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80. URODZINY KARDYNAŁA    
STANISŁAWA DZIWISZA

Cudowny Medalik Niepokalanej

Uroczystość Świętego Stanisława Na Skałce



Ś
w. Stanisław ze Szczepano-
wa był biskupem krakow-
skim. Według przekazów 
kronikarzy zginął na Skał-
ce w 1079 roku z rąk króla 

Bolesława Śmiałego. W ciągu wieków 
utrwalił się zwyczaj przejścia z reli-
kwiami Świętego w niedzielę po 8 
maja, czyli w oktawę uroczystości pa-
tronalnej św. Stanisława. Tradycja 
procesji sięga średniowiecza – pierw-
sza odbyła się po kanonizacji biskupa 
Stanisława w 1253 roku.

Biskup Męczennik 
Święty Stanisław, Biskup i Mę-

czennik, jeden z głównych Patronów 
Polski, urodził się w Szczepanowie 
k. Bochni ok. 1030 r. Swoje pierw-
sze nauki odbył zapewne w domu ro-
dzinnym, potem być może w Tyń-
cu w klasztorze benedyktyńskim. Nie 
jest wykluczone, że studia odbywał 
zgodnie z ówczesnym zwyczajem za 
granicą. 

W 1070 roku Stanisław został wy-
brany biskupem Krakowa. O jego 
działalności duszpasterskiej wiemy 
niewiele. Dał się poznać jako pa-
sterz gorliwy, ale i bezkompromiso-
wy. W swojej rodzinnej wiosce wysta-
wił drewniany kościół pod wezwaniem 
św. Marii Magdaleny, który dotrwał 
do XVIII wieku. Biskup Stanisław 
sprowadził do Polski legatów rzym-
skich, zorganizował od nowa metro-
polię gnieźnieńską, podjął działania 
mające na celu koronację Bolesława 
Śmiałego w 1075 roku. Zależało mu 
na szerzeniu wiary chrześcijańskiej 
w ówczesnej Polsce, dlatego wspierał 
powstawanie i umacnianie klasztorów 
benedyktyńskich, stanowiących ośrod-
ki istotne ewangelizacyjne.

Wkrótce między biskupem i królem 
wybuchł poważny konflikt. Nie znamy 
bliżej jego przyczyn. Być może biskup 
wstawiał się zbyt energicznie za uci-
skanymi i surowo karanymi, może ga-
nił rozluźnione obyczaje króla i dworu. 
Wiadomo, że Stanisław obłożył Bole-
sława klątwą. Król, którego historia 
obdarzyła przydomkiem „Szczodry” 
i „Śmiały”, był niezwykle porywczy. 
Wysłał więc kilku zbrojnych celem za-
bicia biskupa. Ciało męczennika na-
stępnie poćwiartowano. Według tra-
dycji miało się to stać dnia 8 maja 
1079 roku, kiedy biskup Stanisław od-
prawiał Mszę św. w kościele św. Mi-
chała na Skałce. Haniebny czyn kró-
la doprowadził niebawem do jawnego 
buntu i wygnania go z kraju...

W 1088 roku przeniesiono ciało 
męczennika do katedry na Wawelu. 
Wówczas też zapewne powstała pięk-
na legenda o cudownym zrośnięciu 

się członków Stanisława. 17 wrze-
śnia 1253 r. papież Innocenty IV 
dokonał kanonizacji biskupa i mę-
czennika. 8 maja 1254 r. w Krako-
wie odbyły się uroczystości połączone 
z podniesieniem relikwii i umieszcze-
niem ich na środku prezbiterium Ka-
tedry Wawelskiej w obecności książąt 
piastowskich: Bolesława Wstydliwego, 
Kazimierza, Przemysława I, Ziemowi-
ta, Władysława, rycerstwa i wiernych 
z całego kraju. 

Od tych dramatycznych wyda-
rzeń minęło już 940 lat. Biskup kra-
kowski Stanisław ze Szczepanowa 
zapewne słusznie napominał kró-
la Bolesława, wytykając mu niewła-
ściwe, zbyt okrutne postępowanie 
wobec poddanych. Bolesław wkrót-
ce po tej zbrodni został pozbawio-
ny tronu przez poddanych i zmarł 
na wygnaniu. A Stanisława kanoni-
zowano. Do dziś odbiera cześć jako 
patron Polski oraz poprzez organizo-
wane corocznie w maju, wielkie pro-
cesje z Wawelu na Skałkę – od jego 
grobu do miejsca męczeństwa.

Procesja z Wawelu na Skałkę
Po śmierci biskupa Stanisława 

w 1079 roku bardzo szybko uwi-
doczniły się pierwsze przejawy kultu 
męczennika. Powstał też zwyczaj ob-
chodzenia oktawy jego święta. Przez 
osiem dni przychodziły na Skałkę piel-
grzymki z głównych kościołów zakon-
nych na terenie Krakowa. W ostatnim 
dniu oktawy szła najbardziej uroczy-
sta procesja z Wawelu. Każdorazo-
wa procesja majowa odprawiana ku 
czci świętego patrona, była i jest na-
wiązaniem do uroczystości kanoniza-
cyjnych z roku 1254. Z czasem usta-
liła się praktyka corocznych procesji 
w czasie oktawy święta św. Stanisława. 

Przebieg procesji jest następujący: 
po odprawieniu Mszy św. w katedrze 
na Wawelu uczestnicy uroczystości 
podążają na Skałkę, śpiewając w dro-
dze stosownie na tę okazję dobrane 
pieśni. Po dojściu na Skałkę przewod-
niczący uroczystości biskup udziela 
uroczystego błogosławieństwa. 

Do czasu II wojny światowej pro-
cesje odbywały się regularnie, również 

w czasie rozbiorów Rzeczypospo-
litej. Dopiero władze hitlerowskie, 
w ramach zakazu manifestowania 
polskości, uniemożliwiły odbywa-
nie majowych procesji Stanisławow-
skich. Obchodzono jedynie oktawę 
na Skałce. 

W okresie rządów komunistycz-
nych władza utrudniała przebieg 
uroczystości poprzez mnożenie ko-
nieczności uzyskiwania rozmaitych 
pozwoleń na jej urządzanie. Gdy ar-
cybiskupem krakowskim został Karol 
Wojtyła (1964 r.), procesje z Wawe-
lu na Skałkę nabrały nowego blasku. 
Szczególnie uroczyście celebrowa-
no na Skałce w roku 1966, obcho-
dy tysiąclecia chrztu Polski. 8 maja, 
w procesji wziął udział episkopat wraz 
z kardynałem Wyszyńskim. 

Od 1989 roku w procesjach Sta-
nisławowskich biorą udział przed-
stawiciele władz państwowych oraz 
administracji terytorialnej i władz 
miejskich. 

Przez wieki ustaliło się wiele zwy-
czajów związanych z majową proce-
sją ku czci Patrona Polski. Daje się 
zauważyć liczny udział przedstawi-
cieli episkopatu, duchowieństwa die-
cezjalnego i przedstawicieli zakonów, 
obecność senatu Papieskiej Akade-
mii Teologicznej, organizacji cecho-
wych i charytatywnych i innych zna-
czących gości. W procesji niesione 
są relikwie św. Stanisława oraz innych 
polskich świętych i błogosławionych. 
Barwne stroje, właściwa oprawa mu-
zyczna, stosowne dekoracje ołtarza 
polowego na Skałce, na którym już 
od szeregu lat celebruje się uroczystą 
sumę, oraz tradycyjna trasa tej pro-
cesji – to wszystko składa się na nie-
zwykłą atmosferę tych uroczystości.

Procesja w 2019 roku
12 maja w niedzielę o godzinie 

8.30 z królewskiej Katedry na Wa-
welu do Bazyliki ojców Paulinów 
na Skałce w Krakowie, wyruszy tra-
dycyjna procesja ku czci św. Stanisła-
wa Biskupa i Męczennika. Uwieńczy 
ją uroczysta Eucharystia z udzia-
łem nuncjusza apostolskiego w Pol-
sce, Episkopatu Polski, władz pań-
stwowych i samorządowych. Mszy 
świętej na Skałce będzie przewod-
niczył i homilię wygłosi arcybiskup 
Sławoj Leszek Głódź, metropoli-
ta gdański. Ze względu na remon-
ty w Krakowie, procesja wyjątkowo 
przejdzie inną trasą niż co roku. Me-
tropolita krakowski arcybiskup Ma-
rek Jędraszewski zaprasza do udzia-
łu w uroczystościach.

Zbliża się uroczystość św. Sta-
nisława, Biskupa i Męczennika, 

głównego patrona Polski i Archidie-
cezji Krakowskiej. Przygotowujemy 
się do niej, przeżywając nowennę ku 
Jego czci, odprawianą w królewskiej 
katedrze na Wawelu i we wspólno-
tach parafialnych. Kulminacyjnym 
punktem uroczystości będzie trady-
cyjna procesja z Wawelu na Skał-
kę, która odbędzie się w niedzielę 12 
maja. Procesja ta, z udziałem Episko-
patu Polski, wyruszy z wawelskiego 
wzgórza o godz. 8.30. Mszy świę-
tej na Skałce będzie przewodniczył 
i homilię wygłosi arcybiskup Sławoj 
Leszek Głódź, metropolita gdański. 
Osobę Ojca Świętego będzie repre-
zentował Nuncjusz Apostolski w Pol-
sce abp Salvatore Pennacchio.

W tym roku z powodu remontu 
ulic: Stradom oraz Krakowskiej pro-
cesja przejdzie inną trasą niż zwy-
kle. Pójdziemy ulicami: Podzamcze, 
Bernardyńską, bulwarami wiślany-
mi, Dietla, Augustiańską i Skałeczną. 
Trasa została uzgodniona w porozu-
mieniu z urzędnikami Urzędu Mia-
sta Krakowa. Przychylając się do ich 
sugestii, biorących pod uwagę moż-
liwe duże utrudnienia komunikacyjne 
dla mieszkańców Krakowa, postano-
wiłem, że w tym roku po zakończe-
niu Mszy na Skałce nie będzie proce-
sji powrotnej do katedry na Wawelu. 
Uroczystości ku czci św. Stanisława 
zakończymy przy ołtarzu Trzeciego 
Tysiąclecia.

Doroczna procesja z Wawelu 
na Skałkę i uroczysta Eucharystia 
są okazją do wielkiej wspólnotowej 
modlitwy. Niech więc i w tym roku 
połączy nas gorąca modlitwa za na-
szą Ojczyznę i za Kościół w Polsce, za 
wszystkich Rodaków w kraju i poza 
granicami. Będziemy prosić o po-
myślność dla naszej Ojczyzny przez 
wstawiennictwo św. Stanisława Bi-
skupa i Męczennika, który nazywany 
jest Ojcem i Opiekunem całej Ojczy-
zny, a także Patronem we wszystkich 
Jej potrzebach.

Proszę, aby w procesji ku czci 
św. Stanisława były reprezentowa-
ne wszystkie wspólnoty parafial-
ne Archidiecezji Krakowskiej wraz 
ze swoimi duszpasterzami. Zapra-
szam zakony żeńskie i męskie, oso-
by konsekrowane, dzieci, młodzież, 
studentów, szkoły katolickie, dusz-
pasterstwa, organizacje i stowarzy-
szenia katolickie, bractwa i ruchy, 
asysty procesyjne w strojach regio-
nalnych. Proszę o udział w procesji 
ludzi nauki i kultury, przedstawicie-
li wyższych uczelni naszego miasta, 
władz państwowych i samorządo-
wych. Niech jak najliczniejszy udział 
w niej będzie świadectwem naszej 

Procesja Świętego Stanisława 

Św. Stanisław
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dojrzałej wiary i wdzięczności wobec 
Boga. Naśladując przykład św. Sta-
nisława, św. Jana Pawła II, a także 
polskich świętych i błogosławionych, 
żyjmy na co dzień duchem Ewange-
lii, dając odważne świadectwo wiary 
i przynależności do Kościoła.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Abp Marek Jędraszewski

Metropolita Krakowski

Sanktuarium na Skałce
Krakowska Skałka to jedno z naj-

ważniejszych miejsc starego Krako-
wa. Jest to miejsce ważne zarówno 
dla historii Polski, jak i dla histo-
rii Kościoła polskiego. To właśnie 
na Skałce 11 kwietnia 1079 roku ro-
zegrały się wydarzenia, które wspo-
minamy po dzień dzisiejszy, i które 
związały historię narodu polskiego 
z historią Kościoła. Tego dnia po-
niósł męczeńską śmierć biskup kra-
kowski Stanisław ze Szczepanowa. 

Na Skałkę pielgrzymowali kró-
lowie, kanclerze Królestwa Polskie-
go, hetmani, książęta, a z okazji 900. 
rocznicy śmierci św. Stanisława przy-
był na Skałkę papież Jan Paweł II. 

Znajdująca się pod kościołem jed-
nonawowa krypta, częściowo wy-
kuta w skale, ukończona została 
w 1792 roku. To tu znajdują się Gro-
by Zasłużonych. Na Skałce spoczy-
wa m.in. kronikarz Jan Długosz, 
fundator i dobrodziej skałecznego 
klasztoru, pochowano go w pobliżu 
pierwotnego grobu św. Stanisława.

W październiku 1881 roku, prze-
niesiono z Cmentarza Rakowickiego 
na Skałkę prochy zmarłego w 1872 
roku znanego poety, profesora geo-
grafii UJ i pamiętnikarza – Wincente-
go Pola oraz zmarłego w 1877 roku 
Lucjana Siemieńskiego – poety i zna-
komitego tłumacza arcydzieł litera-
tury antycznej. Obaj jako uczestni-
cy Powstania Listopadowego i gorący 
patrioci uważani byli za bohaterów 
narodowych. Spoczywa tu również 
pisarz Józef Ignacy Kraszewski oraz 
dwaj znani poeci: Teofil Lenartowicz 
i Adam Asnyk. Na początku XX wie-
ku umieszczono na Skałce prochy wy-
bitnego malarza Henryka Siemiradz-
kiego. Zmarłego w 1902 roku malarza 
pochowano pierwotnie na Powązkach, 
ale za zgodą jego rodziny, we wrze-
śniu 1903 roku ekshumowane szcząt-
ki złożono na Skałce. Kilka lat później, 
w 1907 roku Kraków żegnał Stanisła-
wa Wyspiańskiego – artystę malarza, 
poetę i dramaturga. Spoczywa tu tak-
że inny malarz, Jacek Malczewski oraz 
kompozytor Karol Szymanowski.

Jan Paweł II podczas przemówie-
nia do przedstawicieli świata nauki 
i kultury zgromadzonych w kościele 
OO. Paulinów na Skałce 8 czerwca 
1979 roku powiedział: „Boję się, czy 
potrafię dać wyraz wszystkiemu, cze-
mu powinien bym dać wyraz, czemu 
pragnąłbym dać wyraz w tym mo-
mencie, w momencie tego spotka-
nia na Skałce. Z tą nazwą łączy się 
ów, jak wspomniał przed chwilą pro-
fesor Ulewicz, dziejowy dramat, któ-
ry w przedziwny sposób zaowocował 
po dziewięciu stuleciach. Z tą nazwą 
łączy się także inna, młodsza tra-
dycja, mianowicie tradycja grobów 
zasłużonych.

Kraków jest miastem ogromnie 
bogatym. Całe dzieje przeszły przez 
to miasto i chciały w nim pozostać. 
Chcieli pozostać królowie polscy 

w katedrze na Wawelu, w podzie-
miach, w sarkofagach. Zabrakło 
miejsca dla zasłużonych. Tylko więk-
si wieszczowie narodu: Mickiewicz 
i Słowacki, znaleźli tam jeszcze osob-
ną kryptę. Wówczas powstała myśl, 
żeby tą kryptą dopełniającą Wawe-
lu stała się właśnie Skałka. (…) Cie-
szę się, że stoimy tu na tym miejscu, 
tak brzemiennym w pamiątki histo-
ryczne, we wspomnienia historyczne. 
Może to miejsce samo za nas przema-
wia i samo za nas się modli, ażeby ten 
człowiek, który w jakimś sensie od-
szedł – musiał odejść – mógł jednak 
tym bardziej żyć w Polsce i służyć Pol-
sce. Takie jest moje pragnienie.

W każdym razie, żebym nie przy-
niósł ujmy mojemu narodowi. Przy-
najmniej tyle. Żebym mógł – nie my-
ślę o tym, żebym zasłużył na groby 
zasłużonych na Skałce – ale żebym 
mógł jako tako służyć Polsce, służąc 
całemu Kościołowi” – mówił papież. 

Korzystając z pięknej, majowej 
pogody, warto wybrać się na proce-
sję świętego Stanisława lub w innym 
terminie odwiedzić Skałkę i znaj-
dujące się tam Groby Zasłużonych. 

Oprac. na podstawie:

brewiarz.pl. mateusz.pl

diecezja.pl, skalka.paulini.pl

ALEKSANDRA LISOWSKA
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Zaproszenie Na Skałkę
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy Bracia i Siostry!

Serdecznie pozdrawiam z krakowskiej Skałki, w 940 rocznicę 
męczeńskiej śmierci biskupa krakowskiego św. Stanisława, Bisku-
pa i Męczennika, Patrona Polski. Jego męczeństwo miało miejsce 11 
kwietnia 1079 roku. Św. Stanisław, obrońca ładu moralnego, zginął 
pod mieczem królewskim jako dobry pasterz. Wzorem Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa oddał życie za swoje owce. Ten św. Patron nie 
przestaje opiekować się naszą Ojczyzną i nadal gotów jest wypra-
szać nam liczne łaski. Potrzeba nam jednak autentycznego zawie-
rzenia Panu Bogu i gorliwej modlitwy. Postać św. Stanislawa bisku-
pa i męczennika jest nadal fascynująca a jego patronat nad naszą 
ojczyzną, w czasach zamętu ideologicznego, światopoglądowego 
i etycznego jest dziś nie do przecenienia. Ten święty z XI wieku nie 
stracił na aktualności. Jego świadectwo życia i śmierci niesie ciągle 
aktualne przesłanie wierności wartościom na których zbudowana 
jest nasza cywilizacja. 

 Czterdzieści lat temu, w dniu 8 czerwca 1979 roku stanął na Skał-
ce wielki czciciel św. Stanisława, papież Jan Paweł II, który przybył 
do Ojczyzny po raz pierwszy od swojego wyboru na Stolicę Św. Pio-
tra. Przybył z okazji 900 lecia śmierci św. Męczennika ze Skałki. Po-
wiedział tu miedzy innymi: 

Cieszę się, że stoimy tu na tym miejscu, tak brzemiennym w pa-
miątki historyczne, we wspomnienia historyczne. Może to miejsce 
samo za nas przemawia i samo za nas się modli, ażeby ten człowiek, 
który w jakimś sensie odszedł – musiał odejść – mógł jednak tym 
bardziej żyć w Polsce i służyć Polsce. Takie jest moje pragnienie.

W każdym razie, żebym nie przyniósł ujmy mojemu narodowi. 
Przynajmniej tyle. Żebym mógł – nie myślę o tym, żebym zasłużył 
na groby zasłużonych na Skałce – ale żebym mógł jako tako służyć 
Polsce, służąc całemu Kościołowi.

Św. Jan Paweł II na pewno nie przyniósł ujmy naszemu narodowi. 
Możemy być z niego dumni, możemy od niego się wiele uczyć, jak 
żyć, jak wierzyć, jak się modlić, jak służyć, jak pracować, jak cierpieć. 

 Bracia i Siostry! Zapraszam na Skałkę! Jest ona pod niejednym 
względem miejscem wyjątkowym w Krakowie. Zarówno bazylika 
jak i teren przyległy dają komfort wyciszenia i spokoju tak potrzeb-
nego do osobistej modlitwy i refleksji. Wystarczy kilka minut drogi 
z ruchliwej części miasta aby znaleźć się w tej oazie ciszy nad Wi-
słą, na Skałce. Od kilku stuleci, za sprawą ks. Jana Długosza, w ko-
ściele na Skałce posługują wiernym zakonnicy paulińscy. Ta posłu-
ga poprzez wieki przybierała różne formy. Obecnie paulini również 
starają się sprostać zadaniom, które stają przed nimi, aby pomóc 
odwiedzającym to sanktuarium spotkać się z Bogiem. Codzienna 
Eucharystia i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, możli-
wość zawarcia sakramentu małżeństwa oraz uroczystości chrzciel-
ne, nabożeństwa okresowe, uroczystości odpustowe ku czci św. Mi-
chała Archanioła i św. Stanisława BM to podstawowe formy naszej 
posługi na Skałce. Na terenie klasztoru działają na stałe następują-
ce wspólnoty do których serdecznie zapraszam: Jasnogórska Rodzi-
na Różańcowa, Bractwo Świętych Aniołów Stróżów, Duszpasterstwo 
Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, Apostolstwo Miłosierdzia Boże-
go, Duszpasterstwo Akademickie Skałka, Wspólnota Betelewo (gów-
nie złożona z rodzin), Chór Św. Michała (mieszany zespół świeckich). 
Organizujemy także kursy dla przygotowujących się do zawarcia sa-
kramentu małżeństwa oraz kursy naturalnego planowania rodziny 
prowadzone przez specjalistów świeckich. 

Niech ten, którego nazywamy Ojcem Ojczyzny, wspiera nas w wal-
ce o prawdę, niech umacnia naszą wiarę oraz wyprasza potrzebne 
łaski Polsce i wszystkim Polakom, szczególnie w tych ważnych dla 
naszego Kraju dniach, które przed nami.

 o. Grzegorz Prus, przeor Klasztoru OO. Paulinów Na Skałce
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Drodzy Bracia Siostry!

W opisie wydarzenia O statniej 
Wieczerzy  Ewangelista Łukasza 
zapisał:

A gdy nadeszła pora, zajął miejsce 
u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy 
rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spo-
żyć Paschę z wami, zanim będę cier-
piał. Albowiem powiadam wam: Ju ż 
jej spożywać nie będę, aż się spełni 

w królestwie Bożym. (Łk 22,14–16)
Pragnieniem, gorącym pragnie-

niem Pana Jezusa było aby spożyć 
tę wieczerzę paschalną z ucznia-
mi. Podniosły nastrój, odświętność, 
specjalne pokarmy, przewidziane 
na tą okoliczność modlitwy, odpo-
wiednie śpiewy, charakterystyczne 
gesty. Pan Jezus celebrował wszystko 
ze wzruszeniem, z namaszczeniem. 
Doskonale wiedział co to wszyst-
ko oznacza, co zapowiada. Wie-
dział co miało się wydarzyć już 
w krótce po zakończeniu tej wiecze-
rzy, że to co celebruje w Wieczerni-
ku jeszcze bezkrwawo, za niedługo 
dokona się w Jego męce i śmier-
ci. Umycie nóg uczniom, przeka-
zanie im przykazania miłości, po-
kazanie przykładu służby, modlitwa 
o jedność Jego uczniów, za Kościół. 
I to wszystko w obliczu zbliżającej 
się Jego Godziny, na którą przyszedł. 

Św. Jan Ewangelista relacjonu-
jąc pobyt Jezusa w Jerozolimie przed 
męką zapisał słowa Pana: Teraz du-
sza moja doznała lęku i cóż mam po-
wiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej 
godziny. Nie, właśnie dlatego przy-
szedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław 
Twoje imię!». Wtem rozległ się głos 
z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsła-
wię. (J 12, 27–28) Godzina Jezusa,  
czas Jego męki i śmierci, czas Pas-
chy, przejścia przez śmierć, ku zmar-
twychwstaniu, ku życiu. Żeby ludzie 
mieli tą perspektywę otwartą, by nie-
jako przebić się dla nich przez ciem-
ność cierpienia, ku życiu wiecznemu, 
które przez grzech stracili. Potrzeb-
ne okazało się, konieczne to wzię-
cie na siebie ciężaru grzechu i jego 
konsekwencji z wszystkich ludzi, by 
wszyscy ludzie mogli wziąć życie 
z Niego. Syn Boży, jako człowiek do-
znaje lęku ale idzie, pokonuje ten lęk. 
Apogeum tego wewnętrznego zma-
gania doświadczy Jezus w Ogrójcu, 
zaraz po Ostatniej Wieczerzy. Lęk, 
ludzki strach przed cierpieniem, bó-
lem i śmiercią. Ogrom wewnętrznej 
udręki związanej ze świadomością 
ciężaru ludzkich win, które zwalają 
się w jakiś tajemniczy sposób na Nie-
go jednego. I dramatyczny wybór, 
że tak, chce, przyjmuje ten kielich, 
że jest gotów, że się nie wycofuje. 

Zanim to nastąpi Pan Jezus chce 
być z uczniami, chce im przekazać 

to co najważniejsze, swój testament 
miłości i siebie w Eucharystii. Chce, 
pragnie tego spotkania. Przez po-
kój Wieczernika i zmaganie Ogrójca 
Syn Boży wchodzi w tajemnicę męki, 
śmierci i Zmartwychwstania. W Wie-
czerniku gdy w jedności z Ojcem, 
w Duchu Świętym, dokonuje prze-
miany chleba w swoje Ciało i wina 
w swoją Krew i w Ogrójcu gdy w jed-
ności z Ojcem i Duchem Świętym 
przez swoje zmaganie, nadaje sens 
ludzkiemu cierpieniu, pragnie by 
byli z Nim Jego uczniowie, chce być 
pośród nich. Potrzebuje ich a zara-
zem chce im przekazać to wszystko 
co dla nich ma i czego dla nich do-
konuje. Syn Boży wszedł pośród lu-
dzi by stać się najpełniej jak to moż-
liwe Bogiem z nimi.

Jest wiek XXI. Tak często się zda-
rza, że człowiek nie chce tego Boga, 
nie pragnie Go, woli bez Niego i bez 
Niego próbuje budować swój świat 
i cieszyć się nim, i bez Niego chce 
rozwiązywać pojawiające się stale 
problemy. Uda mu się? Czy to jest 
wykonalne? Trudnego zadania się 
podjął człowiek. Jest na swój sposób 
ambitny, właściwiej może trzeba po-
wiedzieć że jest zuchwały.

Czyżby Bóg się pomylił, czyż-
by to wszystko było niepotrzebne? 
Może nie miało aż takiego znacze-
nia jak się niektórym wydaje? Czy 
nie można żyć bez Boga? Tyle ludzi 
wokół już tak żyje, tylu taką drogę 
życia podejmuje… Człowiek może 
to zrobić z cała konsekwencja takie-
go wyboru dla niego i dla drugich, 
dla świata, z konsekwencją sięgają-
cą nawet w wieczność. 

Św. Jan Paweł II 9 czerwca 1979 
roku, czyli 40 lat temu w czasie swo-
jej pamiętnej homilii na krakowskich 
Błoniach mówił o tym do Polaków, 
w polskim kontekście, może szcze-
gólnie tamtych lat, życia w zniewo-
lonym kraju. 

Człowiek bowiem jest istotą ro-
zumną i wolną, jest świadomym i od-
powiedzialnym podmiotem. Może 
i powinien osobistym wysiłkiem myśli 
docierać do prawdy. Może i powinien 
wybierać i rozstrzygać. Chrzest przyję-
ty na początku dziejów Polski jeszcze 
bardziej uświadomił nam tę właści-
wą wielkość człowieka: „Zanurzenie 
w wodzie”, które jest znakiem we-
zwania do uczestnictwa w życiu Trój-
cy Przenajświętszej, jest równocześnie 
niezastąpionym sprawdzianem god-
ności każdego człowieka. Już samo 
to wezwanie o niej świadczy. Czło-
wiek musi posiadać niezwykłą god-
ność, skoro został wezwany do uczest-
nictwa w życiu Boga samego.

Równocześnie cały ten historycz-
ny proces świadomości i wyborów 
człowieka — jakże bardzo związany 

jest z żywą tradycją jego własnego 
narodu, w której poprzez całe po-
kolenia odzywają się żywym echem 
słowa Chrystusa, świadectwo Ewan-
gelii, kultura chrześcijańska, oby-
czaj zrodzony z wiary, nadziei i mi-
łości. Człowiek wybiera świadomie, 
z wewnętrzną wolnością — tu tra-
dycja nie stanowi ograniczenia: jest 
skarbcem, jest duchowym zasobem, 
jest wielkim wspólnym dobrem, któ-
re potwierdza się każdym wyborem, 
każdym szlachetnym czynem, każ-
dym autentycznie po chrześcijańsku 
przeżytym życiem.

I dalej pytał dramatycznie Pa-
pież Polak:

Czy można odepchnąć to wszyst-
ko? Czy można powiedzieć „nie”? Czy 
można odrzucić Chrystusa i wszystko 
to, co On wniósł w dzieje człowieka?

Oczywiście, że można. Człowiek 
jest wolny. Człowiek może powiedzieć 
Bogu: nie. Człowiek może powiedzieć 
Chrystusowi: nie. Ale — pytanie za-
sadnicze: czy wolno? I w imię czego 
„wolno”? Jaki argument rozumu, jaką 
wartość woli i serca można przedłożyć 
sobie samemu i bliźnim, i rodakom, 
i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby 
powiedzieć „nie” temu, czym wszy-
scy żyliśmy przez tysiąc lat?! Temu, 
co stworzyło podstawę naszej tożsa-
mości i zawsze ją stanowiło.

I wreszcie niejako w imieniu tego 
narodu, broniąc go przed ateizmem, 
przed odejściem od Boga i wartości 
o których wyżej mówił powiedział:

Kiedyś Chrystus zapytał aposto-
łów (było to po zapowiedzi ustanowie-
nia Eucharystii, gdy różni odsuwali się 
od Niego): „Czyż i wy chcecie odejść?” 

(J 6, 67). Pozwólcie, że następca Piotra 
powtórzy dzisiaj wobec was wszystkich 
tu zgromadzonych — i wobec całych 
naszych dziejów i całej współczesno-
ści... że powtórzy dziś słowa Piotra — 
słowa, które wówczas były jego odpo-
wiedzią na pytanie Chrystusa: „Panie, 
do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa ży-
cia wiecznego” (J 6, 68)

Emerytowany Biskup Rzymu, pa-
pież Benedykt XVI w opublikowa-
nym niedawno liście napisał:

Świat pozbawiony Boga może je-
dynie być światem pozbawionym zna-
czenia. Albowiem skąd wszystko, 
co jest, się wywodzi? W każdym razie 
nie ma on żadnego celu duchowego. 
W jakiś sposób jest i nie ma ani celu, 
ani sensu. W takim razie nie ma żad-
nych standardów dobra czy zła. W ta-
kim razie tylko to, co jest silniejsze 
niż inni, może zaznaczyć swój auto-
rytet. Władza jest zatem jedyną zasa-
dą. Prawda się nie liczy, w rzeczywi-
stości nie istnieje. Jedynie wówczas, 
gdy rzeczy mają przyczynę duchową, 
są zamierzone i stworzone – tylko 
wówczas, gdy istnieje Bóg Stwórca, 
który jest dobry i chce dobra – może 
życie człowieka także mieć sens. (…)

I dale w tym samym tekście Be-
nedykta XVI czytamy:

Społeczeństwo bez Boga – społe-
czeństwo, które nie zna Go i traktu-
je Go jako nieistniejącego – jest spo-
łeczeństwem, które gubi swoją miarę. 
W naszych czasach ukuto powiedze-
nie: Bóg umarł. Kiedy Bóg faktycz-
nie umiera w społeczeństwie, staje się 
ono wolne – zapewniano nas. W rze-
czywistości śmierć Boga w społeczeń-
stwie także oznacza koniec wolności, 
ponieważ to, co umiera jest celem, 
który zapewnia orientację. I ponieważ 
znika busola, która wskazuje nam 
właściwy kierunek, ucząc nas odróż-
niania dobra od zła. Społeczeństwo 
Zachodu jest społeczeństwem, w któ-
rym Bóg jest nieobecny w sferze pu-
blicznej i nie ma nic, co mógłby mu 
zaoferować. I dlatego jest to społe-
czeństwo, w którym miara człowie-
czeństwa jest coraz bardziej gubiona. 
W indywidualnych punktach staje 
się nagle jasne, że to, co złe i niszczy 
człowieka, stało się rzeczą naturalną.

Wracamy do Wieczernika. Wraca-
my do Ogrójca i kreujemy się w stro-
nę Kalwarii a w perspektywie kilku dni 
jawi się na horyzoncie poranek wiel-
kanocny. Syn Boży umarł, tak umarł 
ale po to aby swoje rozproszone dzieci 
Boże zgromadzić w jedno i jako Zmar-
twychwstały Pan Życia stale je groma-
dzi, zaprasza, woła, ma dla nich plan, 
ma propozycje, projekty na życie. Za-
wsze jednak z zastrzeżeniem dla wol-
ności: jeśli człowieku chcesz. Bracia 
Siostry wybierajmy mądrze. 

O. GRZEGORZ PRUS

Wybierajmy mądrze
Homilia na Wielki Czwartek 18 IV 2019

Sanktuarium Męczeństwa Św. Stanisława Na Skałce
Klasztor OO. Paulinów

ul. Skałeczna 15, 31-065 Kraków
 

tel.: (0-12) 61 90 900, (012) 42 17 244, (012) 42 17 384
fax: (0-12) 423-09-48

e-mail: skalka@paulini.pl
 

Osoby. które chciałyby złożyc ofiarę na rzecz bazyliki 
na Skałce mogą to uczynić poprzez wpłatę na konto:

PKO BP Oddział 1 w Krakowie 
90 1020 2892 0000 5402 0015 9368

Naszych Dobroczyńców otaczamy modlitwą i wszystkim 
z serca dziękujemy!

MSZE ŚWIĘTE
Msze św. w bazylice na Skałce odprawiane są w godzinach:
  w niedziele i uroczystości nakazane o godz. 7.00, 8.00, 

9.00, 10.30, 12.30, 17.30, 20.00.

  w dni powszednie o godz. 7.00, 8.00, 16.00, 19.00.

 Intencje Mszy św. przyjmujemy każdego dnia w zakrystii.
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To nie jest książka.
To dzieło sztuki.

Księga Jedności Narodu
Od Wydawców
Wydając Księgę Jedności Narodu, przy-
świecało nam kilka celów. Najpierw myśle-
liśmy o pięknie. Pragniemy oddziaływać 
przez piękno tej księgi. A jest to wartość 
uniwersalna, dostępna niemal dla każde-
go. Drugim naszym celem było uczcić naj-
większego spośród synów polskiej ziemi. 
A są ku temu ważne okoliczności: 40 lecie 
pontyfikatu/16 X 2018/, 40 lecie pierwszej 
pielgrzymki JP II do Polski/2–10 VI 2019/ 
i 100 lecie urodzin/18 V 2020/. Trzecim 
naszym celem było wpisanie naszego dzie-
ła w obchody 100 lecia odzyskania Nie-
podległości. To co pozwala nam utrzymać 
niepodległość Ojczyzny, jest treścią naszej 
Księgi. Jest jeszcze czwarty cel: głód jedno-
ści naszego Narodu. Wierzymy, że Księga 
którą dajemy Polakom, może stać się po-
karmem w tym głodzie.

Praca nad Księgą
Nad księgą pracowaliśmy ponad 5 lat. 
Zawiera ona 9101 myśli, sentencji i afo-
ryzmów świętego Papieża Jana Pawła II. 
Podzieliliśmy je na 325 tematów. Księga 
posiada indeks szczegółowy i noty bi-
bliograficzne. W treść dzieła włączyliśmy 
papieskie portrety autorstwa Jerzego Ry-
mara. Artysta gdy rozpoczynał pracę nad 
rysunkami z ogromnym bólem trwał w wy-
niszczających nałogach/alkoholizm i nar-
komania/. Kiedy zakończył papieskie por-
trety, był już innym człowiekiem. W Jego 
życiu doszło do całkowitej przemiany. 
Na początku księgi umieściliśmy certyfikat 
z jej kolejnym numerem.

Wersja jubilerska
Edycja ta nawiązuje do średniowiecznych 
szczytowych osiągnięć ludzkiej twórczo-
ści w oprawianiu ksiąg. Cała oprawa jest 
metalowa pokryta złotem i srebrem. Wysa-
dzana malachitami i turkusami. Na przed-
niej okładce umieściliśmy wizerunek 
Ojca Świętego w artystycznej interpreta-
cji Mariusza i Kamila Drapikowskich. Pa-
pież ujmuje dłonią krzyż. Nogi Chrystusa 
nie są przybite do krzyża lecz spoczywają 

na dłoniach Jana Pawła II. Całość wkom-
ponowano w gotycki ornament. Tylna stro-
na okładki przedstawia 6 scen z życia Ojca 
Świętego. Na górze: święcenia kapłańskie, 
przyjęcie sakry biskupiej i wybór na papie-
ża. Na dole zamieściliśmy: pocałunek zie-
mi, spotkanie z niedoszłym zabójcą i sym-
boliczny detal z pogrzebu – zamykającą się 
księgę na trumnie. W centralne miejsce 
wpisano herb papieski, a całość otulono 
ornamentyką gotycką. Grzbiet Księgi jest 
złocony.
Księga jest ręcznie oprawiona w barwio-
ną skórę koźlęcą. Obita jest na deskach 
scalających całość księgi. Krańce grzbietu 
ograniczają rzemienne, ręcznie haftowa-
ne, dwukolorową nicią kapitałki. W górnej 
krawędzi grzbietu osadzone są trzy, roż-
nych wzorów i kolorów lasety/zakładki/ 
ze skórzanymi tłoczonymi zakończeniami. 
Na obitej skórą desce, mocowane są me-
talowe okucia. Montaż wykonano według 
starych technik rzemieślniczych. Są one 
ręcznie dopasowane i mocowane specjal-
nymi złoconymi gwoździami. Część meta-
lowa wykonana jest z czystej 100 % miedzi. 
Galwanicznie została ona srebrzona i se-
lektywnie złocona 24 karatowym zlotem. 
Całe pokrycie jest postarzane chemicz-
nie i ręcznie polerowane, aż do uzyskania 
efektu „starej oprawy”. Pokrycie kruszcami 
szlachetnymi jest dodatkowo zabezpie-
czone specjalnym transparentnym lakie-
rem, służącym jako dodatkowa ochrona. 
W projekcie metalowych części koładki, 
przewidziano zdobienia kamieniami jubi-
lerskimi, w zależności od wyboru: turkus, 
malachit, lapis, koral i bursztyn. Łącznie 
w oprawie umieszczono 44 kamienie jubi-
lerskie.

Dedykacja
Na początku księgi przeznaczyliśmy jedną 
stronę na dedykację. Osoba nabywająca 
Księgę, może podać nam tekst, który pra-
gnie tam zamieścić. Wyspecjalizowany ka-
ligraf, w stylu czcionki, która zawarta jest 
w treści Księgi, napisze dedykację, która 
wpisana jest w bogatą ornamentykę.

Możliwość zakupu na raty

Kontakt: tel. 575–113–125 email: wydawnictwo@wejdzmynaszczyt.pl

Niezwykły prezent na każdą dużą uroczystość
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Ojciec Święty Jan Paweł II Na Skałce

D
zień 8 czerwca 1979 roku 
głęboko wpisał się w histo-
rię naszej Ojczyzny, na-
szego miasta – pięknego 
Krakowa oraz w historię 

miejsca męczeństwa Św. Stanisława 
Biskupa na Skałce, na którą przybył 
papież z racji uczczenia dziewięćset-
lecia śmierci świętego biskupa.

Wszak tu, na Skałce miało miejsce 
spotkanie ludzi kultury i nauki oraz 
młodzieży z namiestnikiem Chrystu-
sa – Janem Pawłem II. Ten dzień po-
zostanie na zawsze w mej pamięci 
i sercu, tym bardziej, że dobry i miło-
sierny Bóg dał mi szczęście posługi-
wania tu wówczas jako przeor i rektor 
w paulińskiej wspólnocie i przyjmo-
wania Ojca Świętego jako gospodarz.

Doskonale pamiętam atmosferę 
tego dnia, atmosferą tak podniosłą 
i świąteczną, zagęszczoną działaniem 
Ducha Świętego, którego wcześniej 
wzywał tak żarliwie w Warszawie Jan 
Paweł II, atmosferę, której wypowie-
dzieć się do końca nie da, bo trzeba 
to było przeżyć.

Z jednej strony nieprzeliczone tłu-
my młodzieży, gdzie spojrzeć wszę-
dzie morze głów ludzkich. Chyba ni-
gdy w historii Skałka tego nie widziała 
i sądzę, że nie będzie widzieć takich 
tłumów. Wszędzie ludzie, na dachach 
budynków, balkonach, ulicach, pla-
cach, ogrodach i murach. Oceniano, 
że było ich ponad dwieście tysięcy. Nie 
da się opisać tego niepowtarzalnego 
entuzjazmu bycia razem i jedności tylu 
serc. W powietrzu już dało się odczuć 
nadchodzący zew wolności, którego 
jaskółkami była młodzież akademic-
ka tak licznie zgromadzona, modląca 
się i czująca, pomimo iż deptane były 
prawa osoby ludzkiej przez istniejący 
system zniewolenia komunistycznego.

Trzeba również zauważyć „gorli-
wość” ludzi systemu, którzy w daw-
nym budynku naszego paulińskiego 

Juwenatu, w którym mieściła się szko-
ła gimnazjalna, a obecnie semina-
rium, urządzili sobie bazę nasłuchu 
i centrum organizacji. Na ich twa-
rzach malowała się nerwowość, nie-
pewność i obawa, co może się stać? 
Młodzież akademicka przybywała 

grupami ze swymi duszpasterzami 
z dekoracjami, chorągiewkami i em-
blematami. Jedna z tych grup, zwana 
kapucyńską z o. Salezym Kaflem, ka-
pucynem, przybyła z ogromnym drew-
nianym krzyżem niesionym na ra-
mionach, by poświęcony przez Ojca 

Świętego, mógł potem stanąć w mia-
steczku akademickim, a czego władze 
ówczesne bały się jak diabeł święco-
nej wody. Krzyż Jezusa papież poświę-
cił, gdyż jest on znakiem zwycięstwa. 
Jak wiemy, w ostatni Wielki Piątek, 
Ojciec Święty przyciskał krzyż moc-
no do serca, by za tydzień samemu 
na nim zawisnąć.

Wszyscy czekamy na zjawienie się 
Ojca Świętego, napięcie rośnie i się-
ga zenitu. Wreszcie ktoś z tłumu krzy-
czy: jedzie! Zafalowało w tłumie. Setki 
tysięcy rąk wyciągnięte w górę w ge-
ście pozdrowienia a z ust wydobył 
się krzyk, krzyk radości i uniesienia: 
„Niech żyje papież!”

Ojciec Święty gestami rąk pozdra-
wiał wszystkich, chcąc nas przycisnąć 
do serca, a potem wszedł do klaszto-
ru, gdzie miałem szczęście go przy-
witać. Potem, po krótkim zatrzyma-
niu w pokoju, udał się do świątyni 
skałecznej, gdzie czekali na niego lu-
dzie kultury i nauki. Spotkanie to zor-
ganizował ks. prof. Józef Tischner. 
Ojciec Święty mówił do nich i wią-
zał ich mądrość z mądrością i auto-
rytetem tych, co przez sufit kościoła 
słuchali – spoczywających w Krypcie 
Zasłużonych. Następnie Ojciec Świę-
ty wyszedł na podium przed klaszto-
rem i kościołem i długo słuchał stu-
dentów jak matka słucha żalących się 
dzieci, a potem wstał z tronu, na któ-
rym siedział, zszedł kilka schodków 
i usiadł na jednym z nich. Obecni 
na uroczystości watykańczycy zamar-
li z wrażenia. Ojciec Święty zbliżył się 
do studentów i tak jak ojciec w rodzi-
nie, rozmawiał, słuchał a wreszcie nie 
wygłosił napisanego tekstu przemó-
wienia, lecz przemówił bezpośrednio 
z serca do serc. A my wszyscy obec-
ni piliśmy jego słowa jak zeschła zie-
mia wodę by się nimi nasycić. Prosił 
o wierność Bogu, Kościołowi i Oj-
czyźnie. Prosił o cierpliwość i spokój. 

Zdjęcie papieża siedzącego na scho-
dach na tle obrazu Matki Bożej Jasno-
górskiej z napisem Totus Tuus obiegło 
cały świat o czym mogłem się sam na-
ocznie przekonać oglądając je w Rzy-
mie i Australii.

Dziś po wielu latach, gdy pokole-
nie tamtych studentów żyje dorosłym 
życiem i kształtuje oblicze naszych ro-
dzin, naszej Ojczyzny, która jak ziemia 
po zimie zakwitła wolnością, stawiam 
pytanie: co nam z tego pozostało? 
Niech każdy odpowie sam, co wnosi 
w życie indywidualne i społeczne z na-
uczania papieskiego? To pytanie aktu-
alne jest zwłaszcza dziś, kiedy odszedł 
nasz papież do Ojca w niebie, nasz 
kochany Ojciec Święty Jan Paweł II.

Myślę, że pozostał nam wielki te-
stament jego nauczania i apostol-
stwa. Dziś trzeba nam go wprowa-
dzać w czyn.

Na krakowskiej Skałce pozostał 
krzyż, krzyż papieski, który stoi opo-
dal sadzawki św. Stanisława. Krzyż, 
który ma swoją historię i po licz-
nych przygodach ostatecznie stanął 
tu na miejscu męczeństwa św. Stani-
sława. Dziś krzyż ten jest poczernia-
ły od wiatru, deszczu i chłodu. Oby 
on świecił od naszych modlitw i był 
jasnym obłokiem na naszej drodze 
do Ojca w niebie.

Wewnątrz klasztoru znajduje się 
obraz Matki Bożej Częstochowskiej, 
który nam ciągle przypomina o za-
wołaniu i zawierzeniu papieża, któ-
re do śmierci powtarzał: Totus Tuus. 
A w kościele, obok ołtarza Matki Bo-
żej jest popiersie papieża i pamiąt-
kowa tablica przypominająca tamto 
wydarzenie.

Przychodźmy tu na Skałkę, by za-
czerpnąć siły ducha płynącej z obec-
ności tego wielkiego papieża i reali-
zujmy jego wołanie, by otwierać nasze 
serca dla Chrystusa i Jego Ewangelii.

O. STANISŁAW TUREK
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Litania 
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nas nami. 
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nas nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nas nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nas nami. 
Święty Stanisławie - módl się za nami. 
Święty Biskupie, Męczenniku Chrystusowy - 
Kapłanie Jezusa Chrystusa - 
Światło Kościoła Bożego - 
Pasterzu owieczek Chrystusowych - 
Apostole ludu wiernego - 
Ojcze Ojczyzny Twojej - 
Ojcze ludu wiernego - 
Bogu przed narodzeniem ofiarowany - 
Od dzieciństwa w doskonałości postępujący - 
Mężu do stanu duchownego przeznaczony - 
Mężu w stanie duchownym przykładny - 
Wzorze doskonałości Świątobliwej - 
Wzorze Biskupiej godności - 
Ozdobo Kapłanów - 
Ozdobo narodu Twojego - 
Kaznodziejo prawdy - 
Mową i dziełami przed Bogiem wielki - 

Obrońco i karmicielu ubogich - 
Naśladowco wierny Jana Chrzciciela - 
Eliaszowi w żarliwości podobny - 
Pogromco występków - 
Cnót nauczycielu - 
Umarłych wskrzesicielu - 
Piotrowina na świadectwo prawdy z grobu przed króla prowadzący - 
W wierze wątpiących utwierdzający - 
Nadzieję zmartwychwstania umacniający - 
Przy spełnianiu Ofiary Boskiej mieczem od króla na Skałce zabity - 
Bogu ofiaro przyjemna - 
W różnych chorobach lekarzu - 
Opiekunie całej Ojczyzny - 
Patronie we wszystkich potrzebach - 
Patronie na cały świat chrześcijański łaskami słynący - 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
P.  Módl się za nami, Święty Stanisławie. 
W.  Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych. 
P.  Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. 
W.  A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 
P.  Módlmy się: 

Boże, za którego cześć chwalebny Biskup Stanisław legł od mieczów 
ludzi bezbożnych: spraw, prosimy, aby wszyscy wzywający jego przyczyny 
zbawienny skutek swojej modlitwy odnieśli. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
W. Amen.FO
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W
ielowiekowa tradycja 
procesji ku czci św. 
Stanisława, która rok-
rocznie w maju podąża 
z królewskiego Wawe-

lu na Skałkę, wymaga – ze względu 
na swój niezwykły przekaz ducho-
wy i historyczny – godnej oprawy. 
Eucharystia, która jest źródłem 
i siłą Kościoła, jest jednocześnie 
kulminacyjnym momentem uroczy-
stości stanisławowskich. Tą świa-
domością kierowali się ojcowie 
paulini, kiedy postanowili mon-
towany corocznie ołtarz polowy 
– służący tu od czasów wizyty Jana 
Pawła II w 1979 roku – zastąpić 
nowoczesną, piękną i funkcjonalną 
budowlą, umieszczoną na klasztor-
nym dziedzińcu, która swoją arty-
styczną i teologiczną głębią uwy-
pukli doniosły charakter majowej 
uroczystości.

 Promotorami i pomysłodaw-
cami przedsięwzięcia byli: Klasz-
tor OO. Paulinów na Skałce oraz 
przyjaciel Sanktuarium Św. Sta-
nisława, p. mgr inż. Piotr Skalski. 
Prace przygotowawcze rozpoczę-
li od konkursu architektonicznego 

znanych artystów i architektów. 
W ustalonym terminie napłynęło 
ostatecznie pięć projektów, odzna-
czających się wysokim poziomem 

merytorycznym. 19 czerwca 2007 
roku w pałacu arcybiskupów kra-
kowskich zebrało się jury w skła-
dzie: J.Em. ks. Stanisław kard. 

Dziwisz, arcybiskup metropoli-
ta krakowski, o. Andrzej Napiór-
kowski, Jan Janczykowski, wo-
jewódzki konserwator zabytków 

i Piotr Skalski, prezes zarządu fir-
my „Skalski”, jako główny sponsor 
projektu. Jury jednogłośnie wybra-
ło projekt zespołu prof. Wincente-
go Kućmy. Praca ta otrzymała na-
zwę Ołtarza Trzech Tysiącleci. 

 Reforma liturgiczna Soboru 
Watykańskiego II wprowadziła spo-
ro istotnych zmian w rozumienie 
uczestnictwa ludu Bożego w czyn-
nościach sakralnych. Nastąpiło 
odejście od dominanty hierarchicz-
nego obrazu Kościoła na rzecz kon-
cepcji communio wiernych, którzy 
– na mocy powszechnego kapłań-
stwa – gromadzą się razem wokół 
ołtarza, aby, pod przewodnictwem 
celebransa, wspólnie składać ofia-
rę Eucharystii. Takie przesłanie za-
prezentowano architektom, biorą-
cym udział w konkursie. Projekt 
nowego ołtarza prezentuje model 
Kościoła, który gromadzi się wo-
kół Eucharystii. 

 Budowla ma charakter wielo-
funkcyjny, dostosowany do tak nie-
zwykłego miejsca, jakim jest Skał-
ka: służy liturgii, przygotowana 

Ołtarz Trzech Tysiącleci
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jest do wydarzeń artystycznych (koncerto-
wych, scenicznych), lecz także demonstrując 
formę współczesnej sztuki sakralnej, wno-
si nową architekturę w przestrzeń dziedziń-
ca kościelno–klasztornego. Ołtarz Trzech 
Tysiącleci wyznaczają dwa kierunki: ściana 
budynku klasztornego oraz średniowiecz-
ny mur, zbudowany za czasów króla Kazi-
mierza Wielkiego (1310–1370). Te wekto-
ry wyznaczają dwie osie kolumnady filarów. 
Ołtarz zajmuje powierzchnię około 1000 
m2. Posadzkę i dojścia do niego wykonano 
z najbardziej związanego ze Skałką materia-
łu – wapienia. Przed ołtarzem przewidziano 
przestrzeń na 500 miejsc siedzących. Zada-
szenie ołtarza wykonane jest z białej wodo-
odpornej tkaniny, a w najwyższym punkcie 
osiąga wysokość 12 metrów. Jego konstruk-
cja umożliwia łatwy demontaż. 

 Plac pod budowę Ołtarza Trzech Tysiąc-
leci poświęcono 22 stycznia 2008 r., a ka-
mienie węgielne i akt erekcyjny wmurowano 
18 lutego tegoż roku, podczas uroczystej ce-
remonii pod przewodnictwem ks. Stanisła-
wa kard. Dziwisza. W fundamenty, jak głosi 
treść aktu erekcyjnego, wmurowano kamie-
nie węgielne: z Watykanu, zroszonego krwią 
Sługi Bożego Jana Pawła II; z Gniezna, gdzie 
znajduje się grób męczennika św. Wojciecha; 
ze Skałki, gdzie polała się krew św. Stani-
sława i z Teb w Egipcie, gdzie w samotności 
na kontemplacji Boga żył św. Paweł I Pustel-
nik, patriarcha paulinów.

 Obraz Trójcy Świętej ujęty jest w kształ-
cie mensy ołtarzowej, ambonki i stolika 
na relikwiarze świętych i błogosławionych 
polskiej ziemi, jakie są niesione w proce-
sji z Wawelu na Skałkę. Podstawa kolumny 
trzech sakramentów jest trójkątna. Odnie-
sienia trynitarne wyrażono również w ana-
logii trzech tysiącleci, trzech sakramen-
tów i trzech świętych postaci (centralnie 
usytuowanych).

 Siedem filarów – wzniesionych na wyso-
kość 8 metrów z litych bloków kamiennych 
i wyznaczających tylną ścianę ołtarza – na-
wiązuje do idei otwartej, ogarniającej świat 
kolumnady G. L. Berniniego na watykań-
skim placu św. Piotra. Na filarach umiesz-
czono posągi świętych i błogosławionych, 
wykonane z brązu patynowanego, o wyso-
kości 4, 2 m, dłuta prof. W. Kućmy. Trzy 
centralne filary z różowego kamienia, swo-
im kolorem kierują uwagę na męczeństwo 
umieszczonych na nich postaci: św. Sta-
nisława biskupa i męczennika (w środku) 
oraz św. Wojciecha – misjonarza i męczen-
nika (z lewej) i Jana Pawła II, który przelał 
krew podczas zamachu 13 maja 1981 roku 
(po stronie prawej). Cztery kolejne rzeź-
by, mające za tło słupy wapienne w kolorze 
kości słoniowej, przedstawiają św. Jadwi-
gę królowę, św. siostrę Faustynę, św. Jana 
Kantego i o. Augustyna Koreckiego. Pod-
czas gdy postacie centralne, to główni patro-
nowie Polski i duchowi opiekunowie trzech 
kolejnych tysiącleci pielgrzymki wiary Na-
rodu Polskiego, pozostali święci zostali wy-
brani ze względu na swoje związki z Krako-
wem i zakonem paulinów.

Św. Stanisław (1030–1079)
krakowski biskup, poniósł śmierć mę-

czeńską na Skałce z ręki króla Bolesława 

w romańskiej świą-
tyni pod wezwaniem 
św. Michała Archa-
nioła, posiadającej 
kształt rotundy. Jed-
ną z głównych przy-
czyn konfliktu mię-
dzy Boles ławem 
Śmiałym a Stanisła-
wem była jego od-
ważna obrona mał-
żeństwa i godności 
kobiety wobec okru-
cieństwa monarchy. 

Stanisław, „słuchając bardziej Boga niż lu-
dzi”, stał się nie tylko opiekunem pokrzyw-
dzonych, lecz broniąc podstawowych i niena-
ruszalnych praw człowieka przed samowolą 
władzy, okazał się patronem chrześcijań-
skiego ładu moralnego w naszej Ojczyź-
nie. Kanonizacja bpa Stanisława w 1253 r. 
wzmocniła jego kult, który odegrał zna-
czącą rolę nie tylko w ożywieniu młodej 
chrześcijańskiej duchowości Polaków, lecz 
również w politycznym scalaniu rozbite-
go na dzielnice państwa. W roku 1963 pa-
pież Jan XXIII ustanowił Świętego pierw-
szorzędnym patronem Polski. Jan Paweł II 
w liście apostolskim Beatum Stanislaum 
z 2003 r. pisał: „Ten łańcuch świętości, któ-
rego pierwszym ogniwem na polskiej ziemi 
jest św. Stanisław, nie może zostać prze-
rwany. Trzeba, abyśmy wszyscy, synowie 
polskiej ziemi, poczuli się odpowiedzial-
ni za jego przedłużanie i byśmy przekazali 
go przyszłym pokoleniom jako najcenniej-
szy skarb. Oto wyzwanie, jakie stawia św. 
Stanisław wszystkim wiernym: wzrastajcie 
w świętości! Budujcie dom własnego życia 
w oparciu o skałę łaski Bożej, nie szczę-
dząc wysiłków, aby jego trwałość zasadzała 
się na wierności Bogu i Jego przykazaniom. 
Modlę się, aby duchowni i wierni świeccy 
w Polsce coraz bardziej stawali się święty-
mi i by przekazywali dziedzictwo świętości 
nowym pokoleniom w trzecim tysiącleciu”.

Święty Jan Paweł II (1920–2005)
ks. Karol kard. 

Wojtyła – następ-
ca św. Stanisława 
w sukcesji bisku-
pów krakowskich 
– w 1978 r. został 
wybrany papieżem. 
Był poetą, poliglo-
tą, aktorem, dra-
maturgiem, peda-
gogiem, filozofem 
(fenomenologia), 
mistykiem, czło-
wiekiem głębokiej 
modlitwy. Jan Pa-

weł II to pierwszy papież z Polski. Wpły-
nął znacząco na przełom wydarzeń w Euro-
pie wschodniej i Azji w latach 80. XX wieku, 
przyspieszając upadek komunizmu. W 2000 
roku Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa 
dokonał historycznego wyznania grzechów 
Kościoła, w tym win względem Żydów. Wie-
le czasu poświęcił budowie jedności pomię-
dzy Kościołami chrześcijańskimi, nieustannie 
podkreślając ważność ekumenizmu w pa-
pieskim posługiwaniu. W swoim naucza-
niu – jak żaden z dotychczasowych papieży 
– koncentrował się na prawach i godności 

człowieka, stając się ich gorliwym obrońcą. 
Był wielkim apostołem Bożego miłosierdzia.

Św. Wojciech (956–997)
pochodził z cze-

skiego książęcego 
rodu, był synem 
Sławnika, księcia 
Libic. Przez Dą-
brówkę był spo-
krewniony z dy-
nastią Piastów. 
Jako apostoł po-
gan w swej ostat-
niej misji dotarł 
do wybrzeży Bałty-
ku, do Prus, gdzie 
poniósł śmierć mę-
czeńską. Jego krew 
cementuje funda-
menty Kościoła 
i państwa polskiego 

na ziemiach piastowskich. Przy jego grobie 
spotkali się w 1000 r. cesarz Otton III i ksią-
żę Bolesław Chrobry, a wydarzenie to prze-
szło do historii jako Zjazd Gnieźnieński. 
Wojciech – wychowanek szkoły w Magde-
burgu, biskup praski, mnich rzymski, apostoł 
Węgier i Polski, męczennik pruski, którego 
ciało spoczęło w Gnieźnie – urastał do ran-
gi symbolu duchowej jedności tworzącej się 
wówczas Europy. Wzorem swoich wielkich 
poprzedników św. Cyryla i św. Metodego łą-
czył duchowe tradycje różnych kultur. Jest 
patronem duchowej jedności Europy. Tysiąc 
lat później Jan Paweł II w orędziu skierowa-
nym do prezydentów krajów Europy środ-
kowo–wschodniej, którzy przybyli do Gnie-
zna na uroczystości 1000–lecia męczeńskiej 
śmierci św. Wojciecha powiedział, że o nie-
przemijalności świadectwa tego Świętego 
świadczy jego „umiejętność harmonijne-
go łączenia różnych kultur”. Pamięć o nim 
jest szczególnie żywa w Europie środkowej, 
gdzie zaszczepiał chrześcijaństwo i propago-
wał ewangeliczną wizję człowieka.

Św. Jadwiga (1374–1399)
była córką Lu-

dwika Węgierskie-
go, króla Polski 
i Węgier. W roku 
1384 młodziut-
ka Andegawenka 
przybyła do Kra-
kowa i została ko-
ronowana na kró-
la Polski. Jadwiga 
była świetnie wy-
kształcona, znała 
pięć języków, mia-
ła wrodzony talent 

dyplomatyczny. Skupiła na wawelskim dwo-
rze elitę intelektualną Polski. Ufundowa-
ła w Krakowie klasztor benedyktynów sło-
wiańskich, kolegium psałterzystów, wiele 
kościołów, uposażała już istniejące klaszto-
ry, opiekowała się szpitalami. Założyła bur-
sę dla polskich i litewskich studentów przy 
Uniwersytecie Karola w Pradze. Poprzez 
małżeństwo z Jagiełłą (1386) oraz osobiste 
zaangażowanie w sprawy Kościoła zasłuży-
ła się dla chrystianizacji Litwy. W swoim te-
stamencie przeznaczyła swoje kosztowności 
na odnowienie Akademii Krakowskiej, dzię-
ki czemu stała się jej fundatorką. Z zapisków 

kronikarzy wiemy, że jej życie naznaczone 
było surową ascezą i umartwieniami, oraz 
że prowadziła działalność charytatywną. Ce-
chowała ją otwartość serca na ludzką nędzę 
oraz delikatność uczuć. Jest świetlanym wzo-
rem władcy o pogłębionej religijności. Kano-
nizowana została w roku 1997 przez papie-
ża Jana Pawła II.

Św. Faustyna (1905–1938)
s e k r e t a r -

ka Bożego mi-
ł o s i e r d z i a , 
m i s t y c z k a 
– przypomnia-
ła Kościołowi 
powszechnemu 
i całemu światu 
prawdę o Bo-
żym miłosier-
dziu. Bogactwo 

swojego życia wewnętrznego i niezwykłość 
doświadczeń duchowych, związanych z ob-
jawieniami Jezusa miłosiernego, spisała 
w Dzienniczku. Całe jej życie koncentrowało 
się na konsekwentnym dążeniu do coraz peł-
niejszego zjednoczenia z Bogiem i na ofiar-
nej współpracy z Jezusem w dziele ratowania 
dusz. „Jezu mój – wyznała w Dzienniczku 
– Ty wiesz, że od najwcześniejszych lat pra-
gnęłam zostać wielką świętą, to jest, pra-
gnęłam Cię kochać tak wielką miłością, jaką 
Cię jeszcze dotychczas żadna dusza nie ko-
chała” (Dz. 1372). Tej prostej, niewykształ-
conej, ale odważnej, bezgranicznie ufają-
cej Bogu, zakonnicy, powierzył Pan Jezus 
orędzie miłosierdzia, skierowane do całe-
go świata. „Wysyłam ciebie – powiedział 
– do całej ludzkości z moim miłosierdziem. 
Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pra-
gnę ją uleczyć, przytulając do swego miło-
siernego Serca” (Dz. 1588). Jej wizja Chry-
stusa, który wychodzi z miłosierną miłością 
do grzesznika, realizuje się przede wszystkim 
w konfesjonale, na naszej ziemi zaś szcze-
gólnie w owym ”konfesjonale narodu„, któ-
rym jest – według słów Jana Pawła II – Jasna 
Góra, duchowa stolica Matki Miłosierdzia. 
Kanonizacji s. Faustyny dokonał papież Jan 
Paweł II w roku jubileuszowym 2000.

Św. Jan Kanty (1390–1473)
wywodził się 

z zamożnej ro-
dziny mieszczań-
skiej, jego ojciec 
był burmistrzem 
Żywca. Jan był 
profesorem Aka-
demii Krakow-
skie j ,  odzna-
czał się nie tylko 
ogromną wiedzą 
teologiczną i filo-
zoficzną (plus ra-
tio quam vis), lecz 
wielkim duchem 

prostoty i wrażliwości wobec ubogich i po-
krzywdzonych. To święty, który swoim ży-
ciem i mądrością udowodnił, iż wiara i ro-
zum są niczym dwa skrzydła, na nich dusza 
ludzka wznosi się ku kontemplacji praw-
dy. Wiele czasu spędzał na modlitwie przed 
Najświętszym Sakramentem, krzewił wśród 
wiernych kult Eucharystii. Jest głównym pa-
tronem archidiecezji krakowskiej, miasta 

FO
T.

 A
R

C
H

IW
U

M

Ołtarz Trzech Tysiącleci
Dokończenie ze str. 7
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Krakowa, szkół katolickich, profesorów, 
młodzieży, studentów.

Ojciec Augustyn Kordecki (1603–1673)
wieloletni pro-

wincjał paulinów, 
kronikarz, prze-
or Jasnej Góry. 
Wsławił się bo-
haterską obro-
ną k lasztoru 
podczas najaz-
du szwedzkiego, 
zwanego „po-
topem” (1655), 
co wzbudziło po-
wszechny zryw 
przeciw najeźdź-
cy. O. Kordecki 
– kiedy wszyscy 

zwątpili – on jeden wierzył, kochał, walczył 
i zwyciężył. Jego postać przypomina nam nie 
tylko to, że trzeba wierzyć niejako „wbrew 
nadziei”, wbrew wszystkim układom ze-
wnętrznym i wewnętrznym, ale także przypo-
mina nam o wielkiej narodowej tradycji, któ-
rej stróżami byli zawsze paulini, jako wierni 
rycerze Jasnogórskiej Bogarodzicy, Walecz-
nej Hetmanki i Królowej Polski.

Siedem filarów Świętych skupia jakby 
w soczewce trzy tysiąclecia, czego zewnętrz-
nym znakiem jest 7–metrowy monolit – fi-
lar i symbol trzech sakramentów – wybu-
dowany na planie trójkąta, mieszczący się 
na przeciwko stołu ofiarnego, od strony wej-
ścia na dziedziniec klasztoru. Filar przeka-
zuje zarówno ideową koncepcję budowli, jak 

również stanowi wspornik dla pięknego ża-
glowego zadaszenia. Ten wykonany z brązu 
graniastosłup o podstawie trójkąta równo-
bocznego przypomina o trzech sakramen-
tach: chrzcie, bierzmowaniu i Eucharystii. 
Każda z trzech ścian w rzeźbiarskim prze-
kazie składa się z dwóch sekcji: górna – na-
wiązująca do motywów biblijnych, a dolna 
– do dziejów naszej Ojczyzny.

Sakrament chrztu
Biblijna scena to chrzest Jezusa w Jor-

danie. Duch Święty jako gołębica zstępu-
je na Syna Bożego, rozpoczynającego swo-
ją misję zbawczą. Uświęcona przez Niego 
woda, płynie z nieba przez dłoń Jana Chrzci-
ciela na głowę Chrystusa i dolną część kom-
pozycji, obrazującej chrzest narodu polskie-
go w 966 roku. Św. Wojciech przejmuje 
strugę wody, kierując ją na głowę przedsta-
wiciela pogańskich Prus. Obok stoją Miesz-
ko I z żoną Dobrawą. Chrzest władcy i ery-
gowanie niezależnego biskupstwa zrównały 
państwo gnieźnieńskie z chrześcijańskimi 
krajami Europy i związały Polskę z zachod-
nim kręgiem kultury chrześcijańskiej. Nieco 
poniżej płaskorzeźba pokazuje syna Mieszka 
I, króla Bolesława Chrobrego (967–1025), 
trzymający w dłoni włócznię św. Mauryce-
go, otrzymaną od cesarza Ottona III. Sym-
boliczna woda na ręce św. Wojciecha przyj-
muje postać materialnej wody z sadzawki 
św. Stanisława – nazywanej „chrzcielnicą 
Polski” – i spływając po chrzczonym, wy-
pełnia znajdującą się u podstawy filara misę 
chrzcielną, dając współczesnym dotykalny 
kontakt z sobą.

Sakrament bierzmowania
W dzień Pięćdziesiątnicy Duch Święty 

zstępuje na apostołów, wśród nich jest Ma-
ryja, jako Matka Boża i jako Matka rodzące-
go się Kościoła–sakramentu podstawowe-
go. Oddziaływanie Bożego Ducha przenosi 
się na drugie tysiąclecie, kiedy wypełnia się 
bierzmowanie Polaków, co symbolizuje ko-
lejna ściana kolumny, na której widzimy św. 
Stanisława i dokonujące się w jego męczeń-
skiej śmierci bierzmowanie dziejów. Uzupeł-
nieniem kanonizacji Męczennika w 1253 r. 
w Asyżu były uroczystości w Krakowie 8 
maja 1254. Z tej okazji odbył się u grobu 
Stanisława zjazd ówczesnych elit kościelnych 
i politycznych rozbitego na dzielnice pań-
stwa, przyspieszający proces jedności Polski. 
Z obecnych wówczas książąt piastowskich jest 
zobrazowany na planie centralnym Bolesław 
Wstydliwy książę krakowski wraz z małżonką 
św. Kingą, powyżej św. Jacek Odrowąż i bł. 
Salomea jako czciciele św. Stanisława. Scenę 
bierzmowania wieńczą postaci dalszych trzech 
książąt: Przemysława I księcia wielkopolskie-
go, Ziemowita księcia mazowieckiego i Wła-
dysława księcia opolskiego.

Sakrament Eucharystii
Inspiracją z Pisma Świętego jest scena 

ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, kiedy z Jego 
przebitego boku rodzą się sakramenty Ko-
ścioła. Ponadto w górnej części obok krzy-
ża są Matka Boża oraz św. Jan ewangelista. 
Chrystus, z przebitymi stopami i dłońmi, jest 
już zmartwychwstały. Jest to paschalny Pan. 
Osoby pod krzyżem nie mają jeszcze świado-
mości misterium, jakie się dokonało. Obraz 

ofiary Boga–Człowieka wprowadza w dolną 
część kompozycji, a jest nią uczta euchary-
styczna. W artystycznej wizji trzeciego tysiąc-
lecia, którego patronem jest Jan Paweł II, cen-
trum stanowi Komunia święta. Papież udziela 
Ciało Pańskie młodej dziewczynie; towarzyszy 
jej rodzina, którą uosabia małżeństwo funda-
torów ołtarza: Piotr i Lucyna Skalscy. Postać 
studentki – nawiązującej do spotkania mło-
dzieży z Janem Pawłem II na Skałce – wyra-
ża bliski kontakt papieża Polaka z młodymi, 
który przekazuje moc zmartwychwstania pod 
postacią chleba. Świadkami sakramentu są też 
inni nam współcześni, pośród których może-
my rozpoznać księcia Stefana kard. Sapiehę, 
arcybiskupa krakowskiego oraz ks. Stefana 
kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, nie-
co wyżej św. Rafała Kalinowskiego, świadka 
prześladowań Polaków i patrona ruchu eku-
menicznego, św. Brata Alberta Chmielow-
skiego – personifikującego świat artystów. 
Poniżej odnajdziemy postać aktualnego arcy-
biskupa Krakowa, ks. Stanisława kard. Dziwi-
sza. W bezpośredniej bliskości ran na stopach 
Ukrzyżowanego, który okazuje się być Zmar-
twychwstałym, pozostaje osoba o. Andrzeja 
Napiórkowskiego, byłego przeora paulinów.

Ołtarz Trzech Tysiącleci stanowi wotum 
wdzięczności Bogu za Jego Opatrzność nad 
polskim Narodem, za zastępy świętych i bło-
gosławionych, żyjących na polskiej ziemi, za 
to, że zakorzenił się w niej Kościół i umacnia 
nas swymi sakramentami. Jest także świadec-
twem uwielbienia Trójjedynego Boga przez 
życie i posługę zakonników w białych habi-
tach w 700. rocznicę zatwierdzenia zakonu 
Św. Pawła I Pustelnika (1308–2008).
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Kardynał Stanisław Dziwisz
P

rzez ostatnich kilkadziesiąt 
lat uczestniczył we wszyst-
kich ważnych wydarzeniach 
z życia Kościoła w Polsce 
i na świecie. Jako kape-

lan w Krakowie i osobisty sekretarz 
w Watykanie towarzyszył św. Jano-
wi Pawłowi II przez 39 lat. Na czele 
Archidiecezji Krakowskiej stał 11 lat. 

Życiorys
Urodził się 27 kwietnia 1939 r. 

w Rabie Wyżnej. Jest synem Stani-
sława Dziwisza i Zofii z domu Bie-
larczyk. Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej w rodzinnej miejscowości 
oraz I Liceum Ogólnokształcące-
go im. Seweryna Goszczyńskiego 
w Nowym Targu, wstąpił do Wyż-
szego Seminarium Duchownego 
Archidiecezji Krakowskiej. Święce-
nia kapłańskie otrzymał 23 czerw-
ca 1963 r. w katedrze na Wawe-
lu z rąk ks. abpa Karola Wojtyły. 
W latach 1963–1965 sprawował 
obowiązki wikariusza w parafii pod 
wezwaniem Przemienienia Pańskie-
go w Makowie Podhalańskim. Zo-
stał skierowany na specjalistyczne 
studia z zakresu historii liturgiki 
na Wydziale Teologicznym w Kra-
kowie, które uwieńczone zosta-
ły pracą doktorską pt. „Kult św. 
Stanisława biskupa w Krakowie 
do soboru trydenckiego”. W paź-
dzierniku 1966 r. abp Karol Woj-
tyła mianował go swoim kape-
lanem. Ten urząd ks. Stanisław 
Dziwisz pełnił do wyboru metropo-
lity krakowskiego na Papieża. Jed-
nocześnie był wykładowcą liturgiki 
w Wyższym Instytucie Kateche-
tycznym w Krakowie, redaktorem 
pisma urzędowego krakowskiej 
Kurii Biskupiej pt. Notificationes 
e Curia Metropolitana Cracovien-
si, członkiem i sekretarzem Archi-
diecezjalnej Komisji Liturgicznej, 
członkiem Rady Kapłańskiej. Brał 
udział w pracach Komitetu Roku 
Świętego (1974–1975). Uczest-
niczył również w pracach Dusz-
pasterskiego Synodu Archidiecezji 
Krakowskiej (1972–1979).

Kapelan arcybiskupa 
Karola Wojtyły

Stanisław Dziwisz poznał Karola 
Wojtyłę na pierwszym roku Wyższe-
go Seminarium Duchownego w Kra-
kowie, uczestnicząc w jego wykła-
dach „Wstęp do filozofii”. Z jego 
rąk 23 czerwca 1963 roku przyjął 
święcenia kapłańskie. 8 październi-
ka 1966 został kapelanem arcybisku-
pa Wojtyły, a gdy ten został papieżem 
– został mianowany jego osobistym 
sekretarzem. Niemal czterdzieści lat 
towarzyszył Ojcu świętemu w posłu-
dze apostolskiej. 

W 2010 roku mówił: „Najwięk-
szą przygodą mojego życia jest to, 
że mogłem być i pracować u boku 
kardynała Karola Wojtyły, a potem 
Papieża Jana Pawła II przez trzydzie-
ści dziewięć lat. Wszystko zaczęło się 
prozaicznie pewnego dnia w 1966 

roku, kiedy poprosił mnie, bym zo-
stał jego sekretarzem. Miałem wtedy 
dwadzieścia siedem lat. Nie mogłem 
przypuszczać, że przez kilkadziesiąt 
lat, dzień po dniu, będę świadkiem 
życia, pracy, modlitwy i świętości 
człowieka, który wyrósł na jedne-
go z wielkich, duchowych liderów 
współczesnego świata”.

Sekretarz Jana Pawła II
Jako Osobisty Sekretarz Papieża 

w czasie całego pontyfikatu towarzy-
szył Ojcu Świętemu we wszystkich 
podróżach zagranicznych. Jego opa-
nowanie i przytomność umysłu spra-
wiły, że tuż po zamachu Jan Paweł 
II został szybko przetransportowany 
do Polikliniki Gemelli. W 1995 r. zo-
stał mianowany kanonikiem kapituły 

katedralnej we Lwowie. Rok później 
otrzymał godność protonotariusza 
apostolskiego de numero (był jedną 
z siedmiu osób, które miały upraw-
nienia do stwierdzania autentyczno-
ści podpisu papieskiego) i kanonika 
gremialnego kapituły metropolital-
nej w Krakowie.

7 lutego 1998 r. został miano-
wany biskupem tytularnym San Le-
one we włoskiej Kalabrii, oraz dru-
gim prefektem Domu Papieskiego. 
Sakry biskupiej udzielił mu Jan Pa-
weł II w Bazylice św. Piotra Rzymie 
19 marca w uroczystość św. Józefa 
Oblubieńca Najświętszej Marii Pan-
ny. Ojciec Święty w homilii wygło-
szonej w dniu konsekracji zwrócił 
się do swojego Osobistego Sekreta-
rza następującymi słowami:

„Mija 35 lat od dnia, kiedy w ka-
tedrze na Wawelu udzieliłem Ci, dro-
gi księże Stanisławie święceń kapłań-
skich. Po trzech latach mianowałem 
Cię moim kapelanem. Od początku 
mojego pontyfikatu stoisz wiernie 
u mego boku jako sekretarz, dzie-
ląc trudy i radości, niepokoje i na-
dzieje związane z posługą Piotrową. 
Dziś z radością wielbię Ducha Świę-
tego, który przez moje ręce udziela 
Ci sakry biskupiej. Jako drugi prefekt 
Domu Papieskiego, dzięki Twojemu 
bogatemu doświadczeniu, będziesz 
mógł świadczyć dobro wszystkim, 
którzy z racji posługi albo jako piel-
grzym przybywają do Następcy św. 
Piotra”.

Za swoją dewizę nowy biskup 
przyjął zawołanie Sursum corda! 
(W górę serca!). Jest to nawiązanie 
do słów Jana Pawła II wypowiedzia-
nych w Zakopanem pod Wielką Kro-
kwią 6 czerwca 1997 roku.

Kardynał Dziwisz mówił o so-
bie: „Jestem człowiekiem, którego 
nie ma”. Niezwykle lojalny i wier-
ny, nie opuszczał Papieża na krok. 

Towarzyszył mu zawsze i wszędzie: 
podczas spotkań oficjalnych i pry-
watnych, rozmów z głowami państw, 
wszystkich pielgrzymek i w czasie 
rekreacji. Z oddaniem troszczył się 
o komfort i potrzeby Ojca Święte-
go. W sposób dyskretny pomagał 
i wpierał nawet w najdrobniejszych 
i najzwyklejszych czynnościach: po-
daniu cieplejszego ubrania czy wy-
drukowanego przemówienia, przy-
pomnienia nazwiska zaproszonego 
gościa, podania ręki. Cieszył się cał-
kowitym zaufaniem Papieża. 

Był obecny przy śmierci Jana 
Pawła II. Został wykonawcą papie-
skiego testamentu. 

U boku świętego
„Ojciec Święty był i ciągle jest 

dla mnie ojcem. Ojcem, którego 
obecność bardzo czuję przy sobie. 
On mnie jakoś prowadzi. Do Rzy-
mu wyjechałem z nim, a teraz je-
stem tu i jest on ze mną” – mówił 
po śmierci Jana Pawła II.

Pytany o osobiste wspomnienia 
powiedział: „Przede wszystkim chcę 
podkreślić, że Ojciec Święty ni-
gdy nie tracił czasu. Wykorzystywał 
czas do maksimum i pod tym wzglę-
dem był perfekcjonistą. To był czło-
wiek ogromnej pracy intelektualnej. 
Każdy jego dzień był uporządkowa-
ny i zaplanowany. Praca, modlitwa, 
spotkania... Nawet czas przy posił-
kach był wykorzystywany na rozmo-
wy z zaproszonymi osobami. Jak od-
poczywał? Przede wszystkim czytał 
wiele książek. Były to książki z róż-
nych dziedzin, w różnych językach. 
Kiedyś powiedziałem do Papieża: 
‚Ojcze Święty, proszę może mniej 
czytać książek, niech Ojciec Święty 
sobie odpocznie’. A Papież odpowie-
dział, że właśnie jak czyta, to najle-
piej odpoczywa. Bardzo charaktery-
styczne dla Ojca Świętego było to, 

że miał podzielność uwagi. Na przy-
kład podczas wakacji w letniej re-
zydencji w Castel Gandolfo Ojciec 
Święty czytał jakąś poważną książkę, 
a w tym samym czasie ktoś na prośbę 
Papież czytał na głos lekką lekturę... 
On miał dar śledzenia różnych spraw 
w tym samym czasie. Nieraz, jeszcze 
w Polsce przed wyborem papieża, 
podczas różnych spotkań przeglądał 
książki, pisał teksty, listy. Niektórzy 
uważali, że nie słucha osób, które się 
wypowiadały. On je zaskakiwał, kie-
dy na zakończenie podsumowywał 
z niezwykłą precyzją wszystkie wy-
głaszane wypowiedzi. 

W swojej książce pt. U boku świę-
tego kardynał Stanisław Dziwisz 
pisze: „Żyłem u boku Świętego. 
Inaczej mówiąc, niemal przez czter-
dzieści lat, codziennie, widziałem 
z bliska świętość, o której zawsze 
myślałem, że taka powinna być. 
Dostrzegałem ją w tym człowieku, 
w jego tak bardzo głębokim, tak peł-
nym tajemnicy kontakcie, jaki miał 
z Bogiem. W jego głębokiej, a zara-
zem przejrzystej wierze. W jego od-
wadze, z jaką świadczył o prawdzie 
Chrystusa i wartości życia. I w jego 
miłości, z jaką zbliżał się do każde-
go człowieka, szanując jego godność. 
Widziałem świętość z bliska. Widzia-
łem świętość zwyczajną, wpisaną 
w codzienność, w obowiązku i trudy 
każdego dnia, w spotkania z ludźmi 
z całego świata, w wielkie publiczne 
ceremonie, a także w strzeżone za-
zdrośnie chwile osobistego życia du-
chowego. Później, po latach, widzia-
łem świętość zaznaczoną nieustannie 
krzyżem, jakim zresztą było całe ży-
cie Karola Wojtyły. Widziałem świę-
tość graniczącą z heroizmem”.

Metropolita Krakowski 
Po śmierci Ojca Świętego Jana 

Pawła II, 3 czerwca 2005 roku Pa-
pież Benedykt XVI mianował Arcy-
biskupa Stanisława Dziwisza Arcy-
biskupem Metropolitą Krakowskim. 
Podczas uroczystości św. Apostołów 
Piotra i Pawła abp Dziwisz otrzy-
mał z rąk Papieża paliusz czyli znak 
symbolizujący łączność metropoli-
ty ze Stolicą Apostolską. Oficjalne 
objęcie urzędu przez nowego me-
tropolitę nastąpiło w czasie uroczy-
stego ingresu do katedry wawelskiej 
27 sierpnia 2005 r. Kraków entuzja-
stycznie witał swego nowego paste-
rza. Na ulicach powiewały flagi bia-
ło–czerwone (polskie), biało–żółte 
(papieskie) i biało–niebieskie (ma-
ryjne). Na trasie uroczystej proce-
sji, którą postępował abp Dziwisz 
z Wawelu na Rynek, umieszczono 
jego herb oraz herby Jana Pawła II 
i Benedykta XVI. 

Swą pierwszą Mszę św. po ingre-
sie, abp Dziwisz odprawiał na ołta-
rzu u stóp Bazyliki Mariackiej, w tym 
samym miejscu, w którym stał ołtarz, 
przy którym liturgię sprawował Jan 
Paweł II w 1991 r. Korzystał z naj-
starszego, XV–wiecznego kielicha 
znajdującego się w skarbcu bazyliki.
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Żeń–szeń i Imbir 
– ZASTRZYK ENERGII 
I ODPORNOŚCI!
Mózg stale odbiera, przetwarza i  zachowuje mi-

liony informacji. By robić to  sprawnie potrzebuje 

przede wszystkim energii oraz składników, które 

go budują. Żeńsz–szeń zapewnia świetną kondy-

cję oraz zmniejsza zmęczenie, zaś imbir uodparnia 

i utrzymuje w formie organizm. W Cukierkach Żeń-

szeniowo–Imbirowych fi rmy Reutter zastosowano 

wysokiej jakości ekstrakty z żeń–szenia i imbiru. Płacisz? Bądź mądry i wymagaj 

wysoką jakość ! Fabryka Reutter jest gwarantem wysokiej jakości i oryginałów.

Cukierki Żeńszeniowo–Imbirowe renomowanej fi rmy Reutter 
są w aptekach i zielarniach, ok. 7,90 zł.

Dobry wybór!
Cukierki Aloesowe z Trawą Cytry-
nową renomowanej fi rmy Reutter 
zawierają naturalny ekstrakt z alo-
esu i olejek trawy cytrynowej.

To  idealne połączenie poleca-
ne przy obniżonej odporności, 
do  wspierania przewodu pokar-
mowego, wspomagania pamięci 
i koncentracji. Dostępne w apte-
kach i zielarniach. 

Cena 7,90 zł.

Pierwszorzędny dezodorant!
Super Deo jest niewielki,  
ale ma ogromną moc !
Firma Reutter poleca doskonały dezodorant z krystalicznej skały.  

Wystarcza aż na rok. Bezzapachowy, dla Pań i Panów.  

Skutecznie eliminuje przykry zapach potu.

Super Deo to wypróbowany 

oryginalny dezodorant!

Firma REUTTER GmbH/ Niemcy

Uwaga! – Nie zostawia plam!

Testowany dermatologicznie.

Cena: ok. 17 zł

W trakcie homilii nowy metropo-
lita krakowski abp Dziwisz wyznał: 
„Świadomość, że podejmuję wielkie 
dziedzictwo św. Stanisława, biskupa 
i męczennika oraz Jana Pawła II na-
pawa mnie lękiem. Z drżeniem ser-
ca pytam sam siebie, czy sprostam 
temu zadaniu”. Przyznał, że pocie-
sza go świadomość, że Bóg, wyzna-
czając człowiekowi zadania, daje 
mu wystarczające łaski, aby mógł 
je wypełnić: „Proszę was, módlcie 
się, bym był – jak pisał Jan Paweł II 
– ogniwem mocnym”. I dodał: „Dziś 
staję przed wami jako wasz brat, ale 
również z woli Jezusa Chrystusa jako 
wasz pasterz. Posługę tę powierzył 
mi obecny nasz Papież Benedykt 
XVI, który mianował mnie biskupem 
krakowskim. W tej szczególnej chwili 
pragnę wyznać mu wdzięczność, od-
danie i pełne posłuszeństwo”.

24 marca 2006 r. podczas kon-
systorza abp. Dziwisz otrzymał god-
ność kardynalską (kościół tytularny 
Santa Maria del Popolo na Pizza del 
Popolo w Rzymie).

Kardynał Dziwisz jest Wielkim 
Kanclerzem Uniwersytetu Papieskie-
go Jana Pawła II w Krakowie, człon-
kiem czterech dykasteriów (czyli 
urzędów administracyjnych) w Wa-
tykanie: Kongregacji ds. Wychowa-
nia Katolickiego, Papieskiej Rady 
ds. Środków Społecznego Przeka-
zu, Papieskiej Rady ds. Świeckich 
i Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa 
Służby Zdrowia. W Kościele polskim 
pełni funkcję przewodniczącego Ko-
misji Duchowieństwa, przewodni-
czącego Zespołu KEP ds. wizyty 
Ojca Świętego w Polsce w 2016 r., 
i członka Rady Stałej Konferencji 
Episkopatu Polski.

Droga Papieża Polaka 
na ołtarze

Proces beatyfikacyjny i kanoni-
zacyjny Jana Pawła II rozpoczął się 
już podczas pogrzebu Papieża Po-
laka. Wierni zgromadzeni na Pla-
cu św. Piotra w Watykanie 8 kwiet-
nia 2005 roku wznosili transparenty 
z napisem: santo subito (wł. „święty 
natychmiast”). W ten sposób doma-
gali się od przyszłego papieża, jesz-
cze przed jego wyborem, aby nie-
zwłocznie po rozpoczęciu nowego 
pontyfikatu podjął procedurę zmie-
rzającą do kanonizacji Jana Pawła II. 

Już 13 maja 2005 roku papież 
Benedykt XVI ogłosił, że nie widzi 
przeszkód, aby proces beatyfikacyjny 
Jana Pawła II rozpoczął się natych-
miast, bez zachowania wymagane-
go pięcioletniego okresu. Formal-
nie proces rozpoczął się 28 czerwca 
2005, kiedy zaprzysiężeni zostali 

członkowie trybunału beatyfikacyj-
nego. Postulatorem procesu został 
ksiądz Sławomir Oder. 

19 grudnia 2009 papież Benedykt 
XVI podpisał dekret o uznaniu he-
roiczności cnót Jana Pawła II. Roz-
poczęło się dochodzenie dotyczące 
cudu uzdrowienia przypisywanego 
wstawiennictwu polskiego papieża: 
niewytłumaczalnego z medycznego 
punktu widzenia nagłego ustąpienia 
objawów zaawansowanej choroby 
Parkinsona u francuskiej zakonnicy 
Marie Simon–Pierre Normand. 14 
stycznia 2011 Papież Benedykt XVI 
podpisał dekret o cudzie, wyznaczył 
na dzień 1 maja 2011 beatyfikację 
papieża Jana Pawła II, której doko-
nał osobiście w Watykanie na placu 
św. Piotra. 

Podczas uroczystego zamknięcia 
prac trybunału rogatoryjnego (po-
mocniczego) w procesie beatyfika-
cyjnym Jana Pawła II, kard. Stani-
sław Dziwisz powiedział: „Zanim 
sługa Boży wezwał nas, abyśmy 
otworzyli na oścież drzwi Chrystu-
sowi, on sam wpierw te drzwi Mu 
otworzył – i to od najwcześniejszych 
lat swego dzieciństwa. To otwieranie 
drzwi Chrystusowi trwało do końca 
życia, aż do całkowitego upodob-
nienia się do Zbawiciela; aż do owej 
chwili, w której Ojciec niebieski 
otworzył wiernemu Słudze drzwi 
swojego domu”.

5 lipca 2013 papież Franciszek 
wydał dekret w sprawie cudu za 
wstawiennictwem bł. Jana Pawła II. 
Cudem tym było niewytłumaczal-
ne z punktu widzenia medyczne-
go uzdrowienie kobiety z Kostary-
ki, Floribeth Mora Diaz, cierpiącej 
na nieoperacyjnego tętniaka mó-
zgu. Floribeth, oglądając w telewizji 
beatyfikację Jana Pawła II, zaczęła 
do niego się modlić, po czym dozna-
ła nagłego uzdrowienia. 

27 kwietnia 2014 r., w Niedzielę 
Miłosierdzia Bożego, papież Fran-
ciszek podczas uroczystej Mszy św. 
na placu świętego Piotra przy kon-
celebrze emerytowanego papieża Be-
nedykta XVI włączył w poczet świę-
tych Kościoła katolickiego bł. Jana 
Pawła II i bł. Jana XXIII. W uroczy-
stości uczestniczyło wiele zagranicz-
nych delegacji, w tym także z Polski. 
Papież Franciszek ogłosił św. Jana 
Pawła II patronem rodzin.

Po uroczystości kard. Stanisław 
Dziwisz mówił: „Jan Paweł II no-
sił w sobie Bożą iskrę, i dlatego 
innych inspirował, zapalał, pory-
wał, mobilizował, angażował. Mo-
żemy mnożyć podobne słowa. Dla 

Czcigodnemu Księdzu Kardynałowi Stanisławowi 
Dziwiszowi z okazji 80. urodzin życzymy obfitości 

łask Bożych oraz opieki Matki Bożej na każdy dzień 
kapłańskiej drogi.

Redakcja Szlak Wiary
Dokończenie na str. 12
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Kardynał Stanisław Dziwisz

iluż milionów chrześcijan na ca-
łym świecie stał się przewodnikiem 
na ich drogach wiary, nadziei i mi-
łości!”. I dodał: „Każdy może i po-
winien nosić w sobie Bożą iskrę mi-
łosierdzia oraz rozpalać ją wśród 
najbliższych. Powinniśmy tą iskrą 
zapalić całą naszą Ojczyznę, aby 
było w niej więcej miłosierdzia, 
więcej braterstwa, więcej solidar-
ności, więcej zgody i prostej, ludz-
kiej życzliwości. Nie marnujmy 
więc czasu i życia na jałowe spory, 
na niechęci i urazy”. Po czym we-
zwał: „Kanonizacja Jana Pawła II 
zobowiązuje!” i zaapelował, by Po-
lacy w życiu osobistym, społecznym 
i politycznym dorastali do ideałów, 
na które wskazywał Jana Paweł II, 
bo dopiero wtedy jego kanonizacja 
będzie miała głęboki sens.

Centrum Jana Pawła II „Nie 
lękajcie się!”

Z inicjatywy kardynała Dziwi-
sza powstało w Krakowie Centrum 
Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, któ-
re ma na celu upowszechnianie na-
uczania Ojca Świętego Jana Pawła II 
poprzez działalność naukową, edu-
kacyjną i społeczną. Centrum po-
wstało obok Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie–Łagiewni-
kach oraz terenów po dawnej fabry-
ce „Slovay”, gdzie podczas II wojny 
światowej pracował młody student 
Karol Wojtyła. Centrum znajduje się 
na terenie tzw. „Białych Mórz”. Jest 
najważniejszym w Polsce i na świe-
cie ośrodkiem żywej pamięci osoby 
i dzieła Papieża Polaka. To ducho-
wy kościół św. Jana Pawła II, wo-
tum dziękczynne narodu polskiego 
oraz wszystkich ludzi dobrej woli, 
którym bliska była Osoba i dzie-
ło Jana Pawła II bez względu na ich 
narodowość i wyznanie. Przekazana 

przez Papieża Polaka spuścizna my-
śli, postaw, wyborów, a zwłaszcza 
umiejętność jednoczenia ludzi wo-
kół wspólnego dobra – stanowią 
bezcenną wartość nie tylko naszego 
pokolenia. Jego świadectwo mądro-
ści i dojrzałości pomaga nam także 
dzisiaj zachowywać tożsamość i god-
ność, umacniać jedność, strzec wia-
ry i chrześcijańskiej kultury.

W Centrum Jana Pawła II znaj-
dują się Sanktuarium św. Jana Paw-
ła II, Centrum Wolontariatu, Nie-
publiczny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli, Uniwersytet Trzeciego 
Wieku im. Jana Pawła II, Centrum 
Pielgrzymkowe Franciszkańska 3, 
Szkoła Modlitwy Jana Pawła II, 
Ruch modlitewny „Adoremus” oraz 
Instytut Dialogu Międzykulturowe-
go im. Jana Pawła II.

Światowe Dni Młodzieży 
Kraków 2016

Kiedy Papież Franciszek ogłosił 
Kraków gospodarzem Światowych 
Dni Młodzieży w 2016 r. podczas 
Mszy św. w Rio de Janeiro na za-
kończenie 28. zlotu młodych kato-
lików z całego świata, wiadomość 
ta wywołała aplauz ok. trzech mi-
lionów pielgrzymów ze 190 kra-
jów, w tym z Polski. Gdy tylko pa-
pież wymienił nazwę „Kraków”, 
Polacy ubrani w biało–czerwone ko-
szulki dali upust radości oklaska-
mi i tańcem. 

„Kraków na nowo staje się mia-
stem młodości” – powiedział kardy-
nał Stanisław Dziwisz, nie kryjąc ra-
dości z decyzji papieża Franciszka. 
– „Kraków się otwiera, będzie się ra-
dował z przyjazdu młodzieży z ca-
łego świata, zrobimy wszystko, by 
przyjąć Was w sposób godny i ser-
deczny” – mówił metropolita kra-
kowski. Kardynał Dziwisz podkreślił, 
że Światowe Dni Młodzieży łączą 
się zawsze z postacią Jana Pawła II.

Swoją obecność w Polsce w 2016 
roku potwierdził papież Franciszek. 
– „Potrzeba nam jego osoby i jego 
nauki, aby Kościół był bardziej pro-
sty, bardziej związany z człowie-
kiem, zwłaszcza ubogim. Ważne, 
by Kościół przez swoją prostotę 
ukazywał piękno Ewangelii” – mó-
wił kardynał Dziwisz. Metropolita 
krakowski wydał również pisemne 
oświadczenie, w którym podkreślił, 
że Światowe Dni Młodzieży w Pol-
sce będą kontynuacją dziedzictwa 
Jana Pawła II. Wyraził wdzięczność 
p apieżowi Franciszkowi za wybór 
Krakowa. Napisał, że swoją decy-
zją Ojciec Święty „spełnił pragnie-
nie tak wielu młodych ludzi, którzy 
od dawna chcieli świętować swoją 
wiarę w ojczyźnie i mieście Karo-
la Wojtyły”. 

Światowe Dni Młodzieży w Kra-
kowie zgromadziły ponad 2 miliony 
osób z całego świata i przyniosły sze-
reg korzyści zwłaszcza dla młodzie-
ży, będącej głównym organizatorem 
ŚDM w swoich parafiach i wspólno-
tach. Młodzi ludzie podczas przygo-
towań uczyli się pracy zespołowej, 
aktywnego działania na rzecz wspól-
noty chrześcijańskiej, pokoju, sze-
rzenia idei miłosierdzia. ŚDM to tak-
że nauka wielokulturowości i miłości 
do bliźniego oraz okazja do ukazania 
światu siły polskiego Kościoła, jego 
energii, radości i dynamizmu. 

Światowe Dni Młodzieży w 2016 
roku były połączone z obchodami 
1050. rocznicy Chrztu Polski.

Dziękujemy!
Kardynał Stanisław Dziwisz pod 

koniec stycznia 2017 r. skończył 
swą posługę Metropolity Krakow-
skiego. Ogarnijmy modlitwą jego 
osobę. Dziękujemy Księdzu Kardy-
nałowi Stanisławowi Dziwiszowi za 
lata pełnienia przez Niego pasterskiej 
posługi, za głoszenie Słowa Bożego, 

sprawowanie Eucharystii, udziela-
nie sakramentu bierzmowania, ka-
płaństwa, za serdeczność i dobroć 
dla kapłanów, osób konsekrowanych 
i świeckich, za niezliczone spotkania 
modlitewne. Ksiądz Kardynał pełnił 
swoją posługę w parafiach, w domach 
zakonnych, sanktuariach, na szlakach 
pielgrzymek. Był otwarty na rodzi-
ny, młodzież, samotnych i chorych, 
na ruchy religijne i wspólnoty apostol-
skie, na ludzi nauki i kultury. Trud-
no jest wymienić wszystkie działa-
nia, miejsca, grupy i osoby, których 
Ksiądz Kardynał przyjął, wsparł jako 
Ojciec i Pasterz swoim słowem i mo-
dlitwą. Dziękujemy za Jego trwanie 
z nami i pośród nas. Za to, że starał 
się, aby dom biskupa był domem du-
chownych i świeckich, a diecezja sta-
wała się coraz bardziej rodziną. Na-
sza wdzięczność obejmuje nie tylko 
11 lat służby w Krakowie, ale także 
27 lat, które Ksiądz Kardynał Stani-
sław Dziwisz przeżył u boku świę-
tego Jana Pawła II. Przez wszystkie 
te lata przybliżał postać i nauczanie 
Świętego Rodaka. Razem cieszyli-
śmy się beatyfikacją i kanonizacją Pa-
pieża z Krakowa. Dziękujemy rów-
nież za Centrum Jana Pawła II Nie 
lękajcie się – szczególne dzieło Księ-
dza Kardynała. Świątynia ta stanowi 
znak wdzięczności za osobę, świę-
tość, papieską służbę, miłość do Kra-
kowa i Ojczyzny Ojca Świętego. Na-
sze dziękczynienie obejmie również 
wielkie dzieło modlitwy i świadectwa, 
jakim były Światowe Dni Młodzieży 
w Krakowie. Dziękując za każde do-
bro, módlmy się o zdrowie i siły dla 
Księdza Kardynała, by mógł jeszcze 
przez wiele lat być świadkiem Chry-
stusa, przedłużeniem życia i posługi 
świętego Jana Pawła II.

Ciekawostki
Za życia wystawiono ks. kardy-

nałowi Stanisławowi Dziwiszowi 

dwa pomniki, na których został 
przedstawiony w towarzystwie Jana 
Pawła II – w Zakopanem na Krzep-
tówkach oraz w Rabie Wyżnej. Jego 
wizerunek widnieje także na pła-
skorzeźbie przy Ołtarzu Trzech Ty-
siącleci, znajdującego się na terenie 
klasztoru paulinów w Krakowie.

Kardynał Stanisław Dziwisz jest 
Wielkim Kanclerzem Uniwersyte-
tu Papieskiego Jana Pawła II (daw-
niej Papieska Akademia Teologiczna 
w Krakowie). 

Otrzymał osiem doktoratów ho-
noris causa uniwersytetów w Polsce 
i zagranicą. 

Otrzymał kilkadziesiąt tytułów 
i odznaczeń, m.in. Krzyż Koman-
dorski Orderu Odrodzenia Polski, 
Wielki Krzyż Konwentualny Ka-
pituły Zakonu Kawalerów Maltań-
skich, Krzyż Wielki Orderu Odro-
dzenia Polski.

Jest autorem kilku książek, m.in: 
„Kult św. Stanisława biskupa w Kra-
kowie do Soboru Trydenckiego”, 
„Dotknąłem tej tajemnicy”, „Miło-
ścią mocni”, „Pielgrzym miłości”, 
„U boku Świętego. Rozmowa z Gian 
Franco Svidercoschim” oraz „Świa-
dectwo”, na podstawie której po-
wstał scenariusz filmu o tym samym 
tytule. Premiera filmu miała miejsce 
w 2008 r. 

 Kard. Dziwisz posiada również 
honorowe obywatelstwo: Zakopane-
go, Wadowic, Nowego Targu, gmi-
ny Pelplin, Krosna, Mszany Dolnej, 
gminy Opoczno, Starego Sącza, 
Lidzbarka Warmińskiego, Krakowa, 
Międzyrzeca Podlaskiego, Wieliczki 
oraz argentyńskiego Buenos Aires. 

DOMINIKA WESÓŁ

oprac. na podstawie: 

diecezja.pl; ekai.pl; janpawel2.pl

Zdjęcia Kardynała Stanisława Dziwisza 

z Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.  

Mazur/episkopat.pl

Dokończenie ze str. 11
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Czytania: Dz 20, 17–18a. 28–32. 
36; Rz 8, 31b–39; J 10, 11–16

Drodzy Bracia i Siostry!

1. Odczytana przed chwilą 
Ewangelia o dobrym pasterzu 

pozwala nam spojrzeć na życie, służ-
bę i męczeńską śmierć krakowskie-
go biskupa Stanisława przez pryzmat 
wyjątkowego Pasterza, jakim był Je-
zus Chrystus. On sam wprost powie-
dział o sobie, że jest dobrym paste-
rzem i wyjaśnił nam, co to oznacza.

Dobry pasterz, po pierwsze, zna 
wszystkie swoje owce i one go zna-
ją. One nie są dla niego anonimową 
masą. Rozpoznaje każdą jako swoją i 
każda z nich rozpoznaje w nim prze-
wodnika, opiekuna i obrońcę. Czują 
się przy nim bezpiecznie, bo wiedzą, 
że nie opuści ich w chwili zagroże-
nia, wobec nadchodzących wilków. 
Ten prosty obraz przybliża nam po-
stawę Jezusa, który zna rysy twa-
rzy każdego z nas i zna nas po imie-
niu. Co więcej, słysząc, że nas zna, 
uświadamiamy sobie, że nas po pro-
stu kocha, zgodnie z logiką biblijne-
go języka, w którym „znać” znaczy 
jednocześnie „kochać”.

Po drugie, dobremu pasterzowi 
do tego stopnia zależy na owcach, 
że gotów jest oddać za nie swoje ży-
cie. Owce są jego własnością i dla-
tego – w przeciwieństwie do najem-
nika – nie ucieka, ale je broni przed 
rozproszeniem i utratą życia. Wie-
my, że te słowa Jezusa zapowiadały 
zbawczą rzeczywistość – Jego śmierć 
i zmartwychwstanie, aby rozproszo-
ne przez grzech dzieci Boże zgroma-
dzić w jedno i wprowadzić je w prze-
strzeń wiecznego życia.

Po trzecie, dobry pasterz, którym 
jest Jezus Chrystus, nikogo nie wy-
klucza. W Jego owczarni jest miej-
sce dla wszystkich. Również dla tych, 
którzy Go nie znają, którzy nie przy-
znają się do Niego, którzy uważają, 
że mogą ocalić swój los na własną 
rękę. W Sercu Jezusa – Dobrego Pa-
sterza – jest miejsce dla wszystkich. 
Powiedział wprost: „Mam także inne 
owce, które nie są z tej owczarni. I te 
muszę przyprowadzić i będą słuchać 
głosu mego, i nastanie jedna owczar-
nia, jeden pasterz” (J 10, 16). Tak 
stanie się u kresu dziejów.

2. Biskup Stanisław ze Szcze-
panowa, na początku dru-

giego stulecia zakorzeniania się 
wiary chrześcijańskiej na polskich 
ziemiach, okazał się wyjątkowo do-
brym pasterzem. Wpatrując się w 
niedościgły wzór Najwyższego Pa-
sterza, zrozumiał bezbłędnie, czego 
oczekuje od niego Chrystus, powie-
rzając mu pasterską odpowiedzial-
ność za młody Kościół krakowski.

Biskup Stanisław głosił powie-
rzonemu mu ludowi Bożemu Ewan-
gelię – Dobrą Nowinę o zbawieniu. 
Jednocześnie ukazywał drogę pro-
wadzącą do zbawienia, a na tej dro-
dze zwracał uwagę na drogowska-
zy, którymi są Boże przykazania. 

Pomagają one człowiekowi nie scho-
dzić z drogi, nie błądzić, ale zmie-
rzać bezpiecznie do celu. Streszcza-
jące wszystkie prawa i najważniejsze 
przykazanie miłości Boga i bliźnie-
go wytycza drogę, jaką możemy i 
powinniśmy kroczyć. Jest to droga 
prawości i sprawiedliwości, solidar-
ności i miłosierdzia. Jest to droga dla 
wszystkich, a tym bardziej dla tych, 
którzy w społeczności sprawują wła-
dzę i ponoszą szczególną odpowie-
dzialność za dobro wspólne.

3. Konflikt, do jakiego doszło 
między młodym biskupem i 

królem Bolesławem dotyczył właśnie 

tej rzeczywistości. Pasterz krakow-
ski znał i kochał swoje owce. Znał 
swoje obowiązki. Głosił prawdę 
Bożą, nauczał cierpliwie Bożych 
przykazań, a one w równym, a być 
może w jeszcze większym stopniu 
obowiązywały władcę, odnosząc się 
ponadto do sposobu sprawowania 
przez niego rządów. Dlatego, gdy 
okazało się, że król narusza spra-
wiedliwość, biskup w imieniu Ewan-
gelii upomniał się o dobro powie-
rzonych mu owiec. Stanął w ich 
obronie. Zapłacił za to najwyższą 
cenę przelanej krwi.

To przejmujące wydarzenie tak 
bardzo wstrząsnęło sumieniami 

ludzi zamieszkujących naszą zie-
mię, że po dziewięciuset czterdzie-
stu latach nadal przemawia do nas 
ewangelicznym językiem ofiarnej 
miłości pasterza, który dał życie za 
owce. Odważna postawa i męczeń-
ska śmierć biskupa stała się funda-
mentem ładu moralnego w naszej 
ojczyźnie.

Święty Stanisław wskazał jedno-
znacznie wszystkim pasterzom, jak 
należy służyć narodowi. Próby pod-
porządkowania Kościoła i jego pa-
sterzy sprawującym władzę nie są 
czymś nowym, o czym nas przeko-
nuje historia. Jednakże Kościół i jego 
pasterze wtedy najlepiej służą naro-
dowi, gdy przemawiają w imieniu 
Ewangelii, nie ulegając koniunktu-
ralnie wpływom władzy.

Święty biskup Stanisław wska-
zał nam, że nie tędy droga. Dro-
gą jest zdrowa autonomia państwa 
i Kościoła, a jednocześnie życzliwa 
współpraca tych dwóch rzeczywisto-
ści, bo służą temu samemu człowie-
kowi. To wszystko zapisane jest w 
obecnej Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, a jednocześnie w konkorda-
cie zawartym przez Polskę ze Stoli-
cą Apostolskim w czasie pontyfikatu 
Jana Pawła II. Dlatego pojawiają-
ce się postulaty radykalnej świecko-
ści państwa i separacji Kościoła od 
państwa w naszym kraju są nieporo-
zumieniem. Chrońmy wspólne dobro 
Polski wspólnymi siłami. Łączmy, a 
nie dzielmy Polaków.

4. Czterdzieści lat temu Kościół 
powszechny otrzymał odważ-

nego i gorliwego pasterza. Z tej 
królewskiej katedry na początku 
października 1978 roku, ówczesny 
Metropolita krakowski, kolejny na-
stępca św. Stanisława, wyruszył na 
konklawe, podczas którego został 
wybrany Biskupem Rzymu i paste-
rzem całego Kościoła. To wydarze-
nie stało się jednym z najważniej-
szym w dziejach naszego narodu, 
miało i nadal ma swoje dalekosięż-
ne konsekwencje.

Za kilka tygodni obchodzić bę-
dziemy czterdziestą rocznicę pierw-
szej wizyty Jana Pawła II w ojczyź-
nie. Chciał przyjechać wcześniej, by 
być w Krakowie 8 maja, na obchody 

dziewięćsetnej rocznicy śmierci św. 
Stanisława, które sam przygotowy-
wał. Ale ówczesnej władzy święty Bi-
skup Męczennik przeszkadzał, bo był 
symbolem jednoznacznych wartości 
i postaw. Dlatego wizyta Ojca Świę-
tego została przesunięta na czerwiec. 
Wiemy, jakie obfite owoce przyniosła 
papieska wizyta nie tylko dla Kościo-
ła, ale dla całej Polski. Pontyfikat św. 
Jana Pawła II zaowocował wolnością 
i suwerennością naszej ojczyzny oraz 
pozostałych krajów naszej części Eu-
ropy. Warto o tym pamiętać.

5. Drogie siostry, drodzy bra-
cia, odważna, jednoznaczna 

postawa św. Stanisława przypomina 
nam, że każda i każdy z nas, w kon-
tekście swojego życiowego powoła-
nia, zadań i obowiązków, powołany 
jest do dawania świadectwa wierno-
ści Ewangelii. Były w dziejach Pol-
ski czasy, gdy za to świadectwo trze-
ba było płacić wysoką cenę. Dzisiaj, 
gdy tak bardzo nagłaśnia się słabo-
ści Kościoła i jego pasterzy, naszym 
pokornym świadectwem powinna 
być prawość życia, przejrzystość in-
tencji, postaw i działania, bezintere-
sowność służby. Nikt i nic nas z tego 
nie zwolni.

Niech nam zawsze towarzyszą 
słowa św. Pawła, skierowane do 
wszystkich pokoleń uczniów ukrzy-
żowanego i zmartwychwstałego 
Pana: „Jeżeli Bóg z nami, któż prze-
ciwko nam?”(Rz 8, 31) Tymi słowa-
mi kierowało się pokolenia naszych 
rodaków na przestrzeni dziejów, za-
pisanych w murach tej królewskiej 
katedry.

Z wiarą i ufnością powierzmy 
Bogu wszystkie sprawy Kościoła i 
naszej Ojczyzny. Niech będzie kra-
iną dobra i miłości, sprawiedliwości 
i miłosierdzia, ofiarnej pracy i soli-
darności. Powierzmy Panu ludzkich 
dziejów nas samych. I prośmy o orę-
downictwo u Bożego tronu św. Bi-
skupa i Męczennika Stanisława i 
jego następcy i Papieża – św. Jana 
Pawła II.

Amen!
STANISŁAW KARD. DZIWISZ

FOT. DAWID BUJAS OFMCONV BIURO PRASOWE 

ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ WWW.DIECEZJA.PL

Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika
Katedra Wawelska, 8 maja 2019r.
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Wprowadzenie
Sanktuarium Matki Bożej Fa-

timskiej w Trzebini należy do gru-
py najważniejszych ośrodków kul-
tu Fatimskiej Pani w Polsce. W maju 
1950 roku rozpoczęto w nim od-
prawianie „nocy fatimskich” – ca-
łonocnych nabożeństw fatimskich, 
na które przybywają setki pielgrzymi 
z wielu zakątków Polski. W 1962 r. 
do salwatoriańskiej świątyni spro-
wadzono z Fatimy figurę Matki Bo-
żej Fatimskiej. Figura ta, w dniu 13 
września 1997 r. została uroczyście 
ukoronowana papieskimi koronami 
przez ks. kard. Franciszka Machar-
skiego. W zespole sanktuaryjnym 
znajduje się także pierwszy dom za-
konny Towarzystwa Boskiego Zba-
wiciela – księży salwatorianów.

Położenie
Trzebinia – miasto położone 

na pograniczu Rowu Krzeszowic-
kiego, Wyżyny Olkuskiej oraz Pa-
górów Jaworznickich, około 35 km 
na zachód od centrum Krakowa.

Historia sanktuarium
Historia zespołu klasztorno–ko-

ścielnego salwatorianów w Trzebi-
ni rozpoczyna się w pierwszych la-
tach XX wieku. W 1900 r. przybyli 
do Krakowa trzej salwatorianie ks. Al-
fred Zacharzowski, ks. Cezary Woj-
ciechowski oraz ks. Honory Bugiel, 
celem założenia pierwszego domu 
zakonnego na ziemiach polskich. 
Rok później, ks. kard. Jan Puzy-
na wydał pozwolenie na założenie 
pierwszej placówki salwatoriańskiej 
w Trzebini. Oficjalnie otwarcie domu 
zakonnego Towarzystwa Boskiego 

Zbawiciela nastąpiło 1 lipca 1903 r. 
W 1909 r. salwatorianie rozpoczę-
li budowę kościoła. Kamień węgiel-
ny pod budowę świątyni poświęcono 
w dniu 26 czerwca 1910 r. Budowa 
i upiększanie kościoła trwały jednak 
przez kolejne dziesięciolecia, a wpływ 
na to miała zawierucha dwóch wo-
jen światowych i trudne powojenne 
lata komunizmu. W 1928 r. z inicja-
tywy Sługi Bożego ks. Chryzostoma 
Małysiaka zbudowano przy klasz-
torze pierwszy w Polsce dom reko-
lekcyjny, który funkcjonuje do dnia 
dzisiejszego w ramach Centrum For-
macji Duchowej. Warto podkreślić, 
że w ośrodku tym, w dniach od 30 
maja do 3 czerwca 1938 r. rekolek-
cje zamknięte odbył abiturient Karol 
Wojtyła. To tu – jak wspominał Jan 
Paweł II – rodziło się jego powoła-
nie do kapłaństwa. Ks. Karol Woj-
tyła wielokrotnie odwiedzał dom re-
kolekcyjny i sanktuarium w Trzebini 
jako metropolita krakowski. 

Początki kultu Matki Bożej Fa-
timskiej w Trzebini sięgają 13 maja 
1950 r. Wówczas to ks. Konstanty 
Szarek kończąc rekolekcje dla świec-
kich, zaproponował wiernym, aby 
pozostali na całą noc na przed gro-
tą na czuwaniu – modląc się i wy-
nagradzając Niepokalanemu Sercu 
Maryi grzechy świata. Było to pierw-
sze czuwanie fatimskie w Trzebini. 
Od tego dnia, w sobotę po 13 dniu 
miesiąca, w okresie od maja do paź-
dziernika, w sanktuarium groma-
dzą się wierni na całonocnych czu-
waniach fatimskich o charakterze 
modlitewno–pokutnym.

W 1962 r. ks. Alfons Ślu-
sarczyk sprowadził z Fatimy 

do Trzebini figurę Matki Bożej Fa-
timskiej. W 1967 r. rzeźbę umiesz-
czono w specjalnej kaplicy. W dniu 
10 czerwca 1983 r., odbyła się kon-
sekracja kościoła pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, której dokonał ks. 
kard. Franciszek Macharski. Wzra-
stający ruch pielgrzymkowy stał się 
również podstawą do podjęcia starań 
o ustanowienie sanktuarium i ko-
ronację figury. Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej zostało utworzone 
dekretem ks. kard. Franciszka Ma-
charskiego z dnia 13 maja 1997 r. 
– w 80. rocznicę objawień fatim-
skich. W tym dniu również ks. kard. 
Macharski dokonał koronacji na pra-
wie papieskim figury Pani Fatimskiej 
czczonej w sanktuarium.

W listopadzie 2011 roku ks. 
Piotr Żydek SDS rozpoczął stara-
nia o nadanie kościołowi tytułu ba-
zyliki. W dniu 31 stycznia 2013 r. 
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscy-
pliny Sakramentów, na mocy upra-
wień udzielonych przez papieża Be-
nedykta XVI wyraziła zgodę, aby 
świątynię sanktuaryjną w Trzebini 
podnieść do godności bazyliki mniej-
szej wraz ze wszystkimi prawami 
i przywilejami liturgicznymi jej przy-
sługującymi. Radość duszpasterzy, 
parafian i pielgrzymów z tego wy-
różnienia została niestety przerwa-
na bardzo smutnym zdarzeniem. 
W nocy z 7/8 czerwca 2013 roku 
dokonano bowiem profanacji figu-
ry Matki Bożej Fatimskiej. Sprawcy 
poważnie uszkodzili figurę próbując 
zerwać z niej koronę. W dniu 21 lip-
ca 2013 roku odnowiona figura Pani 
Fatimskiej i korona zostały ponownie 
poświęcone. Uroczystości nadania 

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini
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Adres i kontakt
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini, Bazylika Mniejsza
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. B. Głowackiego 3, 32–450 Trzebinia, Tel. +48 668 829 119
E–mail: bazylika.trzebinia@o2.pl, www.trzebinia.salwatorianie.pl

Opieka duszpasterska w sanktuarium – salwatorianie 
(Towarzystwo Boskiego Zbawiciela)
Kustosz sanktuarium – ks. Piotr Żydek SDS

Przynależność administracyjna
woj. małopolskie; powi at chrzanowski, siedziba gminy miejsko–wiejskiej 
Trzebinia.

Przynależność kościelna
Archidiecezja krakowska; dekanat: Trzebinia; parafia: Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Trzebini

Od 1997 roku 

na religijnym szlaku

Zapraszamy 

na stronę internetową 

www.pielgrzym.com.pl
Cała rodzina czyta 
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CHRYSTUS 
ZMARTWYCHWSTAŁ!

Misteria Męki 
Pańskiej w Kalwarii 

Zebrzydowskiej

Dzięki Twojej pomocy finansowej czasopismo „Szlak 
Wiary” dotrze do wielu ludzi i miejsc. Wielkość nakładu 
zależy od wsparcia darczyńców. Zapraszamy każdego 
do materialnego wsparcia funduszu wydawniczego 
czasopisma „Szlak Wiary”. Drogi Czytelniku aktualnie 
możesz dokonywać wpłat na konto:

Wydawnictwo „TA i TA” 
ul. Zakopiańska 176 B/1, 30–435 Kraków
nr konta: 90 1240 1444 1111 0010 6194 9132
z dopiskiem”: fundusz wydawniczy „Szlak Wiary”.

Dziękujemy za każdy datek!

Drogi Czytelniku włącz się w ewangelizację!

www.szlakwiary.pl

Od 1997 roku 

na religijnym szlaku

Zapraszamy 

na stronę internetową 

www.pielgrzym.com.pl
Cała rodzina czyta 
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KRAKOWSKA PIELĘGNIARKA
HANNA CHRZANOWSKA BŁOGOSŁAWIONĄ

Beatyfi kacja 28 kwietnia 2018r.

ŚWIĘTA SIOSTRA FAUSTYNA 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II 
miłośnik modlitwy różańcowej

P A

Od 1997 roku 

na religijnym szlaku

Zapraszamy 

na stronę internetową 

www.pielgrzym.com.pl
Cała rodzina czyta 
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40. ROCZNICA WYBORU JANA PAWŁA II
HISTORIA NIEZWYKŁEGO CZŁOWIEKA

Powołanie do małżeństwa

Miłość rodzi się 
z patrzenia

Śmierć z miłości 
do Chrystusa

AWŁA II
OWIEKA

Powwwoołłaaanniie e ddo małżeństwa

Od 1997 roku 

na religijnym szlaku

Zapraszamy 

na stronę internetową 

www.pielgrzym.com.pl
Cała rodzina czyta 
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Spotkania 
Świętojańskie

Święta 
Urszula Ledóchowska

Święty 
Stanisław Kostka

Święty 
Antoni Padewski

Msze święte
Niedziele i święta – godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 i 18.00 
Dni powszednie – godz. 7.00 i 17.00 (w okresie obowiązywania czasu zi-
mowego), 18.00 (w okresie obowiązywania czasu letniego) 

Odpusty i uroczystości
Odpust parafialny: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
13 maja: Wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej
31 stycznia – dzień nadania tytułu bazyliki mniejszej
29 czerwca: Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
Czuwania fatimskie: od maja do października, sobota po 13. dniu da-
nego miesiąca; rozpoczęcie nabożeństwa o godz. 19.00.
Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej w kaplicy cudownej figury: 
w każdą środę
Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy cudownej figury
Stały Konfesjonał 
Spotkania młodzieży Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań i Ruchu Mło-
dzieży Salwatoriańskiej – wrzesień
Przy sanktuarium funkcjonuje Centrum Formacji Duchowej z domem re-
kolekcyjnym – szczegóły: www.cfdtrzebinia.sds.pl

Sanktuaria w okolicy: sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czer-
nej, sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie, sank-
tuarium Matki Bożej Paczółtowskiej w Paczółtowicach oraz sanktu-
arium Patronki Polskich Rodzin Robotniczych w Płokach.

Lokalizacja (współrzędne geograficzne)
50° 9’11.79”N 19°26’55.44”E

Wirtualne zwiedzanie

kościołowi w Trzebini tytułu bazyli-
ki mniejszej odbyły się podczas czu-
wania fatimskiego w dniu 14 wrze-
śnia 2013 roku, a przewodniczył im 
ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Sercem sanktuarium jest kaplica 
z cudowną figurą Matki Bożej Fatim-
skiej. Na uwagę w świątyni zasługu-
je ołtarz główny z figurą Chrystusa 
Zbawiciela. W prawej nawie świąty-
ni obok kaplicy Matki Bożej Fatim-
skiej znajdują się ołtarze św. Maksy-
miliana Marii Kolbe, św. Antoniego, 
św. Józefa, a także kaplica Ukrzyżo-
wania. Krucyfiks w tej kaplicy został 
wykonany według wizerunku Chry-
stusa z Limpias (północna Hisz-
pania), a pod ołtarzem, w szklanej 
szkatule znajduje się popiersie Jezusa 
Ukrzyżowanego sprowadzone z Lim-
pias w 1970 r. W lewej nawie bazyliki 
znajdują się ołtarze: św. Anny, św. Te-
resy, św. Marii Goretti, kaplica Mat-
ki Bożej Częstochowskiej z relikwia-
mi św. Jana Pawła II. W lewej nawie 
świątyni znajduje się popiersie Słu-
gi Bożego Księdza Franciszka Ma-
rii od Krzyża Jordana (1848–1918) 
– założyciela salwatorianów i salwa-
torianek. Świątynie zdobią również 
witraże, a także płaskorzeźby przed-
stawiające sceny z Pisma Święte-
go oraz świętych i błogosławionych. 
Do bazyliki przylega ogród salwato-
riański oraz park, w którym znajdują 
się stacje Drogi Krzyżowej, kamienna 
grota Matki Bożej z Lourdes i grobo-
wiec salwatoriański.

Międzynarodowa Trasa 
Pielgrzymkowa – Szlak 
Maryjny

Sanktuarium w Trzebini położo-
ne jest przy Międzynarodowej Tra-
sie Pielgrzymkowej – Szlaku Maryj-
nym (International Pilgrim’s Route 
– St. Mary’s Trail, Internationa-
le Pilgerstraβe – Marienweg) Głów-
na trasa szlaku łączy trzy narodo-
we sanktuaria maryjne: Jasną Górę 
w Polsce, Lewoczę na Słowacji oraz 
Mariazell w Austrii. Długość głów-
nego odcinka Międzynarodowego 
Szlaku Maryjnego na terenie Polski 

– z Częstochowy do Zakopanego 
– wynosi 323 km (220,5 km w woj. 
małopolskim i 102,5 km w woj. 
śląskim), natomiast długość sieci 
tras alternatywnych wynosi 86 km. 
Przy szlaku położone są sanktuaria 
maryjne w: Częstochowie, Wan-
cerzowie, Leśniowie, Skarżycach, 
Podzamczu, Pilicy, Myszkowie–
Mrzygłodzie, Jaroszowcu, Płokach, 

Trzebini, Paczółtowicach, Czernej, 
Kalwarii Zebrzydowskiej, Makowie 
Podhalańskim, Jordanowie, Ludź-
mierzu i na Krzeptówkach w Zako-
panem, a także sanktuarium św. o. 
Pio na Przeprośnej Górce koło Czę-
stochowy, sanktuarium Pana Jezusa 
Miłosiernego w Alwerni oraz sank-
tuarium Przemienienia Pańskiego 
w Tenczynku.

ZD
JĘ

C
IA

: A
R

C
H

IW
U

M
 S

A
N

K
TU

A
R

IU
M

 W
 T

R
ZE

B
IN

I

SZLAK WIARY 15www.szlakwiary.pl



SZLAK WIARY16 www.szlakwiary.pl

13 maja 1981 r. na Pla-
cu Świętego Pio-
tra w Watykanie 
nad tłumem piel-
grzymów wznosiły 

się dłonie trzymające pistolet wy-
mierzony w Jana Pawła II. O godz. 
17.17 rozległy się strzały.

To był piękny i słoneczny dzień. 
Od wczesnych godzin pielgrzymi 
gromadzili się na Placu Świętego 
Piotra, oczekując na spotkanie z Ja-
nem Pawłem II w czasie audiencji ge-
neralnej. Przybył także młody Turek, 
Mehmet Ali Agca. Stanął w sektorze 
E, w miejscu, obok którego w bliskiej 
odległości miał przejeżdżać samo-
chód z Papieżem. W kieszeni mary-
narki miał pistolet Browning, ka-
liber 9 mm – broń, jaką posługują 
się zawodowi mordercy. Wystrzelo-
na z niej kula powoduje rozległe ob-
rażenia wewnętrzne i szybką śmierć 
celnie trafionej ofiary. 

Audiencja rozpoczęła się punk-
tualnie o godz. 17. Ojciec Świę-
ty wjechał na Plac Świętego Piotra 
odkrytym samochodem. Obok nie-
go siedział jego osobisty sekretarz 
ksiądz Stanisław Dziwisz. Samochód 
zatrzymywał się co chwilę wśród sek-
torów wypełnionych pielgrzymami 
z całego świata. Uśmiechnięty Jan 
Paweł II pozdrawiał zebranych, bło-
gosławił dzieci, które pielgrzymi po-
dawali do jego rąk. W pobliżu Bra-
my Spiżowej Ojciec Święty przytulił 
do piersi dwuletnią dziewczynkę, 
Sarę Baroli, po czym oddał ją rodzi-
com. Nikt nie zauważył, kiedy nagle, 
ponad tłumem, wzniosły się dłonie 
trzymające pistolet. 

Dwukrotny strzał
Była godzina 17.19. Dokładnie 

o tej samej porze w 1917 roku w Fa-
timie Łucja, Hiacynta i Franciszek 
słuchali niezwykłego orędzia Maryi, 
które zapowiadało męczeństwo Pa-
pieża za Kościół i świat. 

Ali Agca wystrzelił dwukrotnie. 
Setki gołębi z przerażenia wzbiły 
się w powietrze. Jan Paweł II, tra-
fiony dwoma kulami, osunął się 
na siedzenie samochodu. Był ran-
ny w brzuch, ramię oraz wskazują-
cy palec lewej ręki. Podtrzymał go 
ks. Stanisław Dziwisz, który wspo-
minał po latach: „Kula przeszyła cia-
ło i upadła między Papieżem a mną. 
Słyszałem dwa strzały. Kule zraniły 
dwie inne osoby. Mnie oszczędziły, 
chociaż siła naboju była taka, że mo-
gła przeszyć kilka osób. Zapytałem 
Ojca Świętego: – Gdzie? Odpowie-
dział: – W brzuch. – Boli? Odpowie-
dział: – Boli. 

I w tym momencie zaczął się osu-
wać. Stojąc za nim mogłem go pod-
trzymać. Tracił siły”. 

Ludzi stojących najbliżej ogarnę-
ła panika. Ktoś wezwał pogotowie. 
Karetka szybko przyjechała w miej-
sce, gdzie leżały dwie ranne kobiety. 
Jedna z nich, Ann Odre, Amerykan-
ka polskiego pochodzenia, urodzi-
ła się w Wadowicach, tego samego 
dnia co Karol Wojtyła. Trafiona zo-
stała kulą, która przeszyła na wy-
lot ramię Papieża i ciężko ją zrani-
ła. Drugą była Jamajka, Rose Hall. 

Cudowne ocalenie
Tymczasem pojazd z rannym Pa-

pieżem rozpoczął szaleńczą jaz-
dę do Polikliniki im. Agostino Ge-
melli przez zatłoczone w godzinach 

szczytu rzymskie ulice. Ambulans 
z rannym Papieżem jechał bez żad-
nej eskorty, a po kilku chwilach 
zepsuła się syrena alarmowa i je-
dynie klakson torował drogę. Dro-
gę, którą w nadzwyczaj sprzyjają-
cych okolicznościach można było 

przejechać w ciągu pół godziny, 
przebyli w osiem minut. Ojciec Świę-
ty bardzo cierpiał. Szeptał: „Maryjo, 
Matko moja! Maryjo, Matko moja!”.

Od śmierci uratował Papieża nie-
zwykły zbieg okoliczności, jak po-
wiedzą jedni, albo cud, jak stwierdzą 

inni. Agca był dobrym strzelcem. 
Jedna z kul trafiła w brzuch, kil-
ka milimetrów od głównej tętnicy. 
Gdyby ją przebiła, nic nie zdoła-
łoby uratować życia Jana Pawła II. 
Jak się później okazało, od zranie-
nia do przyjazdu do szpitala, Oj-
ciec Święty stracił ponad 3,5 litra 
krwi. Po trwającej ponad 5 go-
dzin operacji pozostawało tylko cze-
kać. Na szczęście Papież odzyskał 
przytomność. 

Klinikę Gemelli opuścił 14 sierp-
nia 1981 roku. Jednak do pełni sił 
już nie wrócił. 

Widać Bożą rękę
Ksiądz Stanisław Dziwisz wspo-

minał: „Agca strzelał, by zabić. Ten 
strzał powinien był być śmiertelny. 
(…) W pobliżu nie było żadnego le-
karza. Nie mieliśmy czasu na za-
stanawianie się. Przenieśliśmy Ojca 
Świętego jak najszybciej do karetki 
i w ogromnym tempie pojechaliśmy 
do kliniki Gemelli. Ojciec Święty 
modlił się półgłosem. Potem, jesz-
cze w drodze, stracił przytomność. 
O życiu bądź śmierci decydowa-
ły różne czynniki. Choćby kwestia 
czasu, czasu dojazdu do kliniki; parę 
minut dłużej, jakaś mała przeszkoda 
na drodze – i byłoby już za późno. 
W całej tej sprawie widać Bożą rękę. 
Wszystko na to wskazuje”. 

Jan Paweł II powiedział później: 
„Czyjaś ręka strzelała, ale Inna ręka 
prowadziła kulę”. 

Rok później, 13 maja 1982 r. 
Papież przybył do Fatimy, aby po-
dziękować Tej, która nie pozwoliła 
mu zginąć. Matce Bożej Fatimskiej 
podarował kulę z pistoletu zama-
chowca. Znajduje się ona w koro-
nie Maryi. 

Tajemnica Fatimska
Ojciec Święty po zamachu polecił 

przynieść sobie tekst trzeciej tajem-
nicy Fatimskiej. Jej prorocza wizja 
w symboliczny sposób mówi o wiel-
kich prześladowaniach, cierpieniach 
i męczeństwie wielu wyznawców 
Chrystusa, wśród których są rów-
nież kapłani, biskupi oraz papieże 
dwudziestego wieku. Miejsce tych 
dramatycznych wydarzeń przedsta-
wione jest w symbolicznym obrazie. 
Papież, biskupi, kapłani, zakonnicy, 
zakonnice wchodzą na stromą górę, 
na której szczycie jest wielki krzyż. 
Siostra Łucja tak o tym mówiła: „Oj-
ciec Święty, zanim tam dotarł, prze-
szedł przez wielkie miasto w poło-
wie zrujnowane i na poły drżący, 
chwiejnym krokiem, udręczony bó-
lem i cierpieniem, szedł, modląc się 

za dusze martwych ludzi, których 
ciała napotykał na swojej drodze; 
doszedłszy do szczytu góry, klęcząc 
u stóp wielkiego Krzyża, został zabi-
ty przez grupę żołnierzy, którzy kil-
ka razy ugodzili go pociskami z bro-
ni palnej (...)”. 

Jan Paweł II był ogromnie poru-
szony faktem zbieżności daty zama-
chu z rocznicą pierwszego objawie-
nia Matki Bożej w Fatimie. W liście 
skierowanym do Episkopatu Włoch 
napisał później: „To matczyna ręka 
prowadziła kulę, a umierający Pa-
pież wieziony do Polikliniki Gemel-
li zatrzymał się u wrót śmierci. (...) 
Ten strzał na Placu Świętego Piotra 
powinien był pozbawić Papieża ży-
cia. (...) Stało się inaczej i śmiertel-
ny pocisk nie wykonał tego, do cze-
go był przeznaczony”. 

Wezwani do modlitwy
Pięć miesięcy po zamachu Papież 

wrócił na plac św. Piotra, by znów 
spotkać się z wiernymi. Powiedział 
wtedy: „Stałem się na nowo dłużni-
kiem Najświętszej Dziewicy i wszyst-
kich świętych Patronów. Czyż mogę 
zapomnieć, że wydarzenie na pla-
cu św. Piotra miało miejsce w tym 
dniu i o tej godzinie, kiedy od sześć-
dziesięciu z górą lat wspomina się 
w portugalskiej Fatimie pierwsze po-
jawienie się Matki Chrystusa ubo-
gim wiejskim dzieciom? Wszak we 
wszystkim, co mnie w tym właśnie 
dniu spotkało, odczułem ową nie-
zwykłą macierzyńską troskę i opie-
kę, która okazała się mocniejsza 
od śmiercionośnej kuli”. 

Wiedział również o modlitwie 
milionów wiernych z całego świa-
ta. Powiedział do nich: „Trudno mi 
o tym myśleć bez wzruszenia. Bez 
głębokiej wdzięczności dla wszyst-
kich. Dla tych, którzy w dniu 13 
maja zgromadzili się na modlitwie. 
I dla tych, którzy w niej trwali przez 
cały ten czas. Jestem wdzięczny 
Chrystusowi Panu i Duchowi Świę-
temu, który poprzez wydarzenie, 
jakie miało miejsce na placu św. 
Piotra w dniu 13 maja o godzinie 
17.17, natchnął tyle serc do wspól-
nej modlitwy”. 

Rok później, podczas pielgrzymki 
do Fatimy, wzywał, aby „modlić się, 
modlić się i jeszcze raz modlić się”. 
To według Ojca Świętego najistot-
niejsza treść orędzia fatimskiego. Pa-
pież przypomniał, że człowiek oraz 
naród, który się modli, jest zjedno-
czony z Bogiem. Ma więc najwięk-
szy skarb i może bez lęku patrzeć 
w przyszłość. 

MONIKA NOWAK

38. Rocznica zamachu 
na Jana Pawła II
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Dbaj
o słuch i głos

Olivocap® Spray 
do usuwania woskowiny usznej
to preparat rozpuszczający, usuwający woskowinę 
uszną  zapobiegający jej nadprodukcji 
- rekomendowany u osób z nawracającymi
korkami woskowinowymi stosujących 
inwazyjną metodę  płukania uszu.  

Olivocap® Gardło
to naturalny spray z Wit. A+E nawilżający 
wysuszoną śluzówkę gardła - rekomendowany 
przy infekcjach, chrypkach, radioterapiach, 
refluksach i u osób pracujących głosem.

G
dy spotka się kilkuosobowe rodzeństwo i rozpoczną 
rozmowę o ukochanej matce, to jest dość prawdopo-
dobne, że każde z nich nosi inną fotografię tej samej 
Osoby. Czy tak nie jest z Maryją? Różni artyści we-
dług swojej wizji uwiecznili Matkę Jezusa na płótnie, 

w kamieniu czy w jakikolwiek inny sposób, a każdy z tych wi-
zerunków może znaleźć swoich wielbicieli. I nie tylko o mate-
rialne obrazy chodzi….

Ewangeliczne sceny
Wprawdzie każdy z redaktorów – ewangelistów zapisywał 

głównie wydarzenia związane z Panem Jezusem, to jest oczy-
wiste, że każdy, a zwłaszcza święty Łukasz, wspominali w wie-
lu momentach o Jego Matce. Znamy scenę Zwiastowania, zna-
my Odnalezienie w świątyni i wszystkie inne wspominane przy 
odmawianiu Różańca, nawet gdy mowa tylko o Jezusie, to wie-
lu artystów, gdzieś niedaleko, obok Niego szkicowało Osobę 
Matki, znamy takie ilustracje do np. sceny biczowania, na które 
z bólem spogląda Matka. Jedną z najbardziej znanych jest Pieta, 
czyli Maryja podtrzymująca zdjęte z Krzyża ciało Swego Syna.

Najpopularniejsze przedstawienia Maryi
Historia sztuki porządkując ten rozległy temat wprowadzi-

ła nazwy wielu takich przedstawień: chyba wszystkie są nam 
znane, choć najczęściej nie znamy tych określeń stosowanych 
przez naukowców. 

Najbardziej znana jest chyba Pietà.
To Maryja z martwym ciałem Chrystusa na kolanach lub 

łonie. Widzimy tu współudział Marii w dziele Zbawienia oraz 
jej cierpienie po stracie Syna. W pewnym okresie w tych sce-
nach ukazywana była ogromna ekspresja, a przez to są to uję-
cia bardzo realistyczne. Historycznie później Pieta bardziej wy-
raża cichy smutek Maryi.

Hodegetria
To najstarszy i najpopularniejszy w historii sztuki sposób 

przedstawienia Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Maryja 
najczęściej na lewym ramieniu trzyma Chrystusa a prawą dłonią 
na Niego wskazuje. Hodegetria po grecku oznacza Wskazująca 
Drogę, czyli drogę, która prowadzi do Chrystusa. W tym przed-
stawieniu zwykle obie święte postaci patrzą na nas, nie na siebie.

Eleusa
To Matka Boża z Dzieciątkiem trzymanym w ramionach, ale 

tu Maryja skłania ku Niemu głowę, a Jezus obejmuje Matkę 
za szyję i przytula policzek do jej twarzy. W tej grupie przed-
stawień eksponuje ich związek uczuciowy, bliską relację matki 
z dzieckiem. Termin Eleusa również pochodzi z greki i ozna-
cza miłosierdzie lub współodczuwanie dlatego też przedstawie-
nie to bywa niekiedy określane jako Matka Boska Miłosierna.

Maestà
Jest to Maryja siedząca na tronie w otoczeniu aniołów i świę-

tych. (wł.Maestà) 

Piękna Madonna
Tę nazwę zwykle nadaje się rzeźbom – widzimy Maryję 

z Dzieciątkiem na ręku, Maryja stoi, zwykle jest młodą dziew-
czyną o smukłej sylwetce okrytej szeroką szatą. 

Deesis
To właściwie grupa z Janem Chrzcicielem, ukazani są oni 

jako pośrednicy między Zbawicielem a ludzkością. Maryja stoi 

po prawej stronie Chrystusa z rękami wyciągniętymi ku niemu. 
Ten sam gest wykonuje stojący po jego lewej Jan Chrzciciel.

Sacra Conversazione
To po włosku Święta Rozmowa – to sposób przedstawie-

nia Maryi zasiadającej na tronie z Dzieciątkiem, a po obu stro-
nach są postacie świętych.

.Mater Misericordiae czyli Matka Miłosierdzia
Maryja w tym sposobie przestawienia szeroko otwiera ra-

miona i otacza nim ludzi ukazanych u jej stóp.. 

Immaculata
To sposób ukazania przedstawiający Maryję Niepokalanie 

poczętą, nawiązuje do obrazu z Apokalipsy (rozdział12). Mat-
ka Boża jest ukazana jako młoda dziewczyna, bez Dzieciąt-
ka, w białej sukni i błękitnym płaszczu, stojąca na tle nieba, 
na chmurze, półksiężycu lub kuli ziemskiej, z koroną z gwiazd.

Maryja w poezji… i w naszych sercach
Wspominając o najpopularniejszych sposobach ukazania Ma-

ryi na obrazach i poprzez rzeźby pamiętamy o tysiącach utworów 
poetyckich zapisanych czy to w modlitewnikach czy w książkach 
biograficznych a nawet teologicznych. Ale przecież nikt nam nie 
zabroni mieć własnych wyobrażeń i własnych tekstów – aby nie 
odbiegały za bardzo od obrazów przekazanych przez ewangeli-
stów czy nie odbiegały od opisów różnych objawień.

 Matka jak to matka – jest obecna w sercach na bardzo wiele 
sposobów i najważniejsze jest by dostrzegać jej miejsce w oso-
bistej drodze do Pana Boga.

KS. ZBIGNIEW KAPŁAŃSKI

Wiele twarzy tej samej Matki

Siedem boleści Najświętszej Maryi Panny

Boleść pierwsza: Maryja z Józefem w świątyni jerozolim-
skiej, gdy prorok Symeon zapowiada Mękę Pana Jezusa
Boleść druga: Ucieczka do Egiptu – przedstawienie Ma-
ryi z Dzieciątkiem na osiołku prowadzonym przez św. 
Józefa;
Boleść trzecia: Zgubienie Jezusa – Józef z Małżonką 
szukają Syna
Boleść czwarta: Spotkanie na Drodze Krzyżowej
Boleść piąta: Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
Boleść szósta: Zdjęcie z krzyża
Boleść siódma: Złożenie do grobu

Radość pierwsza: Zwiastowanie – tu Maryja jest ukazy-
wana najczęściej jako młoda dziewczyna 
Radość druga: Nawiedzenie św. Elżbiety 
Radość trzecia: Narodzenie Pana Jezusa
Radość czwarta: Pokłon Mędrców (czasem jest to Mary-
ja z Jezusem w stajence, niekiedy Maryja na tronie z ma-
łym Jezusem na kolanach);
Radość piąta: Znalezienie Jezusa w świątyni
Radość szósta: Zmartwychwstanie Chrystusa
Radość siódma: Wniebowzięcie i ukoronowanie Maryi 
(czasem w ikonografii pojawia się scena Zaśnięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, gdzie Matka Boża jest przedsta-
wiona w otoczeniu apostołów) Warto też wspomnieć, 
że często widzimy Maryję jako Wniebowziętą jest to po-
stać stojąca lub unosząca się w chmurach, często w oto-
czeniu aniołów i świętych.

Modlitwa świętego Bernarda (Jedna z najstarszych 
i najpiękniejszych modlitw skierowanych do Maryi) 
w tak zwanej wersji dłuższej:

Pamiętaj, o najdobrotliwsza Panno Maryjo, że od wie-
ków nie słyszano, 
aby ktokolwiek uciekając się do Ciebie, Twej pomocy 
wzywając, 
Ciebie o przyczynę prosząc, miał być od Ciebie 
opuszczony. 
Tą nadzieją ożywiony, uciekam się do Ciebie, 
o Maryjo, Panno nad pannami i Matko Jezusa 
Chrystusa. 
Przystępuję do Ciebie, biegnę do Ciebie, 
stawam przed Tobą jako grzeszny człowiek, drżąc 
i wzdychając. 
O Pani świata, racz nie gardzić moimi prośbami! 
O Matko Słowa Przedwiecznego, racz wysłuchać mnie 
nędznego,
który do Ciebie z tego padołu płaczu o pomoc wołam.
Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach teraz 
i zawsze,
a osobliwie w godzinę śmierci, o łaskawa, o litościwa, 
o słodka Panno Maryjo.
–Przez Twoje święte Panieństwo i Niepokalane Poczęcie,
o Najświętsza Panno Maryjo, oczyść serce, ciało i duszę 
moją. Amen.
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J
est miejsce w Paryżu przy Rue 
du Bac numer 134, które jest 
absolutnie wyjątkowe. To tutaj 
w 1830 roku młoda zakonni-
ca Katarzyna Labouré przeży-

ła niezwykłe spotkanie. Podczas wie-
czornej modlitwy ukazała się jej Matka 
Boża i poleciła wybić medalik. 

Nosić z ufnością
Historia Cudownego Medalika 

rozpoczęła się w 1830 roku. Sio-
stra Katarzyna Labouré, nowicjusz-
ka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego a Paulo, podczas mo-
dlitwy doświadczyła niezwykłego spo-
tkania z Matką Bożą. I to nie jeden 
raz. Objawień było w sumie pięć. Naj-
bardziej znane są dwa. W nocy z 18 
na 19 lipca 1830 roku ukazał się Ka-
tarzynie anioł, zbudził ją i zaprowa-
dził do kaplicy. Tam zjawiła się jej 
Matka Boża, która skarżyła się na pu-
bliczne łamanie przykazań, zapowie-
działa kary, jakie spadną na Francję 
i zachęciła Katarzynę do modlitwy 
i uczynków pokutnych. Kilka miesię-
cy później, w nocy z 26 na 27 listopa-
da 1830 roku, ten sam anioł obudził 
Katarzynę i zaprowadził do kaplicy. 
Szarytka ujrzała Najświętszą Maryję 
Pannę stojącą na kuli ziemskiej i dep-
czącą stopą łeb węża. Siostra Kata-
rzyna zobaczyła, że Matka Boża ma 
szeroko rozwarte ręce, a z Jej dło-
ni tryskają promienie. Usłyszała po-
nownie głos: „Te promienie są sym-
bolem łask, jakie zlewam na osoby, 
które Mnie o nie proszą”. Szarytka 
ujrzała następnie literę M z wystają-
cym z niej krzyżem, dokoła dwana-
ście gwiazd, a pod literą M dwa Ser-
ca: Jezusa i Maryi. Dokoła postaci 
Maryi znajdował się napis: „O Ma-
ryjo bez grzechu poczęta, módl się 
za nami, którzy się do Ciebie ucie-
kamy”. Pod koniec objawienia Ka-
tarzyna otrzymała polecenie: „Posta-
raj się, by wybito medale według tego 
wzoru”. Siostra Katarzyna otrzymała 
również obietnicę dotyczącą medali-
ka: „Wszystkie osoby, które go nosić 
będą na szyi, otrzymają wielkie łaski. 
Łaski będą obfite dla tych, którzy no-
sić go będą z ufnością”.

Matka Boża zwróciła również 
uwagę Katarzyny na modlitwę za-
mieszczoną na medaliku: „O Mary-
jo bez grzechu poczęta módl się za 
nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. 
Obiecała, że: „Osoby, które pobożnie 
odmówią tę krótką modlitwę, cieszyć 
się będą moją wyjątkową opieką”.

Siostra Katarzyna opowiedziała 
o objawieniu swojemu spowiedni-
kowi, księdzu Aladel, który począt-
kowo zwlekał z wybiciem medalika. 
W końcu przedstawił sprawę arcy-
biskupowi Paryża, który polecił, aby 
wybito medalik w liczbie 1500 eg-
zemplarzy. Był rok 1832. 

Cuda i łaski
Oficjalną zgodę na bicie medali-

ków wydał ówczesny arcybiskup Pa-
ryża, ks. Hiacynt Ludwik de Quelen. 
Ich rozpowszechnianie zbiegło się 
z epidemią cholery, która wybuchła 

w mieście latem 1832 roku. Pierw-
szą łaską Niepokalanej z Cudownego 
Medalika był fakt, że choroba natych-
miast przestała się szerzyć. Medalik 
zaczął być coraz bardziej powszech-
nym sakramentalium. Za jego po-
średnictwem dokonywało się wiele 
nawróceń i uzdrowień. Coraz więcej 
ludzi mówiło o szczególnych łaskach 
i dobrodziejstwach, których doświad-
czali w swoim życiu poprzez ufność 
w opiekę Maryi Niepokalanej, któ-
rej wizerunek widnieje na medaliku.

Jednym z najbardziej znanych cu-
dów było nawrócenie francuskiego 
Żyda, Alfonsa Ratisbonne’a, który 
krytykował naukę Kościoła katolic-
kiego. W 1842 r. dostał on medalik 
Matki Bożej od swojego przyjaciela. 
Wszedł na chwilę do kościoła San-
t’Andrea delle Fratte w Rzymie. 
W bocznej kaplicy zobaczył wizeru-
nek Matki Bożej z cudownego meda-
lika, ukląkł i... nawrócił się. Wkrótce 
przyjął chrzest i Pierwszą Komunię 
Świętą. Po pewnym czasie Alfons 
wstąpił do seminarium i został księ-
dzem, a później założył zgromadze-
nie Matki Bożej Syjońskiej, którego 
charyzmatem jest nawracanie Żydów 
na wiarę katolicką. Nawrócenie Al-
fonsa Ratisbonne’a, zostało uznane 
dekretem papieskim za prawdziwe 
działanie Boże za wstawiennictwem 
Najświętszej Maryi Panny. 

„Kulka na zło”
W Polsce medalik Niepokalanej 

w sposób szczególny propagował 
Jej wielki czciciel – św. Maksymi-
lian Maria Kolbe. Nazywał go „kul-
ką na zło” i rozdawał każdemu przy 
każdej okazji. Zalecał, aby „medalik 
rozdawać, gdzie się tylko da: i dzie-
ciom, by zawsze go na szyi nosiły, 

i starszym, i młodzieży zwłaszcza, by 
pod Jej opieką miała dosyć sił do od-
parcia tylu pokus i zasadzek czyhają-
cych na nią w naszych czasach. A już 
tym, co do kościoła nie zaglądają, 
do spowiedzi boją się przyjść, z prak-
tyk religijnych szydzą, z prawd wia-
ry się śmieją, zagrzęźli w błoto mo-
ralne albo poza Kościołem w herezji 
przebywają – o, tym, to już koniecz-
nie medalik Niepokalanej ofiarować 
i prosić, by zechcieli go nosić, a tym-
czasem gorąco Niepokalaną błagać 
o ich nawrócenie”.

Cudowny Medalik rozpowszech-
niała również św. Matka Teresa z Kal-
kuty. Nie miała pieniędzy, ale gdy za-
leżało jej na jakimś miejscu, po cichu 
je błogosławiła, a następnie… wrzuca-
ła przez okno medalik. W taki sposób 
załatwiała swym siostrom prowizo-
ryczne, ubogie klasztory. Jej najbliż-
si widzieli, że często miała przy sobie 
garść medalików. Jeden z nich wyko-
rzystała w Berlinie Wschodnim. Ko-
muniści nie wyrazili zgody na spro-
wadzenie do Berlina sióstr zakonnych. 
Kiedy Matka Teresa przebywała w tym 
mieście, akurat miała się odbyć proce-
sja Bożego Ciała. Matka Teresa pod-
czas procesji wrzuciła medalik przez 
okno do upatrzonego wcześniej domu. 
Sprawa była załatwiona. 

Także w dzisiejszych czasach nie 
brakuje świadectw osób, które dzięki 
wstawiennictwu Niepokalanej i no-
szeniu medalika z Jej cudownym 
wizerunkiem wyprosiły wiele łask. 
Świadczyć o tym może na przykład 
fakt, że podczas budowy sanktu-
arium Matki Bożej Fatimskiej w Za-
kopanem – wotum wdzięczności za 
ocalenie życia papieża Jana Pawła II 
– pod każdą cegłę kładziono Cudow-
ny Medalik. 

W 1905 roku Papież Pius X 
na prośbę biskupów zatwierdził Sto-
warzyszenie Cudownego Medalika 
na ziemiach polskich. Opiekę nad 
tym dziełem objął jego założyciel ks. 
Franciszek Domaradzki ze Zgroma-
dzenia Księży Misjonarzy św. Win-
centego a Paulo. Głównym zadaniem 
Stowarzyszenia było szerzenie kultu 
Najświętszej Maryi Panny Niepoka-
lanej za pośrednictwem Cudownego 
Medalika. Niestety, po drugiej wojnie 
światowej Stowarzyszenie zostało roz-
wiązane przez władze komunistycz-
ne. W 1980 r., z okazji 150–rocznicy 
objawień Matki Bożej św. Katarzynie 
Labouré, powstała myśl o wskrzesze-
niu Stowarzyszenia Cudownego Me-
dalika pod nazwą Apostolat Maryjny 
w Polsce. 25 lat później warunki po-
lityczne pozwoliły na powrót Aposto-
latu Maryjnego do jego korzeni. Zo-
stał on włączony do ogólnoświatowej 

wspólnoty AMM (ang. Association of 
the Miraculous Medal) – Stowarzy-
szenia Cudownego Medalika. Obec-
nie AMM istnieje niemal na wszystkich 
kontynentach świata i skupia ponad 10 
milionów członków. 

Z ufnością i odwagą
Miliony ludzi czczą Niepokalaną 

w Cudownym Medaliku i otrzymu-
ją szczególne łaski i dobrodziejstwa. 
W 1980 roku w Kaplicy Cudownego 
Medalika w Paryżu modlił się św. Jan 
Paweł II. Powiedział wtedy:

„Otrzymujesz od Boga dla nas 
wszystkie łaski, które symbolizowa-
ne są przez promienie światła, prze-
chodzące przez Twe otwarte dłonie. 
A jedyna prośba, którą odważamy się 
Ci przedstawić, to ta, byśmy przybli-
żyli się do Ciebie z ufnością, odwa-
gą i prostotą serca. I jeszcze to, abyś 
prowadziła nas nieustająco do Twe-
go Boskiego Syna. 

W tym błogosławionym miejscu 
pragnę wypowiedzieć Ci dzisiaj moją 
ufność, głębokie przywiązanie, któ-
rego zawsze udzielałaś mi w Twojej 
łasce. Totus tuus. Przybywam jako 
pielgrzym, po tych wszystkich, któ-
rzy przybywali do tej kaplicy od 150 
lat, tak samo, jak cały lud chrze-
ścijański, który spieszy tu każdego 
dnia, aby wypowiedzieć swoją ra-
dość, swoją ufność, swoje błaganie. 
Przybywam jak błogosławiony Mak-
symilian Kolbe przed swoją podróżą 
misyjną do Japonii. Dokładnie 50 lat 
temu przybył tutaj szukać szczegól-
nego wsparcia dla ochrony tego dzie-
ła, które nazwał później Milicją Nie-
pokalanej, i rozpocząć swoje wielkie 
dzieło duchowej odnowy, pod Twoją 
opieką, przed złożeniem swojego ży-
cia za braci. Chrystus wymaga dziś 
od Kościoła wielkiego dzieła ducho-
wej odnowy. A ja, pokorny Następca 
Piotra, to wielkie dzieło przychodzę 
Ci powierzyć, jak uczyniłem to na Ja-
snej Górze, w Guadalupe, w Knoch, 
Pompejach, w Efezie, tak jak uczy-
nię to przyszłego roku w Lourdes”. 

Nośmy Cudowny Medalik – znak 
obecności Maryi wśród nas i bądźmy 
jego apostołami! 

MARIA GŁODEK

Cudowny Medalik Niepokalanej
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Maryjo, Ty zostałaś ściśle złączona z całym dziełem na-
szego Odkupienia, złączona z krzyżem naszego Zbaw-
cy. Twoje Serce zostało przebite obok Jego Serca. A te-
raz, w chwale Twego Syna, nie przestajesz wstawiać się 
za nami, biednymi grzesznikami. Czuwasz nad Kościo-
łem, którego jesteś Matką. Czuwasz nad każdym z Two-
ich dzieci. Otrzymujesz od Boga dla nas wszystkie te łaski, 
które symbolizują świetliste promienie wychodzące z Two-
ich otwartych rąk. Pod tym jednym warunkiem, że my się 
ośmielamy o to Ciebie prosić, że zbliżamy się do Ciebie 
z ufnością, z odwagą i prostotą dziecka.

Fragment modlitwy św. Jana Pawła II, Naszą odnowę du-
cha powierzamy miłości Matki, wygłoszonej 31 maja 1980 r. 
w kaplicy Cudownego Medalika (Paryż, Rue du Bac 140).
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S
potykamy ich codziennie 
w szkole, w pracy, na ulicy, 
a jednak ich nie dostrzega-
my. Ta niewidoczna, gene-
tyczna choroba łamie ste-

reotypy, które najczęściej towarzyszą 
naszym wyobrażeniom o ludziach 
nieuleczalnie chorych czy niepełno-
sprawnych. Prawidłowo leczony, do-
brze odżywiony i zaopiekowany cho-
ry na mukowiscydozę niczym nie 
różni się od człowieka zdrowego. 
Choroba rozwija się wewnątrz, nie 
daje symptomów zewnętrznych. Aby 
pomagać i wspierać osoby z tą cho-
robą powstała w Krakowie, 23 lata 
temu, Fundacja Pomocy Rodzi-
nom i Chorym na Mukowiscydozę 
MATIO. Jest największą, niezależ-
ną organizacją w Polsce zajmują-
cą się mukowiscydozą. Jej działa-
nia zostały wielokrotnie nagradzane 
wieloma prestiżowymi nagrodami: 
m.in. Oskarem Pediatrii. Od lat za-
biega o to, aby jakość życia chorych 
na mukowiscydozę w Polsce była co-
raz lepsza. Mając świadomość jak 
mało społeczeństwo wie o tej cho-
robie, Fundacja zainicjowała przed 
osiemnastu laty przedsięwzięcie ma-
jące na celu propagowanie wiedzy 
i tworzenie świadomości społeczeń-
stwa w zakresie tej genetycznie dzie-
dziczonej choroby. Jest nim przebie-
gający corocznie na przełomie lutego 
i marca Ogólnopolski Tydzień Mu-
kowiscydozy, pod hasłem: #NIE 
WIDAĆ PRAWDA?

 Przywołane hasło ma czytelnie 
pokazać, że mukowiscydoza to cho-
roba, której na pierwszy rzut oka 
nie widać. Rzadka, genetyczna, nie-
uleczalna i śmiertelna. Rujnuje ży-
cie chorego w każdym wymiarze: 
fizycznym, psychicznym i rodzin-
nym. Co 25 osoba jest nosicielem 
genu, który może wywołać muko-
wiscydozę. Statystycznie tygodnio-
wo w Polsce rodzi się dwoje dzieci 
z tą chorobą. Chorzy żyją z wid-
mem nieuchronnej śmierci. Prawie 
połowę swojego krótkiego życia spę-
dzają na rehabilitacji, przestrzeganiu 
rygorystycznej diety oraz zażywaniu 
tysięcy sztuk leków rocznie ( ok. 14 
tyś.). W ostatnim stadium choroby 
praktycznie nie opuszczają szpital-
nego łóżka.

Mukowiscydoza (z ang. cystic fi-
brosis, CF, zwłóknienie torbielowate) 
jest najczęściej występującą chorobą 
genetyczną u ludzi. Należy do rzad-
kich chorób przewlekłych, ogól-
noustrojowych i kompleksowych, 
co oznacza, że w miarę jej postępo-
wania następuje dysfunkcja różnych 
narządów wewnętrznych. Przyczy-
ną choroby jest mutacja genu odpo-
wiedzialnego min. za syntezę bło-
nowego kanału chlorkowego CFTR 
(cystic fibrosis transmembrane con-
ductance rebulator). Gen choro-
by umiejscowiony jest (i przenoszo-
ny dziedzicznie) w długim ramieniu 
chromosomu VII. Istnieje wiele od-
mian genu mukowiscydozy. Orga-
nizm chorego produkuje nadmiernie 
lepki śluz, który powoduje zaburze-
nia we wszystkich narządach posia-
dających gruczoły śluzowe (głównie 
w układzie oddechowym, pokarmo-
wym i rozrodczym). Mukowiscydoza 

jest chorobą ogólnoustrojową, obja-
wiającą się przede wszystkim prze-
wlekłą chorobą oskrzelowo–płucną 
oraz niewydolnością enzymatyczną 
trzustki z następowymi zaburzenia-
mi trawienia i wchłaniania. Gruczo-
ły potowe wydzielają pot o podwyż-
szonym stężeniu chloru i sodu (tzw. 
„słony pot”). Leczenie objawów mu-
kowiscydozy koncentruje się na le-
czeniu objawów ze strony układu od-
dechowego i układu pokarmowego. 
W przypadku tego pierwszego po-
lega na oczyszczaniu oskrzeli z rop-
nej wydzieliny, wymaga podawania 
leków upłynniających ją i fizjotera-
pii układu oddechowego. Efektywna 
fizjoterapia nie tylko poprawia droż-
ność oskrzeli, lecz także, przez stałe 
eliminowanie bakterii, substancji za-
palnych i proteolitycznych, ogranicza 
nasilenia przewlekłych stanów zapal-
nych, zwalniając rozwój nieodwra-
calnego uszkodzenia oskrzeli i płuc. 
Leczenie antybiotykami ma na celu 
opanowanie zakażenia bakteryjne-
go. Stosowanie kompleksowego le-
czenia w połączeniu z fizjoterapią 
ma spowolnić nieodwracalne zmiany 
oskrzelowo–płucne. W leczeniu obja-
wów ze strony układu pokarmowego 
podstawową zasadą jest korygowanie 
niedoboru enzymów trzustkowych 
z zapewnieniem wysokoenergetycz-
nej diety, pokrywającej 120 – 150% 
dobowego zapotrzebowania kalorycz-
nego dla zdrowych rówieśników cho-
rych. Ponadto zwiększa się dawkę po-
dawanych witamin, zwłaszcza A, D, 
E, K. Niestety, obecnie nie ma sku-
tecznej metody leczenia mukowiscy-
dozy. Wymienione powyżej zabiegi 
i leki pozwalają jedynie na przedłuże-
nie życia i nadzieję, że w najbliższym 
czasie odkryty zostanie skuteczny lek. 

 Mukowiscydoza – jak widać do-
tyka wielu układów i narządów. Jej 
objawy kliniczne, oraz to jak ciężki 
jest ich przebieg, są bardzo różno-
rodne. Niektórym pacjentom naj-
więcej kłopotów sprawia układ od-
dechowy, innym pokarmowy. Można 
powiedzieć, że każdy pacjent cho-
ruje inaczej. Wszystkich łączy jedno 
– walka o przedłużenie życia.

 W leczenie chorych zaangażowa-
nych jest wielu lekarzy specjalistów. 
W miarę rozwoju choroby i dojrze-
wania pacjenta ich liczba wzrasta. 
Konieczna jest coraz szersza, wie-
lodyscyplinarna opieka nad chorym. 
I chociaż powstają, lub są moderni-
zowane oddziały szpitalne dedyko-
wane chorym na mukowiscydozę, 
niestety, jest to wciąż kropla w mo-
rzu potrzeb. Mukowiscydoza to cho-
roba droga. Mimo, że większość le-
ków jest refundowanych, to chory 
i jego rodzina ponoszą bardzo duże 
koszty związane z codziennością 
– witaminy, odżywki, większa ilość 
pokarmów, niekiedy żywienie poza-
jelitowe, sprzęt do rehabilitacji itd. 
Koszty miesięcznego leczenia są bar-
dzo wysokie i wynoszą od 1 do 4 ty-
sięcy złotych miesięcznie. Kolejny 
problem to przeszczepy – zakwa-
lifikowani do przeszczepu, czasem 
zbyt długo czekają i ich nie dożywa-
ją. Znaczne są także koszty społecz-
ne. Mukowiscydoza angażuje całą 
rodzinę – do codziennych zabiegów 

fizjoterapeutycznych konieczna jest 
pomoc drugiej osoby. Zwykle więc 
jeden z rodziców rezygnuje z pracy 
i nie tylko nie realizuje swoich dążeń 
czy ambicji zawodowych, ale także 
nie przyczynia się do polepszenia sy-
tuacji materialnej rodziny.

Trzeba jasno powiedzieć, że obec-
nie nie ma skutecznego leku na mu-
kowiscydozę, ale badania ciągle 
trwają i wyniki niektórych badań 
są obiecujące. Od 2009 r. wszystkie 
noworodki urodzone na terenie Pol-
ski są poddawane badaniom przesie-
wowym w kierunku mukowiscydozy 
( szczególnie o te badania i ich po-
wszechność zabiegała Fundacja MA-
TIO). Wczesna diagnoza bowiem, 
daje szansę na szybsze wprowadze-
nie terapii, w tym działań profilak-
tycznych, dzięki czemu można unik-
nąć wielu komplikacji. Można więc 
wprowadzić zapobiegawczo rehabi-
litację i profilaktykę lekową, aby wy-
dłużyć czas, kiedy nastąpi pierwsze 
zaostrzenie postępującej choroby. 

Wsparcia i pomocy chorym 
udzielają różnego rodzaju fundacje, 
do nich należy Fundacja Pomocy Ro-
dzinom i Chorym na Mukowiscydo-
zę MATIO. Pomaga i wspiera ponad 
1700 podopiecznych na terenie całe-
go kraju, zarówno dzieci jak i doro-
słych oraz ich rodziny. Fundacja MA-
TIO od początku istnienia realizuje 
trzy główne cele:

  pomoc chorym na mukowiscy-
dozę i ich rodzinom, 

  edukacja pacjentów 
i społeczeństwa 

  współpraca z ośrodkami 
medycznymi w Polsce i poza 
krajem. 

Rocznie realizuje około 10 – 12 
projektów. Są to m.in. wydawnictwa 
dla podopiecznych, jakim są kwar-
talnik „MATIO” i gazeta „Żyje-
my z mukowiscydozą”, wypraw-
ka dla przedszkolaków, podarunki 
na Dzień Dziecka i Mikołaja. Dba 
także o chorych dorosłych, od sa-
mego początku działania Fundacji 
były ukierunkowane na wszystkich 
chorych, bez względu na wiek. For-
my pomocy są bardzo różne, dosto-
sowane do potrzeb podopiecznych 
Fundacji. Może to być – na proś-
bę pacjenta lub jego rodziny – in-
terwencja w ośrodku pomocowym 
właściwym dla miejsca zamieszka-
nia chorego, może to być też kon-
takt ze szkołą chorego dziecka albo 
opieka wolontaryjna w szpitalu, kie-
dy rodzice małego pacjenta nie mogą 
być przy nim. Refunduje leczenie, re-
habilitację , a także wydatki socjal-
ne. Inną formą pomocy są działania 
na rzecz różnych placówek medycz-
nych. Raz w roku Fundacja organi-
zuje w Krakowie spotkania z rodzi-
cami małych pacjentów. Podopieczni 
Fundacji MATIO mogą korzystać 
z bezpłatnych konsultacji telefo-
nicznych z dietetykiem, oraz mają 
możliwość otrzymania porad socjal-
nych. Fundacja posiada również fi-
zjoterapeutę prowadzącego rehabi-
litację w domu pacjenta na terenie 
Krakowa. Fundacja Pomocy Rodzi-
nom i Chorym na Mukowiscydozę 

MATIO prowadzi bezpłatną wypo-
życzalnię sprzętu rehabilitacyjnego 
„ Głęboki oddech” Wypożyczający 
nie ponosi żadnych kosztów zwią-
zanych z wypożyczeniem sprzętu. 
Pomaga na różnych płaszczyznach 
i na różnej przestrzeni. Nie ma za-
mkniętego katalogu pomocy. Obej-
muje swym zasięgiem cały kraj, nie 
tylko Małopolskę, jak już wcześniej 
wspomniałam pod jej opieką jest 
1700. chorych i ich rodziny. Dzia-
łania Fundacji to wynik badań, do-
świadczeń i opinii oraz nieustan-
nego wsłuchiwania się w potrzeby 
Podopiecznych.

 Mukowiscydoza jest na razie 
chorobą nieuleczalną, ale chorym 
i ich rodzinom nie wolno odbie-
rać nadziei. Dlatego też Fundacja 
MATIO zajmuje się pomocą cho-
rym i ich rodzinom w pokonywaniu 
wielu trudności, które niesie życie 
z tą chorobą. Pomaga w rozwiązy-
waniu wielu proble mów nie tylko 
bezpośrednio związanych z choro-
bą, ale również tych dotyczących ży-
cia codziennego, prostych dla oso-
by zdrowej, a nie do pokonania dla 
chorego. Stara się, aby to świateł-
ko nadziei nigdy nie zgasło naszym 
Podopiecznym. 

Podsumowując – pomoc, wspar-
cie, edukacja, a przede wszystkim 
dążenie do tego, aby Podopieczni 
Fundacji mieli poczucie, że nie zosta-
ją sami ze swoją chorobą, chorobą, 
która nie rokuje wyleczeniem, to naj-
ważniejsze zadania, przed którymi 
Fundacja MATIO staje na co dzień 
i realizuje z takim samym zaanga-
żowaniem od 23 lat. 

Więcej na www.mukowiscydoza.pl

Wszystkie działania 
Fundacja MATIO finansuje 
z darowizn i 1% podatku, 
przekazywanych spadków 

oraz zbiórek organizowanych 
na uroczystościach weselnych 

na rzecz podopiecznych Fundacji. 
Organizuje też zbiórki publiczne, 
wystawia przedmioty na aukcje 

na portalu Allegro Charytatywni, 
z których dochód przeznaczony 

jest na rzecz podopiecznych 
Fundacji. W ten sposób możesz 
pomóc Podopiecznym Fundacji 

MATIO, borykającym się 
z tą kosztowną, nieuleczalną 

chorobą. Wierzymy, że jak zawsze 
chorzy na mukowiscydozę będą 
mogli liczyć na bezinteresowną 

pomoc osób, które chociaż ich nie 
znają, to znają i rozumieją skalę 
potrzeb związanych z tą chorobą. 
Państwa pomoc pozwoli Fundacji 
na lepszą realizację założonych 

celów. Jednocześnie zapewniamy, 
że udzielona pomoc zostanie 
spożytkowana rozważnie i 

zgodnie ze statutem Fundacji.

Fundacja MATIO od 2008 
roku posiada status organizacji 

pożytku publicznego.
 KRS 0000097900 

MATIO Fundacja Pomocy 
Rodzinom i Chorym na 

Mukowiscydozę 
30–507 Kraków, ul. Celna 6; 

tel. 12 292 31 80, 
krakow@mukowiscydoza.pl

Mukowiscydoza – choroba niewidoczna
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Aleja Gwiazd Tenisa

14 kwietnia na Bulwarach Wiśla-
nych w Krakowie zainauguro-
wano przy kortach Nadwiśla-

nu Tauron Aleję Gwiazd Tenisa. Jako 
pierwsi swoje gwiazdy w odciskiem dło-
ni odsłonili: Agnieszka Radwańska, 
Magdalena Grzybowska, Wojciech Fi-
bak i Mariusz Fyrstenberg. Pośmiertnie 
uhonorowano także naszych mistrzów 
sprzed lat: Jadwigę Jędrzejowską i Igna-
cego Tłoczyńskiego. 

„Będziemy się starać, by trafili tu wszy-
scy, którzy na to zasługują. Na prywat-
ny użytek obliczałem kiedyś, że na razie 
na miejsce w Alei Gwiazd zasługuje oko-
ło 25 postaci. Miejsca na pewno nam nie 
zabraknie, przestrzeni, po której spaceru-
ją krakowianie, jest dookoła pod dostat-
kiem” – mówi inicjator przedsięwzięcia, 
trener i tata najlepszej polskiej tenisistki 
Robert Radwański. 

Inauguracja Alei Gwiazd Tenisa 
w Krakowie była symboliczna. W chwi-
li, gdy Agnieszka Radwańska odsłaniała 
swoją gwiazdę, w Lugano pierwszy finał 
turnieju WTA grała… 17–letnia Iga Świą-
tek. Nasza juniorska mistrzyni Wimbledo-
nu, przegrała co prawda w trzech setach, 
ale i tak odniosła wielki sukces. W Szwaj-
carii Polka zagrała świetnie i awansowała 
na najwyższe w karierze 88 miejsce ran-
kingu WTA. Wielu wróży jej piękną ka-
rierę. Tak oto dokonała się zmiana poko-
leniowa w polskim tenisie. 

Uroczystość w Krakowie miała miejsce 
tuż obok kortów Klubu Sportowego Nad-
wiślan, gdzie trenowały siostry Radwań-
skie i Magdalena Grzybowska. „Spędza-
łam tu wiele godzin dziennie. Bardzo się 
cieszę, że kilkanaście metrów obok po-
wstała taka Aleja, na której możemy po-
mieścić pamięć o polskim tenisie. Nie-
wiele się zmieniło, od czasów, gdy tutaj 
trenowałam, ale mam nadzieję, że teraz 
pojawi się więcej bardzo dobrych obiek-
tów tenisowych” – mówiła Agnieszka.

Młodsi kibice mieli okazję przypo-
mnieć sobie sukcesy Magdaleny Grzy-
bowskiej i Mariusza Fyrstenberga. Ma-
riusz przez wiele lat wraz z Marcinem 
Matkowskim tworzył jedną z najlepszych 
par deblowych na świecie. Walczył mię-
dzy innymi w finale US Open i turnie-
ju Masters w Londynie czy półfinale Au-
stralian Open w Australii. Z kolei Magda 
jako pierwsza Polka awansowała do czo-
łowej trzydziestki rankingu WTA. Wygra-
ła juniorski Australian Open. Pokonała tak 
słynne tenisistki, jak wielkoszlemowe mi-
strzynie: Venus Williams, Conchita Mar-
tinez czy Jennifer Capriati.

„Piękna inicjatywa, na miejscu praw-
dziwi kibice i mnóstwo wspomnień. Je-
stem przekonany, że trafi tu też Iga Świą-
tek czy Hubert Hurkacz, a także Łukasz 
Kubot czy Katarzyna Nowak. Jest wiele 
godnych nazwisk: Wiesław Gąsiorek czy 
Tadeusz Nowicki” – mówił Wojciech Fi-
bak, legenda polskiego i światowego teni-
sa lat 70. i 80. Finalista turnieju Masters 
w Houston, ćwierćfinalista Rolanda Gar-
rosa, Wimbledonu i US Open, 15 razy 
wygrywał turniej ATP. 

W Alei Gwiazd oddano też hołd gwiaz-
dom przedwojennego tenisa. Pochodząca 
z Krakowa Jadwiga Jędrzejowska, która 
została pochowana na Cmentarzu Ra-
kowickim, w 1937 roku zagrała w fina-
le Wimbledonu, a w 1939 roku French 
Open. Z kolei poznaniak Ignacy Tłoczyń-
ski tuż przed wybuchem II wojny świa-
towej wystąpił w ćwierćfinale na kortach 
Rolanda Garrosa.

AGNIESZKA BIALIK

G
wiazda światowego tenisa 
ostatnich kilkunastu lat. Fi-
nalistka Wimbledonu, zdo-
bywczyni 20 tytułów WTA, 
wiceliderka światowego 

rankingu, ulubienica kibiców. Cza-
rowała na korcie, wygrywała sprytem, 
finezją, znakomitym czuciem piłki. 
Najlepsza tenisistka w historii pol-
skiego tenisa – Agnieszka Radwańska. 

Jakie były ostatnie miesiące bez teni-

sa, od listopada, kiedy ogłosiła Pani 

zakończenie zawodowej kariery?

Na pewno było mniej tenisa niż 
dotychczas, ale cały czas jestem przy 
sporcie i mam sporo zajęć. Ostatnio, 
jak wiadomo, miejsce tenisa zajął ta-
niec. Poświęcałam mu dużo czasu. 
Zamiast kilku godzin na korcie, czas 
spędzałam na sali, praktycznie co-
dziennie razem z weekendami. Nie 
jest łatwo nauczyć się nowego tań-
ca w tydzień. Na razie się nie nudzę. 

Czego najbardziej będzie brakowa-

ło Agnieszce Radwańskiej ze świa-

ta zawodowego tenisa, w którym była 

obecna przez kilkanaście lat, a za 

czym nie będzie tęsknić?

Trudno jednoznacznie stwierdzić, 
czego będzie mi brakować najbardziej. 
Kilku rzeczy po części: na pewno ki-
biców i ich wsparcia na całym świe-
cie, atmosfery turniejowej i koleża-
nek w szatni. Zdecydowanie nie będę 
tęsknić za stresem i presją, która da-
wała mi się w ostatnich latach moc-
no w kość.

Czy tak właśnie wyobrażała Pani so-

bie swoją tenisową karierę? Czy coś 

by Pani zmieniła w niej, z perspekty-

wy czasu i zebranych doświadczeń?

Apetyt rósł w miarę jedzenia. 
Na początku swojej przygody z te-
nisem nie śniłam o tym, że osiągnę 
tak wiele. Wraz z kolejnymi sukcesa-
mi chciałam więcej, robiłam wszystko 
żeby się nie zatrzymać. Zabrakło wi-
sienki na torcie w postaci zwycięstwa 
w Wielkim Szlemie, ale i tak uważam 
się za zawodniczkę spełnioną. Mam 
nadzieje, że przetarłam szlak kolej-
nym pokoleniom. Pokazałam, że moż-
na. Co bym zmieniła ? Na pewno 
w początkowej fazie kariery więcej 
uwagi poświeciłabym swojemu cia-
łu, profilaktyce, odnowie biologicz-
nej, ale 12–15 lat temu ludzie jeszcze 
nie mieli w tej materii takiej świado-
mości jak teraz.

Który mecz będzie Pani pamiętać 

do końca życia? Może jest kilka ta-

kich pojedynków?

Na pewno mam kilka takich spo-
tkań. W 2007 r. w Miami poko-
nałam Martinę Hingis, moją idol-
kę. W tym samym roku podczas US 
Open w trzeciej rundzie ograłam, 
broniąca tytułu mistrzowskiego Ma-
rię Szarapową. Po tym meczu uwie-
rzyłam, że mogę wygrywać z najlep-
szymi. Jednak mecz, który siedział we 
mnie najdłużej to przegrane spotka-
nie z Sabine Lisicki w półfinale Wim-
bledonu w 2013 r. Miałam wówczas 
swoje szanse i nie wykorzystałam ich.

Który z 20 zdobytych tytułów sprawił 

Pani największą radość?

Wszystkie tytuły dawały mi wie-
le radości, bo na wszystkie musiałam 
ciężko pracować. Gdybym miała wy-
różnić tylko jeden tytuł to na pewno 
byłby to Singapur. Bardzo prestiżo-
we zwycięstwo, stawiam je na równi 
z finałem Wimbledonu. 

Czy jest takie „tenisowe” miasto, 

do którego chętnie Pani wróci, mimo 

że grała tam wiele razy w turnieju?

Całe moje życie to była wielka po-
dróż. Jestem typem człowieka, który 
nie potrafi długo usiedzieć w jednym 
miejscu. Jest wiele pięknych miejsc 
na tenisowej mapie. Zawsze uwielbia-
łam Indian Wells i Miami i tam z dużą 
przyjemnością wrócę. Mam tez w pla-
nach pojawiać się co jakiś czas na tur-
niejach wielkoszlemowych. 

Co sprawia teraz Pani najwięk-

szą radość w życiu bez tenisa? 

Na co w końcu ma Pani czas?

Radość sprawiają mi proste czyn-
ności. Przede wszystkim to, że nie 
kładę się spać z myślą, że rano trze-
ba wstać na trening. Cieszę się, że... 
nie muszę nastawiać budzika! W koń-
cu, po wielu latach, mogę pojeź-
dzić na nartach, potańczyć! Po pro-
stu mogę nareszcie robić to, na co nie 
miałam czasu przez całe życie, nie ma-
jąc z tylu głowy lampki pt. „tenis”. 

Widzi Pani następczynię, która mo-

głaby nawiązać do Pani wielkich 

sukcesów?

Jest kilka nazwisk z potencjałem, 
byśmy mogli oglądać ich na wielkich 
turniejach. Dotyczy to zarówno ko-
biet jak i mężczyzn. Mam nadzie-
ję, że tak będzie, że będziemy mogli 
w TVP oglądać naszych tenisistów. 
Zawsze turnieje z udziałem „naszych” 
są bardziej atrakcyjne. Trzymam kciu-
ki za młode pokolenie! Oby było ich 
jak najwięcej. 

Podczas turniejów w USA bardzo do-

brze wypadł Hubert Hurkacz. W In-

dian Wells dotarł do ćwierćfinału 

przegrywając dopiero z samym Ro-

gerem Federerem. Wcześniej poko-

nał siódmą rakietę świata Keia Nishi-

koriego. W Miami z kolei pokonał „4” 

Dominica Thiema...

Jestem mile zaskoczona tym, ja-
kie zrobił postępy, zwłaszcza w tym 
roku. Zagrał ostatnio mnóstwo świet-
nych meczów na najwyższym pozio-
mie z tenisistami z czołówki świato-
wej. Oglądałam kilka jego spotkań, 
turnieje w USA zakończył bardzo 
udanie. Pnie się do góry, gra bardzo 
solidnie i w obronie i w ataku. My-
ślę, że będziemy go częściej widy-
wali w wielkich imprezach, również 
w drugim tygodniu w Wielkim Szle-
mie, bo taki jest cel wszystkich, któ-
rzy grają w tenisa. 

21 maja o godz. 18 w krakowskiej 

Tauron Arenie odbędzie się Pani be-

nefis, podsumowanie pięknej kariery 

i pożegnanie z kibicami...

Bardzo się cieszę się, że takie wy-
darzenie będzie miało miejsce w Kra-
kowie. Nie wyobrażam sobie, by mo-
gło odbyć się w jakimś innym mieście. 
Dziękuję za to miastu Kraków, że jest 
z nami przy organizacji. Już dziś za-
praszam wszystkich do Tauron Are-
ny Kraków na mój benefis. Już nie 
mogę się doczekać tego wydarzenia. 
Mam nadzieję, że będzie to wspa-
niała impreza sportowa, wspaniałe 
przedsięwzięcie. W Krakowie grałam 
całe życie, praktycznie na wszystkich 
kortach, jakie są dostępne. Karoli-
na i Angie będą ze mną w tym dniu, 
myślę, że to będzie ciekawe dla kibi-
ców zwłaszcza tych, którzy nie mie-
li dotychczas okazji zobaczyć w akcji 
zawodniczek tej klasy. Przyjaźnimy 
się od lat, ponad 20, wiele przeszły-
śmy razem, grałyśmy jeszcze w tur-
niejach 9,10, 12–latków aż po zawo-
dowy tenis. Grałyśmy ze sobą debla, 
grałyśmy przeciwko sobie. Tym razem 
zagramy po raz ostatni w Krakowie. 
W moim rodzinnym mieście bywam 
co jakiś czas. Tu zawsze będzie moje 
miejsce, mój dom. 

 Jakie ma Pani plany na przyszłość?

Na razie jest kilka miesięcy na ta-
niec, w maju na benefis. Później zoba-
czymy. Czy myślę o byciu trenerem? 
Nie zamykam się na żadne propozy-
cje, aczkolwiek dopiero w listopadzie 
przestałam grać, to wszystko jest bar-
dzo świeże. Jest sporo opcji, bo wia-
domo, że zostanę przy tenisie. Teraz 
potrzebuję odpocząć, rok, może dwa. 
Muszę dojść do siebie, ostatnie 20 lat 
było dość ciężkie...

Jakie wskazówki ma Pani dla mło-

dych, którzy chcą iść tenisową 

drogą?

Na sukces składa się wiele czyn-
ników, nie ma jednej recepty. Przede 
wszystkim trzeba mieć świadomość 
tego, co się robi, nie tylko na korcie, 
ale też poza nim. Osoby, które chcą 
się uczyć od samego początku, są am-
bitne to daleko zajdą. Takim przy-
kładem jest choćby ostatnio Hubert 
Hurkacz, bardzo ambitny i pracowi-
ty. Już pokazał na co go stać i mam 
nadzieję, że będzie pokazywał przez 
kolejne lata. 

Śledzi Pani poczynania naszych teni-

sistów. Czy interesuje się Pani też in-

nymi dyscyplinami sportu?

Oczywiście, że tak, zwłaszcza, gdy 
grają „nasi”. Ostatnio byłam na Sta-
dionie Narodowym na meczu Polska–
Łotwa. Jeśli tylko jest okazja, to sta-
ram się kibicować na żywo. Lubię 
skoki narciarskie, siatkówkę i żużel–
mąż mi podpowiada. 

Co się śni Agnieszce Radwań-
skiej, kiedy nie ma już tenisa? Gra-
ła Pani kiedyś mecz we śnie?

Pewno, że grałam i to nie raz! Ostat-
nio… kort mi się zapadał (śmiech).

Rozmawiała: AGNIESZKA BIALIK

Pokazałam, że można!

Agnieszka i Urszula z tatą–trenerem Piotrem

Wesele Agnieszki i Dawida
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RÓŻENIEC GÓRSKI 
POPRAWIA PAMIĘĆ

Różeniec górski Rhodiola rosea 
jest okazałą rośliną wieloletnią, któ-
ra w Polsce nie występuje tak po-
spolicie. Możemy go podziwiać np. 
w Tatrzańskim i Karkonoskim Par-
ku Narodowym. Jest objęty ochro-
ną gatunkową.

Duże zbiorowiska tej rośliny 
znajdują się na terenach Rosji (Sy-
beria), Chin, Mongolii. Ma mięsi-
ste, sinawozielone lub jasnozielo-
ne liście, pokryte woskiem. Kształt 
liści dolnych (pojawiających się 
najwcześniej) jest raczej jajowaty, 
a górnych – lancetowaty. Są one 
ostro zakończone, a po brzegu 
mają widoczne ostre ząbki (ale 
nie na całej powierzchni, tylko 
mniej więcej przy końcu blaszki). 
W drugiej połowie lata zmienia-
ją kolor – zwykle na ciemnoczer-
wony. Różeniec kwitnie w czerw-
cu, a jego kwiaty są najczęściej 
pomarańczowoczerwone.

W medycynie wykorzystuje się 
kłącza i korzenie różeńca gór-
skiego. Zbiera się je, gdy rośli-
ny mają 5–6 lat, następnie dokładnie płu-
cze, tnie na mniejsze kawałki i szybko suszy 
w suszarniach.

POPRAWIA PRACĘ MÓZGU
Udowodniono, że ludzie o obniżonej zdol-

ności przystosowawczej o wiele częściej cier-
pią z powodu depresji, zaawansowanej nerwicy, 
bezsenności, przewlekłego zmęczenia (zwykle 
występuje ono po wzmożonym pobudzeniu ner-
wowym). Tak się składa, że wszystkie te pro-
blemy dotyczą właśnie ludzi starszych, co nie 
dzieje się bez wyraźnej przyczyny. Mówiąc kon-
kretnie, różeniec górski oddala przykre w skut-
kach następstwa związane z ogólną niewydol-
nością fizyczną, jak i emocjonalną organizmu. 
Niesie pomoc, gdy człowiek ma kłopoty z za-
pamiętywaniem, uczeniem się czy koncentra-
cją. Uodparnia także na czynniki stresogenne 
(zwiększa naszą wytrzymałość na stres – nie tyl-
ko emocjonalny, ale i fizyczny). Roślina ta po-
siada bowiem zdolność pobudzania wydziela-
nia w mózgu ważnych neuroprzekaźników, jak 

dopamina, serotonina (nazywana „hormonem 
szczęścia” – jej niedobór powoduje pogorsze-
nie nastroju i stany depresyjne), noradrenali-
na, acetylocholina. To one decydują o kondy-
cji psychicznej organizmu człowieka (regulują 
stan emocjonalny człowieka, np. lęk, ogólny na-
strój). Więcej na ten temat piszę w mojej książ-
ce „Zioła na kłopoty z pamięcią”.

DODATKOWA RADA:
Preparatów zawierających wyciąg z różeń-

ca górskiego nie powinno się podawać jed-
nocześnie z innymi lekami z grupy psycho-
stymulantów, choć nie wykazano tu żadnych 
interakcji. Kurację nimi najlepiej rozpoczynać 
od mniejszych dawek i stosować ją w godzi-
nach rannych, ponieważ roślina ta może wy-
kazywać niekiedy efekt pobudzenia organi-
zmu. Zdecydowanie nie powinno się zażywać 
żadnych preparatów z jej zawartością w godzi-
nach wieczornych i nocnych, bo mogą utrud-
niać zasypianie.

ZBIGNIEW TOMASZ NOWAK

SOK Z BRZOZY – SAMO 
ZDROWIE

Sok brzozowy oczyszcza orga-
nizm z toksyn i szkodliwych meta-
bolitów (np. kwasu moczowego lub 
powstałych po zażywaniu leków syn-
tetycznych). Pobudza ogólny meta-
bolizm w organizmie. Uaktywnia 
pracę nerek, zapobiega tworzeniu 
się w nich kamieni (i piasku) oraz 
przepłukuje je ze złogów. 

Przez wieki człowiek czerpał 
zdrowie z leków, które dostarcza-
ła brzoza. Wprost niezliczonym za-
letom leczniczym tego drzewa po-
święciłem niedawno wydaną książkę 
„Brzoza ratuje w chorobie” (można 
ją zamówić w Klubie Książki Ka-
tolickiej – nr tel. 12 345 42 00 lub 
12 292 68 69). Na przedwiośniu 
na przykład zawsze pamiętano, aby 
z tych drzew pozyskiwać dobro-
czynny sok.

Sok można ściągać z drzew 
brzozy zwykle od 31 marca do 15 
kwietnia. Należy naciąć w korze 
drzewa niewielki otwór w kształ-
cie litery „V”, rozeprzeć tę korę za-
struganym patyczkiem lub rurką, 
po których będzie on spływał do za-
wieszonej niżej butelki. Można też sok ścią-
gać inaczej: naciąć sporą gałązkę, naciągnąć 
ją do dołu i umieścić w przywiązanej do niej 
butelce. Takie sposoby nie dają jednak gwa-
rancji ściągania dużych ilości soku. Dlatego 
niekiedy trzeba nawiercić cienkim wiertłem 
pień brzozy pod kątem, umieścić w otworze 
plastikową lub lepiej szklaną rurkę (nie meta-
lową!), przez którą będzie spływał on do za-
wieszonego naczynia. Pamiętajmy, że na-
wiercać można tylko drzewa przeznaczone 
do wycinki bądź o dużych rozmiarach, ni-
gdy młode, bo można doprowadzić do ich 
zamarcia. Zaraz po zakończeniu ściągania 
soku do wywierconego otworka należy mocno 
wbić zastrugany, dopasowany do jego śred-
nicy patyczek, np. z gałązki dębu i zasmaro-
wać to miejsce maścią ogrodniczą. Tylko tak 
zabezpieczone drzewo szybko się regeneru-
je. W jednym drzewie wystarczy jeden otwór.

Według obowiązującego prawa, nie wolno 
nawiercać drzew rosnących w lasach państwo-
wych. Grozi za to kara grzywny. Sok można 

pozyskiwać jedynie z brzóz znajdujących się 
w lasach i na działkach prywatnych.

W ciągu dnia wypijamy około 1–1,5 litra 
soku brzozowego w kilku porcjach. Ta ku-
racja powinna trwać co najmniej 3 tygodnie.

PRZYWRACA SIŁY WITALNE
Sok brzozowy obniża ciśnienie krwi 

u osób, u których nadciśnienie wywołane 
jest złą pracą nerek. Usuwa związane z nie-
wydolnością nerek i krążenia obrzęki nóg, 
rąk i twarzy. Sok brzozowy posiada właści-
wości wzmacniające organizm. Zdecydowa-
nie skraca czas przesilenia wiosennego. Do-
daje sił ludziom starszym, wyniszczonym 
chorobami. Pomaga też schudnąć i likwiduje 
zgromadzony w organizmie nadmiar wody. 
Odtruwa i regeneruje wątrobę. Oczyszcza 
cerę z trądziku i wyprysków. Ogranicza prze-
tłuszczanie się włosów. Jest niezwykle przy-
datny w leczeniu łuszczycy, o czym wiedzia-
no już od lat.

ZBIGNIEW TOMASZ NOWAK

Zdrowie z natury

ŻEŃ–SZEŃ DODAJE SIŁ WITALNYCH

Współczesna medycyna chce zaoferować czło-
wiekowi takie specyfiki XXI wieku, które pomo-
gą przedłużyć mu życie i poprawią jego jakość. 
Szczególnie dotyczy to ludzi w starszym wieku. 

Piszę o tym m.in. w mojej nowej książce „Zio-
łowa apteka seniora” (można ją zamówić w Klu-
bie Książki Katolickiej – nr tel. 12 345 42 00, 
12 292 68 69). Jedną z takich sprawdzonych ro-
ślin, poprawiających wydolność organizmu, jest 
żeń–szeń.

Właściwościami leczniczymi obdarzone są ko-
rzenie żeń–szenia, które zbiera się nie wcześniej, 
niż gdy rośliny mają 4–5 lat.

Od tysięcy lat żeń–szeń jest często polecany 
ludziom słabym, skrajnie wyczerpanym długimi 
chorobami, po operacjach, radioterapii, chemio-
terapii. Badania kliniczne prowadzone nad żeń–
szeniem donoszą, że roślina ta wzmaga siły od-
pornościowe poprzez zwiększenie w organizmie 
produkcji limfocytów typu T oraz komórek od-
pornościowych NK. Zaobserwowano również, 
że regularna kuracja tą rośliną sprzyja regeneracji 
układu odpornościowego organizmu, wyczerpa-
nego wskutek przechodzenia ciężkich chorób, np. 
nowotworów, oraz że pobudza biosyntezę białka. 

Żeń–szeń skutecznie unieszkodliwia poza tym 
wolne rodniki, które uszkadzają m.in. strukturę 
łańcuchów genetycznych (także wytwarzanych 
w organizmie do walki z patogenami przeciw-
ciał). Żeń–szeń okazał się nieoceniony w przysto-
sowywaniu organizmu do uciążliwych warunków.

Powinni o nim pamiętać wszyscy prowadzą-
cy aktywny tryb życia – pełen stresu. Regeneruje 
wszystkie organy wewnętrzne i poprawia dotlenie-
nie mózgu. Pomaga na dłużej zachować siły i ja-
sny, twórczy umysł. Jest lekiem przedłużającym 
życie i stanowi wypróbowany środek stosowany 
szeroko w geriatrii – dolegliwościach typowych 
dla wieku starczego. Wzmacnia układ nerwo-
wy, przywraca spokój wewnętrzny, chęć do ży-
cia i pracy. Skutecznie oddala bezsenność i wy-
czerpanie nerwowe.

Jeśli zdecydujemy się na kurację żeń–sze-
niem, musimy wcześniej wziąć pod uwagę kilka 
przeciwwskazań. Opierając się na wynikach ba-
dań klinicznych, leków z wyciągiem z tej rośliny 
nie zaleca się stosować dłużej niż 3 miesiące. Nie 
można ich zażywać jednocześnie z preparatami 
opartymi na warfarynie (leki przeciwzakrzepo-
we), bo niekiedy taka kuracja jest powodem wy-
stąpienia krwawień.

ZBIGNIEW TOMASZ NOWAK FO
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P
rorok Izajasz zapisał na-
rzekanie ludzi, którzy wo-
łali, że ich post nie przyno-
si oczekiwanych efektów 
(czytaliśmy ten fragment 

w piątek po Popielcu). Ale przecież 
nie o to chodzi, by Pan Bóg spełnił 
nasze oczekiwania. Nasz post, nasze 
wyrzeczenie jest nie po to, by Bogu 
coś dyktować, celem postu jest ucze-
nie się własnej niedoskonałości, za-
wodności, a następnie uczenie się 
zaufania Stwórcy i Zbawicielowi. Te-
raz, po Zmartwychwstaniu nadszedł 
czas owocowania. Naszego owoco-
wania. Ze Zmartwychwstaniem nie-
odłącznie spleciona jest nadzieja, 
a każdy, kto zaufa Panu Bogu jest 
tego ilustracją.

Chrystus Zmartwychwstał!
Przyzwyczailiśmy się do tego 

okrzyku. A na początku to nawet 
nazwę trzeba było wymyślić! W grec-
kim anastasis ex nekron była mowa 
o powszechnym powstaniu z grobów 
w dniu ostatecznym, a to przecież 
nie to samo. Prawda o Zmartwych-
wstaniu Jezusa jest zwykle traktowa-
na jako fundament wiary chrześci-
jańskiej. Święty Paweł napisał: Jeśli 
Chrystus nie zmartwychwstał, da-
remne jest nasze nauczanie, próżna 
jest także wasza wiara (1 Kor 15,1).

Pan Jezus z nimi rozmawiał, 
z nimi jadł, a jednocześnie prze-
nikał przez zamknięte drzwi, był 
w kilku miejscach jednocześnie. 
W najdosłowniejszym przekładzie 
ewangelista Łukasz cytuje Pana Je-
zusa, który powiedział: Obmacaj-
cie Mnie i zobaczcie, bo duch mięsa 
i kości nie ma, a Ja mam, jak widzi-
cie (Łk 24, 39). O ciele Chrystu-
sa Zmartwychwstałego mówiono 
słowami starotestamentalnych pro-
roctw, które mówiły o ujawnieniu 
się Chwały Boga.

Dla uczniów przerażonych 
Ukrzyżowaniem Mistrza fakt zmar-
twychwstania jest oczywisty: po-
wstaje jednak problem, jak o tym 
opowiadać, skoro nawet brakowa-
ło słów na opisanie tego wydarze-
nia. Przecież nawet oni sami po-
czątkowo nie uwierzyli niewiastom 
wracającym od pustego grobu (por. 
Łk 24, 11). Uczniowie żyli tym fak-
tem, to znaczy zobaczyli otaczającą 
ich rzeczywistość w zupełnie nowy 
sposób: widzą, że w tym widzianym 
na nowo świecie dysponują Chrystu-
sową mocą, ale nie dla osobistych za-
chcianek, tylko na miarę wiary, któ-
ra prowadzi do świadectwa.

Korzystając z metody samego Je-
zusa święty Paweł zaczerpnął przy-
kład z życia, które nas otacza. Pi-
sze mając na myśli ziarno wsiane 
w ziemię: to, co siejesz, nie ożyje, 
jeżeli wprzód nie obumrze (1 Kor 
15,36). Ciało, jakim posługujemy 
się podczas życia ziemskiego jest 
tym, co zostało zasiane, a po zmar-
twychwstaniu widzimy nieporówna-
nie większe, piękniejsze, jak drzewo 
wyrosłe z ziarenka: Zasiewa się ciało 
zmysłowe — powstaje ciało duchowe 

(1 Kor 15,44. Tłumaczymy to mniej 
więcej tak: ciało po zmartwychwsta-
niu będzie innym, niż nasze ziemskie 
ciało, nazywamy je chwalebnym, jest 
niezniszczalne, ale nieustannie bę-
dzie ono „nasze”, z pełnym poczu-
ciem własnej tożsamości.

Zmartwychwstanie Chrystusa 
w naszym życiu

Od pierwszych wieków chrześci-
jaństwa rozumiano, że najważniej-
szą prawdą jest to, że Pan Bóg kocha 
każdego człowieka i to zupełnie bez 
żadnych warunków. A Zmartwych-
wstanie umacnia nas i prowadzi 
przez to, co dla człowieka pozbawio-
nego Łaski Bożej jest niewykonalne.

Problem mówienia o Chrystusie 
pojawił się już w pierwszym wieku. 
Apostołowie najpierw głosili Zmar-
twychwstanie swym dotychczaso-
wym współwyznawcom. Trzeba było 
wskazać argumenty za tym, że Jezus 
z Nazaretu jest spodziewanym Me-
sjaszem. Modlitwa o Dary Ducha 
Świętego dopełniała dzieła – stąd 
pierwsze nawrócenia, znane z Dzie-
jów Apostolskich. Ale niedługo po-
tem, gdy uczniowie się rozproszyli 
w wyniku prześladowań zaczęto gło-
sić Ewangelię poganom, czyli oso-
bom, które nie znały tradycji izrael-
skiej. Szukano sposobu, jak mówić, 
aby ułatwić przyjęcie tej nauki ca-
łym życiem.

Łatwo zauważyć wciąż obecne zło, 
doświadczamy słabości w naszym 
życiu, niestałości serca. Jak prawdę 
o Jezusie Chrystusie ukazać światu? 
Prawdę, że On jako Bóg i człowiek 
jednocześnie umiłował aż do końca, 
do Krzyża, a przez to wziął na siebie 
skutki ludzkich grzechów i innych 
niedoskonałości; zwyciężył śmierć 
i wszelkie cierpienie. Co to znaczy, 

że zwyciężył śmierć, skoro ona jest 
wciąż obecna?

Jak przekonująco opowiedzieć 
to komuś, kto nie wyrósł z Tradycji, 
w której o tym się mówi?

Od początku chrześcijaństwa sta-
ło się oczywiste, że trzeba pokazy-
wać światu zachowania, dla wielu 
zadziwiające. Starać się być pogod-
nym, życzliwym i radosnym nieza-
leżnie od tego, czego doświadczamy. 
Może ktoś wówczas zada pytanie, 
skąd Twoja siła, cierpliwość i poczu-
cie bezpieczeństwa… 

Prawdą praktyczną wynikającą 
z faktu Zmartwychwstania jest to, 
że Ono nie odnosi się tylko do tego, 
co po śmierci. Zmartwychwstanie 
to nie tylko fakt, nie tylko praw-
da, ale źródło siły. Święty Paweł pi-
sze: Przez chrzest zanurzający nas 
w śmierć zostaliśmy razem z nim po-
grzebani po to, abyśmy i my wkro-
czyli w nowe życie — jak Chrystus 
powstał z martwych dzięki chwale 
Ojca (Rz 6,4). Kiedykolwiek tylko, 
kiedy ktoś przebacza, kiedy czuwa 
heroicznie przy cierpiącym, kiedy 
odważnie staje po stronie niespra-
wiedliwie traktowanych, spotyka-
my Zmartwychwstanie. Świętemu 
Piotrowi nie wystarczyło, że widział 
Zmartwychwstałego, że z Nim roz-
mawiał. Naprawdę przyjął Zmar-
twychwstanie, gdy z zalęknionego, 
prostego rybaka, kiedy mając po-
czucie tego, że sam wyparł się zna-
jomości z Jezusem, stał się aposto-
łem oddającym za swego Mistrza 
życie. Bał się śmierci, ale przezwycię-
żał ten strach, bo wiedział, że Życie 
zostanie mu zwrócone, tak jak zo-
stało zwrócone Chrystusowi. Ten, 
kto naprawdę wierzy w zmartwych-
wstanie, nie troszczy się zbytnio o to, 
co ziemskie… 

Wielki Post był po to, 
by lepiej zrozumieć 
zmartwychwstanie. I by 
być szczęśliwym.

Szczęśliwy będzie, 
kto uczy się panować 
nad nastrojami, nie 
straci nic przez własną 
emocjonalność. 

Szczęśliwy będzie, kto 
uczy się systematyczno-
ści, stanie się silny

Szczęśliwy będzie, kto 
umie wybierać, bo go nie 
przysypie góra śmieci

Dzisiejsi świadkowie 
Zmartwychwstania

Oddam głos młodym 
– poniżej dwie prace li-
cealistów, którzy nie mie-
li wątpliwości, że z tych 
wydarzeń promieniuje 
Zmartwychwstanie…

Pan Eugeniusz
Moja mama jest wy-

chowawczynią w domu 
poprawczym dla dziew-
cząt. Może ta funk-
cja w tym miejscu ja-
koś inaczej się nazywa, 

ale mama skończyła resocjalizację 
i przez całe życie pomaga wrócić 
do społeczeństwa ludziom, którzy 
się gdzieś zagubili. Ale nie o ma-
mie chcę mówić. W ostatnim mie-
siącu był pogrzeb jednego z pra-
cowników tego domu poprawczego 
i przy tej okazji mama opowiedzia-
ła mi o tym wspaniałym człowieku, 
którego żegnały setki ludzi. Pan Eu-
geniusz był zatrudniony jako stróż. 
Ale robił wszystko, był tak zwaną 
„złotą rączką” – gdy trzeba było 
naprawić zmywarkę, to naprawiał, 
gdy trzeba było ustawić zabytko-
wy zegar stojący przed gabinetem 
dyrektora, to też umiał. Nie było 
to zapisane w żadnej umowie, ale 
Pan Eugeniusz pełnił jeszcze jed-
ną, nieoficjalną funkcję – doradcy 
dyrektora. Gdy ten chciał podjąć 
jakąś ważną decyzję, to zapraszał 
Pana Eugeniusza na kawę i prosił 
o radę. Podobnie inni – pracowni-
cy pedagogiczni i z księgowości czy 
administracji. Tak samo „pensjona-
riuszki”, czyli dziewczyny skazane 
na pobyt w tym miejscu.

Jedno z najciekawszych wyda-
rzeń miało miejsce, gdy przywiezio-
no do tego domu nową dziewczy-
nę. Okazało się, że wychowana była 
w rodzinie zupełnie ateistycznej, 
w ogóle nie słyszała o Panu Bogu. 
Dziewczęta z tego domu raz w ty-
godniu mogły uczestniczyć w zaję-
ciach, które prowadził ksiądz prefekt. 
Na religię nikt nie musiał chodzić, 
ale każdy, kto chciał mógł się za-
pisać. Chodziły prawie wszystkie 
i – gdy nadszedł dzień religii – za-
pytały nową, czy też chce się zapi-
sać na udział w tych zajęciach. Ona 
powiedziała, że nic ją to nie obcho-
dzi. Tak samo za tydzień i za dwa 
tygodnie. Ale po trzech tygodniach, 

gdy ją zapytały czy chce posłuchać 
o Panu Bogu, ona odpowiedziała py-
taniem: „Czy ten wasz Pan Bóg jest 
choć trochę podobny do Pana Eu-
geniusza?” Chyba nikt wierzący ta-
kiego pytania by nie postawił, nawet 
nie wpadlibyśmy na pomysł takie-
go skojarzenia. Ale to pytanie było 
tak niezwykłe, że niedługo potem 
powtarzali je wszyscy pracownicy, 
a niedługo potem ta – już prawie le-
genda – opuściła mury zakładu. 

Pytanie „czy Pan Bóg jest po-
dobny do Pana Eugeniusza” każe 
się dobrze zastanowić nad własnym 
życiem. Ktoś – jak mówiła mama 
– przypomniał tę historię na pogrze-
bie i dodał, że każdy z nas powinien 
tak żyć, aby to życie ukazywało na-
ukę Bożą. To właśnie jest piękne, 
to zachwyca i mobilizuje.

spisała gimnazjalistka

Stanisława
Stanisława ma już wiele lat, ale 

nie wiadomo czemu wszyscy z jej 
otoczenia mówią do niej i o niej 
po imieniu. Mieszka na końcu wsi 
i żyje ze skromnej emerytury, mało 
kto wie, że przez większość swe-
go życia pracowała w biurze sprze-
dawcy bardzo znanych samochodów 
i była najbardziej zaufaną osobą wie-
loletniego kierownika oddziału. Za-
trudniona była jako sprzątaczka, 
ale tylko ona miała wszystkie klu-
cze, tylko ona znała wszystkie hasła 
i kody do drzwi. To wcale nie wyni-
kało z tego, że musiała mieć dostęp 
do wszystkich pomieszczeń, to było 
skutkiem tego, że tylko jej zaufano 
do końca. Tak jest i dzisiaj. Nie ma 
osoby, która nie ufa Stanisławie. Jak 
to wygląda na co dzień? 

Nigdy w jej domku nie jest pu-
sto. Umie zaparzyć najlepszą her-
batę i najlepszą kawę w okolicy i za-
wsze umie wysłuchać. Słucha tego, 
co mówią skrzywdzeni przez innych 
i chociaż często nie wiadomo, jak im 
pomóc, to jednak samo „wygadanie 
się” przynosi ulgę. Słucha skłóconych 
małżonków i sąsiadów i zawsze coś 
mądrego powie – wskaże drogę, jak 
dojść do porozumienia. Słucha mło-
dych, którzy za wcześnie zostali po-
turbowani przez życie i podsuwa po-
mysł, jak się otrzepać, wstać i pójść 
dalej z godnością. Nawet kiedyś oka-
zało się, że ma znajomych prawników 
– jakiś prokurator zainterweniował, 
gdy Stanisława opowiedziała mu, jak 
w pewnej rodzinie traktuje się dzie-
ci, a jakiś adwokat wybronił pewne 
małżeństwo, któremu nieuczciwi lu-
dzie chcieli zabrać dom.

Nigdy nie założyła rodziny, a jed-
nak mówi, że ma wiele dzieci. Fizycz-
nie nie jest to prawda, ale wielu ludzi, 
którym pomogła teraz pomaga in-
nym. Wielu doświadczywszy jej życz-
liwości okazuje serdeczność innym. 
Każdy z nas może dołączyć do „dzie-
ci Malwiny”. Tylko czy mamy pomysł 
na to, aby wszyscy nam ufali?

licealista

KS. ZBIGNIEW KAPŁAŃSKI

Promieniujące Zmartwychwstanie
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