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DRODZY  CZYTELNICY  
ŚWIĘTOGÓRSKIEJ  RÓŻY  DUCHOWNEJ 

 
Na początku tego roku Ojciec chrześcijaństwa zamknął drzwi symbolicznej Świętej Bramy, a 

tym samym nieodwołalna przeszłość wchłonęła w siebie Rok Wielkiego Jubileuszu i związanych z 
nim wydarzeń o doniosłym dla świata znaczeniu, rok szczególnych łask i zmiłowań Pana. 
 Na drugi tego rodzaju Jubileusz trzeba czekać 2000 lat. Może następne pokolenia doczekają, 
jeżeli jeszcze będą napełniały ziemię. Rozpoczął się rok 2001, rozpoczął się nowy wiek, co więcej 
rozpoczęło się III Millenium. I tak jak w roku ubiegłym, jak 100, 1000 i 2000 lat przychodzi Wielki 
Piątek, dzień przeraźliwego smutku, bo w tym dniu konał i umierał dla naszego Zbawienia Jezus na 
Krzyżu. Umierał na drzewie hańby ten, który nadłamanej trzciny nie dołamał, który tlącego się knotka 
nie dogasił, ten który przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc. Ale też tak jak 2000 lat temu przyjdzie 
Wielkanoc, radosna rzeczywistość zwycięstwa i triumfu Zmartwychwstania zamordowanego i za-
mkniętego w szczelnym grobie Chrystusa.  
 Dwa tysiące lat! Krótko żyjący człowiek, zaledwie śmie wymówić taki okres czasu. Co wi-
dział świat, co się stało z ludzkością na przestrzeni 2000 lat. Ile przetoczyło się wojen, ile trudów, 
borykań, wzlotów i upadków, ile błądzenia po omacku i szukania dróg, ile miłości i nienawiści, ile 
cnót i grzechów wypełnia przestrzeń 2000 lat. Potworzyły się narody i pogrążyły w śmierci, powstały 
domy panujące i pozostały po nich ruiny. Zapłonęły wielkie geniusze i przeminęły jak pędzące kome-
ty, na niebie dziejów powstały tysiące systemów filozoficznych, gospodarczych, naukowych, arty-
stycznych i pogrążyło się w zapomnieniu. I tak będzie w następnych wiekach i tysiącleciach. Trwa i 
trwać będzie tylko prawda o narodzeniu, ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Jezusa zapisana na kar-
tach Ewangelii i przekazywana z pokolenia na pokolenia. Ciągle przez świat przetaczać się będzie 
„Hosanna” ale też „Ukrzyżuj Go” i zwycięskie „Alleluja”.  
 Bo Chrystus ten sam „wczoraj, dziś i na wieki”. Niech obdarzy Drogich Czcicieli 
Świętogórskiej Pani i Czytelników Róży Duchownej, łaską żarliwej wiary, serca napełni po-
kojem, a domem swoim błogosławieństwem, ten, który był, jest i pozostanie, ten, który umarł, 
ale i zmartwychwstał. 

  Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri 
 

  
 

OSTATNIE TYGODNIE WIELKIEGO JUBILEUSZU 
W KOŚCIELE POWSZECHNYM 

 
 

1. Jubileusz Wojsk i Policji świata 
 
W dniach 17 – 19 listopada 2000 r. plac św. Piotra zapełnił się 

przedstawicielami armii i policji z blisko 50 krajów świata. Około 100 tysięcy ludzi odzianych w naj-
różnorodniejsze mundury „okupowało” Rzym i plac św. Piotra, ale nie jako atakująca i zaborcza armia 
tylko dla zyskania łask Wielkiego Jubileuszu. Jubileusz odbywał się pod hasłem: „Z Chrystusem w 
obronie sprawiedliwości i pokoju”. Pokój jest przecież „podstawowym prawem człowieka, które nale-
ży stale wspierać, pamiętając, że ludziom, o ile są grzeszni, zagraża niebezpieczeństwo wojny i aż do 
nadejścia Chrystusa będzie zagrażać”, jak powiedział Ojciec Święty w czasie Mszy św. centralnej 
Uroczystości Jubileuszu Wojska i Policji.  

Nie sprzyjała tym uroczystościom pogoda. Padał niemal ulewny deszcz i zrobiło się dość zim-
no, a mimo wszystko tysiące przedstawicieli sił zbrojnych i porządkowych razem ze swoimi rodzina-
mi trwało na modlitwie. Rozpoczynając uroczystą Mszę św. Ojciec Święty stwierdził: „Że to spotka-
nie Jubileuszowe z udziałem wojsk i sił policyjnych rozjaśnia nadzieja, że ci, którzy służą Panu na tym 
świecie, starając się powstrzymać przemoc i rozważnie bronić konstytucyjnego ładu, zajaśnieją które-
goś dnia niczym gwiazdy na firmamencie”. W wygłoszonej homilii Ojciec Święty wezwał uczestni-
ków Jubileuszu, aby byli „mężczyznami i kobietami pokoju”. Ale by być nimi w pełni: „Przyjmijcie 
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do waszych serc Jezusa, twórcę i gwaranta pokoju. On uczyni was zdolnymi do tej ewangelicznej mo-
cy, która pozwala przezwyciężyć zwodnicze pokusy przemocy. Pomoże wam oddać siłę w służbę wiel-
kich wartości życia, sprawiedliwości, przebaczenia i wolności” – mówił Papież. Mszę św. razem z 
Ojcem Świętym koncelebrował kard. Roser Etchegaray, przewodniczący Głównego Komitetu Wiel-
kiego Jubileuszu, Ks. Abp Giovanni Battisa Re, prefekt Kongregacji Biskupów oraz ponad 30 bisku-
pów polowych, a wśród nich polski ordynariusz sił zbrojnych Ks. Bp Gen. Sławoj Głódź. W Uroczy-
stościach Jubileuszowych uczestniczyła bowiem delegacja Wojska Polskiego pod przewodnictwem 
Ministra Obrony Narodowej p. Bronisława Komorowskiego i Policji ze swoim naczelnym duszpaste-
rzem Ks. Bpem Marianem Dusiem. P. minister Komorowski wręczył Ojcu Świętemu buławę hetmań-
ska, będąca repliką buławy Jana III Sobieskiego. Przekazanie buławy miało miejsce podczas specjal-
nej audiencji papieskiej w auli Pawła VI dla polskich uczestników Jubileuszu, liczącej ponad 2000 
osób, w przeddzień centralnych uroczystości. Trzeba też nadmienić, że tak jak inni pielgrzymi z całe-
go świata, również pielgrzymi różnych formacji wojsk i służb porządkowych spotkali się w sobotę na 
nabożeństwie drogi krzyżowej w Circo Maximo, a w godzinach porannych tego samego dnia na Mszy 
św. i liturgii pokutnej w Bazylice Santa Maria in Araceoeli na rzymskim Kapitolu. Koncelebrze prze-
wodniczył gubernator Państwa Watykańskiego, amerykański kardynał polskiego pochodzenia Ed-
mund Kazimierz Szoka. Na zakończenie Mszy św. centralnego dnia Jubileuszu Ojciec Święty po-
zdrowił zgromadzone oddziały wojsk i policji oraz ich rodziny w różnych językach świata, a zwraca-
jąc się do Polaków, Słowaków i Czechów obecnych na placu św. Piotra powiedział po polsku: „Ser-
decznie pozdrawiam obecnych tu przedstawicieli wojska i policji z Czech ze Słowacji i z Polski. To 
Jubileuszowe spotkanie z żołnierzami z całego świata jest wydarzeniem, które w szczególny sposób 
pokazuje, że wojsko nie musi koniecznie być aktorem wojennych dramatów, ale może i powinno być 
orędownikiem i nośnikiem pokoju”. Uroczystości jubileuszowe wojska i policji zakończył wspólny 
koncert ok. 20 orkiestr wojskowych. Oby wojska i policje spotykały się tylko na tego rodzaju uroczy-
stościach, na marszach ulicznych, na defiladach i wielkich paradach, a nigdy na polach bitew, we wza-
jemnych wyrzynaniach się dyktowanych nienawiścią i obłędną polityką „przeróżnych wodzów” i „je-
dynie słuszną ideologią” albo takim czy innym „naukowym” poglądem na świat.  

 
2. Misterium cierpienia 
 

W tak wielkim roku jakim jest Rok Jubileuszowy, w tak wielkich Jego wydarzeniach nie mo-
gło się obejść bez udziału ludzi będących skarbem Kościoła, ludzi w szczególny sposób naznaczonych 
znamieniem Chrystusowego krzyża, ludzi dotkniętych różnymi cierpieniami. 
W dniach 2 – 3 grudnia przybyła ze wszystkich stron świata do Watykanu pielgrzymka cierpiących i 
na różne sposoby niepełnosprawnych. W sumie ponad 7,5 tysiąca ludzi razem ze swoimi opiekunami i 
przewodnikami wypełniło mury Bazyliki św. Pawła za Murami podczas Mszy św. sprawowanej w ich 
intencji przez Ojca Świętego. Uroczystość zbiegła się z Międzynarodowym Dniem Osoby Niepełno-
sprawnej ustanowionym przez ONZ przed 25 laty, do czego zresztą nawiązał Papież w swojej homilii. 
Jubileusz niepełnosprawnych to wydarzenie niezwykłe, z dwóch chociażby powodów. Po pierwsze 
sama osoba Ojca Świętego. To już nie ten człowiek co przed laty – wysportowany, o czerstwym 
zdrowiu Najwyższy Arcykapłan. Dziś już posunięty w latach, pochylony, poruszający się powoli, 
czasami z niemałym wysiłkiem, posługujący się laską. Naprzeciw Niego stanęli ludzie, którzy – jak 
kiedyś Ojciec Święty powiedział – „należą do <ubogich>, do cierpiących z powodu upośledzeń na 
duchu czy na ciele, ale którzy często lepiej niż inni rozumieją potrzebę prostych i prawdziwych związ-
ków, bezinteresownej służby, ufności mimo wszystko” (Orędzie do niepełnosprawnych z 1981 r.). Nie-
pełnosprawna 16 letnia dziewczyna powitała Ojca Świętego słowami: „Twoje zmęczone kroki spra-
wiają, że widzimy w Tobie nauczyciela cierpienia. Nasze ciała są niesprawne, bo zawierają zbyt wiel-
kie serce”. „Czujemy się dzisiaj żywą kartą Ewangelii Jezusowej. To jeden z najpiękniejszych dni w 
moim życiu” – dodał 33 letni mężczyzna na wózku inwalidzkim. Ojciec Święty, który jeszcze w Kra-
kowie w czasie pielgrzymki do Ojczyzny mówił do chorym: „Stanowicie szczególną wspólnotę w 
Kościele, można by powiedzieć, szczególny Kościół w Kościele, Kościół cierpienia”, z nieukrywanym 
wzruszeniem sprawował Eucharystię, która stanowiła kulminacyjny moment Jubileuszu Niepełno-
sprawnych. Dla samego Ojca Świętego jak sam powiedział: „była to bez wątpienia jedna z najbardziej 
znaczących i osobiście mi drogich uroczystości Roku Świętego”. Chorym zaś powiedział: „W swym 
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ciele i życiu jesteście nosicielami wyjątkowej nadziei na wyzwolenie, czyż nie jest to czekanie na <wy-
zwolenie>, które osiągnął dla nas Chrystus swą śmiercią i zmartwychwstaniem? Istotne, w każdej 
osobie dotkniętej fizycznym lub psychicznym upośledzeniem żywy jest swego rodzaju egzystencjalny 
<adwent>, oczekiwanie na <wyzwolenie>, które objawi się w pełni – tak dla nich, jak i dla wszystkich 
– dopiero u końca czasów.” Ojciec Święty zapewnił, że Kościół z szacunkiem wsłuchuje się w po-
trzeby ludzi „w tajemniczy sposób naznaczonych cierpieniem” i solidaryzuje się z nimi oraz ich rodzi-
nami w przekonaniu, że „brak troski pogłębia cierpienia i samotność, podczas gdy wiara, której świa-
dectwem jest miłość i bezinteresowność, dodaje sił i nadaje sens życiu”. Do osób obarczonych odpo-
wiedzialnością polityczną na różnych szczeblach, skierował apel, by zapewnili niepełnosprawnym 
„warunki życia i szansę pozwalające na faktyczne uznanie i obronę ich godności”. Odwołam się przy 
okazji do wypowiedzi Ojca Świętego w Krakowie: „Wy słabi, fizycznie słabi, poddani cierpieniu, 
jesteście równocześnie – w każdym razie możecie być – źródłem mocy dla innych, dla zdrowych, cza-
sem dla tych, którzy swoje zdrowie źle wykorzystują”. Jakżesz diametralnie różna jest postawa współ-
czesnego świata. Coraz bardziej zdziczały oddający się w całkowitą służbę szatana, zasłaniający się 
piekielnymi oparami rzekomego humanizmu i humanitaryzmu, cierpiącego człowieka postrzega jako 
zawalidrogę dla innych, jako wrak bezużyteczny i bezwartościowy , któremu należy się tylko – za-
strzyk śmierci.  
 

3. Taksówkarze przed Świętą Bramą 
 
W dniu 9 grudnia w sobotniej audiencji dla pielgrzymów Roku Świętego udział wzięli tak-

sówkarze włoscy jak również z Francji, Hiszpanii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Jubileusz taksówkarzy 
zorganizowała rzymska spółka „Radio – Taxi 35 – 70”. W czasie uroczystości taksówkarze zaprezen-
towali Ojcu Świętemu samochód terenowy dla misjonarzy na Madagaskarze. Ojciec Święty dziękując 
za dar powiedział, że praca taksówkarzy jest: „Cenną posługą dla wspólnoty i mogą nawet prowadzić 
działalność ewangelizacyjną, jeżeli będą w stanie przekazać swym rozmówcom radość swej wiary i 
chrześcijańskiego zaangażowania”.  
 

4. Jubileusz Katechetów i Nauczycieli Religii. 
 
W dniach od 9 - 10 grudnia odbył się w Watykanie Jubileusz Katechetów i Nauczycieli religii. 

Wydarzenie dużej rangi, wszak katecheci i nauczyciele religii to świadkowie i pośrednicy wiary w 
stosunku do tych, którym przekazują ewangeliczne prawdy. Spotkanie ponad 7000 katechetów z róż-
nych stron świata zakończyła na placu św. Piotra Msza św., której przewodniczył Ojciec Święty. Wraz 
z Ojcem Świętym koncelebrowało 19 Arcybiskupów i biskupów oraz 6 kardynałów, a wśród nich 
kard. Joseph Ratzinger – prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. Eduardo Martinez Somalo – prefekt 
Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego /Zakonów/, Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, oraz 
Kard. Alfonso Lopez Trujillo – Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny. W homilii Ojciec Świę-
ty skierował do zebranych między innymi te słowa: „Doświadczenie wiary, zawsze potrzebuje po-
średników, którzy powinni zarazem być świadkami... Któż z nas nie jest wdzięczny za dobrego kateche-
tę, kapłana, zakonnika, siostrę zakonną, osobę świecką – wobec którego ma dług za pierwszy kontakt z 
tajemnicą chrześcijaństwa”. Zaznaczył jednak Ojciec Święty że: „nie wystarczy intelektualna znajo-
mość Chrystusa i Jego Ewangelii. Wierzyć w Niego to iść za Nim. Dlatego powinniśmy uczyć się od 
apostołów, wyznawców wiary, od świętych wszystkich czasów, którzy przyczynili się do głoszenia i 
miłowania imienia Chrystusa”. Na zakończenie Ojciec św. złożył hołd katechetom, które „różnego 
rodzajem cierpieniem, a często również życiem zapłacili za swą wierność Ewangelii i wspólnotom, do 
których byli posłani ... Ich przykład niech będzie bodźcem i zachęta dla każdego z was. Papież mówi 
wam: Idźcie! Jak Jan Chrzciciel szykujcie ścieżki Panu co nadchodzi”. 
 

5. Jubileusz Artystów Estrady i Cyrkowych Aren 
 
Wielkim, radosnym i widowiskowym wydarzeniem był na placu św. Piotra w dniu 17 grudnia 

Jubileusz Artystów Estrady i Cyrków. Na uroczystą Mszę św. Jubileuszową przybyło 8 tysięcy osób. 
Było to jedno z najbardziej radosnych i kolorowych pod gołym niebem wydarzeń Roku Jubileuszowe-
go. Jak innych uczestników uroczystości jubileuszowych tak i artystów estrady i cyrku. Ojciec Święty 
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wezwał do głoszenia orędzia miłości i prawdy. Papież zapewnił artystów, że ich praca jest bardzo 
potrzebna w nowej ewangelizacji. „Nie do pomyślenia jest nowa ewangelizacja bez udziału waszego 
świata, świata widowisk, tak ważnego dla formacji mentalności i obyczajów. Mam tu na myśli liczne 
inicjatywy, które przywołują orędzie biblijne i przebogate dziedzictwo chrześcijańskiej tradycji 
w języku, form, dźwięku i obrazu za pośrednictwem teatru, filmu, telewizji ... W swojej pracy pamiętaj-
cie zawsze o adresatach, o ich prawach i oczekiwaniach, zwłaszcza gdy są to osoby dorastające. Nie 
ulegajcie uwarunkowaniom interesu ekonomicznego czy ideologicznego”. Oto fundamentalna zasada 
etyki społecznego przekazu, którą każdy z was musi realizować w swojej działalności.  
 

6. Audiencja dla dzieci 
 

W przeddzień zamknięcia wierzei Świętej Bramy, a tym samym Jubileuszowego Roku 2000 w 
auli Pawła VI odbyło się spotkanie Ojca Świętego z dziećmi z całego świata. Upłynęło to spotkanie w 
atmosferze radosnego święta. Na początku spotkania, dzieci z różnych stron świata wystąpiły ze swo-
imi koncertami. Z Polski popisywał się słynny już dziecięcy zespól „Arka Noego”. Śpiewał też w cza-
sie „Festiwalu Piosenki Religijnej” i na Świętej Górze. Rozradowany Ojciec Święty – zresztą zawsze 
pojawia się na jego twarzy radosny uśmiech gdy otaczają go dzieci czy młodzież, z entuzjazmem 
przyjął znaną już piosenkę: „Taki duży taki mały”, żywiołowo wykonaną przez małych śpiewaków. 
Po zakończeniu koncertu Ojciec Święty nie wstydził się łez wzruszenia. W czasie tej swoistej powtór-
ki Jubileuszu dzieci Papież zwracając się do zebranej dzieciarni między innymi powiedział: „Trzymaj-
cie wysoko drogie dziewczęta i chłopcy lampę wiary, którą powierzam symbolicznie wam i waszym 
rówieśnikom ze wszystkich stron świata. Jej światłem oświetlajcie drogi życia, podpalcie świat miło-
ścią! ... Ja zaś , który z ogromną radością wprowadziłem Kościół w III tysiąclecie patrzę na was ser-
cem przepełnionym nadzieją. Zdaje mi się, że w waszych sercach, na waszych twarzach widzę już cel 
następnego Jubileuszu. Patrzę w przyszłość i modlę się za was”.  
 Jak na czele milionowych rzesz pielgrzymów z całego świata ku świętej Bramie podążały 
dzieci, będące radością i nadzieją Kościoła tak i one ten pochód zamknęły.  
 

7. Zakończenie Wielkiego Jubileuszu 
 

„Otwórzcie, na oścież drzwi Chrystusowi” – oto główne przesłanie Papieża w czasie Mszy 
św. inaugurującej pontyfikat w dniu 22 października 1978 roku. To samo przesłanie powtórzył Ojciec 
Święty po zamknięciu drzwi świętych Bazyliki św. Piotra w dniu 6 stycznia 2001 r. Sama ceremonia 
zamknięcia była bardzo prosta i sugestywna. Ojciec Święty dokonał tego aktu w otoczeniu ok. 50 kar-
dynałów, kilku biskupów oraz kapłanów, którzy byli zaangażowani w organizację i w przebieg 
wszystkich Uroczystości Jubileuszu.  

Inni Biskupi w liczbie ok. 75., również uczestniczyli z bliska w historycznym wydarzeniu, a 
znaczna rzesza kapłanów jak i wiernych (ok. 100 tys.) śledziło przebieg ceremonii przy pomocy roz-
stawionych telebimów, a miliony na całym świecie na ekranach telewizyjnych. Po odmówieniu spe-
cjalnej i osobistej modlitwy na kolanach przed otwartymi drzwiami wśród śpiewu antyfony, Ojciec 
Święty zamknął na klucz Drzwi Świętej Bramy.  

Rok Jubileuszowy dobiegł końca. Ucichł pielgrzymkowy gwar wielkich bazylik i sta-
cyjnych kościołów świata i zaczął się czas owocowania. Chociaż zamknięte zostały drzwi 
święte – symbol Chrystusa, to jednak – jak Ojciec Święty powiedział w homilii na zakończe-
nie historycznych wydarzeń „pozostaje serce Chrystusa”. Ludzkości potrzebującej nadziei i 
sensu nie przestaje On powtarzać: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni 
jesteście a ja was pokrzepię” (Mt 11,28).  

 
    Ks. Michał Smagacz COr 
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„DRZWI WIELKIEGO JUBILEUSZU ZAMKNIĘTE  
SERCE CHRYSTUSA OTWARTE” 

 
Zamknięcie Wielkiego Jubileuszu w polskich diecezjach odbyło się 5 stycznia 2001 r., w 

przeddzień Uroczystości Objawienia Pańskiego. We Mszach św. uczestniczyła olbrzymia rzesza wier-
nych. Odśpiewano dziękczynne „Magnificat” za łaski otrzymane w Roku Świętym. Pod koniec Mszy 
św. biskupi ogłaszali formułę ogłaszającą koniec Wielkiego Jubileuszu oraz przekazywali diecezji 
zobowiązania duszpasterskie podjęte w czasie tego świętego Czasu. 

W Warszawie - Ksiądz Prymas Józef Glemp powiedział: „Drzwi Wielkiego Jubileuszu zosta-
ły zamknięte, ale Serce Chrystusa nigdy się nie zamyka. Przebite Serce Chrystusa jest zawsze otwarte i 
pełne łaski. ... Trzeba tylko odnaleźć Chrystusa, aby oddać Mu pokłon, złożyć dary i żyć według przy-
kazań.”...Ksiądz Prymas powiedział, że ludzie wpatrują się w swoje gwiazdy. Czasem przypisują ce-
chy gwiazd ludziom. Była też czerwona gwiazda. Ludzie byli urzeczeni jej blaskiem. Ale to nie była 
prawda. Prawdziwa gwiazda, to skromna gwiazda sumienia, która prowadzi do drugiego człowieka, a 
przez niego do Boga. Ksiądz Prymas powiedział na zakończenie Jubileuszu: „W nowe stulecie wcho-
dzimy z błogosławieństwem Bożym, z radością i wielką ufnością, z wiarą w Pana Boga i miłością do 
Niego....Program na następne tysiąclecia – szukać człowieka, a w człowieku ujrzeć Boga.” 

W Łodzi - Ksiądz Abp Władysław Ziółek mówił: ”Cokolwiek powiada się o Łodzi i jej miesz-
kańcach, jedno jest pewne, że jest to ludzka ziemia, bardzo wrażliwa na głos Ewangelii, otwarta na 
problem człowieczy, rozmiłowana w ludzkim pragnieniu sprawiedliwości.” 

W Katowicach - metropolita górnośląski Ksiądz Abp Damian Zimoń powiedział, że głównym 
zadaniem w trzecim tysiącleciu pozostaje nowa ewangelizacja, w której chodzi nie tylko o to, by 
chrzcić nawróconych, ale o to, nawracać ochrzczonych. 

W Poznaniu - Ksiądz Abp Juliusz Paetz powiedział, że kontynuowanie dzieł chrześcijańskie-
go miłosierdzia powinno być największym owocem Roku Jubileuszowego. Poinformował o utworze-
niu od nowego roku szkolnego w Poznaniu bursy archidiecezjalnej dla młodzieży z najbiedniejszych 
rodzin wiejskich i małych miasteczek, której nie stać na podjęcie nauki w szkołach średnich. Wielki 
Jubileusz Chrześcijaństwa porównał do obchodów tysiąclecia Chrztu Polski, które, jak podkreślił, 
„poderwało ducha narodu, przyczyniło się do odrodzenia moralnego, do uświadomienia sobie przez 
Polaków tożsamości narodowej”. 

W Opolu - Ksiądz Abp Alfons Nossol powiedział, że bez przebaczenia i wyznania win nie 
pogłębimy naszej wiary. Nawiązując do pielgrzymki Ojca świętego na Górze Synaj, gdzie Papież 
mówił o Dekalogu. „Przykazania Boże zostały wyryte w kamieniu, ale również w każdym ludzkim 
sercu, jako powszechne prawo moralne. To fundament wiary w jednego Boga, gdyż tylko ona w dzi-
siejszym świecie jest w stanie czynić cuda”. 

Ksiądz Abp Józef Życiński powiedział w Lublinie: „Patrząc w zadumie na ten Wielki Czas 
Łaski musimy pytać, co wniesiemy w życie jako owoc Wielkiego Jubileuszu”. Jego zdaniem Jubileusz 
najsłabiej było widać w życiu politycznym i społecznym kraju. „Jest wiele dziedzin, w których potrze-
ba szczególnej pracy nad stanem polskich sumień. Nie było otwarcia, którego by należało sobie życzyć 
i może skutkiem tego także i w naszym życiu społecznym nie było widać Ewangelii, którą należało by 
wnieść. Były natomiast nieraz bolesne nieporozumienia”. „Aby w naszym życiu społecznym nie było 
tyle narzekań na korupcję, nie było tyle rozczarowań i zgrzytów z powodu towarzyskich układów, mu-
simy odchodzić od tej praktyki, w której pogańskie myślenie chce się przykryć etykietką katolicyzmu, 
że wystarczy coś poświęcić i zmienić etykietę, zachowując styl bycia z czasów PRL-u i już wszystko 
będzie dobrze”. 

W Płocku - biskup Stanisław Wielgus powiedział, że skok cywilizacyjny, którego dokonali 
Europejczycy i Amerykanie, dokonał się dzięki chrześcijaństwu. Kłamią ci wszyscy, którzy twierdzą, 
że nauka Chrystusa nic dobrego do świata nie wniosła, nic w tym świecie nie zmieniła. Historia dwóch 
tysięcy lat wystarczająco temu przeczy. „Nam chrześcijanom chodzi o Europę, która nie oderwie się 
od swoich chrześcijańskich korzeni, która stanie się obszarem kultury życia a nie śmierci, wrażliwą na 
nędzę, cierpienie, bezrobocie i wszelką niesprawiedliwość”:  

Z biuletynów KAI wybrał - Ks. Tadeusz Badura COr. 
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PRYMAS TYSIĄCLECIA NA ŚWIĘTEJ GÓRZE 
 

Aktualnie w całej Ojczyźnie przeżywamy Rok Wielkiego Prymasa Tysiąclecia – Sługi 
Bożego Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Jego proces informacyjny i przygotowawczy do 
beatyfikacji zakończył się na szczeblu Archidiecezjalnym w Warszawie i dokumenty – akta 
procesu zostały przesłane do Rzymu d Kongregacji Watykańskiej ds. Beatyfikacyjnych i Ka-
nonizacyjnych. 

Na Świętej Górze przezywać będziemy 40 – lecie pobytu Prymasa Polski Ks. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego, który 7 kwietnia 1961 r. przybył do Świętogórskiego Sanktuarium 
wraz z ówczesnym śp. Abpem Bolesławem Kominkiem – Metropolitą Wrocławskim i śp. 
Abpem Antonim Baraniakiem – Metropolitą Poznańskim aby przewodniczyć Konferencji 
Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, którzy zgromadzili się w gostyńskim 
klasztorze filipinów na swojej konferencji plenarnej.  

Ks. Kard. Stefan Wyszyński Prymas Polski w tym czasie nawiedził parafię farną w 
Gostyniu i spotkał się z tłumami wiernych przybyłych z tej okazji z całej okolicy Gostynia.  

Pod koniec przewodniczenia uroczystościom i spotkania przełożonych zakonnych 
Ksiądz Prymas wyczerpany pracą i zajęciami duszpasterskimi zasłabł i był zmuszony pozo-
stać przez kilka następnych dni w klasztorze świętogórskim w Gostyniu. Ten szczególny czas 
przedłużonego pobytu w domu Matki Najświętszej na Świętej Górze pozwolił wzmocnić wy-
czerpane siły Księdzu Prymasowi a nam Filipinom bliżej poznać tego wielkiego męża stanu i 
duchowego przywódcę narodu. Jego ogromna delikatność i subtelność wobec służących mu 
księży i sióstr była ujmująca. Zawsze wdzięczny za każdą posługę, życzliwy i uśmiechnięty. 
W godzinach słabości, choroby bardzo często był zatopiony w modlitwie, a zwłaszcza 
w godzinach Apelu Jasnogórskiego klękał w swoim pokoju, a następnie ze Świętej Góry go-
styńskiej błogosławił całej Ojczyźnie. Z tego okresu pozostał wpis w świętogórskiej księdze 
pamiątkowej następującej treści: 
„Z głęboką wdzięcznością składam Matce Bożej Świętogórskiej uczucia wdzięczności, że za-
trzymała mnie dłużej przy sobie, i pozwoliła odpocząć. Uważam sobie to za wielką łaskę. 
Drogim Ks. Olgierdowi Kokocińskiemu – Bóg zapłać za braterską opiekę pielęgniarską, 
a Ks. Superiora Domu przepraszam za nieład, który wywołałem. Całemu Domowi, wszystkim 
Konfratrom i Siostrom, Uczestnikom Świętych Ćwiczeń Rekolekcyjnych i Pielgrzymom błogo-
sławię braterskim sercem.. 
Święta Góra, 11.IV.1951  

 Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski” 
 

W kalendarzu tegorocznych uroczystości odpustowych w świętogórskim sanktuarium 
pragniemy tę rocznicę również z wiernymi wspólnie i głęboko przeżywać. Tegoroczny głów-
ny odpust Zesłania Ducha Świętego i cały tydzień modlitw dla różnych stanów i zawodów 
chcemy poświęcić wielkiemu Prymasowi Tysiąclecia i na nowo odczytać jego nauczanie i 
troskę o naród i Ojczyznę, której był wielkim patriotą. Modlić się również będziemy o rychłe 
wyniesienie go do chwały błogosławionych, by mógł nadal z wyżyn ołtarzy prowadzić swój 
umiłowany naród – Ojczyznę drogami wiary, nadziei i miłości w nowe III Tysiąclecie. 
 

Ks. Zbigniew Starczewski COr. 
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KSIĄDZ  KARDYNAŁ  STEFAN  WYSZYŃSKI  
– PRYMAS POLSKI (3.08.1901 – 28.05.1981) 

 
Rok 2001, a więc rok setnej rocznicy urodzin Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego zo-

stał ogłoszony Rokiem Jego imienia. Stosowną uchwałę podjął sejm Rzeczypospolitej Polskiej przez 
aklamację, co jest szczegółem godnym odnotowania. Przypomina bowiem o wielkim pragnieniu i 
wysiłku całego życia Księdza Prymasa, aby zachować i ustrzec jedność Narodu i Kościoła. Nikt chyba 
nie wątpi, że największym Polakiem minionego stulecia był właśnie Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyń-
ski Prymas Polski w latach 1949-1981. Nic nie ujmuje to stwierdzenie drugiemu wielkiemu Polakowi 
Janowi Pawłowi II, który sam zaświadczył, że wyrósł z wiary i nadziei Księdza Prymasa. „Czcigodny 
i umiłowany Księże Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na Stolicy Piotro-
wej tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności, rozpoczyna nowy ponty-
fikat, gdyby nie było Twojej wiary nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej 
nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okre-
su dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim po-
sługiwaniem.” (Orędzie do Polaków, - 23.X.1978 r.). 

W Roku Prymasowskim ukazują się i ukazywać się będą liczne mniejsze i większe prace 
czerpiące swe treści z ogromnej głębi wielkości Księdza Prymasa. Przybliżać będą Polakom, a szcze-
gólnie nowemu pokoleniu Człowieka – Polaka, który najwięcej się przyczynił do tego, aby „Polska 
pozostała Polską” (J.R. Nowak, Niedziela z 28.01.2001 r.) 

Niniejszy artykuł jest pierwszym z trzech, które ukażą się w kolejnych numerach „Świętogór-
skiej Róży Duchownej”. Będzie to nieśmiała, bez wygórowanych ambicji, próba wejrzenia w wielkość 
Prymasa Tysiąclecia: w aspekcie wiary – „Soli Deo”, nadziei – „Per Mariam – Soli Deo” i umiłowania 
Ojczyzny i Narodu. 

 
Soli Deo – Tylko Bogu 
 

W jednym ze swych kazań Ksiądz Prymas wyznaje: „Pragnąłem, aby wszystko było naprawdę 
„Soli Deo”. Dla mnie to Soli Deo nie jest ozdobą mojej pieczęci biskupiej. Dla mnie jest programem, 
który został ukształtowany w obliczu potężnego najazdu nienawiści i niewiary na naszą Ojczyznę i na 
Kościół święty w Polsce.” (Wszystko postawiłem na Maryję, str. 19). Dotykamy tajemnicy Bożej, 
łaski wiary, którą Bóg obdarował hojnie Księdza Prymasa. Łaska Boża znalazła podatny grunt, by 
wydać tak wielki owoc, błogosławiony dla Kościoła i Ojczyzny. Zaczęło się w rodzinie w Zuzeli, na 
pograniczu Mazowsza i Podlasia, gdzie ojciec jego Stanisław był organistą. Dla Julianny i Stanisława 
Wyszyńskich był drugim dzieckiem. Wychował się z trzema siostrami. Rodzina kształtowała osobo-
wość przyszłego Prymasa. Żywe były wspomnienia o dziadku, który za pomoc unitom musiał opuścić 
Podlasie. Każdy rok był naznaczony pielgrzymkami: matki do Matki Boskiej Ostrobramskiej do Wil-
na, a ojca do Matki Boskiej Częstochowskiej. Opowiadanie przeżyć pielgrzymkowych było wielkim 
wydarzeniem trwającym wiele dni. W domu wpajano szacunek dla chleba, gdy uczono go podnosić 
kawałek chleba z podłogi i ze czcią ucałować. Uczono też ze czcią całować brudne ręce kobiety po-
magającej pani Wyszyńskiej w pracach gospodarczych. W wigilię wieczorem szedł z ojcem pod 
cmentarz z wieczerzą wigilijną, by tam nakarmić łyżeczką samotnego, ciężko chorego staruszka. Od 
najwcześniejszego dzieciństwa pozostał w pamięci widok Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i 
ojca, który często i długo się przed nim modlił. Jako mały chłopiec brał udział w dziwnych, konspira-
cyjnych akcjach. Zaufani gospodarze jechali w lasy, by tam na rozdrożach i różnych tajemniczych 
kopcach postawić krzyż. Wracali milcząco, nigdy nic o tym nie wspominając, gdyż mówić o tym nie 
było wolno. 

Przeżyciem głębokim była śmierć matki, która na łożu śmierci pożegnała go słowami: - „Ste-
fan ubieraj się”. Gdy Stefan nałożył palto i przyszedł do niej – ona spojrzała na niego i powiedziała. 
„Ubieraj się, ale nie tak, inaczej się ubieraj”. Nie zrozumiał wtedy, co miałoby znaczyć to wezwanie. 
Ojciec mu później wyjaśnił, że matce chodziło o to, by ubierał się w „cnoty”. Wspominał później 
Kardynał: ...”Każdy człowiek rachując się w sumieniu wie, że mógłby lepiej odpowiedzieć Łasce Bo-
żej. I ja również. Wielką tajemnicą jest łaska, którą Bóg daje, lecz od nas zależy jej skuteczność...”. 
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We wczesnej młodości poznał konieczność ofiary dla wiary, gdy spotykały go szykany od na-
uczycieli – Rosjan; gdy nie mógł uczyć się w szkole rządowej w Warszawie - bo był katolikiem. 

Wcześnie, bo w 16 roku życia obudziło się w nim powołanie do kapłaństwa – silne i pewne. 
Gdy zdradził się z tym pragnieniem przed ojcem, ten zapytał go, czy zdaje sobie sprawę, co to znaczy 
zostać księdzem? Nie zmienił swej decyzji, coraz bardziej się w niej utrwalając. Skończył małe i duże 
seminarium we Włocławku. W czasie studiów zmarło kilku kleryków- kolegów na tyfus brzuszny. 
Stefana Wyszyńskiego dopadła choroba dopiero tuż przed święceniami, także nie mógł być wyświę-
cony razem z innymi 29 czerwca. Święcenia przyjął dopiero 3 sierpnia 1924 r. w rocznicę swych uro-
dzin. Na miejsce święceń Ks. Bp. Wojciech Owczarek, sufragan włocławski wyznaczył kaplicę Matki 
Bożej Częstochowskiej w katedrze włocławskiej. Następnego dnia wyjechał, a raczej został zawiezio-
ny przez swą siostrę do Częstochowy, aby odprawić Mszę św. Prymicyjną. W roku 1961 do pielgrzy-
mów z Włocławka na Jasnej Górze Prymas powiedział: „Przyjechałem z Prymicją na Jasną Górę, aby 
mieć Matkę, aby stanęła w każdej mojej Mszy św., jak stała przy Chrystusie na Kalwarii”. Drama-
tyczny początek kapłaństwa związał go silnie z Matką Najświętszą. Równocześnie ta wypowiedź jest 
jak gdyby krótki błysk światła, który odsłania choć trochę to, co się dokonywało przez modlitwę, 
przemyślenia i pracę we wnętrzu późniejszego Kardynała. Pierwsza wojna światowa, która zostawiła 
biedę i spustoszenie, wojna z Rosją sowiecką w 1920 r. z wezwaniem episkopatu  „.... należy dać Oj-
czyźnie, co z woli Bożej dać jej przynależy...” z wezwaniem Kardynała Kakowskiego „..Naprzód na 
posterunek pod hasłem  - Bóg i Ojczyzna...” Stefan Wyszyński rwał się do czynu, ale wytrwał na 
swym świętym posterunku w seminarium. Ale później „Bóg i Ojczyzna” wejdzie do programu jego 
działania prymasowskiego. 

Bóg prowadził go do zadań, które dla niego przewidział. W czasie studiów prawa i nauk spo-
łecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1925 – 1929) postawił przy nim Ks. Władysława 
Korniłowicza, który był w tym czasie dyrektorem konwiktu i ojcem duchownym dla księży studen-
tów. Pod jego wpływem Ks. Stefan Wyszyński pozyskał rys ojcostwa w pracy duszpasterskiej na całe 
późniejsze posługiwanie. Stosunek między biskupem, kapłanem a katolikiem wierzącym pojmował 
jako relację ojca i syna lub ojca i córki. Całe bliskie otoczenie zwracało się potem nie eminencjo czy 
ekscelencjo, ale po prostu - ojcze. Drugi, równoległy obok prawa kierunek studiów – katolicka nauka 
społeczna, uzupełniony potem we Włocławku praktyką duszpasterską wśród różnych stanów, szcze-
gólnie wśród robotników, był znakomitym przygotowaniem do późniejszej służby Kościołowi i Naro-
dowi w czasach komunistycznych. Dziwnym zrządzeniem Bożym przetrwał hitlerowskie aresztowania 
księży we Włocławku. Czas wojny przeżył częściowo w Warszawie a potem w Laskach w Zakładzie 
dla Niewidomych. Służył żołnierzom AK, jako kapelan pod pseudonimem najpierw „siostra Cecylia”, 
a potem „Radwan 2”. Pomagał rannym powstańcom, błogosławił płonącą Warszawę, modlił się długo 
leżąc krzyżem w kaplicy, gdy mu się wydawało, że nikt nie widzi. 

Powołanie na biskupa lubelskiego przyjmuje w duchu wiary i poczucia niegodności, jednak w 
duchu posłuszeństwa. Przemówił do niego argument Księdza Prymasa Augusta Hlonda, że „Ojcu 
Świętemu się nie odmawia”. Prymas Polski udziela Ks. Stefanowi Wyszyńskiemu sakry biskupiej na 
Jasnej Górze. Ks. Biskup Stefan Wyszyński jest autorem rozprawy „Duch pracy ludzkiej”, przetłuma-
czonej na wiele języków. W Lublinie pokazał, jak umie pracować, organizując na nowo życie religijne 
w diecezji, nadrabiając wojenne zaniedbania. W ciągu dwóch lat udziela sakramentu bierzmowania 
120 tysiącom ludzi, np. w Zamościu bierzmuje w ciągu trzech dni 6 tysięcy ludzi. Wspomina o tym 
Ks. Abp Bolesław Pylak, który jako młody diakon nie wytrzymuje trudów służby przy biskupie Wy-
szyńskim trwającym do końca. (Nasz Dziennik z 6-7 stycznia 2001 r. „Wielki Biskup na trudne czasy. 
A przecież jeszcze była troska o KUL i tysiące innych spraw, a każda była ważna”. 

Po dwóch latach pasterzowania w diecezji lubelskiej przychodzi wezwanie na Stolicę Pryma-
sowską. Wielki poprzednik Ks. Kardynał August Hlond wskazuje, podpowiadając Ojcu Świętemu Ks. 
Bpa Stefana Wyszyńskiego, jako swego następcę. Papież Pius XII podpisuje bullę nominacyjną 16 
listopada w święto Matki Boskiej Ostrobramskiej. I znowu decydującym argumentem były pamiętne 
słowa zmarłego już poprzednika – Ojcu Świętemu się nie odmawia. Nominat żegna Lublin wyzna-
niem: „Nie myślałem, że wypadnie mi pożegnać Lublin po raz trzeci, tym razem chyba ostatecznie. 
Aleć jestem tylko Bożym chłopcem do posyłek” (Peter Raina, Kardynał Wyszyński, I/str. 151). W 
drodze do Gniezna, a później do Warszawy na ingres spotykają go szykany milicji. Jest kilkakrotnie 
zatrzymywany i legitymowany, choć milicja doskonale wie kim On jest. Dla Niego jest to zapowiedź 
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krzyża odpowiedzialności za Kościół i Naród. W Warszawie podczas ingresu powiedział: „Jeśliby 
ktoś miał wątpliwości, czy naród polski jest jednością, to ja czuję, że mam prawo dziś wam powie-
dzieć. I nie wiem, kto miałby większe w tej chwili prawo do tego!... Odpowiem wam w prawdzie: 
Polska jest jednością, Polska jest całością, Polska jest jednym sercem, Polska jest jednym ramieniem. 
Polska jest jak wielka rodzina, wspaniała Bożą mocą i siłą przedziwną”. (P. Raina, Kardynał Wyszyń-
ski, I/ str. 163,4, Wyd. „Książka Polska”). To była zapowiedź nowego Księdza Prymasa, że będzie 
chciał zachować jedność Kościoła i Narodu, że będzie dążył do ułożenia stosunków między Państwem 
i Kościołem. Ta droga była potem naznaczona niezliczonymi wielogodzinnymi rozmowami, narada-
mi, była usłana tysiącami dokumentów, memoriałów, protestów wymienianymi między Księdzem 
Prymasem, jego Sekretariatem, Episkopatem a rządem i poszczególnymi ministerstwami. Dobra wola 
Prymasa i Episkopatu w rozmowach miała swą granicę. Sprawy doszły do takiego momentu, że Epi-
skopat z Prymasem musieli powiedzieć, dalej – „non possumus – nie możemy”. 

Owszem, było dalej – uwięzienie Prymasa w nocy z 25 na 26 września 1953 r. Był na to do-
świadczenie wewnętrznie przygotowany. Już w pierwszym dniu roku 1953 zanotował: „Czegokolwiek 
zażąda Bóg – uczynię. Wszystko mi jedno, czy mam wsiewać słowem i przykładem życia, czy krwią 
własną. Byleby tylko Polska pozostała Królestwem Chrystusa” (A. Micewski, Kardynał Wyszyński, 
Prymas i Mąż Stanu, str.88). Wieczorem, na kilka godzin przed aresztowaniem powiedział do jednej z 
zaufanych osób ze swojego otoczenia, pamiętał bowiem dobrze przez propagandę nagłaśnianą sprawę 
Ks. Bpa Kaczmarka z Kielc: 

„-    Gdyby ci mówili, że Twój Ojciec zdradził sprawę Bożą, nie wierz! 
- Gdyby ci mówili, że Twój Ojciec ma nieczyste ręce, nie wierz! 
- Gdyby ci mówili, że Twój Ojciec działa przeciwko narodowi we własnej Ojczyźnie, nie wierz! 
- Gdyby ci mówili, że Twój Ojciec stchórzył, nie wierz! 
- Twój Ojciec nigdy nie zdradził i nie zdradzi sprawy Kościoła, choćby miał za to zapłacić ży-

ciem i krwią własną. 
- Twój Ojciec zawsze miał czyste ręce i nigdy po nic dla siebie nie sięgał. 
- Twój Ojciec kocha Ojczyznę więcej od własnego serca i wszystko czyni dla Kościoła i dla 

niej. Ratuje Ojczyznę przed hańbą i prześladowaniem Kościoła, co jako wina spadłoby na Na-
ród. 

- Twój Ojciec nigdy nie był i nie będzie tchórzem. Wolałby zginąć, niż stchórzyć. 
- Nie bój się moje dziecko, bo Twój Ojciec niczego się nie boi, tylko BOGA.” (P. Raina, str. 

I,92). 
Trzyletni okres więzienia to błogosławiony czas modlitwy, przemyśleń i pomysłów maryjnych 

na „dzieło życia: śluby jasnogórskie, nowenna na Millennium, nawiedzenie parafii przez Obraz Jasno-
górski, obchody Millennium Chrztu Polski, oddanie się Maryi w niewolę za wolność Kościoła... Był 
to czas pokoju wewnętrznego, gdyż „kierowała Nim jak zwykle wiara, że nie ludzie, lecz Bóg rządzi 
Kościołem i wystarczy oddać Mu się całą duszą, a Bóg zdziała to, czego oczekuje od człowieka w 
danym momencie”. (A. Micewski, str. 133). Wszak jest wciąż „Bożym chłopcem do posyłek” i zgadza 
się na to.  „3.IV.!955, niedziela. Niedziela Palmowa – Gloria, laus et honor Tibi sit, Rex Christe... 
Serce i myśl wyrywają się do Archikatedry Świętego Jana, by stanąć na progu i doznać radości wspól-
nej modlitwy. Trzeba jednak powstrzymać serce i myśl. Niech będą tu, gdzie Bóg pozwala więzić 
ciało. Nie chcę, Ojcze, nawet przez to dążenie najlepszych uczuć, być przeciwny Woli Twojej. 
Pozwoliłeś zamknąć mnie wśród tych drutów, pozwoliłeś, by moja katedra pozostała i dziś bez mojej 
służby.  -  Fiat voluntas Tua. Serce wróć i nie przekraczaj granic murów, pozostań wierne Bogu, jak 
ciało jest uległe i spogląda ku niebu, gdyż ono nie jest odrutowane.”(Zapiski więzienne, str. 151). 

Po uwolnieniu ma tylko dla wszystkich przebaczenie. W Boże Ciało, 1.06.57 r. po akcie od-
dania Stolicy i Archidiecezji Matce Bożej – Ksiądz Prymas zawołał: „Nieprzyjaciołom Boga i naszym 
krzywdzicielom – przebaczamy”. Wielotysięczne tłumy odpowiedziały gromkim – „przebaczamy”. 

Przygotowanie do Millennium i jego realizowanie przebiegało znów w okresie wzmożonej 
walki między Kościołem i władzami państwowymi. Trudno powiedzieć, który okres był trudniejszy – 
stalinowski, brutalniejszy, czy też gomułkowski, bardziej wyczerpujący psychicznie. A jednak zadzi-
wiająca była zdolność Księdza Prymasa do łączenia trudnych decyzji wynikających z napięć między 
Kościołem a państwem z codziennymi zajęciami duszpasterskimi i spotkaniami z ludem.  Dla czło-
wieka wierzącego jedynymi są wyjaśnienia, jak mawiał Ksiądz Prymas, że w najtrudniejszych sytu-
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acjach „pozostaje pomoc Boża”, omnia – Soli Deo, wszystko tylko Bogu oraz zawierzenie Maryi. Stąd 
te jego żelazne nerwy i niezwykła odporność psychiczna. „Omnia - Soli Deo, wszystko tylko Bogu” 
było źródłem mocy, ale pozwoliło zachować pokorę, mimo niezwykłego autorytetu, jaki zdobył sobie 
w Ojczyźnie i na świecie.  

„Idę przez swoje życie pełen nędzy, słabości i ran, otrzymanych po drodze. Prawdziwie – „ro-
bak a nie człowiek”. Wszyscy mają prawo podziwiać całą nieudolność moją. A jednak idąc, sprawuję 
swoje posłannictwo kapłańskie. Nędza moja nie przeszkadza mi – dla Bożego miłosierdzia – usłużyć 
ludziom dobrami, które świat ma najcenniejsze. Tak szedł Chrystus, wzgarda pospólstwa - aż po dzień 
dzisiejszy. Obszarpany, pobity, ubrudzony w błocie ulicznym, oplwany. A jednak to On zbawiał 
świat... I zbawił go, choć świat natrząsał się ze swego Zbawcy. Jak te dwie drogi idą blisko siebie. 
Nieudolność moją dźwiga łaska sakramentalna; nieudolność Jezusa dźwiga Bóstwo Jego... Niech 
świat się śmieje, byle dzieło zbawienia było wykonane.” (Zapiski  Więz. Str. 58). 

Ks. Kardynał Stefan Wyszyński cieszył się szczególną przyjaźnią papieży: Jana XXIII, Pawła 
VI, nie mówiąc już o Janie Pawle II. W czasie audiencji 7.XI.1968 r. Paweł VI powiedział: „Czekali-
śmy, by powiedzieć, że jesteśmy z Wami, że modlimy się, że nie przestajemy ufać. Jesteśmy stale we 
wszystkich pracach i posunięciach Waszej Eminencji, podziwiamy Jego wiarę i konsekwencję w pro-
wadzeniu spraw Kościoła w Polsce. Podziwiamy odwagę i radujemy się. We wszystkim zwycięży Chry-
stus”. 

Coraz bardziej uświadamiamy sobie tę tajemnicę, ten dar w Nim, Prymasie Polski, który zo-
stał dany Narodowi Polskiemu i Kościołowi. Tej tajemnicy był świadomy On sam. Mówił o tym wo-
bec OO. Paulinów i wobec Cudownego Obrazu, który przynieśli Ojcowie do Jego pokoju na Jasnej 
Górze w 25 – lecie Jego prymasowskiego posługiwania: „Tajemnica pogłębiała się i pogłębia... Ale ta 
właśnie tajemnica każe mi niejako ukryć się z nią, dopóki nie wyczerpią się dni i dopóki Pan Bóg nie 
zażąda zmiany warty przy Jego Kościele w Polsce i przy Jego Jasnogórskiej Służebnicy... Drodzy 
moi!  Tu, w atmosferze rodzinnej, jaka nas łączy, gdy Wy, moi Bracia, przychodzicie do mego pokoju 
z naszą wspólną Matką, mogę powiedzieć, że jestem poniekąd zazdrosny o tę tajemnicę i misterium... 
Jestem zazdrosny do tego stopnia, że gdy nadchodzą wszystkie te jubileusze, po prostu lękam się, aby 
nie skoncentrowano uwagi wokół człowieka. Byłoby to bowiem wielkie kłamstwo, a ja nie mógłbym 
tego kłamstwa tolerować. Musiałbym odsłonić Tajemnicę, a nie zdołałbym jej odsłonić w pełni, bo 
jest to za trudne i właściwie niemożliwe. Jak Twoja, Ojcze Generale, jak wszystkich Ojców i Braci, 
tak i moja wiara i miłość schodzą się tutaj, przy Obrazie Matki Bożej Jasnogórskiej. Jest to element 
zasadniczy, tworzywo dla misterium, które nas łączy w świętej służbie i nadziei, że bramy piekielne w 
Polsce nie zwyciężą Kościoła Chrystusowego. Ale żeby tego nie dokonały, trzeba zniknąć każdemu z 
nas – mnie przede wszystkim! – tak, iżby ludzie widzieli tylko jak najbardziej Boże działanie.” 
(„Wszystko postawiłem na Maryję”, str. 20.). 
 

Ks. Tadeusz Badura COr. 
 
 

 „Światu współczesnemu, ludzkości, Kościołowi, każdej rodzinie domowej i naszej Ojczyźnie potrze-
ba macierzyńskich ramion, 

 macierzyńskiego serca. Bardziej nam potrzeba serc, aniżeli stali.  
Bardziej nam potrzeba miłości,  

aniżeli jakichkolwiek dóbr materialnych...” 
Ks. Kard. Stefan Wyszyński – Jasna Góra 15.VIII.1965 r. 

 
ŻONA I MATKA W RODZINIE 

 
 Rozpoczęty już nowy Rok Pański 2001 a tym samym nowe stulecie skłania nas do wielu re-
fleksji. Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski proponuje, by ten nowy początek powiązać z pro-
gramem duszpasterskim związanym z tzw. „nową ewangelizacją”, która ma iść nade wszystko w kie-
runku parafii oraz w kierunku rodziny. W serii artykułów do Świętogórskiej Róży Duchownej” w tym 
roku pragnę wraz z wiernymi Czytelnikami zastanawiać nad nową ewangelizacją, która idzie przez 
rodzinę. 
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 W tej pierwszej wypowiedzi proponuje temat: „Żona i matka w rodzinie”. Kiedy był przygo-
towywany nowy duszpasterski program na ten rok wiele przeprowadzono dyskusji. W ich toku mó-
wiono o różnych osiągnięciach, a także o pewnych zagrożeniach, co do których trzeba sobie zdać 
sprawę, czym one są, ale również co zrobić by nie objęły swoim zasięgiem zwłaszcza człowieka – 
tego konkretnego – który w normalnych warunkach rodzi się w rodzinie i w rodzinie jest on wycho-
wywany. 
 Z badań socjologicznych wynika, że pierwsza połowa ubiegłego stulecia, była czasem kryzysu 
ojcostwa. Druga połowa tego zakończonego wieku, to czas kryzysu rodziny. Natomiast teraz, na po-
czątku nowego stulecia, rysuje się nowy, groźny kryzys, a mianowicie kryzys kobiety – kryzys żony i 
matki. Kiedy mówimy o takim kryzysie wcale nie jesteśmy oderwani od życia. Wystarczy tylko roz-
glądnąć się wokół siebie, wystarczy popatrzeć i posłuchać. Jeszcze w czasie, kiedy katechizowałem 
młodzież gostyńskiego Liceum niejednokrotnie musiałem przeżyć czas dramatycznych dyskusji, jakie 
przeprowadzaliśmy z młodymi – dyskusji również poświęconej rodzinie, czy roli ojca i matki w tej 
świętej instytucji. I wiele razy słyszałem głosy, zwłaszcza ze strony „rodzaju żeńskiego”, że nie wolno 
ograniczać kobiety narzucając jej, że ona ma rodzić dzieci, albo ile ma ich mieć. Wiele dziewczyn 
mówiło, że nikt, a zwłaszcza Kościół nie ma prawa zakazywać aborcji, bo kobieta jest wolna w decy-
dowaniu czy dziecko urodzić czy też nie. Przyznam się że po takich dyskusjach, byłem zdruzgotany i 
zawsze współczułem tym, którzy takie sądy wypowiadali. Współczułem im, bo w istocie w takich 
głosach objawiała się bieda człowieka, moralna bieda, a może szczególnie moralna bieda rodziny z 
której ta dziewczyna czy ten chłopak się wywodził. Już te dyskusje pokazywały i dzisiaj wiele innych 
faktów z życia wziętych pokazuje, że mamy w tej chwili do czynienia z rzeczywistym kryzysem ko-
biety, żony i matki, zwłaszcza, kiedy przypomnimy sobie, matkę z Warszawy, która zaplanowała 
śmierć swojego 4 – letniego synka i do tego morderstwa doprowadziła. Ten fakt i wiele innych świad-
czą jak w niebezpiecznej sytuacji znajduje się dzisiaj rodzina.  
 Tak, rodzina, bo właśnie w rodzinie jej sercem – jest żona i matka. A jeśli w żonach i matkach 
mamy takie postawy, a jeśli coraz więcej żon i matek odchodzi nie tylko od podstawowych swoich 
zadań, by rodzić człowieka, ale również coraz więcej nie potrafi i nie chce wychowywać dziecka w 
właściwym systemie wartości, tych Bożych – to czyż to wszystko nie jest zagrożeniem dla bytu tej 
najważniejszej komórki narodu i Kościoła? ... 
 Myślę, że nie od rzeczy będzie, kiedy w tym artykule wspomnę co na temat kobiety mówił 
Papież Jan Paweł II w 1987 r. , kiedy spotkał się z łódzkimi włókniarkami. „Kobieta bowiem, jak uczy 
doświadczenie, jest nade wszystko sercem wspólnoty rodzinnej. Ona daje życie – i ona też pierwsza 
wychowuje. Oczywiście wspomagana przez męża i dzieląc z nim systematycznie cały zakres powin-
ności rodzicielskich i wychowawczych. Jednakże – wiadomo, że organizm ludzki przestaje żyć, gdy 
zabraknie pracy serca. Analogia jest dość przejrzysta. Nie może zabraknąć w rodzinie tej, która jest 
sercem rodziny”. I mówi Ojciec Święty, że być żoną i matką to jest szczególne powołanie. „Powołanie 
to – istotnie związane z Bożym darem macierzyństwa – wyraża się także w posłannictwie żony i matki 
poprzez przekazywanie prawd wiary i zasad etycznych. Słusznie mówi się, że kobieta stoi na straży 
ogniska domowego, że jest jego opiekunką. Jest ona przede wszystkim rodzicielką. Dając życie dziec-
ku, kobieta matka uczestniczy w tajemnicy życia. Bóg jest Dawcą każdego życia i wszystko, co żyje, 
podlega ojcowskiej pieczy Boga. Stąd też dziecko żyjące w łonie swej matki – żyje równocześnie w 
Bogu. U Boga znajduje matka łaskę miłości i duchową siłę do macierzyńskiej ochrony życia poczęte-
go i życia rozwijającego się. Są to prawdy odwieczne i podstawowe, a zarazem wciąż nowe, wciąż też 
wystawiane na ciężką próbę”. O tak, kiedy te prawdy odwieczne, ale wciąż nowe stają się bogactwem 
kobiety, wówczas mamy do czynienia choćby z tym, co wydarzyło się w czasie zaborów, w jakich 
żyła nasza Ojczyzna. Zaborca wszystko niszczył. Nie zdołał on jednak zniszczyć tego, co święte w 
narodzie, tego, co związane jest z prawdziwym patriotyzmem. Dlaczego? Bo w domach naszych żyły 
bogate wnętrzami swymi żony i matki. To one z domów czyniły święte twierdze wychowania według 
ewangelicznych wartości. I to dzięki temu domy były jak mówiła Maria Konopnicka: „Twierdzą nam 
będzie każdy próg. Tak nam dopomóż Bóg!” Dzięki tamtej postawie żon i matek Polska, chociaż pod 
zaborami, wewnętrznie była żywa i odrodziła się po 124 latach niewoli.  
 A dzisiaj? Dzisiaj wolność, jaką otrzymaliśmy tym bardziej potrzebuje mądrości każdego 
mieszkańca tej ziemi. Jak się wydaje potrzebuje ona szczególnej mądrości zwłaszcza tych które są 
sercem rodziny – mądrości i miłości żon i matek. Wolność nam ofiarowana - jesteśmy tego świadkami 
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- tyle razy przeradza się w swawolę. Ale nie będzie swawoli, nie będzie niszczenia dobra kiedy żona i 
matka świadomie przeżywać będzie swoje wielkie powołanie w Bożym systemie wartości. Niewąt-
pliwie wielkim wzorem dla każdej kobiety jest Maryja. Ona byłą Żoną mi Matką i to Ona najpiękniej 
wypełniła swoje zadanie. Ojciec Święty w cytowanym w tym artykule przemówieniu mówił w odnie-
sieniu do Maryi, a ja tymi słowami chcę swą wypowiedź zakończyć: „Pamiętajcie, drogie siostry i 
rodaczki, poprzez dzieje ludzi i narodów Bóg pisze równocześnie dzieje zbawienia człowieka. I w tym 
swoim zbawczym planie od początku powołał na ziemi <Niewiastę>. Ona też – jako Matka Odkupi-
ciela przyświeca całemu Ludowi Bożemu w pielgrzymowaniu przez wiarę, nadzieję i miłość do osta-
tecznych przeznaczeń człowieka w Bogu samym. Patrzcie na tę <Niewiastę>! Uczcie się od Niej, od 
Maryi, prawdy o waszej godności, o waszym powołaniu. Tak wiele od każdej z was zależy w życiu 
człowieka, rodziny i narodu” 

     Ks. Leszek Woźnica COr 
 
Gdy nadeszła pełnia czasu 
To Ty, Maryjo, Pełna Łaski, 
Byłaś w pełni otwarta: 
Anteną żywą:  

- nie tylko uchem, 
-  nie tylko sercem 

Samą sobą przyjęłaś Tego, 
Który jest bez granic, 
Dając Bogu miejsce i czas 
I człowieczeństwo trwające wieki ... 

O tym wszystkim nie myślałaś, nie wiedziałaś, 
Ale ten Anioł – to strach! 
Jednak jest Bożym Posłańcem: 

- trzeba się skupić 
- trzeba słuchać, 

czuwać i nie zagubić ... 
Nie do pojęcia, co mówi, 
Nie do zrozumienia, co tłumaczy. 
Jednak jest Bożym Posłańcem: 

- trzeba przyjąć 
- trzeba służyć, 
- ufać i wytrwać do końca ... 

Jak to dobrze, Maryjo, 
Że wobec tego wszystkiego 
Twoje plany osobiste 
Już nie były takie ważne: 
Dyspozycyjność bez granic –  
Tracąc stałaś się  
Matką Boga. 
Naucz nas, Matko Wierzących, 
Oczekiwania naszej godziny: 
Bądź naszym wyciszeniem, 

Które pozwala na odczytanie Bożych planów – 
Bądź naszym słuchaniem, 

Które przyjmuje też zadania ponad siły –  
Bądź naszą Miłością,  

Która ufa w powołaniu bez końca.  
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ŻYĆ Z NADMIARU MIŁOŚCI 
 
»O Boże, Ty nie chcesz śmierci grzesznika, ale by się nawrócił i żył. Przebacz nam nasze grzechy, 

którzy się do Ciebie zwracamy  z całego serca i obdarz nas łaską życia wiecznego, przez Jezusa Chrystusa, 
naszego Boga!« 

/wczesna modlitwa Szkocka/ 
 
 Zupełnie wyjątkowe jest w chrześcijaństwie bardzo bliskie spotkanie człowieka z Bogiem. Z 
miłości bowiem do nas Syn Boży stał się jednym z nas – narodził się jako prawdziwy człowiek z Ma-
ryi Dziewicy. Dlatego nazywamy Jezusa Chrystusa Emmanuelem - „Bogiem z nami” (por. Mt 1,23). 
Tylko nieskończona miłość Boga do człowieka – największego ze stworzeń, sprawiła, że dwa tysiące 
lat temu narodził się nam Zbawiciel i stało się nam zbawienie. Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem 
zapewnia nas, że to właśnie wyjątkowy stosunek Boga do nas jest jedynym motywem Jego działania: 
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, 
nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,17). Życie wieczne Bóg chce nam dać, ponieważ umiłował 
pierwszy nas i nigdy nie przestanie nas kochać. Miłość Jego jest tak wielka, że nie potrafimy sobie jej 
wyobrazić. Sobór Watykański II w numerze drugim Konstytucji Dogmatycznej o Objawieniu Bożym 
stwierdza, że Bóg w nadmiarze swej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół i obcuje z nimi, aby 
ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć ich do niej. Bóg daje nam siebie z nadmiernej miłości, tzn. 
największej i nieskończenie wiernej, mimo naszych niewierności. 
 Czyż w świetle tych słów możemy wyobrażać sobie Boga jako kogoś odległego, straszliwego i 
nieosiągalnego? Rodzi się przecież niekiedy w nas „pokusa ideału”, która nakazuje myśleć, że Bóg 
jest doskonały, a my nigdy nic z Jego doskonałości mieć nie będziemy, ta pokusa każe nam patrzeć na 
Pana Boga jak na bardzo odległego od naszego świata, nierealnego. Niekiedy nawet niezbyt poważnie 
myślimy o naśladowaniu Jezusa, mówiąc On był Bogiem – było Mu łatwiej, a my zwykli ludzie – cóż 
możemy uczynić. Jak to pogodzić z miłością i przyjaźnią, o której mówią nam Pismo Święte i Sobór 
Watykański II? Czy jest taka możliwość, aby przyjąć tę propozycję wspólnoty miłości z Bogiem? 

Myślę, że szczególnym miejscem naszego odkrywania więzi z Bogiem jest nasze osobiste z 
Nim spotkanie. Ma ono miejsce przede wszystkim poprzez naszą osobistą modlitwę i związane z nią 
życie sakramentalne. Sobór przypomina nam, że Bóg chce z nami obcować. Oznacza to, że jest on 
zawsze z nami, szczególnie zaś podczas modlitwy. Nawet, gdy wydaje się nam, że jesteśmy sami, On 
jest i prowadzi z nami ukryty dialog. Nigdy bowiem nie przestaje zapraszać nas do wspólnoty z sobą. 
Dopóki jednak w sakramentach nie poznamy Pana Boga, dopóty nie zrozumiemy, że Bóg nas kocha 
i nie chce byśmy się Go bali. Dzięki sakramentom możemy przeżywać coraz silniejsze zjednoczenie z 
Bogiem, które jedynie jest celem naszego życia. Powinniśmy wykorzystać czas nam dany na budowa-
nie związku z Chrystusem, na odnajdywaniu w Nim sensu swojego życia. Zawsze, gdy słabnie życie 
sakramentalne i realizowanie wskazań Kościoła, oddalamy się od Chrystusa i jesteśmy o krok od 
przyznania racji tym, którzy mówią, że nie potrzebują już Ewangelii - reliktu przeszłości. Ogromna 
miłość i przyjaźń, z jaką przyjmuje nas Bóg domaga się odpowiedzi z naszej strony. Ta odpowiedź 
zawsze jest nawróceniem, zerwaniem z grzechem. Wszelka bowiem nieprawość od Boga nas oddala. 
Ale to wcale nie oznacza, że Bóg przestaje nas kochać! Można przywołać analogię dziecka i matki. 
Gdy ono się zagubi, matka jeszcze bardziej zaczyna go szukać. W tym sensie Bóg kocha nas jakoś 
bardziej, gdy widzi, że zgrzeszyliśmy. Święty Paweł Apostoł wyraził to słowami: gdzie  wzmógł się 
grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska (por. Rz 5,20). Nie jesteśmy sami – nawet, gdy popełni-
my grzech. Ojciec zawsze czeka na nas jak w przypowieści o Synu Marnotrawnym (Łk 15). Jako 
chrześcijanie żyjemy mając nieustanną możliwość powrotu do przyjaźni z Bogiem. On nieustannie nas 
zaprasza, abyśmy się nawracali. Bóg czeka na naszą Spowiedź. W niej bowiem odkrywamy prawdę o 
przyjaźni, jaką nas ogarnia Miłosierny Ojciec. Kiedy przed Nim staję upokarzając się, mogę pokonać 
moją słabość moralną i odzyskać poczucie własnej wartości. W tym samym kontekście mówi o Sa-
kramencie Pojednania o. J. Augustyn SI: prawda nas wyzwala, ale prawda pełna: nie tylko ta o naszej 
kruchości moralnej, ale także ta o nieskończonej dobroci Boga. Taka pełna prawda, by raz jeszcze 
przywołać soborowy dokument, to również świadomość, że Bóg przez kapłana podczas spowiedzi  
zwraca się do ludzi jak do przyjaciół. Oznacza to, że rozgrzeszenie w sakramencie pojednania nie jest 
jedynie zmazaniem winy za grzechy, ale podjęciem dialogu przyjaźni z Bogiem. Myśl tę wyraża także 
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pewna szkocka modlitwa, zacytowana na początku artykułu. Ale chodzi tu o coś więcej jeszcze. Życie, 
które zyskujemy w przyjaźni z Bogiem jest dla nas nowym jakby narodzeniem i przyjęciem mocy 
Bożej. O tym dowiadujemy się również z kart Starego Testamentu. Oto przykład z Księgi Izajasza. 
Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam — wyrocznia Pana — odkupicie-
lem twoim — Święty Izraela. Oto Ja przemieniam cię w młockarskie sanie, nowe, o podwójnym rzędzie 
zębów: ty zmłócisz i wykruszysz góry, zmienisz pagórki w drobną sieczkę; ty je przewiejesz, a wicher je 
porwie i trąba powietrzna rozmiecie. Ty natomiast rozradujesz się w Panu, chlubić się będziesz 
w Świętym Izraela (Iz 41,14–16). 
W tym pięknym i wzruszającym fragmencie Bóg przez proroka Izajasza mówi nam, że odkrywając 
przed nim swoją słabość możemy stać się mocni, aby przezwyciężyć wszelkie trudności i cierpienie 
jakie napotkamy w życiu. Nic dla nas nie będzie nie możliwe, nawet pokruszenie gór w drobną siecz-
kę. Przyjaźń z Bogiem, do jakiej nas zaprasza, sprawia, że i w naszym życiu będzie czerpać moc z 
nadmiaru Jego miłości. Bóg czeka na naszą spowiedź. 

Kl. Jakub Przybylski COr 
 

 
ON i ja 

 
Stwórca i stworzenie. Bóg i człowiek. On i ja. Wspólne bycie serc. Jezus pragnie naszej bli-

skości. Takiej zwykłej, codziennej. Jednak my, trochę nie ufni w możliwość takiego bycia przy Bogu i 
z Bogiem, rezerwujemy ją, co najwyżej dla nielicznych i odległych nam osób. Jednak tak naprawdę 
jest zupełnie inaczej. Przykładem tego jest pewna francuska aktorka Gabriela Bossis (1874 – 1950). 
Wiodła życie bardzo aktywne, wystawiała sztuki, pisane także przez siebie, nie tylko w Europie lecz 
także w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Płn. Afryce i na Bliskim Wschodzie. Podczas jednej z 
takich podróży w 1936 r., na statku, Chrystus obdarza ją przedziwną łaską. Gabriela słyszy wewnętrz-
ny głos, który przypisuje Jezusowi. Pierwsze słowa, jakie skierował do niej Pan, brzmiały: Moja có-
reczko (I,1)*. Odtąd Chrystus będzie prowadził ją w ten szczególny sposób przez resztę jej życia, 
udzielając wskazówek, pomagając przezwyciężać trudności, napominając, nadając sens codzienności i 
zachęcając do coraz głębszego życia wewnętrznego. Jezus sam wyjawia powód jej wybrania: Mówię 
do ciebie dlatego, że jesteś tak mało godna słyszeć Mnie. Tak postępuje moje miłosierdzie (I, 605). 
Chrystus będzie z nią także podczas jej samotności w nieuleczalnej chorobie nowotworowej, aż do 
ostatnich słów zapisanych przez Gabrielę 16 dni przed śmiercią, w których można wyczuć egzysten-
cjalny niepokój człowieka przed tym, co go czeka po drugiej stronie zrywającego się mostu życia: 
Ona: Czy doszłam już do końca życia?... Gdzie jesteś umiłowana Obecności? A potem, co będzie? On: 
To będę Ja. Na zawsze będę Ja (III, 316). 
Życie Gabrieli pokazuje nam, że nie ma takich sytuacji w życiu każdego człowieka, które nie miałyby 
znaczenia dla Boga. Jej doświadczenie pokazuje, jak bardzo realne są słowa św. Pawła: w Nim żyjemy, 
poruszmy się i jesteśmy (Dz 17, 28). Słowa kierowane do jej serca, mogą mieć także znaczenie dla nas, 
o ile uczynimy je swoimi: To co mówię jednej duszy, jest dla wszystkich dusz. Mój głos jest najczulszy, 
najdelikatniejszy. Znam drogę do każdego serca (II, 97). Jak konkretnie wyglądało doświadczanie 
Bożej obecności w codzienności życia przez Gabrielę, pokazują nam wypowiedzi Chrystusa, zapisane 
w jej dzienniku. 

Podstawą wszelkiego postępu duchowego jest uznanie swojego niepowtarzalnego miejsca na 
ziemi, z którym związane jest konkretne powołanie: Bierz tylko to życie, które mogę ci ofiarować (I, 
10). Gabriela nie ma użalać się nad sobą i rozprawiać, co by uczyniła, gdyby żyła w innym miejscu, w 
innym czasie, lecz z tego życia, które posiada, w tych konkretnych uwarunkowaniach historycznych 
ma, wraz z Bogiem, uczynić coś najlepszego. Liczy się wierność drobnym sprawom: O szczęsne dro-
biazgi, które mogą wysłużyć tak wielkie dobra!... Pyłki cnót, które wypełniają życie... Czy wiesz? Te 
niewidzialne ziarnka piasku tworzące niezmierzoną Saharę. Troszcz się bardzo o wszelkie małe rzeczy, 
moja Gabrielo. Mów sobie: one są stworzone na miarę mojej małej natury. I to cię uniży. (II, 339). 
Dlatego w relacji do innych: Nie sądź! Czy znasz jego duszę? (I, 35), ale raczej wobec dokuczliwości 
innych ludzi: Im bardziej jest się chrześcijanką, to znaczy moją, tym bardziej jest się uprzejmą. Bądź 
najmilszą z kobiet (I, 121). Chrystus chce być obecny w jej życiu towarzyskim, podczas jej spotkań z 
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przyjaciółmi: A więc, kiedy przerywasz zajęcia, aby przyjąć swych przyjaciół, mam ochotę podzięko-
wać ci, powiedzieć: „Czy Ja też mogę przyjść? (II, 331). Gdy wieczorem czuje się samotna, po całym 
dniu wypełnionym spotkaniami: O, dziękuj, moja córeczko. Czy myślisz, że wielu pamiętało o tym, 
żeby Mi podziękować? A przecież niczego nie brakowało w dopełnieniu korony cierpień. Ale oni nie 
myślą o tym. Oni w to nie wierzą. Ty, która tu jesteś tego wieczoru w tej naszej samotności, mów Mi 
słowa przepełnione współczuciem twego serca, aby mnie pocieszyć za innych. Słuchając ciebie zapo-
mnę o niewdzięcznych... (II, 110). Życie wewnętrzne przekłada się na zewnętrzne i odwrotnie, dlatego 
Pan podczas jej roztargnienia po komunii św., delikatnie upomina: Gdy w swoim salonie gości się 
kogoś bardzo drogiego, nie podchodzi się do okna, aby patrzeć na przechodniów (I, 205). Innym ra-
zem Jezus mówi jej po prostu: Czekam (I,11).    
Bóg jest obecny wszędzie. Na bulwarze Raspail w Paryżu, gdy zastanawiała się, czy ma sens codzien-
ne ofiarowywanie swego życia Bogu: Czyż Ja co rano nie powtarzam swej Ofiary we Mszy św.? Czy 
aż tyle kosztuje cię częste ofiarowywanie się Mnie, który codziennie czekam na ciebie? Miłość mnoży 
swoje słowa bez powtarzania się (III, 123). Dla Boga nie ma rzeczywistości wyłączonej z Jego oddzia-
ływania. To my tworzymy sztuczne sfery zarezerwowane tylko Bogu lub całkowicie wyłączone z Jego 
wpływu. A On wykorzystując zaangażowanie Gabrieli w sprawy finansowo-podatkowe, mówi: Czy 
nie jestem twoim Skarbem wiecznym i nieskończonym? I czy finanse ziemskie nie są potrzebne na krót-
ką chwilę? Poświęcaj im jedynie odrobinę uwagi, tyle, ile wymaga to, co konieczne, inaczej mogłoby 
one zawładnąć twymi myślami, to znaczy głębią twych myśli, która należy do Mnie (III, 10). Gdy odda-
je się cała Bogu, On ma możliwość we wszystkim jej pomóc: Czym byłabyś, gdybym ci nie pomógł w 
tych, czy innych okolicznościach? Nawet w sprawach materialnych. Czy często pamiętasz, aby być 
wdzięczna za to? Choćby raz na dzień (III, 12)? Na wsi, gdy powiedziała do aniołów: „Przyjdźcie, 
usiądźcie na ławkach i chwalcie Boga za te przepiękne widoki”, o tym, że otacza nas także inna rze-
czywistość: Uczcij, pozdrów aniołów na twoim tarasie. Oni są tutaj, ponieważ ich zaprosiłaś. Czcij 
aniołów twego domu. O, gdybyście wierzyli, przestawalibyście więcej z niewidzialnymi, niż z widzial-
nymi (I, 606). Zjednoczenie nieba z ziemią dokonało się na Krzyżu. Chrystus zachęca, aby korzystać 
ze spontaniczną naturalnością, z tego, że wszyscy jesteśmy wielką rodziną w Bogu i ukazuje, na czym 
polega jej charakter: Proś codziennie o pomoc jedną z dusz kościoła triumfującego, jedną z Kościoła 
cierpiącego i weź na siebie zbawienie jednej duszy z Kościoła walczącego. Ta trójca dusz dopomoże 
twojej duszy. Kto ocala grzesznika, sam się zbawia. A dusze, które opuściły ziemię, mają wielką miłość 
dla tych, którzy jeszcze walczą. Takie wymiany są nie tylko dozwolone, ale stanowią radość Ojca dusz, 
który kocha was jak gdyby innych Chrystusów.  
Istotę prawdziwej wartości pracy ukazał Gabrieli Jezus w Lozere, gdy w Grand Hotel myślała o zmy-
wających naczynia: Czy nie wiesz, że każda czynność może być wykonywana dla mnie? Ja nie uznaję 
różnicy między rodzajem zajęć, jak wy to robicie. Widzę tylko stopnie w miłości (I, 496).  
Głos Boga można usłyszeć na różne sposoby: zwykłe lub niezwykłe wydarzenia w życiu, spotkanie z 
drugim człowiekiem, sytuacje, które określamy bez głębszej refleksji jako szczęśliwe lub pechowe. 
Czasami trzeba zatrzymać się w życiu, aby głos ten usłyszeć i zrozumieć jego prawdziwą wymowę. 
Pan bowiem niczego nie narzuca siłą, On jest Bogiem subtelnym i szanującym wolność człowieka: 
Wiedz, że Moja władza zatrzymuje się przed waszą wolą. Przychodzicie do Mnie albo uciekacie ode 
Mnie dobrowolnie. Mówię: ‘uciekacie’, tak wielki jest bowiem pośpiech, z jakim niektórzy oddalają 
się, kiedy chwilami słyszą Moje wezwania. Wtedy nie ośmielam się powracać... z obawy by nie pomno-
żyć ich winy i czekam, bo umiem czekać, na możliwy wyrzut sumienia wobec lęku przed śmiercią. I to 
są, córko moja, rozterki i nadzieje Ogrójca Agonii: moja godzina nadeszła. Ona jest zawsze obecna w 
oczach Ojca, który widzi jednocześnie wszystkie czasy (III, 216). 
Teraz jest nasz czas. Tylko On i ja. Chrystus pragnie taki wewnętrzny dialog prowadzić z każdym z 
nas. Wszyscy bowiem jesteśmy Mu tak samo drodzy i potrzebni. Za każdego z nas zapłacił taką samą 
cenę: KRZYŻ, który jest dla nas darem i wezwaniem: Był Krzyż widzialny z Wielkiego Piątku. Ale był 
i Krzyż niewidzialny każdego dnia 33 lat mego życia. Czy i wy nie macie waszych, moje ukochane 
dzieci? O gdybyż te lasy krzyżów, pędzone ku niebu przez pola tej ziemi cierpień, z moim pośrodku, 
były w oczach Ojca wezwaniem o łaski dla tych, którzy już w Niego nie wierzą (III, 216). Tylko od nas 
zależy, czy podejmiemy ten radosny dialog z Bogiem, czy też Chrystusowe wezwanie do miłości i 
życia wiecznego z Nim na zawsze, pozostanie w nas smutnym monologiem. Dla sceptyków, którzy 
wątpią, czy taki wewnętrzny dialog Boga z człowiekiem jest możliwy, pozostawiam pytanie Jezusa, 
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skierowane do Gabrieli Bossis, wobec jej wątpliwości:  Czy dlatego, że jestem Bogiem, nie mam pra-
wa mówić do moich stworzeń (I, 218)? 
      kl. Dariusz Dąbrowski COr  
 
*Gabriela Bossis, On i ja, t. I-III, Michalineum 1992. Numeracja odpowiada: I, II, III – kolejne tomy dzieła; 
1,2...- kolejne numery w poszczególnych tomach. 
 
 

NOWE  PARAFIE  FILIPIŃSKIE  
ŚWIĘTA  GÓRA,   BŁAŻEJEWO 

 
 Ks. Arcybiskup Metropolita Juliusz Paetz uwzględniając prośbę Kongregacji Oratorium Św. 
Filipa Neri w Gostyniu dekretem z 31 grudnia 2000 r. dotychczasowy Ośrodek Duszpasterski przy 
bazylice Świętogórskiej podniósł do rangi parafii pw. Matki Bożej Świętogórskiej, a także Ośrodek 
Duszpasterski w Błażejewie przy najstarszym kościele filipińskim w Polsce również podniósł do rangi 
parafii pw. św. Jakuba Ap. Uroczystość ogłoszenia parafii na Świętej Górze w Gostyniu i w Błażejewie 
odbyła się w niedzielę w Chrztu Pańskiego 7 stycznia 2001.Oficalne odczytanie dekretu erygującego 
parafię świętogórską i instalację proboszcza Ks. Zbigniewa Starczewskiego oraz wikariusza Ks. Mar-
ka Dudka miało miejsce w bazylice świętogórskiej w czasie Mszy św. o godz. 17.00, koncelebrowanej 
pod przewodnictwem Ks. Bpa Grzegorza Balcerka. W Mszy św. uczestniczyli wierni nowo utworzonej 
parafii oraz przedstawiciele władz powiatowych – starosta – Andrzej Pospieszyński oraz samorządo-
wych, terytorialnych – wójt Gminy Piaski Zenon Norman. W czasie uroczystej Mszy św. oprawę litur-
giczną stanowiła orkiestra świętogórska pod dyrekcją Ks. Michała Smagacza. Po Mszy św. w refekta-
rzu klasztornym odbyło się spotkanie przy kolacji Księdza Biskupa z przedstawicielami władz samo-
rządowych oraz  rady duszpasterskiej z przedstawicielami nowo – utworzonej parafii.  

W tym samym dniu świątecznym w godzinach dopołudniowych Ks. Bp. Zdzisław Fortuniak 
przybył do Błażejewa wraz z dziekanem dekanatu śremskiego i duszpasterzami parafii Dolsk i Wiesz-
czyczyn aby wobec zgromadzonych parafian błażejewskich ogłosić dekret Księdza Arcybiskupa Me-
tropolity i instalować na urząd proboszcza nowo mianowanego duszpasterza tej wspólnoty Ks. Henry-
ka Schwanke. Mszę św. koncelebrowali wraz z księdzem Biskupem dotychczasowy rektor Ośrodka 
Duszpasterskiego Ks. Tadeusz Nagel oraz nowo mianowany proboszcz. W uroczystości tej uczestniczy-
li również przełożeni Kongregacji Świętogórskiej: superior Ks. Zbigniew Starczewski i vice superior 
Ks. Marian Gosa oraz przedstawiciel Braci świętogórskiej wspólnoty Br. Franciszek Kiklica. Ks. Bi-
skup oraz  przełożony Świętogórskiej Kongregacji a także parafianie błażejewscy w ciepłych i wzru-
szających słowach podziękowali ks. Tadeuszowi Nagelowi za 27 letnią pracę w tworzeniu zrębów pod 
nowo powstałą parafię w Błażejewie. Słowa życzeń pod adresem nowo ustanowionego proboszcza 
wypowiadali przedstawiciele duchowieństwa Ks. Biskupem Zdzisławem Fortuniakiem na czele oraz 
liczni goście i parafianie przybyli na tę wyjątkową uroczystość.  

Wspólnota parafii świętogórskiej aktualnie liczy 558 wiernych, a wspólnota parafii w Błaże-
jewie liczy 418 wiernych. Bardzo małe to wspólnoty mające na swoje barki złożony ciężar odpowie-
dzialności za właściwe utrzymanie zabytkowego kościoła w Błażejewie i potężnej bazyliki na Świętej 
Górze w Gostyniu. Z ufnością wielką w Opatrzność Bożą powierzają swe prace nowi duszpasterze, a 
ciesząc się szczególną opieką Matki Najświętszej Królującej na Świętej Górze oraz Świętogórskiej 
Róży Duchownej obecnej w znaku kopii Cudownego Obrazu w Błażejewie oddają się wraz z wiernymi 
parafii Jej macierzyńskiej opiece.  
(Poniżej podajemy treść kazania ks. Bpa Grzegorza Balcerka wygłoszonego w tym dniu na 
Świętej Górze). 
 
Siostry i Bracia 
 Tu na Świętej Górze Gostyńskiej chciałbym wspomnieć jeszcze inną górę to znaczy Kopią 
Górkę w Krościenku nad Dunajcem. Znajduje się tam centrum Ruchu Światło – Życie, znanego bar-
dziej pod nazwą Oaza. Założycielem Ruchu był ks. Franciszek Blachnicki – sługa Boży, którego pro-
ces beatyfikacyjny rozpoczął się przed kilku laty. Otóż ks. Franciszek Blachnicki w szczególny sposób 
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umiłował tytuł Chrystusa jako sługi. I na Kopiej Górce w Krościenku wybudował kaplicę i o ile do-
brze orientuję jedyną kaplicę w Polsce o takim tytule – Chrystusa sługi. Tytuł Chrystusa Sługi związa-
ny jest z dzisiejszym świętem Chrztu Pańskiego. Na początku I czytania słyszeliśmy słowa: „Oto Mój 
sługa, którego wybrałem”. Jezus Chrystus jest tym sługa. To On powiedział o sobie: ”Ja jestem po-
śród was jako Ten, który służy”. To On nas uczy mówiąc: „Kto by chciał stać się wielki między wami, 
niech się stanie sługa wszystkich na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, ale 
aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”. To On – Chrystus – daje nam przykład pokornej służ-
by w całym swoim życiu, a zwłaszcza w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy wstał od stołu i umywał 
nogi apostołom. 
 Chrzest Chrystusa, który dzisiaj wspomina liturgia Kościoła nie był sakramentem chrztu św., 
który w znakomitej większości przyjęliśmy u początków naszego życia i który to ustanowił Chrystus 
Pan po swoim zmartwychwstaniu słowami skierowanymi do Apostołów: „Idźcie na cały świat i na-
uczajcie wszystkie narody chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.  Chrzest, który przyjął 
Chrystus w wodach Jordanu był chrztem Janowym, zapowiedzią sakramentu chrztu. Przyjmowali go 
mieszkańcy Palestyny na znak pokuty i nawrócenia. Chrystus podobny do nas we wszystkim oprócz 
grzechu był całkowicie bez winy, a z pokorą przyjmował chrzest Janowy u początku swej nauczyciel-
skiej działalności. Objawił, że celem jego misji jest pokuta za grzechy świata, zbawienie wszystkich 
ludzi. Jest jednak rzeczą słuszną, iż w dzisiejszą niedzielę wspominamy przyjęty przez nas sakrament 
chrztu św. To przecież największy dar, jaki otrzymaliśmy od Boga. Ten dar pozostaje jednak dla nas 
wszystkich zadaniem. Z tego zadania  nie możemy się nigdy zwalniać. Sakramentu chrztu św. w uro-
czysty sposób udziela kapłan polewając głowę, najczęściej dziecka, wodą i wypowiadając słowa: „Ja 
ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Kapłan nie dodaje na końcu słowa amen, jak to 
zwykle czynimy przy znaku krzyża. To pominięcie amen przy sakramencie chrztu św. nie jest przy-
padkiem, ale zawiera w sobie głęboką myśl. Amen w języku, jakim posługiwał się Chrystus, w języku 
aramejskim, przetłumaczone na język polski oznacza niech tak będzie, niech tak się stanie. Nie odpo-
wiadamy więc przy chrzcie św. Panu Bogu i Kościołowi – nich tak będzie, niech tak się stanie – amen, 
bo chrzest jest zadaniem danym nam i mamy to zadanie spełniać przez całe życie. Mamy odpowie-
dzieć nie tyle słowem, ile czynami naszego życia. Nie chodzi o to, by zawsze i wszędzie wymieniać 
Pana Boga, ale chodzi o to, by nasze czyny i nasze życie były na wskroś zakorzenione w Chrystusie. 
Pełna mozołu służba, trud codzienny Ojca i Matki rodziny to właśnie dawanie odpowiedzi - Amen - 
czynami życia. Rzetelna i uczciwa praca to dawanie odpowiedzi Panu Bogu i Kościołowi za dar chrztu 
świętego. Służba lekarza wobec chorych, każde życzliwe pochylenie się nad ludzkim cierpieniem jest 
nieustannym potwierdzeniem sakramentu chrztu św. owym wypowiadaniem słowa - Amen. Wbrew 
wszelkiej pokusie zniechęcenia, mimo tylu trudności i przeciwności niech wypełni się w naszym życiu 
to co wypowiedział św. Paweł w II liście do Koryntian: „Przez Chrystusa wypowiada się nasze 
„Amen” Bogu na chwałę” (2 Kor. 1,20). 
 Siostry i Bracia! Życzę Wam byście dobrze wykorzystali czas dany Wam przez Boga, byście 
dobrze żyli i mogli na końcu Waszego życia, u progu wieczności w pełni pokoju wypowiedzieć Panu 
Bogu słowem to, co było odpowiedzią całego życia na dar chrztu św., byśmy mogli powiedzieć Amen.  

     Ks. Bp Grzegorz Balcerek 
 

 
NIE PIJ KUBA DO JAKUBA ... 

CZYLI O ALKOHOLIŹMIE JESZCZE RAZ 
 

O alkoholizmie i związanych z nim problemach napisano już wiele i na pewno nic nowego tu-
taj nie odkryję, chcę jedynie przedstawić kilka własnych refleksji na ten temat, żywiąc nadzieję, że 
może niektórzy znajdą w moich słowach zielone światło w sytuacji bez wyjścia. 
 Z czym mi się kojarzy słowo „alkoholizm”? Pierwsze co mi przychodzi na myśl, to rysunek 
pewnej dziewczynki, która namalowała na konkurs prac plastycznych pt. „Wybieram zdrowie – dzię-
kuję nie”. Rysunek przedstawiał na niebieskim tle wielką butelkę wódki, a w butelce twarz dziecka o 
jasnych włosach i wielkich smutnych oczach, z których spływały dwie, ogromne łzy. Praca ta zrobiła 
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na mnie wielkie wrażenie. Pomyślałam, że problemy związane z alkoholizmem musiały małą malarkę 
dotykać osobiście, że tak potrafiła oddać ich istotę. 
 W tej smutnej twarzy dziecka uwięzionego w butelce chyba dostrzegłam także siebie, bo dłu-
go wpatrywałam się w ten rysunek. W pamięci zaczęły mi się przesuwać różne obrazy z dzieciństwa: 
wystraszona i zapłakana mama, chroniąca mnie i siostry przed pijanym ojcem, przemoc i krzyki, 
strach i ucieczki z domu do babci. Przypomniały mi się uczucia, z którymi żyłam na co dzień, a z któ-
rych jeszcze wtedy nie zdawałam sobie sprawy – to był wstyd, smutek, poczucie beznadziejności, 
stały niepokój, rozczarowanie, a wśród nich dominowała złość na ojca uzależnionego od alkoholu,  
także na mamę, która nic nie potrafiła zrobić w kierunku zmiany naszej sytuacji. Pamiętam, że kiedy 
odmawialiśmy „Ojcze nasz”, przy słowach „Bądź Wola Twoja” rodził się we mnie bunt i pytałam 
Pana Boga dlaczego na to wszystko pozwala? Czy wolą Bożą jest takie życie jakie prowadzimy, gdzie 
miłość przeplata się z nienawiścią do tego stopnia, że nie wiadomo gdzie kończy się jedno a zaczyna 
drugie? Wydawało się wtedy, że Bóg po prostu nas opuścił i musiało wiele lat upłynąć, bym 
zrozumiała, że podać się woli Bożej, kiedy dotyka nas krzywda i nieszczęście, nie jest łatwo, ale kiedy 
znajdziemy w sobie tyle pokory, aby z głębi serca to zrobić, spłynie na nas pokój o jakim mówił Jezus, 
pokój pochodzący nie z tego świata. Cały problem polega na tym, żeby Panu Bogu mówić „Bądź Wo-
la Twoja” nie tylko w jasne, pogodne dni swojego życia, ale także wtedy, gdy na niebie pojawiają się 
ciemne chmury. 
 Myślę, że także w planie Boży, jest to, że najczęściej dziewczyny z rodzin dotkniętych pro-
blemem alkoholowym wchodzą w związki małżeńskie z alkoholikami. Najczęściej staramy się ucie-
kać przed problemem, ale życie pokazuje, że przed nim nie uciekniemy, trzeba go dotknąć do bólu i 
wtedy można się z nim zmierzyć. Bóg w tym celu pozwala doświadczyć cierpienia, aby większa była 
nasza radość z uzdrowienia, którego sprawcą jest On sam – On, który otwiera oczy, gdy nie widzimy 
problemu – On, który rozwiązuje więzy języka, gdy ukrywamy nasz problem – On, który przywraca 
słuch i każe słuchać innych, którzy borykają się z tymi samymi problemami – On, który oczyszcza z 
grzechów jak z trądu – On, który uwalnia od nałogu jak od złego ducha i daje moc do życia w trzeź-
wości nie tylko samemu alkoholikowi, ale całej jego rodzinie. 
 Kiedy odkryłam, że mój mąż jest uzależniony od alkoholu, przeżyłam szok. Zaczęłam wal-
czyć z jego nałogiem i z nim samym, to znów próbowałam mu pomóc, a jak się okazało wspomaga-
łam go w piciu, bo nie wiedziałam, że alkoholizm jest przewlekłą  chorobą i nie powinnam: traktować 
choroby tak jakby była hańbą dla rodziny, postępować z alkoholikiem jak z niegrzecznym dzieckiem, 
gderać i wygłaszać kazań, przyjmować obietnic z jego strony, nie powinnam pozwolić się okłamywać, 
stosować szantażu i gróźb, kontrolować alkoholika, robić wyrzutów i wdawać się w kłótnie, ochraniać 
alkoholika przed konsekwencjami jego picia, a to co powinnam zrobić jako żona – to dać mu miłość, 
wsparcie i zrozumienie. Łatwo powiedzieć, ale jak to zrobić, gdy nasze uczucia są poranione, a mię-
dzy nami wyrósł wysoki mur? 
 Nastąpiło jednak przebudzenie w momencie, kiedy sama dotknęłam dna własnej rozpaczy i 
współuzależnienia, z którego nie zdawałam sobie sprawy. Otrzymałam łaskę, bo otworzyły mi się 
oczy i uszy, i rozwiązały się więzły języka, czego dowodem jest chociażby to moje świadectwo. Nagle 
Pan Bóg postawił na mojej drodze wspaniałych ludzi, którzy zdumiewali mnie niezwykłą pogodą du-
cha mimo, że doświadczenia życiowe mieli podobne do moich. Każde nasze spotkanie rozpoczynało 
się modlitwą o pogodę ducha, odwagę i mądrość, a więc otwarciem się na działanie Boga i tak krok po 
kroku razem z innymi rozpoczęłam ciężką pracę nad sobą, a każdy krok oparty był na Dekalogu. To 
właśnie tam dowiedziałam się, że chcąc cokolwiek zmienić na lepsze w moich relacjach z ludźmi, 
muszę zacząć od siebie. 

Niedawno w Piśmie Świętym natrafiłam na opis uzdrowienia chorego nad sadzawka Betesda 
w Jerozolimie (J.5,1-9) i zupełnie na nowo odczytałam tę perykopę. Bóg uzdrawia tego, kto pierwszy 
z chorych wejdzie do sadzawki. Niektórzy chorzy, żeby to zrobić, potrzebowali pomocnej dłoni. Ja 
znalazłam człowieka, który wprowadził mnie do „sadzawki” zwanej Al-Anon. Co jednak z tymi, któ-
rzy czekają na uzdrowienie jak ten, „który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę (J. 
5,5). Ta jego choroba równie dobrze może nazywać się alkoholizmem. Ewangelia mówi, że chory 
pragnął być uzdrowiony, a wszelkie próby uwolnienia się od choroby podejmował samotnie, bo nie 
było przy nim nikogo. Wniosek – alkoholik szybciej dozna uzdrowienia, gdy ma kogoś obok siebie, 
kto wprowadzi go na przykład do jakiejś grupy AA, ale jeśli nikogo przy nim nie ma, a chce się wy-
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zwolić i w swej bezsilności otwiera się na Boga, to przychodzi do niego Jezus i nie narzucając się – 
uzdrawia, dając łaskę trzeźwości. 

Na dowód tego, co napisałam i na pokrzepienie serc tych, którzy czekają na łaskę trzeźwości 
we wszystkich jej wymiarach, przytoczę wspomnienie VIII Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościo-
wych 29 – 30 lipca 2000 r. w Licheniu. Wielki mityng, który miał się odbyć pod gwiazdami, a odbył 
się w strugach deszczu, miał charakter jubileuszowy, rodzinny i ewangelizacyjny, skłaniał do rewizji 
życia, obrachunku moralnego i nawrócenia. Msza św. o północy w Kaplicy Trójcy Świętej w Bazylice 
była wielkim dziękczynieniem tych, którzy dostąpili już łaski uwolnienia od nałogu i tych, którzy na 
nią czekają z ufnością wołając „Abba, Ojcze”. 

Jeśli ktoś szuka swojej sadzawki, w której dozna uzdrowienia, może przyjść na Świętą Górę, 
tu także zstępuje anioł i łaska Boża spływa na chorych, tu znajdzie ludzi, którzy mu pomogą, tu znaj-
dzie miejsce stosowne by płakać i śmiać się z innymi, i tu nauczy patrzeć z nadzieją w przyszłość.  

Alina 
 

II ROCZNICA ŚMIERCI ŚP. KS. JÓZEFA JURY COr  
9. V. 2001 r. 

 
Z mojego pamiętnika 04.02.2001 r. 
Wertuję kartki kalendarza. Zaznaczam daty, o których nie powinnam zapomnieć. Doszłam do 

9 maja. W tym dniu przypada druga rocznica śmierci księdza Józefa Jury. Natychmiast wróciły 
wspomnienia. 

Poznałam kiedyś człowieka, o anielskiej duszy. Był pogodny i miły. Pomimo stanowiska jakie 
piastował, nadzwyczajnie skromny. Miał wyjątkową zdolność. Potrafił oceniać ludzi na podstawie 
jednej rozmowy. Czasami wystarczyła obserwacja zachowania. W ocenie był nieomylny. Sama do-
świadczyłam Jego niezwykłej zdolności. W trakcie naszej pierwszej rozmowy poprosił, żebym napisa-
ła rozważania o Duchu Świętym. Zamieszczono je, w kwartalniku „Świętogórska Różą Duchowna” 
Nr 2(166), którego był redaktorem naczelnym. Niezwykła osobowość Księdza Józefa Jury, budziła 
głęboki podziw. Chociaż nie znałam Go zbyt długo, mogę powiedzieć, że nasza znajomość wniosła w 
moje życie dużo dobrego. Ojciec Jura pozwolił mi dostrzec znaczenie i sens tego, co tworzę. Uzmy-
słowił mi, skąd biorą się moje pomysły i kto przez nie przemawia. Mam satysfakcję, że poznałam tak 
wspaniałego człowieka. Napisałam do Ojca Jury wiersz, jako podziękowanie za jego wspaniałe serce i 
za to, co dla mnie zrobił. Może to, co powiem zabrzmi nieskromnie. Kiedy usłyszał jak śpiewałam w 
bazylice na Świętej Górze w Gostyniu moją pieśń Ave Maria, powiedział: „Pani śpiew, otworzył nie-
bo, a ja na skrzydłach poleciałem tam, za panią”. W czasie kiedy śpiewałam, Ojciec Jura słuchał spo-
wiedzi. Przyznał się, że po raz pierwszy przez wszystkie lata kapłaństwa, zapomniał gdzie jest i co 
robi. Wierzył w mój talent, czego nie ukrywał. Starał się, żebym ja też w to uwierzyła. Jako podzię-
kowanie, otrzymał mój wiersz. 

„Poznaliśmy się niedawno. 
Teraz wiem, że nie przypadkiem. 
Zaprosiłeś mnie do gry. 
Pierwsze rozdanie – 
Odkryłeś najmocniejszą kartę. 
Potem – rzuciłeś mnie jak piórko, 
Na wprost oddechowi wiatru. 
Chciałeś, żebym poznała swą wartość. 
Złapałam sprzyjający prąd, 
Ruszyłam w tan z wyzwaniem. 
Myślę, że nie zawiodłam  
Radząc sobie 
Z tak trudnym zadaniem. 
  (26.03.1999 r.) 
Ojciec Jura bardzo się ucieszył. Otrzymałam podziękowanie, które zachowałam i stanowi dla 

mnie cenną pamiątkę. 
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Jest coś, co nie daje mi spokoju i czego nigdy sobie nie wybaczę. Ojciec prosił, żebym przyje-
chała na Świętą Górę, ósmego maja. Właśnie tego dnia był zjazd naszego Dekanatu. Miałam zaśpie-
wać pieśń, którą napisałam na Jego prośbę , ku czci Matki Bożej Świętogórskiej. Ojciec czekał. Mia-
łam obiekcje, czy wypada pojechać. Nie chciałam wchodzić nikomu w drogę. Następnego dnia, po 
ciężkiej chorobie, Ojciec Jura odszedł do domu Ojca. Nigdy nie pozbędę się poczucia w pewnym sen-
sie, winy. Wiem, że na manie czekał. Powiedział mi o tym, podczas ostatniej rozmowy telefonicznej, 
na kilka dni przed śmiercią. 

Pojechałam na ceremonię pogrzebową. Wiem, że to było już za późno. Miałam pojechać, kil-
ka dni wcześniej. Kiedy wracam wspomnieniami do tamtych chwil, ogarnia mnie smutek. Szkoda, że 
nie można cofnąć tych, które w porę, nie zostały uchwycone i przepadły bezpowrotnie. 

Chociaż Ojca Jurę znałam bardzo krótko, mogę potwierdzić wszystko, co powiedziały o Nim, 
lata Jego życia. Wiem również to, że chociaż nie ma Go wśród nas – żyje w naszych sercach i jest 
miłym wspomnieniem. 

Maj jest najpiękniejszym, wiosennym miesiącem. Przyroda demonstruje radość nowego życia, 
przystraja się kolorami tęczy, rozsiewa miłą woń, a ptaki wyśpiewują najpiękniejsze trele. Zmar-
twychwstały Chrystus triumfuje zwycięstwo nad śmiercią. Oddajemy cześć Matce Bożej, której Oj-
ciec Jura był bardzo oddany. W maju odszedł od ludzi, a narodził się dla nieba. 

Anna Staśkowiak 
 
 

WSPOMNIENIE O ŚP. ZYGMUNCIE KOŁAKOWSKIM 
 

 25 października 2000 r., w środę, w godzinach wieczornych w szpitalu w Marysinie odszedł 
do Pana śp. Zygmunt Kołakowski – kapelmistrz i instrumentalista. Urodził się 12 kwietnia 1926 r. w 
Swarzędzu k/Poznania. Pochodził z rodziny muzycznie uzdolnionej i sam te uzdolnienia odziedziczył. 
Był człowiekiem nie tyko uzdolnionym muzycznie, ale w muzyce rozkochany i całkowicie do końca 
życia tej sztuce oddany. Początki jego muzykowania rozpoczęły się zarówno w rodzinnym domu w 
Swarzędzu, jak i u miejscowego organisty, oraz przez 3 lata w Muzycznej Szkole w Poznaniu. Tam 
też uzyskał dyplom instruktora I kategorii muzycznej. Mógł oficjalnie uczyć młodych adeptów muzy-
ki. Umiejętności dyrygenckie zdobył w czasie służby wojskowej w Wojskowej Orkiestrze Dętej w 
Gorzowie Wlkp. Sam osobiście swego czasu słuchałem koncertu tejże orkiestry. Od 1960 r. p. Zyg-
munt znalazł się w Borku Wlkp. Zupełnie przypadkiem. Jak to bywa w zespołach muzycznych – mu-
zyczna obsługa wesel, zabaw a przy okazji to i alkohol. Popadł w jego szpony i p. Zygmunt – na 
szczęście nie na długo. Odwykowe leczenie w zakładzie w Zimnowodzie k/Borku, zetknięcie się z 
miejscowym proboszczem Ks. Florkiem – zdolnym i dobrym muzykiem (został powołany na profeso-
ra śpiewu i muzyki do Wyższego Misyjnego Seminarium Duchownego w Górnej Grupie), wspólne 
granie, uczenie dzieci, oraz organizowanie orkiestry dętej w Zimnowodzie szybko postawiły p. Zyg-
munta na nogi i do końca życia nie ruszył kieliszka. 
 Z Zimnowody p. Zygmunt przeniósł się do Borku i tu pozostał do końca swoich dni. Grał na 
licznych instrumentach takich jak klarnet, saksofon, trąbka, puzon, akordeon i fortepian. Organizował 
życie muzyczne w Borku, uczył w Ognisku Muzycznym w Gostyniu i grał w Cukrowniczej Orkiestrze 
Dętej w Gostyniu. Po śmierci jaka nastąpiła 27.12.1975 r. wielkiej zacności kapelmistrza tejże orkie-
stry p. Kazimierza Mayera, p. Zygmunt objął prowadzenie tej orkiestry. Robił to z wielkim oddaniem i 
poświęceniem przez 19 lat. Orkiestra nabrała artystycznego kolorytu. Wyjeżdżał z nią na różne kon-
kursy Orkiestr Dętych i zdobywał nagrody oraz wyróżnienia. Po przejściu na emeryturę muzyczną 
podyktowaną raczej nieznanymi mi układami w Cukrowni przyszedł do Orkiestry Świętogórskiej. 
Prosił bym mu pozwolił od czasu do czasu spotkać się z Świętogórską Orkiestrą Dętą bo „bez tego nie 
mogę żyć” Ten fakt świadczy o nie całkiem dobrowolnym odejściu z Orkiestry Cukrowniczej. 
 Znając jego zalety muzyczne, zgodziłem się bardzo chętnie, tym bardziej, że z powodów mo-
ich wyjazdów misyjnych, często ku niezadowoleniu Zespołu wypadały próby. Wiedziałem, że dzięki 
niemu przerw w ćwiczeniu nie będzie. Tak też się stało. Z początku jego kontakty z orkiestrą były 
raczej luźne, ot tak od czasu do czasu. Ostatnie 6 lat współpraca układała się intensywnie i normalnie. 
Świętogórska Orkiestra Dęta ogromnie na tym zyskała. Był dobrym dyrygentem, a co najważniejsze 
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wgłębił się w arkana harmonii i był dobrym instrumentalistą. Samych kolęd, pieśni i piosenek religij-
nych zinstrumentował blisko 80, nie mówiąc o utworach koncertowych tzw. świeckich. Dzięki, mię-
dzy innymi, p. Zygmuntowi Orkiestra Świętogórska posiada dziś bogaty dorobek materiałów muzycz-
nych, a grając bardzo często w Bazylice daje prawdziwe koncertowy popis swych umiejętności. Coraz 
częściej p. Zygmunt zapadał na zdrowiu, przebył trzy zwały serca, dwa w ciągu jednego roku, gnębiła 
go astma sercowa i niewydolność krążenia co w końcu zaprowadziło go do trumny. Do końca żył mu-
zyką. Odwiedziłem go w przeddzień śmierci w szpitalu, jeszcze snuł plany i marzenia, jeszcze chciał 
taki czy inny utwór kościelny zinstrumentować, niestety na drugi dzień śmierć to wszystko przekreśli-
ła. 
 Pogrzeb odbył się 28 października, w sobotę, na parafialnym cmentarzu w Zimnowodzie. 
Przyprowadziliśmy jego doczesne szczątki do kościoła, graliśmy w czasie Mszy św. i odprowadzili-
śmy go wśród przejmujących marszy żałobnych na cmentarz, a tam z łoskotem grudek ziemi, spadają-
cych na trumnę mieszała się melodia zwana „Cisza”, grana na trąbce przez jednego z muzyków. Cisza 
spowiła grób. Czasem tylko drzewa poszumem swych liści zanucą cicho melodię, a on sam zapewne 
w łączności z chórami aniołów śpiewa, a może gra na cześć Stwórcy wieczną pieśń chwały. 

Ks. Michał Smagacz COr – kapelmistrz Świętogórskiej Orkiestry Dętej 
 
 

NIEWIDOMY  ORGANISTA 
 
 W Bochni, w restauracji „Kasztelania”, 1.II.1995 miał miejsce uroczysty bankiet. Przyjęcie 
odbywało się ku czci bocheńskiej parafianki p. Marii Kruczek, święcącej swoje setne urodziny. 
 Gdy się o tym dowiedziałem, przed oczyma stanął mi widok sprzed niemal pół wieku. Byłem 
wtedy uczniem ogólnokształcącego gimnazjum i ministrantem bocheńskiej fary. W lecie często jeździ-
łem (konną dorożką) z którymś z księży do kapliczki – sanktuarium Matki Bożej Anielskiej, na Mu-
rowankę. Urocze to świątyszcze – cudownie położone wśród rozłożystych drzew, przemiłe wnętrze 
filigranowej kaplicy, ujmująca postać Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Wiele razy widywałem 
tam mężczyznę w średnim wieku, prowadzonego przez jakąś panią. Był to organista, który grywał na 
Murowiance podczas Mszy św. I właśnie ten człowiek tak żywo zajął mą pamięć i wyobraźnię. Wtedy 
tak bardzo mnie zaintrygował; on i ta osoba wiodąca go do kaplicy. Co to za ludzie? Byli mi nie znani. 
 Dopiero później czegoś się o nich dowiedziałem. To PP. Maria i Jan Kruczkowie. Ona uro-
dzona we Lwowie 1 lutego 1895 r., w wieku 12 lat straciła matkę, jako panienka wyjechała do Kału-
sza pod Stanisławów, i tam poznała swego przyszłego męża, Jana, miejscowego organistę. Jan był 
człowiekiem niewidomym – wzrok stracił, wskutek choroby, w wieku 12 lat – był jednak ambitnym i 
pracowitym; zdobył pięć zawodów. Ślub zawarli w listopadzie 1930 r. Mieli trójkę dzieci. Do Bochni 
przybyli w 1938 r. Jan uczył pisma Braille`a niewidomych, rzemiosła, języka esperanto, no i organi-
stował na Murowiance. Zmarł w 1982 r.  
 A pani Maria? Po śmierci męża zamieszkała u córki. Cieszyła się dobrym zdrowiem. Nigdy 
nie chodziła do lekarza. Jako receptę na długowieczność podawała – normalnie żyć! To ona właśnie 1 
lutego 1995 r. była bohaterką, wspomnianej na początku, jubileuszowej imprezy w „Kasztelanii”, w 
Bochni. Czy żyje jeszcze ? Nie wiem. 
 A jeśli chodzi o jej męża, pana Jana, organistę? Był człowiekiem głęboko religijnym i do-
brym. W domu nie było nigdy kłótni. Był zdolny i mądry. Na swoje kalectwo (ślepotę) nie narzekał. 
 A jego organistowanie? Nie wiem, jakie miał w tym względzie wykształcenie. Wiem nato-
miast, że murowiańskie organy, to maleńki instrument, jednomanuałowy, bez pedału, lecz o pięknym, 
kościelnym brzmieniu. I na tych miniaturowych organach pan Jan chwalił Boski majestat, ludzi 
nastrajał do Bożej chwały. To granie było odbiciem jego szlachetnego wnętrza – jego wiary, 
pobożności, dobroci i pokoju. Również i śpiew – miał głos spokojny, poważny, pełen namaszczenia, 
kierujący serca i uczucia słuchaczy ku Bogu. Czasem zdarzyło się, że p. Kruczka na chórze nie było. 
Czułem się zawiedziony; brakowało mi miłych akordów kaplicznego organu i kojącego, nabożnego 
głosu mistrza z kresów.  
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 Jan, organista z bocheńskiej Murowianki, od 19 lat spoczywa już w grobie. Sędziwa jubilatka, 
pani Maria, bawiąca wnuki (12) i prawnuczęta (15) snuje wspomnienia: „Najpiękniejszym dniem mo-
jego życia był dzień naszego ślubu. Dziękuję Bogu za to, że dostałam męża religijnego i dobrego ...”.  
 Czy to nie paradoks? Najpiękniejszy dzień życia – ślub z niewidomym, z kaleką? A jednak 
nie. Ten zaskakujący, odważny krok związania swego życia z człowiekiem fizycznie upośledzonym, 
niepełnosprawnym, ale o szlachetnym usposobieniu i bogatym życiu wewnętrznym zaowocował po-
myślnym i szczęśliwym życiem małżeńsko – rodzinnym. Gdyby dzisiaj młodzi, mający się pobrać, 
zwracali większą uwagę na duchowe i moralne walory swego przyszłego życiowego partnera, a nie 
tylko na materialne (sytuacja finansowa) i zewnętrzne cechy (wygląd, prezencja, obycie) o ileż trwal-
sze byłyby polskie małżeństwa! 
 Poświęcając ten artykuł niewidomemu Organiście z murowiańskiego sanktuarium, chciałbym 
też wspomnieć współczesnego panu Janowi organistę Stanisława Katlewicza z bocheńskiej fary.  

To też kresowiak, to wysokiej klasyk muzyk, to nader szlachetny człowiek, Pan Katlewicz – 
ojciec dyrygenta i byłego dyrektora Filharmonii w Krakowie, Jerzego Katlewicza – urodził się w 1891 
r Gorajcu koło Cieszanowa. Studia muzyczne ukończył we Lwowie. Przez trzy lata był organistą w 
archikatedrze lwowskiej. W 1919 r. przybył do Bochni i tu organistował aż do roku 1962. Zmarł 2 
czerwca 1977 r. Był nie tylko organistą ale i kompozytorem. Opracował kilkanaście utworów religij-
nych. 

Jakżeż on pięknie grał! Przez wiele lat danym mi było słuchać go na co dzień i od święta, jego 
przebogatych preludiów i kompozycji. Wspaniale prowadził chór – parafialny, gimnazjalny, w bursie. 
Po mistrzowsku akompaniował artystom, muzykom, śpiewakom, przyjeżdżającym do Bochni, najczę-
ściej z pobliskiego Krakowa. Przeczytałem niedawno opinie o nim kompetentnej osoby: „Taki organi-
sta zdarza się raz na sto lat. Był to prawdziwy wirtuoz, czuł muzykę, a przy tym był tak elegancki, 
kulturalny, przystępny i sympatyczny, że z przyjemnością uczestniczyliśmy w próbach i występach w 
kościele”. 
 Państwo Katlewiczowie to rodzina bardzo bliska śp. Br. Marianowi – Józefowi Jaworskiemu 
(+ 8 grudnia 1983 r. l.91) ze Świętej Góry. W jednym z listów wdowa po Mistrzu, pani Katlewiczowa 
pisała do Gostynia: „Drogi, Kochany Józiu ... Jakże tęsknie, smutno i ciężko mi żyć ... tak mi brak tej 
najbliższej osoby, tego kochanego Serca, co by radą wsparł, otuchy dodał, ujął się za człowiekiem, 
podzielił myślą, właśnie teraz - na starość. Tak bardzo zżyliśmy się razem, był przy tym przedobry dla 
mnie...” 
 Jakiż niezwykły nastrój i Bożą atmosferę stwarzały w świątyni występny wokalno – muzyczne 
pana Katlewicza. Bochnia dumna była ze swego Organisty; był powszechnie szanowany i darzony 
niezwykłą sympatią. I znów, podobnie jak w wypadku wspomnianego wyżej pana Jana Kruczka, 
śpiew i muzyka mistrza Katlewicza wypływały z jego wnętrza; to był człowiek wiary, modlitwy, 
chrześcijańskich zasad, mąż stateczny i prawy.  

Obyż nasi panowie organiści pamiętali o tym. Ich zawód to szczególne powołanie. Swym 
śpiewem, muzyką mają kierować myśli i serca ludzkie ku Bogu. Ich życie osobiste i rodzinne winno 
harmonizować z wykonywaną profesją. Maja być ludźmi wiary, prawości, Kościoła! 

Ku czci Stanisława Katlewicza, jeden z krakowskich poetów napisał wiersz. Zacytuje go. 
Niech on będzie oddaniem chwały Mistrzowi z bocheńskiej fary ale i uczczeniem wszystkich Organi-
stów, którzy swoim życiem i pracą oddali szczególna cześć Bogu i serca ludzkie kierowali ku górze.  

Cieniom Mistrza Stanisława Katlewicza 
I urocza wiosna i kwiatów kobierce, 
A Twoje, Mistrzu, przestało bić serce. 
Już twoje ręce nie dotkną klawiszy, 
Spoczniesz w mogile, tu w cmentarnej ciszy. 
Odchodzisz dzisiaj z rodzinnego grona, 
Czarna Cię ziemia przytuli do łona. 
Ty śpiew, muzykę, bardzo ukochałeś, 

Dla Boga grałeś i jemu śpiewałeś. 
Słuchała Ciebie Niebiosów Królowa 

 I podziwiali też mieszkańcy Lwowa. 
  W Bochni pracowałeś piękne długie lata, 
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  U tronu Boga czeka Cię zapłata. 
 Byłeś pionierem kościelnej muzyki, 
 Niechaj ci do snu śpiewają słowiki. 
  I słodko szumią wierzby, białe brzozy,  
  A za Twe trudy niech Bój raj otworzy. 
 Choć serca płaczą i smutek dokoła, 
 Odchodzisz od nas, bo Cię Stwórca woła. 
  Za twoja dobroć, za Twe piękne tony, 
  Będą Ci do snu bić prastare dzwony. 
 Niech Cię kołyszą do snu polskie łany, 
 Żegnaj nam, żegnaj, Mistrzu ukochany”. 
 

 
 
 
 
 

KALENDARZ 
 

6.04. - 8.04. - Młodzież  żeńska  i  studenci 
20.04. - 22.04. - AL  ANON 

  22.04. - Sk. dla Rodz. Dzieci przed I Komunią św.  
  23.04. - Skupienie  Sióstr 

27.04. - 29.04. - Oratoryjne  Spotkanie  Starszych 
  1.05. - Pielgrzymka Mężczyzn i  młodzieży męskiej 

5.05. - 11.05. - Siostry  Pielęgniarki 
  5.05. - Pielgrzymka  Niewidomych 
  6.05. - Pielgrzymka  Kierowców 

11.05. - 13.05. - Młodzież  Żeńska 
17.05. - 20.05. - AA 

  21.05. - Skupienie  Sióstr 
28.05. - 1.06. - Renciści  i  Emeryci 

 
„Gdy człowiek rozumie sens cierpienia, które się dopełnia, 

wtedy rzecz jasna, cierpi spokojnie. 
Tak właśnie cierpiała Maryja pod krzyżem Syna” 

Ks. Kard. Stefan Wyszyński 
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DRODZY CHORZY CIERPIĄCY NIEPEŁNOSPRAWNI 
 

PRZEŻYWANY obecnie Rok Wielkiego Prymasa Tysiąclecia Ks. Kard. Stefana Wyszyń-
skiego skłania nas do ponownego odczytania wielkiej troski o Kościół i Ojczyznę jaka wyra-
żał w swym pasterzowaniu Prymas Tysiąclecia. Tegoroczny odpust Zesłania Ducha Świętego 
i cały Tydzień modlitw w Świętogórskim Sanktuarium pragniemy poświęcić tej właśnie pro-
blematyce. 
 Zwyczajem lat ubiegłych środowy dzień modlitw 6 czerwca 2001r. w sanktuarium 
Róży Duchownej gromadzi Was Drodzy Chorzy i Cierpiący na chwilach modlitwy, ducho-
wego wytchnienia i umocnienia w wypełnianiu trudnej misji cierpienia i bólu niesionego 
przez Was z krzyżem choroby. Pragniemy w tym dniu przybliżyć Wam sylwetkę Księdza 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego i razem z Wami modlić się o wyniesienie do chwały ołtarzy 
tego wielkiego Polaka. Zapraszamy Was więc na dzień modlitw byśmy wspólnie trwając z 
Maryją, Matką na modlitwie upraszali dary Ducha Świętego tak bardzo potrzebne dla całej 
naszej Ojczyzny.  

Początek modlitewnego spotkania będzie o godz.10.00 – powitanie i modlitwa różań-
cowa, a o godz. 10.30 Msza św. koncelebrowana. 

Oczekując na modlitewne spotkanie z Wami już dziś modlimy się w Waszej intencji 
abyście znaleźli w swoim otoczeniu ludzi dobrego serca i pomocnej dłoni, która wesprze was 
w możliwości przybycia na Świętą Górę.  

Ks. Zbigniew Starczewski COr. – superior  
 
 

I N T E N C J E   M I E S I Ę C Z N E  
A P O S T O L S T W A   M O D L I T W Y 

 
Kwiecień: 
Ogólno - misyjna: Aby obchody 100 – tnej rocznicy obecności Kościoła w Rwandzie umocniły zrozu-
mienie między chrześcijanami i przyspieszyły pojednanie narodowe. 
 
Kongregacyjna: Niech Maryja Radująca się Zmartwychwstaniem Swego Syna Chrystusa pomaga 
nam w zmartwychwstawaniu z grobów naszych grzechów i naszych małości. 
 
Maj: 
Ogólno - misyjna: Aby wyzwania współczesnej urbanizacji wzbudzały u wierzących, mieszkających w 
miastach, nowy zapał misyjny. 
 
Kongregacyjna: Niech Maryja szczególnie czczona w tym czasie, uczy nas miłowania Boga i ludzi 
zwłaszcza tych, z którymi spotykamy się na drogach naszej codzienności. 
 
Czerwiec: 
Ogólno - misyjna: Aby w Wietnamie dano obywatelom – katolikom większą możliwość współdziała-
nia na rzecz rozwoju kraju w dziedzinach kultury i wychowania oraz w opiece społecznej. 
  
Kongregacyjna: Niech Maryja Świętogórska Różą Duchowna otacza swoją macierzyńską opieką 
Tych, którzy wspierają dzieło odnowy i konserwacji świętogórskiego sanktuarium.  
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ABC SPOŁECZNEJ KRUCJATY MIŁOŚCI 
 
1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego czło-

wieka, twojego brata ... 

2. Myśl dobrze o wszystkich  - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym poło-
żeniu dostrzegać coś dobrego. 

3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzo-
ną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem. 

4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przy-
krości. Nie wyciskaj łez. – Uspokajaj i okazuj dobroć. 

5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągaj 
rękę do zgody. 

6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie 
czyniono. Nie myśl, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym. 

7. Czynnie współczuj w cierpieniu.  Chętnie spiesz z pomocą, radą, pociechą, sercem. 

8. Pracuj rzetelnie , bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak i ty korzystasz z pracy 
drugich. 

9. Włącz się w społeczną pomoc bliźniemu. Otwórz rękę ubogim i chorym. Użycz ze swe-
go. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. 

10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół” 

 
Po tym Cię poznają, żeś uczniem Chrystusa 
Matko Pięknej Miłości – módl się za nami! 
 

Ks. Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Polski 
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I CO DALEJ MAM ROBIĆ?  
W tych wiosennych miesiącach kwietnia maja czerwca  

kiedy MŁODY PRZYJACIELU podejmujesz decyzję co dalej,  
jaką wybrać drogę swego życia jak najlepiej odpowiedzieć Panu  

na Jego głos , zastanawiam się co dalej? Może kończysz, szkołę zawodowa czy średnią. Czas eg-
zaminów maturalnych zmusza cię do podjęcia ważnej decyzji życia POMYŚL , może CIEBIE 

PAN WOŁA  
by w świętogórskiej wspólnocie filipińskiej zrealizować  

swoje powołanie 
FILIPIN jest powołany do tego aby współczesnemu światu nieść Ewangelię z jej propozycją miłości, prostoty, 
radości i prawdziwej modlitwy, oddziaływać na współczesnego człowieka poprzez szeroko pojętą i rozumiana 
kulturę.  

Możesz się zgłosić do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu na Świętej Górze, możesz 
spełnić swoje pragnienie w kapłaństwie będąc kustoszem Świętogórskiego Sanktuarium, konferencjonistą w 
Domu Rekolekcyjnym, misjonarzem, rekolekcjonistą w parafiach, katechetą, duszpasterzem młodzieży, służyć 
w duszpasterstwie specjalistycznym takim jak Apostolstwo Trzeźwości, duszpasterstwo wojskowe, podejmując 
pracę naukową, intelektualną. 

W Świętogórskim Sanktuarium możesz służyć jako brat w zakrystii, przy furcie jako kierowca, organista 
i dyrygent, jako ogrodnik, przewodnik grup pielgrzymkowych. 

 
Stoisz na rozdrożu różnych fascynacji światem,  

myślisz o swojej jednej i niepowtarzalnej miłości,  
którą masz obdarzyć drugiego człowieka  

a może tą JEDYNĄ MIŁOŚCIĄ BĘDZIE ON - BÓG  
który chce abyś włączyła się we wspólnotę Sióstr Służebniczek  

i zrealizowała w swoim życiu charyzmat człowieka  
serdecznie dobrego jakim był Bł. Edmund Bojanowski  

Wielki Syn Ziemi Gostyńskiej, Czciciel Matki Bożej Świętogórskiej 
 Siostry Służebniczki Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej zafascynowane prostotą i bezintere-
sowną służbą bliźniemu swego Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego pragną być darem dla całego świata, 
zwłaszcza dla dzieci, chorych i ubogich. 

Chciałabyś, chciałabyś przemyśleć sprawy 
swojej dalszej drogi życiowej zapraszamy na chwile skupienia  

w Świętogórskim Domu Matki 
na 6-8 kwietnia 2001 r. rozpoczęcie w piątek o godz. 17.00, 

a zakończenie w niedzielę godzinach południowych 
Święta Góra, Głogówko 15, 63-800  GOSTYŃ, tel. 065 5720014.  


