują terminację ciąży lub bez pytania zaczynają akcję poronną/porodową, żeby móc
ratować choć życie matki. Zbyt wielu
takich historii się nasłuchałam i z całym bólem stwierdzam, że zdarzają się
nie tylko w teorii.

Człowiek nie może lepiej okazać
szacunku swoim bliźnim, jak oddając
im ostatnią posługę ( J. Brehant, Tha-

natos. Chory i lekarz w obliczu śmierci,
Warszawa 1993).

Jeżeli przyjmujemy, że dziecku
zmarłemu na dowolnym etapie życia
płodowego przysługuje prawo do nazywania go człowiekiem, uznajemy też, że
w momencie śmierci należy mu się sza-

cunek podobny poszanowaniu, z jakim
zajmiemy się pożegnaniem i pochówkiem kogoś, kto przeżył kilkadziesiąt
lat. Po protestach m.in. Stowarzyszenia
Rodziców po Poronieniu i organizacji „Dlaczego” Ministerstwo Zdrowia
wycofało się z projektowanych zmian,
które pozwoliłyby rejestrować urodzenia martwe dopiero od 22. tygodnia
ciąży. Również kobiety, które poroniły
we wczesnym okresie ciąży, zachowają
prawo do urlopu macierzyńskiego oraz,
jeśli zechcą, będą mogły dokonać pochówku swojego dziecka, na co przysługiwać im będzie zasiłek pogrzebowy.

Beata Mądry
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Wystawa rzeźb

Wystawa rzeźb
J.N. Żyję z rzeźbienia, a przynajmniej
staram się z tego żyć, więc w większości są
to zamówienia tzn. portretuję ludzi, całe
postacie. Najczęściej są to dzieci, albo młodzież. Zacząłem robić tego typu rzeźby,
gdy moja córka była mała i mam wrażenie,
jakby rosły razem z nią. Oczywiście two-

Wywiad
Z

okazji Dni Niepołomic w naszym kościele odbyła się wystawa rzeźb Józka Nowaka
– artysty, który wykonał rzeźby do
naszego kościoła. Ponieważ wielu z nas
z zaciekawieniem przyglądało się jak
one powstają, ale z równą ciekawością
obserwowało samego artystę, postanowiliśmy poprosić go o przybliżenie nam
siebie i swojego warsztatu.

– Panie Józku, słowo siekiera kojarzy się
zazwyczaj z czymś topornym, co może sugerować, że Pańskie rzeźby też takie są, a jednak
nic bardziej mylnego – są pełne finezji i życia.
One naprawdę żyją. Chcielibyśmy zapytać na
początek, jak powstają. Czy każda rzeźba
ma swoje wersje i na koniec zostaje ta jedna
– najlepsza, czy też stara się ją Pan rzeźbić od
początku bez pomyłek, od surowego bala do
zamierzonej postaci, do końca?
J.N. Rzeczywiście najlepiej jest, jak się
nie szuka w czasie pracy. Staram się najpierw tę rzeźbę zrobić w głowie, a potem
tylko wyciupać ją w drewnie. Ale oczywiście różnie to bywa. Czasami, gdy obraz
w głowie jest bardzo precyzyjny i klarowny, to i w drzewie łatwiej się robi, ale nie
zawsze jest tak samo. Czasem trzeba się
namęczyć. Jedne rzeźby robią się jakby
same, a nad innymi trzeba się namęczyć.
Tak jest też z tymi trzema do waszego kościoła. Dwie z nich robią się właściwie same,
a z ukrzyżowaniem muszę się namęczyć.
– Czy mógłby nam Pan zdradzić w jaki
sposób uzewnętrznia się Pańska złość artystyczna, np. gdy popełni Pan jakiś błąd, albo
gdy coś Pan zamierzał i nie wychodzi tak jak
ma być?
J.N. Zdarzają się oczywiście takie momenty, co wiąże się ze specyfiką rzeźbie-
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nia w drewnie czy kamieniu, polegającą na
odejmowaniu. Lepiej się oczywiście nie pomylić, nie zrobić dziury, ale czasami jest się
jej bardzo i wtedy się człowiek denerwuje.
To zdarza się przy każdej rzeźbie. Wtedy
jestem po prostu zły i muszę odejść. Nauczyłem się zostawiać rzeźbę, bo naturalną reakcją amatorów jest „szybko się
przekonać czy to jest, czy nie jest dziura
i w tym miejscu rzeźbić”. To najczęściej
pogarsza jednak tylko całą sytuację, gubi
się cały obraz rzeźby i wtedy dopiero można zrobić poważny błąd. Z doświadczenia
wiem, że czasami wystarczy odejść, przejść
się kawałek i wszystko się układa. Bardzo
rzadko w efekcie coś okazuje się prawdziwą dziurą. Spoglądając na dzieło „świeżym
okiem” najczęściej okazuje się, że jednak
wszystko wygląda dobrze, a wszystko inne
to były tylko „strachy na Lachy”.
– Wykonuje Pan przede wszystkim rzeźby na zamówienie, czy pierwszeństwo mają
Pana własne projekty?

rzę również rzeźby na wystawy, ale najczęściej są to także konkretne dzieci czy
młodzież, które jako rzeźby są wystawiane
i sprzedawane.
– Skąd Pan czerpie motywy do swoich
projektów?
J.N. Interesuje mnie człowiek i nie staram się za bardzo szukać. Okazuje się, że
wszędzie można znaleźć dużo fajnych rzeczy, ale mnie szczególnie interesują dzieci
i młodzież, albo już starzy ludzie. Ci pośrodku są najnudniejsi. Bo u dzieci wszystko jest jeszcze niewiadome, a u starych
ludzi wszystko już można wyczytać z twarzy lub z całej postaci. Staram się więc raczej obserwować otoczenie niż szukać. Jest
wiele rzeczy godnych rzeźbienia.
– Opowiadając w filmie Pomnik o tworzeniu rzeźby Papieża mówił Pan, że miał
wrażenie, jakby coś lub ktoś Panu pomagał.
Czy mógłby Pan spróbować to jakoś przybliżyć i sprecyzować. Czy miał Pan już kiedyś
przy tworzeniu innej rzeźby podobne wrażenie?
J.N. Tak , to jest dość klasyczna sytuacja u artystów, nie tylko rzeźbiarzy. Wielu artystów o tym mówi – wierzących czy
niewierzących, wszystko jedno. Występuje
taka sytuacja, że w procesie koncentracji,
zmagania się, następuje taki moment –
czasami dłuższy, czasami bardzo krótki,

że człowiek dostaje za darmo coś, co jest
powiązane ze swego rodzaju dobrym samopoczuciem. Wydaje się, jakby ktoś inny
to przez chwilę robił. Nie wiem, jak to nazwać. Mnie też się zdarzają takie sytuacje
i to przeważnie przy każdej rzeźbie, choć
są to bardzo krótkie, ulotne chwile.

W naszej wspólnocie

go pokolenia ma to na co dzień – są gośćmi w domu, tyle że w weekend. Ja przez
wszystkie lata byłem stale z rodziną codziennie, teraz więc próbuję, jak to jest być
z dala.
– Czy mógłby nam Pan zdradzić jakąś
ciekawostkę związaną z Pańską pracą i ro-

dzinny i otoczenie było wymarzone
dla przyszłego rzeźbiarza. Wychowałem się właściwie w lesie. Ojciec
był drwalem, więc siekiera była
pewnie pierwszą rzeczą, którą zobaczyłem. Było bardzo fajnie z tym
lasem, przestrzenią, ze zwierzętami

dziną – tak z pozycji męża i ojca?
J.N. Przede wszystkim zdaję sobie
sprawę, że nie jestem tradycyjnym ojcem
rodziny. Jest to naturalne, gdy się jest artystą. Do tego artystką jest również moja
żona, więc nic wokół nas nie jest stereotypowe. Zdaję sobie sprawę, że rodzina jest
dla mnie czymś bardzo ważnym i bez rodziny moje rzeźbienie na pewno dużo gorzej by szło. Rodzina daje mi siłę do pracy,
no i też z konieczności muszę się szybciej
ruszać.

dookoła i z bardzo wyrozumiałymi
rodzicami.
– Rozumiem, że jako dziecko już „dłubał” Pan w drzewie. Czy już wtedy chciał być
Pan rzeźbiarzem?
J.N. Dłubałem, dłubałem, ale raczej
nie byłem nastawiony na bycie rzeźbiarzem. Chciałem być raczej słynnym piłkarzem, ale dłubałem i wszyscy wokół mi
mówili, że powinienem zostać artystą. Ja
jednak albo tego nie słuchałem, albo nie
brałem na poważnie.

– A czym zajmuje się żona?
J.N. Jest konserwatorem malarstwa.
Trochę pokrewne. Jest bardzo zdolną malarką, ale od czasu, kiedy się poznaliśmy,
raczej nie maluje, a właśnie konserwuje.
– Mówił Pan o swojej córce a jak wspomina Pan własne dzieciństwo? Czy miało ono
wpływ na to, czym obecnie się Pan zajmuje?
J.N. Decydujący wpływ miało moje
dzieciństwo w Łętowni. Jeśli wychowywało się w takich warunkach, wśród lasów,
to można chyba tylko zostać rzeźbiarzem,
albo księdzem, jak mój przyjaciel Edward.
Jeśli o mnie chodzi, moje dzieciństwo było
świetne. Jedynie szkoły były trochę słabe –
jak to wówczas na prowincji – ale dom ro-

– Ale jednak został Pan artystą.
J.N. Tak. Ponieważ moja Łętownia nie
jest zbyt daleko od Krakowa, to jeździło
się tam z wycieczkami szkolnymi przynajmniej raz na rok. Było to miasto wielkie
i nieosiągalne, zwłaszcza Akademia Sztuk
Pięknych. Tak mi się kiedyś wydawało.
Ale gdy pewnego razu zobaczyłem prace
studentów Akademii, uświadomiłem sobie, że ja też tak potrafię. A potem się to
już jakoś potoczyło.
– Czyli odkrył Pan swój talent.
J.N. Myślę, że z tym się trzeba jednak
urodzić. Wielu rzeczy się można nauczyć,
ale inaczej się zaczyna, jeśli coś wie się już
po prostu „od zawsze.”

z Józkiem Nowakiem
– Oglądając wspomniany już film Pomnik można było odnieść wrażenie, że jest
Pan niejako częścią tej natury, którą tak precyzyjnie obrabia. Jak w takim razie czuł się
Pan tu, pracując w naszym kościele w zupełnie odmiennych warunkach, z dala od przyrody i właściwie, czemu Pan podjął tę pracę,
to wyzwanie?
J.N. Zaczynałem ciąć rzeźby piłą łańcuchową w tym moim dworze, w którym pracuję, a ostatnio jakoś od dwóch
lat przemieszczam się po świecie i rzeźbię w różnych miejscach. Okazuje się, że
zmiana miejsca jest bardzo interesującym
doświadczeniem. Dostaje się wtedy jakiejś
nowej energii. Wiąże się to zapewne również z tym, że spotyka się innych ludzi,
poznaje nowe miejsca. Tu w kościele jest
bardzo fajnie, bo jest bardzo pozytywna
energia. Kościół jest w budowie, więc ci
parafianie, którzy czynnie w tym uczestniczą, rozsiewają jakąś taką bardzo zdrową energię i tę energię w kościele się czuje.
Bardzo fajnie się tam pracuje. Jest cisza,
spokój, na chórze jest bardzo dobre światło. Z drugiej strony stresuję się trochę, bo
z reguły odbiorca moich rzeźb jest anonimowy, a tutaj liczę się z tym, że rzeźby po
prostu tu staną, czy zawisną i ci parafianie,
którzy ten kościół budują, będą się z nimi
spotykać, będą mieć z nimi bliski kontakt,
czuję więc odpowiedzialność.
– Czy rzeźbienie jest bardziej Pańską
pracą, czy pasją?
J.N. Jest tym i tym – na szczęście.
– Jeździ Pan po świecie, jest Pan na wystawach w różnych miejscach, rzeźbi, a do
tego ma rodzinę. Jak się Panu udaje to wszystko pogodzić – artystyczną pracę zawodową
z byciem mężem i ojcem?
J.N. Taka intensywność jest dopiero od dwóch, może trzech lat. Pracownię mam w domu, a więc rzeźbię niejako
przy rodzinie. Moje ukochane dziecko,
żona, pies i kot – wszyscy stale byli przy
mnie. Teraz córka już dorasta i takie rozłąki – dwa, trzy tygodnie – wpływają na
nas pozytywnie. Większość ojców moje-
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– Ks. Edward ma więc rację, gdy
śmieje się, że urodził się Pan w lesie
i dlatego tak dobrze go Pan rozumie
i czuje.
J.N. Nie sądzę, żebym las rozumiał jakoś szczególnie. Lubię go,
a drewno wybrałem, ponieważ było
dla mnie najłatwiejsze do obróbki.
Od czasu, gdy uświadomiłem sobie, że jestem rzeźbiarzem, staram
się maksymalnie upraszczać swój
warsztat pracy, żeby natłok narzędzi i materiału mi nie przeszkadzał.
Stąd to drewno i jedna siekiera. Nie
muszę szukać dłutek, czy innych
narzędzi, a mogę się skoncentrować wyłącznie na pracy. Po tylu latach moja siekiera robi już dokładnie to, co chcę – nie
muszę myśleć, jak jej użyć.

– Panie Józku, jest Pan Polakiem. Jak
to się stało, że znalazł się Pan w Niemczech
i tam właśnie osiadł?
J.N. To trochę przypadkiem, bo
żona była wtedy w ciąży i przestraszyła
się, że nie damy tu rady, ponieważ robiłem wtedy tylko jakieś abstrakcyjne
rzeczy. Jej mama i siostra były w Niemczech. Mama zachorowała, więc ona
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Wystawa rzeźb
pojechała, żeby pomóc siostrze i mamie. Tam urodziła się Olga, więc też
tam pojechałem. Ale nie zamierzaliśmy
tam zostać, bo niezbyt się nam podobało. Później jednak spotkaliśmy tam ciekawych ludzi. Mam jakieś szczęście do
poznawania interesujących osób. Przede wszystkim jednak znaleźliśmy piękny dom, w którym do tej pory mieszkamy – coś bardzo wyjątkowego – stary
dom, drewniany z wieżą, kryty gontem
i ze wspaniałą właścicielką, z którą się
zaprzyjaźniliśmy i chyba tylko z tego
powodu tak naprawdę tam zostaliśmy.
Potem szkoła, dziecko rosło, lata mijały.
A potem Europa się zmieniła i tak już
zostało.
– A córka mówi po polsku?
J.N. Oczywiście, mówi po polsku.
Choć muszę przyznać, że polonia niemiecka nie bardzo dba o takie rzeczy
– większość dzieci po polsku już niestety nie mówi. Olga natomiast chodziła
przez jakiś czas do polskiej szkoły, a i ja
tak naprawdę mogę rozmawiać z moim
dzieckiem, czy z kimkolwiek innym
tylko po polsku, chociaż potrafię posługiwać się językiem niemieckim.

Konferencja
– Olga – ciekawe imię. Kto je wybrał?
J.N. Już nie bardzo pamiętam, ale
chyba znajomi. Ktoś ze znajomych miał
na imię Olga – taka niezwykła kobieta i może stąd to imię. Olga, Wanda ma
właściwie córka na imię.
– To ani niemieckie, ani polskie.
J.N. Olga jest ponoć imieniem skandynawskim, jeśli dobrze pamiętam,
które potem rozprzestrzeniło się w Rosji. Oczywiście córka ma nam teraz za
złe, że dostała takie imię, ale w jej wieku
żadne imię nie wydaje się odpowiednie.
– A co Pana łączy z ks. Edwardem. Jesteście przyjaciółmi?
J.N. Chodziliśmy razem do szkoły.
Było między nami co prawda dwa lata
różnicy, ale kumplowaliśmy się razem,
graliśmy w piłkę i dyskutowaliśmy zażarcie na różne tematy. Dość często
różniliśmy się poglądami, ale świetnie
nam się rozmawiało i tak jest do tej
pory.
– On zawsze bardzo ciepło się o Panu
wyraża, choć nie bez delikatnej nutki ironii.
J.N. Bo to jest takie typowo łętowskie. My się tak nawzajem traktujemy
z pewną ironią, przymrużeniem oka,
żeby się ktoś za poważny nie poczuł.
– Wracając do rzeźb, obserwowaliśmy kiedyś przez chwilę, jak rzeźbi Pan
Chrystusa Ukrzyżowanego i zaczęłam się
zastanawiać, co właściwie zamierzał Pan
wyrazić tą rzeźbą. Czy chciał Pan uchwycić któryś szczególny moment Jego konania?
J.N. Właśnie konanie chciałem wyeliminować. Chciałem uchwycić Chrystusa niezbyt cierpiącego, bo tych figur
powstało na przestrzeni wieków bardzo
wiele i to bardzo udanych. Chciałem, by
ten Chrystus był bardziej „wznoszący”
niż konający i myślę, że udało mi się to
uchwycić. Jednak pewien będę dopiero,
gdy po jakimś czasie spojrzę na tę rzeźbę „świeżym”, okiem. To bardzo trudna
rzecz wyrzeźbić ukrzyżowanie. Naturalistycznych rzeźb ludzie, a szczególnie dzieci często się boją, a ja uważam,
że Pana Boga nie należy się bać.
– A Matka Boża? Gdy się na nią patrzy, to się wręcz czuje, że to matka.
J.N. Tak, rzeczywiście starałem się
wyrzeźbić młodą dziewczynę, która
właśnie została matką.
– Czy ktoś służył Panu za wzór do
wyrzeźbienia tej postaci?
J.N. A tak. W tej postaci jest coś
z mojej córki. Świadomie nie chciałem

robić portretu mojej córki, ale coś z niej
udało mi się w tej postaci uchwycić.
– Wielu ludzi twierdzi, że twarzy św.
Józefa nadał Pan swoje rysy.
J.N. A i Edek mnie do tego namawiał. Św. Józef to mój patron, więc rzeczywiście coś w tej figurze jest ze mnie,
ale nie wszystko, bo nie wszystko ze
mnie nadaje się do św. Józefa.
– Panie Józku, nie ukrywam, że również za Pana sprawą więcej dzieci pojawiło
się w naszym kościele i do tego nie za bardzo chcą z niego wychodzić. Gdy podchodzimy do nich okazuje się, że są to tylko
i aż rzeźby – niezwykle realistyczne. Mógłby Pan nam coś więcej o tych dzieciaczkach opowiedzieć?
J.N. To są właśnie moje typowe
rzeźby. Sam byłem zaskoczony, że wasz
proboszcz tak chętnie się zgodził, żeby
postawić je w kościele i zorganizować
małą wystawę. W maju będzie oficjalna
wystawa, więc dojedzie jeszcze więcej
figur. Tylko te trzy dziewczynki wyciupane z jednego kawałka zabieram
na wystawę, którą organizuję w Warszawie. Ciekawi mnie, jak znajomi oraz
zupełnie obcy będą reagować na moje
rzeźby tu, w Polsce.
– Są jakieś plany artystyczne na bliższą i dalszą przyszłość?
J.N. Moje plany artystyczne to:
rzeźbić, rzeźbić i rzeźbić aż do samego
końca. Zobaczymy, czy codzienność to
wytrzyma, szczególnie teraz z wszelakimi kryzysami. Zawsze jednak tak
było, że w momencie kryzysu starałem
się rzeźbić jeszcze szybciej i więcej i dalej tak zamierzam. To w pewnym sensie moja recepta.
– Ponieważ Pańska technika pracy
jest niekonwencjonalna, zastanawialiśmy
się, czy spotkał się Pan kiedykolwiek, albo
słyszał o kimś, kto tworzy podobnie?
J.N. Nie. Był taki czas, że na studiach było nas kilku, którzy wymyślili, że może by tak ciupać siekierą. Nie
spotkałem się jednak z nikim, kto robi
to podobnie do mnie. Co prawda słyszałem, że jest taka tradycja w Szwecji,
ale to raczej rzeźby ludowe.
– Czyli można się pokusić o stwierdzenie, że jest Pan unikatem w skali światowej?
J.N. Może nie światowej, choć przecież każdemu artyście o to chodzi, żeby
być unikatem. Powielanie tego, co już
ktoś kiedyś stworzył, nie ma chyba
wielkiego sensu.
– A nie chciałby Pan tej swojej wiedzy
komuś przekazać?

J.N. Myślę, że byłoby dobrze i nie
mam nic przeciwko temu, by ktoś młody chciał kiedyś posłuchać, co mam
do powiedzenia. Chętnie podzielę się
swoimi doświadczeniami, mógłbym go
też uczyć. Choć uważam, że młodych
należy uczyć o rzeźbie, a nie o technice rzeźbienia. Tę każdy musi sobie wybrać i wypracować sam, ona jest pewną koniecznością. Natomiast to, co jest
w rzeźbie wartościowe, zawsze jest jakby poza techniką. To to, co w rzeźbie
zostało – jej wnętrze, jeśli można tak
powiedzieć. Gdyby jednak znalazł się
ktoś chętny do pracy właśnie tą techniką, chętnie mu pomogę.
– Dziękujemy za te kilka osobistych
refleksji, pozwalających każdemu zbliżyć
się i „dotknąć” artysty.
J.N. To ja dziękuję.
Rozmawiała Bożena Henke

W naszej wspólnocie

Szkoła modlitwy
i adoracji

W

czwartek 25 czerwca odbyło się w naszym kościele drugie spotkanie z cyklu
Szkoła modlitwy i adoracji, rozpoczęło się
wspólną modlitwą. Po niej konferencję
na temat eucharystii wygłosił dr Marek Kita – teolog, adiunkt w katedrze
Chrystologii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Osnowę jego
wypowiedzi stanowiły słowa z Księgi
Zachariasza (12,10) przywołane przez
św. Jana w 19 rozdziale Ewangelii: „będą
patrzeć na Tego, Którego przebodli”.
Konferencja była wprowadzeniem
do adoracji eucharystycznej. Patrzyliśmy w ciszy na Tego, którego przebodły
nasze grzechy, który odpowiada: „Oto
Serce, Które tak bardzo umiłowało ludzi”.
jp
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P

rzez długi czas na tablicy przy wyjściu z kościoła
mogliśmy oglądać ciekawe
i egzotyczne zdjęcia Asi Żurek
zrobione dwa lata temu podczas
pobytu w Ekwadorze, Peru i Boliwii. Prezentowały one skromny
wycinek tego, co można i warto zobaczyć w Ameryce Południowej – magicznym, pełnym
kontrastów kontynencie, gdzie
przyroda olśniewa swoim przepychem, czas płynie wolniej, a ludzie żyją mocniej.
Ponieważ zło jest bardziej
krzykliwe, coraz częściej słyszymy doniesienia o księżach porzucających
swoje kapłaństwo, zgorszeniach i skandalach przez nich wywoływanych, ludziach, którzy „przez księdza” odeszli
od Kościoła itd.
Dlatego z okazji ogłoszonego właśnie Roku Kapłańskiego proponuje-
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Zdjęcia Asi Żurek
my wszystkim udział w promowaniu
obrazu dobrego oddanego kapłana, bo
takich jest ogromna większość, tylko
cicho wykonują swoją posługę, swoje powołanie, więc nie są medialni. Na
pewno niejednen z nas zawdzięcza
zmianę swego życia posłudze , czy przykładowi kapłana. Ogłaszamy więc konkurs pt. Kapłan – narzędzie Boga w moim
życiu. Napisane przez Was świadectwa
będziemy drukować w Zwiastunie
Różańcowym, a najciekawsze nagrodzimy. Konkurs trwa przez cały Rok
Kapłański. Zachęcamy wszystkich do
wzięcia w nim udziału. Może wasze
świadectwo pomoże komuś zdecydować się pójść za głosem tego powołania?
A może to ktoś z Was stanie się przez
to narzędziem Boga w życiu zagubionego kapłana?
Redakcja

Wystawa zdjęć

Piknik parafialny

Dzień Matki
na Jazach
T
ego roku, 24 maja, już po raz
dziewiąty obchodziliśmy Parafialny Dzień Matki.
Jak każdy wie, inicjatywa jego obchodów wyszła od naszego proboszcza
ks. Edwarda. Wielu z nas pamięta, jak
to się zaczęło. Pierwsze Dni Matki były
skromne – trochę bardziej uroczysta
majówka ze śpiewem litanii i pieśni maryjnych oraz piosenki i wierszyki w wykonaniu naszych dzieci.
Z roku na rok obchody były coraz
uroczystsze. Do grupki kilku bardziej
zaangażowanych rodzin (Augustyn,
Augustyńscy, Garncarczykowie Kókółkowie, Nowakowie, Palińscy, Smazowie, Wójcikowie) dołączało wciąż
więcej osób. Objawiało się to coraz
większą ilością ciast i innych potrzebnych produktów od indywidualnych
osób i rodzin, lepsza też była wspólna
zabawa.
Parafianie wspierają te obchody zawsze bardzo ofiarnie (podobnie

W naszej wspólnocie
rocznicę święceń kapłańskich
ks. Edwarda i ks. Jacka) zbiórką pieniędzy, za które kupujemy potrzebne rzeczy. W tym
roku pobiliśmy wszelkie rekordy. Oprócz wierszyków i piosenek dzieci mamy wysłuchały
również koncertu utworów na
pianino i skrzypce dwóch uczennic szkoły muzycznej, a potem
zabawa przy akompaniamencie
muzyki trwała do późna. Dzieci miały możliwość rywalizacji
sportowej na boisku, prowadzonej przez uczniów XII L.O., mogły też do woli przebierać się w stroje
z bajek dostarczone przez rodzinę Jaraczów. Wszyscy chętnie oglądali pokaz
karate dzieci, mogli pomóc w budowie
kościoła, zakupując los na loterii fantowej z zapałem organizowanej przez
Panią Augustyńską, zasięgnąć porady
lekarskiej oraz skosztować niezliczonej
ilości przyniesionych ciast, czy też smażonej kiełbaski, której usmażyliśmy ok.
80 kg. Wszystko musiało być smaczne,
bo jak przystało na dobrych gości, nic
nie zostało. Aż „boimy się” pomyśleć, co
będzie za rok.
Pozdrawiamy i zapraszamy na 10.
obchody w 2010 r.
Małgorzata Palińska
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W

dniu 19 maja br. odbyła się nasza, czyli
dzieci, które w tym
roku po raz pierwszy przyjęły
Pana Jezusa do serca, pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych
Podhala. Wraz z rodzicami, wyruszyliśmy autokarami o 800 rano
spod plebanii w Niepołomicach.
Trasa przebiegała przez Sanktuarium w Wiktorówce, Bachledówce, Krzeptówkach i na Krupówkach. Modliliśmy się w nich
do Matki Boskiej Częstochow-

Pielgrzymka

dzieci I-komunijnych
skiej, Matki Bożej Fatimskiej, dziękując za sakrament Pierwszej Spowiedzi
i Pierwszej Komunii Św. Sanktuaria
bardzo nam się podobały. Zbudowane
są z różnego rodzaju drewna z pięknie
rzeźbionymi ozdobami. Obiad zjedliśmy na Krupówkach. Towarzyszyli
nam ks. Edward Bąbol, ks. Stefan Midor i siostra Marta Muskus, wspierając nas modlitwą i dobrym humorem.
Okazało się, że dorośli też kiedyś byli
dziećmi i kiedy można potrafią się fajnie bawić. Pomimo późnego powrotu
do domu wszyscy byli zachwyceni.
Sandra Dziadoń

Pielgrzymowanie

S

ierpień to miesiąc pielgrzymek.
My z Niepołomic wyruszyliśmy
6 sierpnia. Początkowo nie miałem zamiaru iść. Jednak zdecydowałem
się i nie żałuję. Oczywiście był strach
i niepewność. Czy dam radę? Czy przejdę 160 km? Jednak wraz ze „startem”,
wszystkie obawy zniknęły. Na pewno
pomocne było to, że po raz pierwszy na
pielgrzymce byliśmy całą rodziną. Tata
jeździł busem, a ja z mamą i siostrą szliśmy. Całą drogę urozmaicał nam śpiew
i modlitwa. Poznałem wielu wspaniałych ludzi. Od każdego promieniowało
dobro i życzliwość. Czułem się tak, jakbym był w innym świecie, gdzie nie ma
kłótni, wojen i zła. Te sześć wspaniałych dni minęło niesamowicie szybko.
Ten ostatni jednak był najcudowniejszy. Po całym wysiłku zobaczyć Jasną
Górę i ukłonić się przed obliczem Najświętszej Panienki. Zdecydowanie zachęcam wszystkich do pielgrzymowania. Ja za rok na pewno pójdę!
Mateusz

Nasze
J

B

Darek
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Muszę przyznać, że jest coś niezwykłego w tych słowach. Jasna Góra to
miejsce, do którego dążyłam po raz szósty. Za każdym razem jest to dla mnie
jednak duże wyzwanie. Przede wszystkim pielgrzymowałam, aby podziękować Matce Bożej za miniony rok, za
ludzi, którzy mnie kochają i na których mogę liczyć oraz za pomyślny rok
szkolny. Nie zabrakło także próśb, dlatego swój wysiłek i podjęty trud ofiarowałam w ważnych dla siebie intencjach.
Wiele osób prosiło o modlitwę również
w czasie drogi. Niektóre momenty były
trudne. Szłam w grupie muzycznej
i dużo śpiewałam, dlatego zmęczenie
dawało o sobie znać. Na szczęście mo-

W naszej wspólnocie

N

iepotrzebne mamie
Można Ciebie namalować
Brylanty, złoto i korona
Można o Tobie śpiewać
Ona piękna jest bez tego
Bo Ty Jesteś Najpiękniejsza
I Błogosławiona
Bo Ty jesteś Królową nieba

Osiem razy byłam na pieszej pielgrzymce krakowskiej. Pierwszy raz
jeszcze za czasów panieńskich. Potem
przyszła rodzina, małe dzieci i przerwa.
Po kilku latach zaczęłyśmy chodzić
z córką Moniką – mężczyźni zostawali w domu. Ten rok jest wyjątkowy,
ponieważ po raz pierwszy byliśmy całą
rodziną. To wspaniałe uczucie, kiedy
pielgrzymowaniem zaraża się innych.
Zrozumie to każdy, kto kiedykolwiek to
robił. Zawsze jest za co Panu Bogu dziękować: za dobrego męża, dzieci i kolejny rok. Modlitw-próśb też nie brakuje,
chcemy wybłagać wiele spraw. Modliliśmy się też za naszego ks. Edwarda, ks.
Jacka i naszą parafię, wiedząc, że Wy
modlicie się za nas, żebyśmy szczęśliwie doszli. I nadszedł ten cudowny
moment, kiedy jesteśmy u Niej – naszej
kochanej Mateńki… Za rok będziemy
wołać „chodźcie z nami”.
Małgorzata

wspólne
pielgrzymowanie
est zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce…

yła to nasza pierwsza pielgrzymka, na której byliśmy całą rodziną. Pierwszy raz miałem też
okazję pomóc na pielgrzymce, jadąc naszym parafialnym busem. Spisał się bardzo dobrze. W Maruderobusie przede
wszystkim jechały podręczne plecaki
osób, które pełniły różne funkcje, gdyż
pielgrzymi starali się iść, nieraz ponad
siły. Każdy z nas szedł z osobistą intencją i na swój sposób przeżywał pielgrzymkę. Na Jasnej Górze za wszystkie
łaski dziękowaliśmy Maryi już razem
i prosiliśmy ją, by dalej wypraszała je
dla całej naszej rodziny.

Boże Ciało

Boże
Ciało

głam liczyć na wsparcie innych osób. Był
to między innymi Ks. Edward, który
odwiedził nas w trasie i swoim poczuciem humoru potrafił mnie rozweselić.
W ciągu tak niedługiego czasu spotkałam wielu dobrych, życzliwych ludzi.
Niektórzy z nich, pomimo że wydawałoby się, iż nie mieli „zbyt wiele”, z nami
podzieliliby się wszystkim, co mają. To
była dla mnie największa lekcja życia.
Nie trzeba mieć wielu rzeczy, by być
szczęśliwym człowiekiem. Ci ludzie
dali mi więcej niż tylko dobra materialne – dali swoje serce. Nie da się wszystkiego opisać słowami, trzeba to przeżyć
samemu. Cały trud wynagradza wizerunek Matki Częstochowskiej, kiedy
staje się z Nią twarzą w twarz. Przed Jej
obliczem cały ból i troski ustępują.
Monika
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W

starym kościółku na
Woli
Został jenerał
Sowiński,
Starzec o drewnianej nodze,
I wrogom się broni szpadą
[…]

Początek znanego wiersza
J. Słowackiego mówi właśnie
o moim pierwszym kościele parafialnym. Otoczony dużymi
cmentarzami, mały, jednonawowy, samotny budynek ledwie widoczny zza drzew i okalających wałów (pozostałość słynnej
Reduty Wolskiej), był kościołem parafialnym dla 30-tysięcznej wspólnoty kilku okolicznych
osiedli warszawskiej Woli. Wiele
epizodów naszej trudnej historii
odcisnęło tu swój ślad. Był doszczętnie spalony przez Szwedów
w czasie potopu, potem przez
Prusaków, Rosjan i Niemców
w czasie kolejnych burz dziejowych. Do dziś w ścianach widać
rosyjskie kule armatnie z oblężenia
Warszawy w roku 1831, w najbliższym
sąsiedztwie jest krzyż upamiętniający
miejsce śmierci generała Sowińskiego,
płyty upamiętniające poległych żołnierzy z 1831 r., żołnierzy-obrońców Woli
z 1939 r., mieszkańców Woli masowo
mordowanych w przykościelnym ogrodzie w sierpniu 1944 r.
W czasach mojego dzieciństwa i lat
szkolnych tu właśnie koncentrowało
się życie religijne i katecheza w parafii.
Wszystko było zbyt małe, ciasne, zupełnie niedostosowane do wielkiej parafii i ogromu jej potrzeb. I tylko ludzie
sprawiali, że w mojej pamięci miejsce
to było niczym dom – ciepłe, przytulne, bezpieczne i dające oparcie w codzienności. Proboszcz – przez wiele lat
ksiądz Józef Łazicki, był postacią niezwykłą. Potężnej postury i głosu, był
niczym ojciec – surowy, wymagający, z perspektywy młodego człowieka
niemal groźny. Jednocześnie był osobą
o gołębim sercu i ogromnej życzliwości
dla każdego, kto przychodził; stale zapracowany, ciągle też rozmodlony. Starał się ogarnąć swą ojcowską miłością
wszystkich, być przewodnikiem, czasami towarzyszem, rzeczywiście zawsze
był dla kogoś, nigdy dla siebie. Porywał
przykładem swojego kapłaństwa – za
czasów jego posługi w parafii pojawiło
się kilkanaście powołań. Mnóstwo lu-

Parafie, z których pochodzimy
dzi szło za nim dla jego serca, bez zapłaty czy nagrody. Pozwoliło to na podjęcie
ogromnego dzieła – budowy nowego,
wielkiego kościoła w centrum parafii
w samym środku osiedli mieszkaniowych, i to jeszcze przez rokiem 1989.
Księża wikariusze – w zależności od okresu 4–7 księży – zawsze byli
zbyt mało liczni, by podołać wszystkim
obowiązkom na nich spadającym. Katecheza, sakramenty, grupy modlitewne, ministranci, odwiedzanie chorych,
kolęda – żniwo naprawdę ogromne
a robotników mało. Stąd w mojej pa-

Parafia

ła się zatem niejako naturalnie pierwszą
parafią dla części nowo wyświęconych
kapłanów tego seminarium.
Szczególnie pamiętam księdza Mieczysława. Został wyświęcony na kapłana jako 70-letni, dojrzały mężczyzna. Można by rzec, że już zbyt stary
na zaczynanie od nowa, zbyt znękany
życiem, zbyt chory – nota bene wieść
o dopuszczeniu do święceń przypłacił
zawałem serca. A jednak… nie chciał
pogodnej starości w wygodzie, chciał
walczyć o dusze dla Chrystusa do końca swoich dni.
Siostry Felicjanki – niczym wicedyrektor w firmie – najwięcej pracy,
najmniej splendorów. W każdym miejscu wygląda to podobnie, moja parafia
także stała cichą pracą tych
dzielnych kobiet. Dużo inicjatyw zostało zrealizowanych dzięki ich modlitwie

w Warszawie
pw. Św. Wawrzyńca
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rafii ksiądz na kolędzie bywał raz na
trzy lata. Być może też stąd pojawienie
się dwóch nowych typów wikariuszy –
księża Rogacjoniści i księża z seminarium Redemptoris Mater.
Księża Rogacjoniści – nazwa wcale
nie pochodzi od rogów, ale od łacińskiego „rogate”, czyli proście. Zgromadzenie, którego charyzmatem jest prośba
o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Pierwszy dom zakonny w Polsce
powstał właśnie na terenie mojej byłej parafii. Księża ze zgromadzenia –
Włosi i Argentyńczycy – poza własną
pracą w zakonie podjęli rozliczne posługi na terenie parafii, między innymi także w formie mszy odprawianych
w niedzielę. Zawsze pogodni i pełni
optymizmu, mówili cudowne kazania,
pełne lapsusów językowych à la Benedykt XVI.
Redemptoris Mater to Archidiecezjalne Seminarium Misyjne , w duchu
Drogi Neokatechumenalnej. W tamtym czasie (erygowane 1990) piąte tego
typu seminarium na świecie, a pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej,
przygotowujące alumnów od razu do
pracy misyjnej. Zanim wyruszą na misje, przez kilka lat pracują w parafiach
warszawskich dla nabycia niezbędnej praktyki. Moja parafia jako miejsce, przy którym w tym czasie było
7 wspólnot neokatechumenalnych, sta-

i bezpośredniej pomocy.
Przy kościele istniały liczne grupy osób świeckich pragnących głębiej
rozwijać swoje życie religijne. Najliczniejszą z nich były wspólnoty neokatechumenalne – w latach 90-tych łączące
jakieś 150–200 osób, potężna siła, nadająca najbardziej charakterystyczny
rys tej parafii. Jednocześnie jednak ze
względu na swą pewną hermetyczność
związaną ze sposobami formacji – stosunkowo mało widoczna w codziennym życiu parafii. Cechą charakterystyczną grupy była jej duża aktywność
ewangelizacyjna – każdego roku co najmniej raz były prowadzone katechezy
ewangelizacyjne dla dorosłych, zawsze
z gorącym zaproszeniem ze strony proboszcza parafii.
Ruch „Światło-Życie” początkowo
nie różnił się od innych wspólnot młodzieżowych, opartych na osobowości
księdza założyciela. Jego następca zaszczepił jednak młodzieży samodzielność i odpowiedzialność. Kiedy więc
po kolejnej ewangelizacji prowadzonej
w parafii do wspólnoty zgłosili się sami
dorośli, powstała grupa samotnych dorosłych, potem dopiero (w dużej mierze
z młodzieży wspólnotowej, niejako jako
świadoma kontynuacja) powstały kręgi
Domowego Kościoła. W takiej formie,
łączącej młodzież, samotnych doro-

Podróże z K…
słych i rodziny istniała do końca mojego
pobytu w tej parafii.
Akcja Katolicka, Wspólnoty Żywego Różańca, bardzo silna wspólnota
ministrancka, wreszcie inne osoby niezrzeszone w żadnym z ruchów a jednak
silnie zaangażowane w kolejne inicjatywy duszpasterskie tworzyły klimat
tego miejsca.
Cechą wyróżniającą to miejsce było
ponadto bogate „sąsiedztwo” duchowe.
Najbliższy budynek, zaraz za płotem,
to zaprzyjaźniona cerkiew prawosławna. Tu kontakty były liczne i ciepłe,
a w dzień „Wszystkich Świętych” odbywała się wspólna procesja katolików
i prawosławnych. Kolejny budynek – po
drugiej stronie ulicy – znowu pierwszy
w Warszawie i chyba też w Polsce Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dnia
Ostatniego, czyli inaczej miejsce spotkań sekty mormonów. Stale w jego sąsiedztwie, ale też i w innych miejscach
Warszawy, można było spotkać tzw.
„starszych” – młodych Amerykanów
w białych koszulach i ciemnych garniturach, nie mówiących po polsku,
z charakterystycznymi czarnymi tabliczkami z białym tekstem na prawej
piersi. Chłopcy po zakończeniu szkoły średniej przyjeżdżali tu na rok, aby
ewangelizować, dopiero po takim stażu
wracali do kraju uczyć się dalej. Do tego
jeszcze protestanci, Świadkowie Jehowy, cmentarz muzułmańskich Karaimów – w sumie jedno z bardziej różnorodnych wyznaniowo miejsc na mapie
Warszawy.
Dziś jest to już inna parafia. W jej
centrum jest nowy, piękny, obszerny
kościół – stoi pomiędzy wysokościowcami niczym pomnik wytrwałości
proboszcza i ludzi wokół niego skupionych. Jest pod wezwaniem Chrystusa
Dobrego Pasterza i takie też imię nosi
nowo erygowana parafia, obejmująca
większość terenu poprzedniej. Posługę i dzieło poprzedniego proboszcza
podjął już ktoś inny. Stary kościółek na
Woli pozostał cichy, ukryty i służy teraz głównie jako miejsce ostatniego pożegnania odchodzących z tego świata…
Maria Kowalska

W

samym centrum Wiednia, pośrodku Stephansplatz, serca najstarszej
części miasta, wznosi się monumentalna katedra św. Szczepana Męczennika. Już z daleka można zobaczyć jej
charakterystyczną gotycką bryłę z ciosanego kamienia. Głównym patronem
świątyni jest św. Szczepan – pierwszy znany męczennik chrześcijański,
którego Wysoka Rada Sanhedrynu
skazała na ukamienowanie za bluźnierstwo przeciw Bogu. Były to czasy,
kiedy chrześcijanie dążyli do organizacyjnej niezależności gminy, chcąc się
wyzwolić spod wpływów żydowskich.
W Dziejach Apostolskich (7, 1–53) Łukasz przytacza mowę Szczepana, który
powołując się na Pismo Święte udowadnia, że świątynia jako budynek nie ma
większego znaczenia:
Najwyższy nie mieszka w dziełach rąk
ludzkich,
Jak mówi Prorok:
Niebo jest moją stolicą,
A Ziemia podnóżkiem stóp moich
Jakiż dom zbudujecie Mi, mówi Pan
Albo gdzież miejsce odpoczynku mego?
Czyż tego wszystkiego nie stworzyła
moja ręka?

Chcąc zachować duchowy wymiar
słów zawartych w Dziejach Apostol-

Dzieła Boże
z powstaniem nowej gotyckiej
świątyni. Początkowo wzniesiono tylko nowy gotycki chór.
W ciągu kolejnych lat przebudowywano, dobudowywano i modernizowano istniejącą budowlę,
nadając jej nowy gotycki charakter, aby w końcu w 1469 r. za panowania cesarza Fryderyka III
podnieść kościół do rangi Katedry. Pierwszym biskupem Wiednia był Leon von Spaur.
Aktualnie katedra św. Szczepana uważana jest za arcydzieło gotyckiej sztuki budowlanej
z imponującym dachem pokrytym glazurowanymi dachówkami tworzącymi
specyficzną dekorację wieńczącą dzieło.
Różne źródła podają, że liczba
wszystkich dachówek pokrywających
połaci dachów wynosi od 230 tys. do
250 tys. Dekoracje dachu korpusu nawy
tworzą wzory geometryczno-orientalne, w prezbiterium natomiast widoczne
są dwa cesarskie orły z herbami Habsburgów i Wiednia.
Ponad pięknymi dachami katedry
wznoszą się 4 malownicze wieże. Dwie
wieże (o wys. 66,3 i 65,3 m) wtopiono
w bryłę dawnej romańskiej świątyni
oraz dwie monumentalne znajdują się
we wschodniej części korpusu nawy:
północna i południowa. Pierwotnie

Budowla wiary
skich, inicjatorzy i fundatorzy budowy
– Leopold IV i biskupi Passawy – postanowili wznieść w rozwijającym się
Wiedniu nową świątynię umożliwiającą wiernym rozwój duchowy, ponieważ
dotychczasowe parafie okazały się zbyt
małe dla rosnącej liczby mieszkańców.
Obecna katedra jest trzecią świątynią znajdującą się w tym miejscu.
Pierwszy romański, trójnawowy kościół powstał za czasów panowania Balenbergów, datowanego na pierwszą
dekadę XII w. Jego relikty do dziś zachowały się w podziemiach obecnej
katedry. Z drugiej budowli po pożarze
w 1258 r. częściowo zachował się portal
zwany Riesentor, dolne partie oraz dolne kondygnacje wież zachodnich zwanych wieżami pogan i fundamenty chóru zachodniego.
Za czasów panowania króla Albrechta I rozpoczęto prace związane

miały one być tej samej wielkości, jednak prace nad wieżą północną przerwano w 1511 r. i nigdy nie dokończono,
osiągnęła ona wysokość 68,3 m.
Południowa wieża katedry jest jej
charakterystycznym elementem, wysoka na blisko 137 m (wejście na nią to
343 schody) stała się symbolem Wiednia, a mieszkańcy stolicy potocznie nazywają ją Steffl, co jest zdrobnieniem
od imienia Szczepan. Podczas oblężeń
miasta (1529, 1683) stanowiła główny
punkt obserwacyjny oraz siedzibę komendanta zarządzającego obroną miasta.
Rzucająca się w oczy dysproporcja
dwóch wież wiąże się z legendą, według
której budowniczy wieży północnej
zawarł pakt z diabłem, mający na celu
prześcignięcie w wysokości i urodzie
wieży południowej. Niestety, nigdy się
to nie udało. Prawdziwą przyczyną nie39
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Katedra
św. Szczepana Męczennika

dokończenia budowli był najazd turecki w 1529 r. i kłopoty finansowe, z jakimi wówczas borykało się państwo.
Wewnątrz wież wiszą 22 dzwony.
Najbardziej rozsławionym jest Dzwon
Marii Panny, popularnie nazwany
Pummerin, który wisi na górnej kondygnacji wieży północnej. Osławiony dzwon jest trzecim co do wielkości
dzwonem bijącym w Europie, największym w Austrii (jego waga przekracza
20 ton, wysokość sięga 2,15 m). Pierwszy dzwon odlano w 1711 r. z tureckich
armat zdobytych podczas Odsieczy
Wiedeńskiej. Po zniszczeniu katedry
w 1945 r. Pummerin odlano ponownie
z resztek pierwotnego spiżu w 1951 r.1
Bije tylko w ważniejsze uroczystości
kościelne, obwieszcza także przybycie
Nowego Roku.
Sama Katedra jest budowlą, na której wyraźnie odcisnęło się piętno minionych wieków. Została uszkodzona
przez żołnierzy napoleońskich, znacznie zniszczona podczas II wojny światowej.
Pomimo tak burzliwej historii zachwyca ogromem i bogactwem. Pod
względem architektonicznym katedrę stanowi trójnawowa pseudohala2
z mocno uwydatnionym chórem albertyńskim z prezbiterium i najstarszą
częścią – dwuwieżową fasadą zachodnią, przy której dobudowano pomieszczenia służące kiedyś jako skarbiec,
w którym król Rudolf IV przechowywał drogocenny zbiór relikwii oraz po40
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mieszczenia przeznaczone dla kapituły
kościelnej.
Za przybudówkami znajdują się
przedsionki z reprezentacyjnymi bramami. Do wnętrza świątyni prowadzi
kilka wejść, z których najbardziej znane
są Brama Olbrzymów, Biskupia i Śpiewaków, bogato zdobione gotyckimi
dekoracjami rzeźbiarskimi. Wnętrze
katedry nakryte jest sklepieniem sieciowym i krzyżowo-żebrowym (chór
albertyński znacznie niższy niż korpus nawy) ozdobione bogatą dekoracją
rzeźbiarską (zworniki, wsporniki, kapitele filarów).
W kaplicy św. Katarzyny znajduje
się gotycka chrzcielnica z 1418 r. z płaskorzeźbami przedstawiającymi Jezusa,
dwunastu Apostołów i św. Szczepana.
Stopa chrzcielnicy udekorowana jest
płaskorzeźbą czterech Ewangelistów.
Po przeciwnej stronie znajduje się Kaplica św. Barbary, w której umieszczone
są prochy więźniów z Oświęcimia.
Po lewej stronie (w kierunku ołtarza głównego) można zobaczyć okazałą
kazalnicę – gotycką ambonę z lat 1470–
–1513. Wykonana z piaskowca, składa
się z sześciokątnego korpusu. Prowadzą
do niego kręte schody wsparte na heksagonalnym3 trzonie. Dzieło późnogotyckiej architektury cechuje bogactwo
form rzeźbiarskich.
Na zewnętrznej stronie korpusu
widoczne są płaskorzeźby – popiersia
czterech pierwszych doktorów kościoła: Augustyna z mitrą4 biskupią, Papie-

ża Grzegorza I Wielkiego z tiarą5, Hieronima z kapeluszem kardynalskim
i Ambrożego z mitrą i biczem o trzech
rzemieniach.
Poniżej znajduje się relief 6 przedstawiający portret mężczyzny, wyglądającego przez okno, z dłutem rzeźbiarskim
w ręku. Relief jest prawdopodobnie autoportretem twórcy ambony. Na poręczy ambony widoczne są płaskorzeźby
węży, jaszczurek i ropuch symbolizujących zło oraz psa-strażnika symbolizującego wierność Ewangelii i obronę
przed grzechem.
W południowej nawie można zobaczyć monumentalny nagrobek cesarza
Fryderyka III Habsburga wykonany
z czerwonego marmuru przez Mikołaja Gerhardta z Lejdy, przypuszczalnie
nauczyciela Wit Stwosza. Według źródeł zdobi go 240 rzeźb i 32 zbroje.
Na szczególną uwagę zasługuje również Ołtarz z Wiener Neustadt, potocznie nazwany Ołtarzem Fryderyka. Jego
powstanie datowane jest na I połowę
XV w. i znajduje się w części północnej
nawy katedry. Jest to gotycki poliptyk7
składający się z dwóch części, w których
wnętrzu skrywają się pomieszczenia do
przechowywania relikwiarzy. Otwarte
skrzydła predelli8 ukazują sceny Zwiastowania, Nawiedzenia, Narodzenia
i Pokłon Trzech Króli, zamknięte –
Modlitwę w Ogrójcu, Ukrzyżowanie,
Biczowanie i Cierniem Koronowanie.
W niedzielę i święta ołtarz jest otwierany, w dni robocze zamykany,

w Wiedniu
a jego zamknięte kwatery oprócz wyżej
wymienionych scen prezentują przepiękne postacie 72 świętych namalowanych na złotym tle. W centralnej
części katedry znajduje się ołtarz główny (1647 r.) z obrazem Tobiasa Potzla,
przedstawiający scenę ukamienowania Patrona Katedry – Św. Szczepana.
Na obrazie widoczny jest też Chrystus,
trzymający krzyż – symbol męczeńskiej śmierci i cierpienia św. Szczepana. Nastawę ołtarzową9 wykonano
z trzech rodzajów marmuru sprowadzonego z Polski, Styrii i Tyrolu.
Od końca XVII w. wiedeńska katedra słynie również jako ośrodek kultu
maryjnego. Obraz Matki Boskiej z Peczu czczony był jako ikona płacząca,
dzięki której arcyksiążę Eugeniusz Sabaudzki odniósł zwycięstwo nad Turkami pod Zentą. Umieszczony jest pod
późnogotyckim baldachimem w nawie
południowej. Do dnia dzisiejszego jest
to obraz przyciągający rzesze wiernych
proszących o łaski i wstawiennictwo
Maryjne.
Obok Kaplicy św. Barbary znajduje się wejście do katakumb, spoczywają tam urny z organami wewnętrznymi Habsburgów, szczątki wielu księży,
biskupów i arcybiskupów związanych
z kościołem. Tradycja i przywileje cesarskie nakazywały rozczłonkowywać pośmiertnie ciała Habsburgów,
wnętrzności zaś chować w Katedrze,
serce w Kościele Augustianów w Hof burgu, a pozostałe szczątki w Kaisergruft. W podziemiach znajdują się
między innymi szczątki Polaka, biskupa trydenckiego Aleksandra Płockiego
– proboszcza Kościoła św. Szczepana
w latach 1443–1444.
W katakumbach Katedry pochowano w sumie około 16 tysięcy osób.
Podziemia skrywają także szczątki
ofiar „czarnej śmierci” – dżumy panującej w Europie w średniowieczu. Kości
zajmują łącznie ponad 30 wydzielonych
pomieszczeń, poprzecinanych plątaniną korytarzy. W 1783 r. z powodu smrodu rozkładających się ciał zamknięto
katakumby, obecnie są otwarte i stanowią jedną z atrakcji dla zwiedzających.
Katedra św. Szczepana to budowla,
której geneza powstania wywodzi się
z tezy postawionej przez św. Szczepana
Sanhedrynowi, bezsprzecznie przedkładającej rozwój duchowy wspólnoty

Kościoła nad wielkością i wyjątkowością budowli, która mogła powstać tylko
dzięki i przy udziale samego Boga jako
Stwórcy i Budowniczego całego Świata.
W swoim artykule chciałam przybliżyć bogatą historię powstania tej
wspaniałej Katedry oraz opisać bogactwo jej wnętrza. Mówiąc o ogromnych
trudach powstania dzieła, jakim jest
budowa świątyni zarówno tej materialnej, jak – a może i przede wszystkim –
duchowej, chciałabym przytoczyć cytat
z listu słynnego kompozytora należącego do trójcy klasyków wiedeńskich,
związanego ściśle z Wiedniem i muzyką sakralną Ludwiga van Beethovena
(list do Księcia Lichnowskiego):
Krzyże w życiu pełnią podobną rolę
jak krzyżyki w muzyce: podwyższają.

Katarzyna Siwek-Szostek
PS. Artykuł dedykuję budowniczemu naszej świątyni – Ks. Kanonikowi
Edwardowi, w podziękowaniu za trud
i serce włożone w ciężką pracę budowy
Wspólnoty Naszego Kościoła Matki
Bożej Różańcowej.
 Stop miedzi z cyną, cynkiem i ołowiem. W średniowieczu odlewano
z niego dzwony (stąd nazwa dzwon
spiżowy), zaś w czasach późniejszych
armaty lub odwrotnie. To wspólne
zastosowanie stopu stało się przyczyną przetopienia wielu dzwonów
na broń. W dzisiejszych czasach stosowany głównie w rzeźbiarstwie i do
wyrobu elementów ozdobnych.
2
 Przestrzenna kompozycja architektoniczna, którą cechuje spore zróżnicowanie wysokości pomiędzy nawami,
najczęściej funkcjonuje w odmianie
schodkowej.
3
 Układ heksagonalny – układ krystalograficzny, w którym trzy z czterech
osi leżą w jednej płaszczyźnie, mają
jednakową długość, a kąt między
nimi wynosi 120°. Czwarta oś jest osią
sześciokrotną, ma inną niż pozostałe długość i jest do nich prostopadła.
Typowymi grupy są sześciokątne graniastosłupy.
4
 Z łac. przepaska na głowę, turban
– uroczyste nakrycie głowy biskupów i opatów w Kościele katolickim,
wspólnocie anglikańskiej i luterańskiej, a także przez biskupów i niektórych kapłanów w Kościołach prawosławnych.
1

Dzieła Boże
 Papieska korona składająca
się z trzech diademów (z tego
powodu zwana też w łac. triregnum), wysadzana kamieniami szlachetnymi i perłami,
ozdobiona na szczycie małym
krzyżem.
6
 Kompozycja rzeźbiarska wykonana na płycie kamiennej,
metalowej lub drewnianej z pozostawieniem na niej tła. Dzieło dwuwymiarowe. Pomimo że
płaskorzeźby powstawały jako
dekoracja architektoniczna, to
często stanowią odrębne, pełnowartościowe dzieło sztuki.
7
 Typ ołtarza szafkowego składający się z części środkowej i dwóch
par, o połowę węższych, ruchomych
skrzydeł, które były otwierane bądź
zamykane w zależności od okresu
roku liturgicznego.
8
 Z łac. gradus – to w kościele podstawa
nastawy ołtarzowej w postaci skrzyni
spoczywającej na mensie. Bywa dekorowana malarstwem lub rzeźbą. Predella powstała i rozwinęła się w okresie gotyku w miarę rozwoju nastaw
ołtarzowych. W Kościele rzymskokatolickim po Soborze trydenckim
pośrodku predelli umieszczane było
często tabernakulum.
9
 Zdobiona płaskorzeźbą, rzeźbą lub
malowana dekoracja ołtarza w kościele. W okresie średniowiecza i renesansu ustawiana na mensie ołtarzowej często oddzielona od niej predellą.
Od okresu baroku często jako samodzielnie stojąca, rozbudowana struktura umieszczana za ołtarzem.

5

Źródło: Wikipedia, wolna encyklopedia
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N

asi pradziadowie, wspominając rok 1918, mawiali zazwyczaj: było
to wtedy, kiedy wybuchła Polska. W istocie jednak nie był to
„wybuch”, lecz złożony proces
ponownego zrastania się trzech
rozbiorowych dzielnic. Odzyskanie niepodległości w 1918 r.
po 123 latach zaborów stanowi
jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach państwa polskiego. Był to akt historyczny
wprowadzający Polskę do grona
suwerennych państw po długim
okresie nieobecności. Mimo wszystkich
podziałów materialnych, duchowych
i politycznych, państwo polskie stało
się zwartą całością w niezwykle krótkim czasie – w ciągu 2–3 lat. Położenie
Polski, posiadany potencjał ekonomiczny oraz zasoby demograficzne czyniły
nasz kraj ważnym partnerem w gronie
państw europejskich, co miało szczególnie doniosłe znaczenie w kształtowaniu się nowoczesnego obrazu społeczeństwa polskiego.
Dzień 11 listopada był obchodzony
w II Rzeczpospolitej jako Święto Narodowe mające ogromne znaczenie dla
Polaków. Był jednocześnie wyrazem
szacunku dla minionych pokoleń walczących o wolną Ojczyznę oraz nadziei
przyszłych myślących o jej rozwoju oraz
potędze. Święto Niepodległości przetrwało w tradycji oraz świadomości narodu polskiego jako niezwykle doniosły
akt historyczny.
11 listopada, w którym Józef Piłsudski przejął władzę dla uczczenia powstania suwerennego ośrodka władzy
odrodzonej Polski, został w 1937 r. oficjalnie ogłoszony świętem narodowym
i pozostał oficjalnie świętem państwowym RP do 1944 r. Rok później komunistyczne władze PRL ustanowiły
dzień 22 lipca świętem państwowym.
Święto Niepodległości obchodzone do
tej pory zostało przywrócone przez
Sejm RP dopiero w 1989 r.
Elżbieta Siwek

Odzyskana Ojczyzna – Święto Niepodległości

Stawała się Papież

Polska… B
Mówi mi o tym serce,
jakby ukryta granica,
która przebiega ze mnie ku innym,
Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość
dawniejszą niż każdy z nas:
Z niej się wyłaniam…
gdy myślę Ojczyzna –
by zamknąć ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak go pomnożyć,
jak poszerzyć tę przestrzeń,
którą wypełnia.
Wolność stale trzeba zdobywać,
nie można jej tylko posiadać.
Przychodzi jako dar,
utrzymuje się poprzez zmaganie.
Dar i zmaganie wpisują się
w karty ukryte, a przecież jawne.
Całym sobą płacisz za wolność –
więc to wolnością nazywaj,
że możesz płacąc
ciągle na nowo siebie posiadać.
Tą zapłatą wchodzimy w historię
i dotykamy jej epok:
Którędy przebiega dział pokoleń
między tymi, co nie dopłacili,
a tymi, co musieli nadpłacić?
Po której jesteśmy stronie?
Ziemio, która nie przestajesz
być cząstką naszego czasu.
Ucząc się nowej nadziei,
idziemy przez ten czas ku ziemi nowej.
I wznosimy ciebie, ziemio dawna,
jak owoc miłości pokoleń,
która przerosła nienawiść!

Karol Wojtyła –
Poezje pt. Myśląc Ojczyzna, 1974 r.

I choć kur pieje, się nie zaprzesz
Boś wybrał, Piotrze, dobrą drogę
Kamienie dziesiątkami bite
Kładzione w dobrą, w złą pogodę
Ubywa ciebie, boś się rozdał
W służbie głodnemu ideału
Co szybko chciałby Pana poznać
I temu, który choć pomału –
uczy się kochać
Obumrzeć musisz, by plon zebrał
Ten, co tu przyjdzie żąć po tobie
I oby żniwo Pana zaczął
Słowami „Jezu, ufam tobie”.
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Używając kodu, wpisz do ramki z liści słowa z I Listu do
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Bożena Henke

Rodzinny

quiz biblijny
1. Do czego diabeł kusił Jezusa?
2. Jezus nazywany jest Mesjaszem.
Co właściwie oznacza to słowo?
3. W jaki sposób Jezus oczyścił świątynię jerozolimską przed Świętem
Paschy?
4. Jezus wędrował przez miasta i wsie
i nauczał; razem z Nim byli Jego
uczniowie. Czy towarzyszyły mu
również kobiety?
5. Szymon i Andrzej byli pierwszymi uczniami Jezusa, którzy za Nim
poszli. Szymon znany jest również
pod innym imieniem – pod jakim?
6. Podaj przynajmniej dwa z cudów
dokonanych przez Jezusa.
7. W jaki sposób faryzeusze karali kobiety przyłapane na cudzołóstwie?
8. Ilu uczniów miał Jezus?
9. Którego dnia po śmierci Łazarz został wskrzeszony?
10 W jaki sposób Jezus uzdrowił człowieka niewidomego od urodzenia?
Podpisane odpowiedzi na quizowe
pytania prosimy przesyłać na skrzynkę
internetową Zwiastuna lub w formie pisemnej wrzucać do skrzynki w kościele
do 31.10. Wśród prawidłowych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
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Łamigłówki małej główki

iały jak nieuchwytna biel opłatka
Siwizną śniegu przyprószony
Stoisz na szczycie góry życia
Tak jak opoka – niewzruszony

Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas
wyrażam siebie i zakorzeniam.

Chcesz być święty, bądź uśmiechnięty

Mamy wiele rzeczy, za które powinniśmy być wdzięczni. Rozszyfruj słowa na jabłkach, aby dowiedzieć się, za jakie
rzeczy powinniśmy okazywać wdzięczność i wpisz je w liniach poniżej.

Autentyczne
ogłoszenia
parafialne
1. Cała wspólnota dziękuje chórowi młodzieżowemu, który na okres wakacji zaprzestał
swojej działalności.
2. Za tydzień Wielkanoc. Bardzo proszę
wszystkie panie składać jajka w przedsionku.
3. Pan Kowalski został wybrany na urząd kustosza naszego kościoła i zaakceptował ten
wybór. Nie mogliśmy znaleźć nikogo lepszego.
4. W niedzielę ksiądz rektor przewodniczył
swej pożegnalnej mszy. Chór odśpiewał Klaskajmy wszyscy w dłonie.
5. Z tablicy ogłoszeń: Dzisiejszy temat: Czy
wiesz jak jest w piekle? Przyjdź i posłuchaj naszego organisty.
6. Po południu w północnym i południowym
końcu kościoła odbędą się chrzty. Dzieci
będą chrzczone z obu stron.
7. W czwartek o 1600 wspólne lody. Panie dające mleko prosimy przyjść wcześniej.
8. W środę spotkanie żeńskiego kręgu literackiego. Pani Kowalska zaśpiewa ,,Połóż mnie
do łóżeczka” razem z wikarym.
9. W podziemiu panie zrzuciły wszelkiego rodzaju ubrania. Można je oglądać w każdy
piątek po południu.
10. W niedzielę nasza grupa teatralna zaprezentuje Hamleta. Jesteśmy zaproszeni do udziału w tej tragedii.
11. Spotkanie grupy terapeutycznej pomagającej
wzmocnić poczucie własnej wartości w środę
wieczorem. Prosimy używać tylnych drzwi.
12. We wtorek cotygodniowa katecheza, tym
razem na temat: Jezus chodzi po wodzie. Temat katechezy w przyszłym tygodniu: W poszukiwaniu Jezusa.
13. W każdą środę spotykają się młode mamy.
Na te panie, które pragną do nich dołączyć,
czekamy w zakrystii w czwartki wieczorem.
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M

ało kto pamiętał, jak właściwie miał na imię. Wszyscy mówili do niego „Okularnik”. Od pierwszej klasy trzymał się
z boku. Zawsze przychodził przygotowany na lekcje i na wszystkie pytania
znał odpowiedź. Na przerwie siadał
pod klasą i przeglądał jakieś książki lub
kolorowe gazety.
– Co to? – zagadnął go pewnego
razu Jacek wskazując palcem na okładkę gazety.
– Czytam o Hubercie Wagnerze –
odparł ożywiony. – Czy wiesz, że dzięki niemu polska drużyna zdobyła tytuł
mistrza świata… W siatkówce – dodał
widząc, że Jacek stoi z otwartą buzią
i przygląda mu się dziwnie.
– Ach, tak – powiedział w końcu. –
Nic o tym nie słyszałem.
– Bo to było w Meksyku w 1974 roku – rzekł Okularnik.
Jacek na dobre zaniemówił. „O czym
on mówi? – zastanawiał się. – Chyba
coś z nim nie w porządku”.
– Nazywali go wtedy największym
geniuszem świata – ciągnął
Okularnik. – Byli i tacy,
którzy uważali, że był trochę ostry… Ale w końcu
liczy się zwycięstwo – dokończył szukając u Jacka
potwierdzenia swoich słów. Nie otrzymał ich ponieważ chłopiec był kompletnie zaskoczony tym co usłyszał. Gdyby
Okularnik opowiadał o rzeczach, które
dzieją się teraz, o Małyszu na przykład,
to Jacek chętnie by z nim porozmawiał, ale o roku tysiąc… którymś tam.
Właściwie to Jacek nie pamiętał nawet
którym. Odetchnął z ulgą, gdy usłyszał
dźwięk dzwonka na lekcję.
– O czym z nim gadałeś? – zapytał
Rafał.
– Nie wiem – odparł Jacek
– Jak to? Nie wiesz o czym rozmawialiście? – nie wierzył Rafał.
– Opowiadał jakieś dziwne historie.
– Przecież zawsze mówiłem, że to
dziwak.
– I kujon – dodał chłopiec stojący
obok. – Chciałem, aby mi pokazał, jak
zrobił zadanie domowe.
– I co? – zapytali równocześnie.
– Powiedział, że może mi wytłumaczyć, ale odpisać nie da, bo to nieuczciwe.
– No chłopaki – powiedział Rafał
przywódczo. – Będziemy musieli sobie
z Okularnikiem pogadać inaczej.

Familijne opowieści
Jacek nie lubił żadnych bójek, ani
kłótni. Trzymał jednak z Rafałem i jego
bandą. Zresztą gdyby nie trzymał, to
nie dali by mu spokojnie bawić się na
podwórku, a tego chciał uniknąć.
Wracali całą grupą do domu. Do
wakacji pozostał już tylko miesiąc.
– Patrzcie, kto idzie za nami! –
krzyknął nagle Rafał.
Obejrzeli się wszyscy za siebie. Przystanęli, gdyż Rafał również się zatrzymał. Wolnym krokiem w ich kierunku
szedł Okularnik.
– Cześć – powiedział Rafał.
Chłopiec odpowiedział niemrawo.
– Cześć! – powtórzył Rafał bardzo
donośnie i pchnął chłopca.
Okularnik zatoczył się i zatrzymał
na pniu grubego drzewa.
– Czego ode mnie chcesz? – zapytał spokojnie.
– Nie odpowiedziałeś mi „cześć”!
– Odpowiedziałem, a teraz chcę iść
do domu – odparł i próbował przejść
pomiędzy chłopcami, ale oni na komendę Rafała zagrodzili mu drogę.

Krzyżówka
nie chciał, aby mu dokuczali. Teraz jednak zupełnie nie wiedział co ma zrobić.
Chciało mu się płakać, ale reszta wyśmiałaby go.
– Zniszcz je! Połam! – krzyczał
Rafał. – Co, boisz się? Patrzcie, jaki
tchórz z niego! – szydził Rafał. – I on
chciał należeć do naszej bandy?! Wyrwał mu z ręki okulary, rzucił je na ziemię i podeptał. Potem podszedł do Jacka i przewrócił go na ziemię.
– Jesteś dla mnie zwykłym tchórzem – powiedział, włożył ręce do kieszeni i odszedł, a za nim podążyła reszta grupy.
Okularnik podszedł do leżącego Jacka i pomógł mu wstać. Potem podniósł
z ziemi połamane okulary. Szkła w nich
były potłuczone. Wyglądało na to, że są
zupełnie do niczego.
– Dziękuję ci – zwrócił się do Jacka.
– Przeze mnie miałeś kłopoty.
Jacek machnął tylko ręką, po czym
złapał się raptownie za policzek.
– Upadając nabiłeś sobie porządnego siniaka – wyjaśnił Okularnik i ruszając przed siebie, uderzył głową w sam środek drzewa.
– Bez okularów niewiele widzę – wyjaśnił. – Mam
poważną wadę wzroku.
– Odprowadzę cię do
domu – powiedział Jacek.
Gdy stanęli przed domem, w którym mieszkał Okularnik, Jacek powiedział:
– No to cześć. Do jutra.
– Do jutra – odparł chłopiec, po
czym dodał – to nie prawda, że jesteś
tchórzem. Wykazałeś się wielką odwagą, przeciwstawiając się Rafałowi.
Jacek uśmiechnął się i poczuł, że nawet jest troszeczkę z siebie dumny.
Nazajutrz Pani miała bardzo poważną minę.
– Siadajcie – powiedziała stanowczo. – Mam dla was dwie przykre informacje. Sprawdzian Rafała z zakresu
matematyki wypadł bardzo źle. Nie po
raz pierwszy. Jeśli Rafał ma nadal być
uczniem naszej klasy, potrzebna mu
jest pomoc. Pomyślałam o Krzysiu…
W klasie zapadła cisza. Chyba
w pierwszej chwili wszyscy zaczęli się
zastanawiać, kto to jest Krzyś? I dopiero, gdy Pani mówiła dalej, zorientowali
się, że chodzi o… Okularnika.
– Krzyś jest bardzo zdolnym i pracowitym chłopcem. Jeździ do Instytutu
Matematyki na zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych – ciągnęła Pani.

Okularnik
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– Przepraszam – powiedział usiłując się przecisnąć. Wszyscy wybuchnęli
śmiechem.
– Jaki kulturalny – zawołał Rafał.
– Mamusia cię tak dobrze wychowała?
A nie powiedziała ci przypadkiem, że
trzeba dawać odpisywać zadania domowe?
– Nie – odparł prawie szeptem
Okularnik.
– No to my cię nauczymy, że trzeba być koleżeńskim – zaśmiał się Rafał
i znów popchnął chłopca. Po krótkiej
chwili Okularnik krążył jak piłka rzucana z rąk do rąk. Początkowo próbował się bronić, ale tak nieporadnie machał rękami, że wzbudzał tylko salwy
śmiechu. Jacek stał w kręgu razem z innymi chłopcami, ale starał się popychać
Okularnika, tak jak potrafił najdelikatniej. Zauważył to Rafał. W pewnym momencie zerwał okulary z nosa
chłopca i odrzucił je do Jacka. - Zniszcz
je – rozkazał. – Udowodnij, że chcesz
należeć do naszej bandy.
Jackowi serce mocniej zabiło. Tak
naprawdę nie był wcale złym chłopcem. Przystał do ich bandy, ponieważ
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– To on jest taki mądry? – szepnął
z niedowierzaniem kolega Rafała z ławki.
Rafał milczał. Był zły, że wszyscy
z podziwem wpatrują się w tego dziwaka. – „Ja za to jestem silny i każdego pokonam” – myślał. Ale na niego nikt nie
patrzył. Jego wszyscy się bali!
– Tak więc – powiedziała znów
Pani – chciałabym, abyś Rafale poprosił
Krzysia o pomoc.
– Ja mam go prosić? – dotarło nagle
do Rafała.
– Tak. Krzyś nie musi się na to zgodzić. Nie ma takiego obowiązku.
– No to leżę – mruknął pod nosem
Rafał – po wczorajszym on mi na pewno nie pomoże.
– Teraz druga sprawa – pani znów
zabrała głos. Krzysia wczoraj pobito
i zniszczono mu okulary, ale nie chce
wyjawić, kto to zrobił.
Rafał czuł, jak oblewa go rumieniec.
A gdy zobaczył, że wszystkie dzieci
składają się, ile kto ma na nowe okulary
dla Krzyśka, poczuł się naprawdę podle.
Nazajutrz wracając ze szkoły, zobaczył
Jacka i Krzyśka. – Krzysiek! – krzyknął
z całych sił. Chłopcy przystanęli. Rafał
zwrócił się do Krzyśka. – Wiem, że mi
nie pomożesz w matematyce i wcale
o to nie mam żalu. Też bym tak zrobił na twoim miejscu. Przepraszam cię
jednak i przyznam się Pani, że to ja potłukłem te okulary. Muszę jednak najpierw zarobić pieniądze u wujka. Ja powinienem zapłacić za te okulary, a nie
cała klasa – dodał i szybko odszedł.
– Rafał, Rafał! – wołał za nim
Krzysiek. Chłopiec zatrzymał się. – Pomogę ci w matematyce – krzyknął. –
Przyjdź dzisiaj do mnie o szesnastej.
– Dzięki – ucieszył się Rafał zupełnie zaskoczony.
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Pół godziny dla rodziny
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Hasło
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Pionowo
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A3 – nauczyciel, mistrz
C2 – jeden z Ewangelistów
E2 –	faryzeusz otwarty na naukę
Jezusa
G3 – twarz inaczej
I2 – owoc tropikalny
K2 – jedna z trzech cnót kardynalnych
Ł2 – kolejna na drodze krzyżowej
N1 – jeden z rodzajów zboża
N6 –	zgromadzenie eucharystyczne
potocznie
O1 – pierwsza kobieta
O5 –	jedno ze zwierząt betlejemskiej
szopy
R2 – uznać kogoś prawnie za syna

11
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Poziomo

1F – jest Jeden …
1M – inaczej „kłamie”
3A – „moja” po łacinie
3E –	obraz sakralny w kulturze
bizantyjskiej
3K – sedno sprawy
5A – święto 11 Listopada
5O – za nią spotyka kara
7C –	ziarnem jest słowo, a …
jest Chrystus
7K – lecji jak … do ognia
7N – stało się Ciałem
9F – święte miasto Boga

Wycięte hasło, podpisane imieniem i nazwiskiem, prosimy wrzucać do skrzynki redakcyjnej na stoliku z prasą do 31.10. Wśród prawidłowych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

(fragmenty opowiadania „Okularnik”
Beaty Andrzejczuk)
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Z historii budowy kościoła

Przepisy
Ten list nadszedł do redakcji, gdy
skład numeru 2 był już zakończony,
dlatego drukujemy go dopiero w tym
numerze.

I jest Ci anioł wybrany na niebie,
aby łzy nasze rachować w potrzebie.
Ale najświętsze te łzy na świecie,
kiedy się matka modli za dziecię.

Mamo, jak tu smutno, jak tu cicho po Twoim odejściu, tylko drzewa
w ogrodzie szumią. Tak samo i ta ławka kościelna po Tobie została. W dniu
Twych narodzin i zgonu, palę znicz
na Twym grobie. To światło nadzieję mi daje, że jesteś pod opieką naszej
wspólnej Matki. Łza spływa mi z oka,
bo jakże chciałabym dzielić z Tobą
moje ziemskie radości i smutki. Mamo,
wiem, że jesteś blisko, czuję Twoją obecność.
Twoja córka Stefania

Masa serowa:
1 kg dwukrotnie zmielonego sera
kostka margaryny
8 jaj
budyń waniliowy bez cukru
30 dag cukru kryształu

Dedykuję ten wiersz (autor nieznany) swojej mamie Elżbiecie, która odeszła do Pana.
Do mojej Matki

Cicho tam było w przyćmionej komnacie,
księżyc przez okno w błękitów poświacie
posyłał ku nam promień wysrebrzony.
Z dala wieczorne dzwoniły nam dzwony.
„Do modłów dzwonią! O, złóż swoje
ręce”,
mówiłaś do mnie i w serce dziecięce,
lałaś nauki w moich dni zadania,
że jest na niebie Bóg, co mnie ochrania.
I nauczyłaś mnie o Zbawicielu,
co dusze młode hoduje w weselu.
I zdało mi się, że niebios błękity,
anielskim skrzydłem niosą mnie na
szczyty.
Teraz, gdy szukam wszystkiemi sposoby
zagadki życia, pełnej łez żałoby;
kiedy chcę złamać szarpiące wątpienie
i próżno walczę o słońca promienie:
naówczas w głębi mej duszy znów dzwoni
głos Twój, jak echo cudownej harmonii –
i znów na kolana padam w pokorze,
znów o dziecięce błagam światło Boże.
Łez tu niemało z oczu ludzkich tryska,
póki nam życia zmienne słońce błyska.
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Składniki
Ciasto:
3 szklanki mąki
5 żółtek
kostka margaryny
łyżeczka proszku do pieczenia
3 łyżki cukru pudru

List do mojej Mamy

Jeszcze Cię widzę, jak na me łóżeczko
siadasz wieczorem, o droga mateczko.
Ach, widzę jeszcze Twoje dobre oczy,
co lśnią mi zawsze niby sen uroczy.

Sernik z brzoskwiniami

Życzenia dla nauczycieli
Z okazji Dnia Nauczyciela pragniemy podziękować wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom i Katechetom
za serce włożone w codzienną pracę
oraz życzyć dużo energii, wytrwałości
i uśmiechu w kształceniu dzieci i młodzieży.

Masa orzechowa:
25 dag zmielonych orzechów
½ szklanki mleka
2 łyżki cukru kryształu
2 jajka
½ płaskiej łyż. proszku do pieczenia
2 łyżki stopionego masła
Puszka odsączonych i pokrojonych
brzoskwiń
Wykonanie
Składniki na ciasto zagnieść. Ciasto
podzielić na dwie części.
Masa serowa: margarynę utrzeć
z cukrem, dodać żółtka, ser z budyniem
i na końcu ubitą na sztywno pianę z białek. Wszystko delikatnie wymieszać.
Masa orzechowa: masło, mleko
i cukier zagotować, dodać orzechy, wymieszać i przestudzić. Dodać żółtka
i proszek do pieczenia, na końcu ubitą
pianę z białek i delikatnie wymieszać.
Jedną część ciasta kruchego rozwałkować i przełożyć do formy. Wyłożyć
na nie masę orzechową, potem połowę masy serowej, następnie pokrojone
brzoskwinie. Na brzoskwinie wyłożyć
drugą część masy serowej i wszystko
posypać kruszonką zrobioną z drugiej
części ciasta kruchego.
Całość wstawić do piekarnika i piec
w temp. 18° przez około 45 minut.
Smacznego życzy
Maria Augustyn

Różańcowy

Zwiastun

O jak są pełne wdzięku na górach
nogi zwiastuna radosnej nowiny,
który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście,
który obwieszcza zbawienie,
który mówi do Syjonu:
«Twój Bóg zaczął królować». Iz 52 - 7
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