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Wpłata daru na fundusz wydawniczy

W
 swoich dyscyplinach sportu zdobyli wszystko lub 
prawie wszystko. Wybitni sportowcy, którzy mimo 
sławy i sukcesów nie zapomnieli, co w życiu jest 
najważniejsze. Mówią o swojej wierze, modlitwie 
i kontakcie z Panem Bogiem.

Mariusz Wlazły: życie opiera się na wierze
Głównie dzięki jego kapitalnej grze nasza drużyna sięgnę-

ła w 2014 roku po mistrzostwo świata w siatkówce, a on sam 
został uznany najlepszym zawodnikiem mistrzostw. Na taki 
sukces czekaliśmy aż 40 lat! „Biało–czerwoni” zdobyli „zło-
to” w imponującym stylu, pokonując dwa razy w tym turnieju 
znakomitych Brazylijczyków, najbardziej utytułowany zespół 
ostatnich lat. Finał Polska – Brazylia w katowickim Spodku 
oglądało w telewizji ponad 17 milionów widzów. Katowicki 
spodek wypełniony był do ostatniego miejsca, a wokół obiek-
tu zgromadziło się ok. 50 tys. osób. Polscy siatkarze nawią-
zali do pięknych tradycji sprzed 40 lat. Wtedy to podopieczni 
Huberta Wagnera zostali mistrzami świata, a dwa lata później 
wywalczyli olimpijskie złoto. Mariusz Wlazły był największą 
gwiazdą naszej reprezentacji. Kapitalnie atakował zwłaszcza 
w trudnych momentach. Bez niego nie byłoby tego wielkiego 
sukcesu. Wrócił do kadry po kilku latach, kiedy to zmagał się 
z różnymi kontuzjami. Mariusz, oprócz tego że jest świetnym 
siatkarzem, jest także człowiekiem głęboko wierzącym. Ni-
gdy nie krył się ze swoją wiarą. W wydanej przed Euro 2012 
książce Ewangelia dla sportowca i kibica zapisano jego sło-
wa: „W moim życiu wiara jest bardzo ważna. Życie opiera się 
na wierze, więc czym byłoby bez niej? Ważne jest, żeby nosić 
Boga w sercu. We wszystkich momentach mojego życia – tych 
prostych i tych trudniejszych – Bóg był przy mnie. Zawsze sta-
ram się dziękować Mu za to, że prowadzi mnie przez życie. 
Nieraz bardzo krętą drogą, lecz na pewno ku prawdzie i oświe-
ceniu. Jak się ma chęci i wiarę, to Bóg sam nas znajdzie. Każdy 
z nas ma jakiś cel w życiu. Każdy ma jakąś drogę, którą musi 

przejść, lecz na niej napotyka różnego rodzaju trudności, po-
boczne cele itp. Myślę, że to, co robię w chwili obecnej, jest 
bardzo ważne dla mnie, dla mojego rozwoju, więc staram się 
wypełnić i zrobić wszystko z jak największą perfekcją. Nie za-
wsze się to udaje, lecz każda porażka jest jeszcze mocniejszą 
motywacją do osiągnięcia wyznaczonego celu”. Siatkarz pod-
kreślał też, że „fundamentem jego życia jest rodzina, a „każda 
chwila spędzona w domu jest najważniejsza i niezastąpiona. 
(...) Nie ma nic lepszego, jak nauczyć czegoś własne dziecko. 
Żona daje mi oparcie w ciężkich chwilach i podnosi na duchu”.

Anita Włodarczyk: nie można zostawiać modlitwy

W ostatnich latach zdominowała konkurencję rzutu mło-
tem. Dwukrotna mistrzyni olimpijska, czterokrotna mistrzy-
ni świata i Europy oraz rekordzistka świata. Wielka mistrzyni 
lekkiej atletyki: Anita Włodarczyk, tak mówi o wierze: „Wiara 
jest potrzebna nie tylko w życiu sportowym, ale także w życiu 
codziennym. Jestem chrześcijanką, chodzę do kościoła nie tyl-
ko wtedy, kiedy muszę, ale choćby, gdy jesteśmy na zgrupo-
waniach, to zawsze znajdę czas na modlitwę i wiem, że to mi 
pomaga. Nawet jeśli nie ma sukcesu, to nie można zostawiać 
modlitwy. Wiadomo, że potrzebne jest też szczęście, ale cały 
czas Bóg jest ze mną, na każdych zawodach”. 

Mateusz Ligocki: modlę się każdego dnia
Wielokrotny mistrz Polski w snowboardzie, mistrz świa-

ta juniorów, 6 razy na podium Pucharu Świata, olimpijczyk 
z Turynu i Vancouver. Mateusz Ligocki wprost wyznaje, że bez 
wiary nie wyobraża sobie życia: „Jeśli Bóg jest na pierwszym 
miejscu to wszystko jest na swoim miejscu. Staram się w każ-
dą niedzielę uczestniczyć w Eucharystii. Nawet kiedy jestem na za-
wodach, szukam kościoła. Każdego dnia się modlę – wyznaje. Za-
znacza przy tym, że w świat wiary i modlitwy wprowadziła go 
rodzina: dziadkowie i rodzice. Ulubionym świętym Mateusza 

Ligockiego jest Maksymilian Maria Kolbe – w roku poświęco-
nym świętemu odbył on pielgrzymkę jego śladami zdobywając 
odznakę Max Pielgrzyma.

Marcin Gortat: wiara daje nadzieję

Jedyny Polak w NBA, najlepszej koszykarskiej lidze świa-
ta. Grał w Orlando Magic (z tym zespołem awansował 
do wielkiego finału), Phoenix Suns, Washington Wizards 

Boży sportowcy
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i Los Angeles Clippers. Tak mówi o swojej wierze: „Jestem 
katolikiem, a więc człowiekiem, który wierzy w Boga. Zdaje 
sobie sprawę, że takie deklaracje rodzą nie tylko potrzebę uze-
wnętrzniania swoich poglądów, ale życia opartego na zasadach 
chrześcijańskich. W świecie sportowym zasady wiary stanowią 
o czystości intencji, współzawodnictwa, walki, w której widzi 
się nie tylko siebie, ale drugiego człowieka. To jest po prostu 
dobra wola, pozytywna aura, która pozwoli każdemu zachować 
i rozwinąć swoje najlepsze cechy człowieka, kolegi, zawodnika. 
Moja wiara pozwala mi być po prostu prawym człowiekiem. 
Oczywiście nie jest to dane każdemu składającemu deklaracje 
wiary tak po prostu, jest to ustawiczna praca nad własnymi 
słabościami i niedoskonałościami, abym kiedyś w miarę upły-
wu czasu mógł tę deklarację powtórzyć bez pretensji do sie-
bie, że nie chciałem z własnej woli żyć w zgodzie z Bogiem, 
któremu winien jestem wiele jego dobroci i błogosławieństwa, 
o które wciąż ustawicznie proszę. Wiara w Boga pozwala mi 
na życie w komforcie pozytywnych nadziei, uczuć, nie tylko 
w stosunku do moich bliskich, ale ludzi i świata w ogóle, dla-
tego uważam się za człowieka szczęśliwego z powodu wiary, 
która daje nadzieję”. 

Jakub Błaszczykowski: modlitwa daje mi siłę
Znakomity piłkarz, podpora reprezentacji Polski, przez 

wiele lat zawodnik Borussii Dortmund, a także Wisły Kra-
ków, Wolfsburga, Rakowa Częstochowa oraz Górnika Za-
brze. „Rozumiem, że wiara może być dla kogoś sprawą indywi-
dualną, aczkolwiek dla mnie osobiście jest bardzo ważną rzeczą. 
Myślę, że każdy z nas w momencie, w którym jest ciężko, kiedy 
są problemy i nie można już liczyć na lekarzy, na inne rzeczy, wte-
dy zaczyna się odwoływać do wiary, wtedy są te momenty, kie-
dy prosi się Jezusa, Boga aby dał zdrowie, nie zawsze pamięta-
jąc o tym na co dzień. Chrystus pomaga w życiu codziennym, 
staram się w pewnym sensie namawiać ludzi do tego aby nie 
zapominali o tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli wiara 
i modlitwa. Dla mnie najważniejsza jest codzienna Eucharystia 
i czytanie Pisma Świętego. Czasami zwyczajnie, po ludzku, 
nie chce mi się. Modlitwa daje mi jednak siłę i staram się jej 
nie zaniedbywać. Wiem, że ani sława, ani pieniądze nie dają 
tyle radości, co bycie z Bogiem. Wiem, że moim nadrzędnym 
obowiązkiem jest przyznawać się do Chrystusa. W swoich wy-
powiedziach staram się dawać o Nim świadectwo. Z otrzymy-
wanych listów wiem, że jest ono przez ludzi przyjmowane. Je-
stem zwykłym człowiekiem i moim nadrzędnym obowiązkiem 
jest głosić Chrystusa. Pan Bóg ma plan względem każdego, 
każdemu udziela odpowiednich darów, a naszym zadaniem 

jest ich nie zmarnować, lecz wykorzystać, dając świadectwo 
o Chrystusie” – mówił Kuba.

Rafał Wilk: drugie życie od pana Boga
Były żużlowiec. W zawodach kolarstwa ręcznego zdobył już 

wszystko: „złoto” paraolimpiady, mistrzostwo świata, Puchar 
Świata i Puchar Europy. Jest najlepszy na świecie. Po wypad-
ku na torze żużlowym, 13 lat temu, stracił władzę w nogach, ale 
nie załamał się. Ani przez chwilę nie stracił wiary. Wręcz prze-
ciwnie! „Dostałem drugie życie, to był dar od Pana Boga. Ni-
gdy nie miałem pretensji do Pana Boga o wypadek. Może dosta-
łem taką misję od Boga, żeby pokazać innym ludziom, że kiedy 
nasze życie wywróci się do góry nogami, to nie powód, by się 
na niego obrażać. Żeby mieć żal do tego, kto nam tą krzyw-
dę wyrządził. Nigdy nie miałem pretensji do zawodnika, który 
wpadł na mnie na torze. Nie pytałem, dlaczego ja? Może moja 
głowa jest inna? Potraktowałem to jako wyzwanie losu. Z na-
tury jestem wielkim optymistą, taki się urodziłem. Po wypadku 
bardziej się otworzyłem na Pana Boga, otworzyłem swoje serce. 
Częściej i bardziej szczerze z Nim rozmawiam. Wiem, że zawsze 

na mnie czeka, zawsze ma czas. Mogę Mu wszystko powiedzieć. 
Pokazuje mi, jak iść własną drogą i mam nadzieję, że realizu-
ję Jego wizję. Cóż byłoby warte nasze życie bez Boga? Jeste-
śmy krajem katolickim, zawsze tak było i co – nagle mamy się 
tego wstydzić? Dlaczego? Mamy ściągać krzyże, w imię czego? 
Myślę, że wielu ludzi toczy ze sobą wewnętrzną walkę. Bo ro-
bią coś nie w zgodzie z własnym sumieniem, wiarą, przekona-
niem. Przyjdzie czas, że się opamiętają. Pan Bóg od nas się nie 
odwraca, cały czas czeka. Myślę, że duża grupa młodych ludzi 
przeżywa trudny czas, ale w końcu znajdą właściwą drogę. Jest 
bardzo wielu wartościowych młodych ludzi, którzy dają przy-
kład, modlą się, chodzą do kościoła. Podczas zawodów zawsze 
podróżuje ze mną Matka Boża z Medjugorie. Wożę ją za pasem, 
przymocowaną dobrze, tak, by była bezpieczna i by mi nie wy-
padła w czasie jazdy. Na przegubie mam też różaniec. Słysza-
łem, że Różaniec to naboje na szatana. Staram się nie opusz-
czać niedzielnej Mszy św., choć ze względu na starty czasem jest 
to trudne. Od jakiegoś czasu modlę się też w języku... aramej-
skim, jakim mówił Pan Jezus. Koleżanka dała mi płytkę z mo-
dlitwami w tym języku, jednej z nich się nauczyłem. 

TOMASZ ADAMEK

Boży wojownik schodzi z ringu
Jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich bokse-

rów. Przez lata dostarczał nam niezapomnianych emocji i wra-
żeń. Walczył dla siebie, ale też dla Polski. Po ostatniej, przegra-
nej walce z Jarrellem Millerem, były mistrz świata w dwóch 
kategoriach ogłosił zakończenie kariery. „Kończę jako zdrowy 
facet i każdego dnia będę dziękował Bogu za karierę” – mówi 
Tomasz Adamek.

Prosiłem Boga o mistrzostwo
Polski pięściarz w październiku 2018 roku przegrał z Ame-

rykaninem już w drugiej rundzie przez nokaut. W rozmowie 
z „Przeglądem Sportowym” zapowiedział, że to koniec jego 
kariery: „Od dawna powtarzam, że każdy mój występ to być, 
albo nie być. Teraz byłem zdrowy, przygotowany i dostałem 
strzała, po którym przegrałem walkę. A to znaczy, że do rin-
gu nie będę już wchodził. Nie wyszło, skończyło się inaczej, 
więc trzeba odejść. Nie muszę jednak przed nikim się chować 
ani niczego wstydzić. Dwa razy byłem mistrzem świata, sporo 
osiągnąłem, mam za sobą lata w zawodowym ringu. A właśnie 
ta ostatnia walka była 59! Toczyłem ringowe wojny, mocno pra-
cowałem i wiem, że nie mogę na nic narzekać. Nie wyszło mi 
z pasem w wadze ciężkiej, ale nie mogę sobie niczego zarzu-
cić. Zawsze modliłem się o zawodową karierę. Później prosiłem 
Boga o szansę na mistrzostwo. Pan Bóg był dla mnie łaskawy 
i pozwolił mi dokonać tego dwukrotnie. Za trzecim razem już 
nie, ale generalnie osiągnąłem bardzo dużo. Poza tym omijały 
mnie poważne kontuzje. Dzisiaj mam 42 lata, dobrze się pro-
wadzę i wszystko jest tak, jak być powinno”.

Góral z Gilowic w swojej zawodowej karierze stoczył 59 
walk, z czego 31 wygrał przez nokaut, a sześć przegrał. Jest by-
łym mistrzem świata federacji IFB i IBO w wadze junior cięż-
kiej oraz federacji WBC w wadze półciężkiej. W 2011 roku 
na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu walczył o mistrzostwo 
świata w wadze ciężkiej, ale przegrał z Ukraińcem Witalijem 

Kliczko. Jest pierwszym Polakiem, który zdobył „Muhammad 
Ali Giant Athlete Award”, nagrodę imienia Muhammada Ale-
go za wybitne osiągnięcia sportowe i postawę poza ringiem, 
a także pas mistrzowski magazynu „The Ring”. 

Modlę się i jestem szczęśliwy
Jest skromny, pracowity, z wielkim sercem do walki. Z cza-

sem został Bożym wojownikiem. Tomasz Adamek często i chęt-
nie mówi o wierze, różańcu, modlitwie, Panu Bogu. W wieku 
dwóch latach stracił ojca (zginął w wypadku autobusu). Cię-
żar wychowania Tomka i jego czterech sióstr spadł na mamę. 
Żyli skromnie, ale to zahartowało przyszłego boksera: „Wiele 
zawdzięczam mojej mamie. Przez wiele lat byłem ministran-
tem. To się wynosi z domu. Rodzina jest pierwszą nauczyciel-
ką. Gdy poznałem żonę, która pochodzi z bardzo religijnej ro-
dziny, zacząłem często odmawiać Różaniec i zaprzyjaźniłem się 
z tą modlitwą. Proszę Boga i dostaję od Niego wszystko, więc 
mówię o tym innym. W jakimś stopniu to moja misja. Ważne 
też, żeby pamiętać o podziękowaniach. Przed pierwszą walką 
o mistrzostwo świata obiecałem Matce Bożej, że jeśli zdobę-
dę tytuł, to pójdę na pielgrzymkę do Częstochowy. Wygrałem 
i słowa dotrzymałem. Wierzę, że drogę zawodowego boksera 
wybrał dla mnie Pan Bóg. Podążam nią, rozwijam talent. Modlę 
się codziennie i jestem szczęśliwy. Często chodzę do kościoła, 
tak wychowuję swoje córki. Jestem katolikiem i tak już zosta-
nie. Pan Bóg daje mi siły i łaski, o które proszę w modlitwie”.

Pozostajemy tacy sami
Nie unika tematów związanych z wiarą, modlitwą, życiem 

religijnym, choć dziś nie jest to zbyt popularne wśród znanych 
osób: „To przykre, ale dziś prawdziwe. Europa stara się być 
modna, ale nie bardzo rozumiem, na czym ta moda ma pole-
gać. My zostajemy tacy sami. Razem z żoną zostaliśmy wycho-
wani w katolickich rodzinach i tak wychowujemy nasze cór-
ki: Roxanę i Weronikę. Nie wstydzę się tego. Często chodzę 
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do kościoła, codziennie się modlę. Kiedy jest mi ciężko, patrzę 
w niebo, a Pan Bóg daje mi odpowiedź! Wiara zawsze poma-
gała mi w życiu. Swoimi zwycięstwami mówię o Bogu. Boks 
to ciężki kawałek chleba. Gdy przeciwnik staje naprzeciw cie-
bie trzeba walczyć, mieć mocną psychikę. To wielki dar. Wia-
ra góry przenosi; wiem, że wybiegnę na tę górę, mimo że bra-
kuje mi sił. Modlę się i wiem, że wygram. Pracuję ciężko, a siła 
pochodzi z nieba. Takie jest moje odczucie i tak pozostanie”. 
Dla Tomasza Adamka rodzina to przede wszystkim silna więź: 
„Jesteśmy razem, wracam do domu, czekają na mnie. Po pro-
stu żyje się dla kogoś i to jest piękne. Praca jest moją pasją, 
ale myślę też o przyszłości moich dzieci. Cieszę się patrząc 
jak rosną, są moją pociechą i chcę im przekazać, żeby chodzi-
ły do kościoła, żeby dobrze pokierowały swoim życiem. Córki 
powiedzą pewnie, że jestem surowym ojcem, ale staram się je 
dobrze wychować, po katolicku. Nie żebym je karcił, ale sta-
ram się ich nie rozpuszczać”.

KAMIL STOCH

Opiekuńcze skrzydła Pana Boga
W skokach narciarskich osiągnął wszystko. Jest mistrzem 

olimpijskim, świata, zdobywcą Kryształowej Kuli, zwycięzcą 
Turnieju Czterech Skoczni. Nasz najlepszy obecnie skoczek nar-
ciarski Kamil Stoch bez problemów mówi o swojej wierze, mo-
dlitwie i opiekuńczych skrzydłach Pana Boga. 

Potrafi łączyć wyczynowy sport z nauką. Jest absolwentem 
Akademii Wychowania Fizycznego. Bardzo dobrze zna język 
angielski, przy tym jest skromnym i spokojnym człowiekiem, 
liderem naszej „biało–czerwonej” kadry. To na niego, po za-
kończeniu kariery przez Adama Małysza, spadł ciężar oczeki-
wań i nadziei polskich kibiców. To głównie dla niego dziesiątki 
tysięcy polskich fanów przybywają rokrocznie do Zakopanego, 
by dopingować i emocjonować się skokami. On mówi skrom-
nie, że ważna jest cała drużyna, a nie tylko Kamil Stoch.

32–latek z Zakopanego jest osobą wierzącą. Wiarę wyniósł 
z domu, od rodziców i dziadków. Choć starty w Pucharze Świa-
ta mu tego nie ułatwiają, w każdą niedzielę stara się uczestni-
czyć we Mszy św. Jeśli nie jest to możliwe, wtedy pozostaje mo-
dlitwa. Kiedy szczególnie rozmawia z Panem Bogiem? – Kiedy 
coś mi się nie udaje, wtedy oddaje się pod opiekuńcze skrzydła 
Pana Boga. Wiem wtedy, że jest przy mnie, czuję to. Modlę się 
o to, by żadnemu z zawodników nic się nie stało. Bym umiał 
cieszyć się ze zwycięstwa i godnie przyjął porażkę. Dziękuję za 
wszystko Panu Bogu, bo Jemy wszystko zawdzięczam – mówi 

Kamil Stoch. Kim był dla Kamila św. Jan Paweł II? – Żałuję, 
że nie spotkałem się osobiście z Ojcem Świętym. Jeszcze nie-
dawno nie do końca chyba rozumiałem znaczenie, jakie ma 
Jego nauka. Dopiero później dotarło do mnie bardzo ważne 
przesłanie, jakie zostawił młodym ludziom: „Musicie od siebie 
wymagać, nawet, gdyby inni od was nie wymagali”. Najczę-
ściej dziękuję Panu Bogu w codziennej wieczornej modlitwie 
za cały dzień, za wszystkie dary, jakie otrzymuję; za swoją ro-
dzinę, którą bardzo kocham; za swoją żonę, którą Pan Bóg po-
stawił na mojej drodze, za co Mu będę dożywotnie dziękował. 
No i za te wszystkie sukcesy, które już zdołałem osiągnąć. Ja się 
żegnam zawsze przed wyjściem na belkę. Od małego. I to nie 
wynika ze strachu, tylko jest znakiem wiary. Każdy skok od-
daję Panu Bogu. Nie wstydzę się tego.

Życie sportowca to nie tylko chodzenie w glorii, zbieranie po-
chwał i odbieranie medali, ale również bardzo ciężkie chwile. Ja ta-
kie chwile miałem stosunkowo niedawno, kiedy nie szło mi komplet-
nie w tym, co robiłem. Już miałem myśli, żeby po prostu odpuścić, 
żeby skończyć ze skokami narciarskimi i zająć się czymś innym. 
Nie ukrywam, że miałem wtedy dużo wątpliwości, ale na szczę-
ście to wszystko minęło. Na szczęście Pan Bóg wyciągnął do mnie 

swoją rękę i pokazał mi, że jednak wytrwałość w dążeniu do celu, 
a przy tym mocna wiara, nie tylko w Niego, ale i również w to, 
co się robi, popłaca.

ZOFIA KLEPACKA: 

Wierzę w Boga!
Mistrzyni świata, brązowa medalistka olimpijska w wind-

surfingu. W lutym br. oficjalnie na swoim profilu na jednym 
z portali społecznościowych skrytykowała w nagraniu wi-
deo prezydenta Warszawy i podpisaną przez niego deklara-
cję LGBT. Stanowczo sprzeciwiła się seksualizacji w szko-
łach i przedszkolach małych dzieci. Spotkała ją za to fala 
nienawiści ze strony niektórych środowisk. 

W wywiadzie dla „Dobrych Nowin” nasza mistrzyni tak mówi 
o swojej wierze: „ Wierzę w Boga, od dziecka chodziłam do ko-
ścioła. Pan Bóg i Matka Boża byli zawsze obok mnie. Dzisiaj 
wzoruję się na Jezusie, żeby iść Jego drogą. Niekoniecznie za-
wsze mi to wychodzi. Często upadam albo zbaczam z tej dro-
gi, ale staram się na nią powracać. I wiem, że to, co osiągam 
w życiu, to wszystko dzięki Bogu, który ma dla nas jakiś plan. 
W moim życiu większość rzeczy nie było nigdy zaplanowanych, 
a wydarzyły się. To ścieżki, którymi prowadzi mnie Pan Bóg. Jak 
z boku się patrzy, to można mieć wrażenie, że mam życie usła-
ne różami, a tak do końca nie jest. Jestem warszawiakiem z krwi 
i kości, mamą dwójki dzieci i widzę, co się dzieje w Warszawie. 
Jako sportowiec ubolewam też, że sport w ogóle się w tym mie-
ście nie rozwija, bo nie jest dotowany. Są jednak problemy dużo 
poważniejsze od sportu. W pewnym momencie coś we mnie pę-
kło. Najpierw była tęcza na placu Zbawiciela, na której utrzyma-
nie wyrzucano niepotrzebnie w błoto ciężkie pieniądze. Gdyby 
stała pod Pałacem Kultury, to jeszcze jakoś byłoby to zrozumia-
łe, ale tutaj zrobiono na przekór, bo plac Zbawiciela to symbo-
liczne i historyczne miejsce i leży naprzeciw kościoła. Postawio-
no ją chyba tylko po to, żeby drażnić ludzi tam chodzących”. 

Ostatnio Zofia Klepacka została wyróżniona tytułem Osobowo-
ści Roku, którą wskazują widzowie Telewizji Republika. „Nie prze-
stanę walczyć przeciwko propagowaniu LGBT w szkołach, obiecu-
ję to ja, Zosia Klepacka. Traktuję to wyróżnienie jako zobowiązanie 
do dalszej walki przeciwko propagowaniu LGBT w szkołach. Prze-
cież tu chodzi o nasze dzieci, o przyszłość całej Polski. Jeżeli będą 
wpajać dzieciom tego typu ideologię, to w przyszłości przyniesie ona 
efekty” – powiedziała Klepacka. Podkreśliła, że zależy jej na tym, 
aby dzieci były wychowywane zgodnie z wartościami chrześcijań-
skimi, „bo dzięki nim Polacy przetrwali zabory, okupację niemiec-
ką, a także komunę”. 

AGNIESZKA BIALIK

ZDJĘCIA: ARCHIWUM, WIKIMEDIA COMMONS

Boży sportowcy
Dokończenie ze str. 3
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siążki mają bardzo 
długą historię. Prze-
chodziły długą ewolu-
cję podobnie jak cała 
kultura człowieka. 

Zanim powstały i zostało wyna-
lezione pismo wszelkie opowie-
ści i historie były przekazywane 
i zachowywane w pamięci. Wy-
nalezienie pisma wiele zmieni-
ło. To dzięki niemu możliwe sta-
ło się przekazywanie informacji 
i historii w czasie.

Obrazki i litery
Pismo przybierało wiele po-

staci od prostych obrazków 
i znaków obrazkowych do pi-
sma w postaci jakie znamy 
obecnie.

Pierwsze rysunki w skale, 
czyli petroglify pojawiły się oko-
ło 10–9 tys. lat p.n.e. Później 
z petroglifów wykształciły się 
piktogramy, czyli obrazy lub 
schematyczne rysunki przed-
miotów będące symbolami zja-
wisk. Około 3400 r. p.n.e. po-
jawiło się pismo ideograficzne 
czyli zestaw umownych zna-
ków graficznych wyrażających 
treść. Przykładem pisma ide-
ograficznego jest to, którym 
do dziś posługują się Chińczy-
cy. Pismem ideograficznym po-
sługiwali się również starożytni 
Sumerowie zamieszkujący Me-
zopotamię. W piśmie klinowym 
Sumerów każdy znak ozna-
czał cały wyraz. Około 3300 r. 
p.n.e. w Egipcie wykształciło się 

pismo hieroglificzne. Hierogli-
fów używano głównie do pi-
sania tekstów w świątyniach 
i grobowcach (zresztą słowo 
hieroglify pochodzące z j. grec-
kiego oznaczało właśnie „świę-
te znaki pisarskie”). Pismo ob-
razkowe było bardzo trudne , 
ponieważ składało się z wielu 
znaków, ponadto jeden sym-
bol mógł mieć kilka znaczeń. 
Dlatego też następnym etapem 
rozwoju pisma było przejście 
od znaków oznaczających wy-
razy do znaków oznaczających 
sylaby (pismo sylabowe). Ko-
lejnym etapem był podział po-
szczególnych słów czy sylab 
na najmniejsze elementy, czyli 

głoski. Pismo w którym każ-
dy znak oznacza jedną gło-
skę nazywane jest pismem al-
fabetycznym. Ten rodzaj pisma 
upowszechnili i udoskonalili Fe-
nicjanie zamieszkujący Syrię 
i Palestynę. Dzięki fenickim że-
glarzom i kupcom pismo dotar-
ło do krajów śródziemnomor-
skich. Jako pierwsi ten rodzaj 
pisma przejęli Grecy. Udosko-
nalili je, zmieniając kształt li-
ter, niektóre spółgłoski zamie-
nili na samogłoski i tak powstał 
alfabet grecki Pismo alfabetycz-
ne udoskonalili również Rzy-
mianie. Dokonali zmian w wy-
glądzie liter, dodali nowe litery, 
zmienili na prostsze zasady 

pisowni. Alfabet, który ukształ-
towali Rzymianie, nazywamy 
łacińskim. I na tych dwóch al-
fabetach: greckim i łacińskim 
wzorowane były inne alfabety. 
Na łacińskim m.in. alfabety pol-
ski, niemiecki, rosyjski i inne. 
Na podstawie alfabetu grec-
kiego powstały alfabety używa-
ne współcześnie przez Serbów, 
Bułgarów, Rosjan i Ukraińców.

Znaki na kamieniu
Zmieniało się i ewoluowa-

ło nie tylko pismo ale również 
materiał na którym zapisywa-
no znaki. Pierwsze znaki były 
malowane lub wycinane w ka-
mieniu. W dorzeczu Eufratu 
i Tygrysu do pisania używano 
glinianych tabliczek, które na-
stępnie wypalano aby je utrwa-
lić. Najwcześniej stosowany 
materiał piśmienniczy wyrabia-
ny był w Egipcie z łodyg rośliny, 
zwanej papirusem. Egipcjanie 
sklejali papirus w zwoje, a tek-
sty pisali w wąskich kolumnach. 
Papirus był tani nie był jednak 
zbyt trwały – kruszył się po kil-
kakrotnym użyciu. Trwalszy, 
ale również droższy był perga-
min. Wytwarzano go z wypra-
wionych skór cielęcych, koźlich 

czy owczych. Był on stosowany 
do początków ery druku. Pa-
pier wynaleźli Chińczycy w II 
w. n.e. Najpierw był wytwa-
rzany z włókien konopi , po-
tem do jego produkcji używa-
no włókien bambusa, słomy 
ryżowej, jedwabnika, bawełny, 
a w końcu celulozy. Papier czer-
pany wynalazł Tsai Lun oko-
ło 105 r. .n.e. Tani papier do-
tarł do Europy wypierając drogi 
pergamin. Pierwsza europej-
ska papiernia została założo-
na ok. 1100 r. przez Arabów 
na Sycylii. Co ciekawe w Polsce 
po raz pierwszy uruchomiono 
produkcję papieru we wsi Prąd-
nik Czerwony pod Krakowem 
w 1491 r. Masowa produkcja 
papieru z celulozy zaczęła się 
w Europie dopiero w XIX w. 

Jak pisano
W kamieniu i glinie znaki 

ryto rylcami. Na papirusie, per-
gaminie i papierze malowane 
pisano pędzelkami, przyciętymi 
rurkami trzcinowymi i bambu-
sowymi oraz oczywiście piórami 
ptasimi. Atrament był przygoto-
wywany z sadzy drzew iglastych 
zmieszanej z olejami i klejem 
rybnym (tak robili np. Chiń-
czycy) lub z sadzy, krwi bydlę-
cej i czerwonej glinki (Euro-
pejczycy). Ilustracje i ozdobne 
ornamenty w ręcznie pisanych 
księgach, były przygotowywane 
przy pomocy farb ze sproszko-
wanego złota i srebra. 

Wynalazek druku przypi-
suje się Janowi Gutenbergowi 
z Moguncji, przyjmując jako 
datę jego powstania rok 1445. 
Gutenberg wpadł na pomysł 
wybijania za pomocą stempli 
z twardego metalu liter w płyt-
ce metalowej, dzięki czemu 
uzyskiwano twarde matry-
ce, których można było uży-
wać wielokrotnie do odlewania 
czcionek. Pierwszym wielkim 
dziełem drukarskim była 2–to-
mowa Biblia, dla której Guten-
berg przygotował 290 matryc 
różnych znaków pisarskich. Był 
też wynalazcą aparatu do odle-
wania czcionek z wymiennych 
matryc oraz prasy drukarskiej. 

Pierwsze drukarnie w Eu-
ropie powstały do końca XV w. 
W Polsce drukarnie powsta-
ły dość wcześnie – w Krako-
wie Kacper Straube z Bawa-
rii założył warsztat już w 1473 
i na ten rok datowany jest naj-
starszy druk na ziemiach pol-
skich – Kalendarz astrono-
miczny. D/.o końca XV wieku 
powstało w Polsce jeszcze sześć 
drukarni. W 1475 roku w Kra-
kowie wydrukowana została 
pierwsza w Polsce książka dru-
kowana „Explanatio in psalte-
rium" Jana Turrekrema. W tym 
samym roku Kasper Elyan wy-
drukował we Wrocławiu pierw-
szy druk w języku polskim 
w "Statuta synodalia episcopo-
rum Wratislaviensium".

MAŁGORZATA KASPERKIEWICZ

Skąd wzięły się książki
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P
onad dwa miliony pielgrzy-
mów z całego świata, dzie-
więtnaście tysięcy wolon-
tariuszy, ponad ośmiuset 
kardynałów i biskupów, 

a przede wszystkim on – Papież 
Franciszek – przybyli na Światowe 
Dni Młodzieży do Krakowa, by zro-
bić wielki Boży raban.

Już na tydzień przed początkiem 
Światowych Dni Młodzieży w Kra-
kowie zaczęło się robić gwarnie 
i radośnie – nawet z najodleglej-
szych krańców świata przybyli wo-
lontariusze, którzy podczas różne-
go rodzaju szkoleń przygotowywali 
się do czekającej ich służby. Choć 
oficjalnie ŚDM rozpoczęły się już 
w ostatni wtorek lipca, wszyscy cze-
kali na najważniejszego pielgrzyma 
z Watykanu, który przybył dwa dni 
później. Oto najważniejsze momen-
ty jego wizyty.

Dzień pierwszy 
Po przylocie do Polski papież 

Franciszek odwiedził Wawel, gdzie 

wygłosił swoje pierwsze przemówie-
nie w naszym kraju. 

– Po raz pierwszy odwiedzam Eu-
ropę Środkowo–Wschodnią i cieszę 
się, że rozpoczynam od Polski, któ-
rej synem był niezapomniany św. 
Jan Paweł II, inicjator i promotor 
Światowych Dni Młodzieży. Lubił 
on mówić o Europie, że oddycha ona 
swoimi dwoma płucami: marzenie 
o nowym europejskim humanizmie 
ożywione jest twórczym i harmo-
nijnym oddechem tych dwóch płuc 
oraz wspólną kulturą, która znajdu-
je w chrześcijaństwie swoje najsolid-
niejsze korzenie – powiedział. 

Na zakończenie pierwszego dnia 
w Polsce Papież przemówił do roz-
śpiewanej i radosnej młodzieży zgro-
madzonej przy oknie na Francisz-
kańskiej 3. Zapowiedział, że musi 
im opowiedzieć o czymś smutnym. 
Dzięki temu świat usłyszał o Maćku 
Cieśli – 27–letnim grafiku, który za-
projektował m.in. ŚDM–owe banery 
zdobiące Kraków, czy ornaty, w któ-
rych księża odprawiali Msze święte 

podczas ŚDM. Młodemu twórcy nie 
dane było uczestniczyć w ŚDM i zo-
baczyć swojego dzieła – po walce 
z nowotworem zmarł 2 lipca 2016 r. 
Papież Franciszek zaapelował o mo-
dlitwę w intencji Maćka i dodał: – Po-
dziękujmy Panu, że daje nam takich 
ludzi. – Ale podkreślił także: – Bądź-
cie szczęśliwi i radośni! To jest obo-
wiązek idących za Jezusem.

Dzień drugi 
Rano papież odwiedził w szpitalu 

ciężko chorego kardynała Franciszka 
Macharskiego. Była to spontaniczna 
decyzja, nie ujęta w w planie wizy-
ty Ojca Świętego. Udał się tam tuż 
po odwiedzinach w klasztorze sióstr 
prezentek, gdzie modlił się przy re-
likwiach błogosławionej matki Zofii 
Czeskiej, założycielki zgromadzenia, 
beatyfikowanej w 2013 r. 

Następnie udał się do Często-
chowy, gdzie przewodniczył Mszy 
Świętej na Jasnej Górze. W homi-
lii skierowanej do tysięcy wiernych 
papież nawiązał do polskiej historii. 

Podkreślił, że została ukształtowa-
na przez Ewangelię, Krzyż i wier-
ność Kościołowi. – Wasz naród po-
konał na swej drodze wiele trudnych 
chwil w jedności; niech Maryja za-
szczepi pragnienie wyjścia ponad 
krzywdy i rany przeszłości i stwo-
rzenia komunii ze wszystkimi, ni-
gdy nie ulegając pokusie izolowania 
się i narzucania swej woli – powie-
dział Papież. Na zakończenie dodał: 
– Matka Boża w Kanie okazała wiele 
konkretności: jest taką Matką, która 
bierze sobie do serca problemy i in-
terweniuje, która potrafi uchwycić 
trudne chwile oraz dyskretnie, sku-
tecznie i stanowczo o nie zatroszczyć 
się. Nie jest władczynią i głównym 
bohaterem, ale Matką i służebnicą. 
Prośmy o łaskę, abyśmy sobie przy-
swoili Jej wrażliwość, Jej wyobraźnię 
w służbie potrzebującym, piękno po-
święcenia swojego życia dla innych, 
bez szukania pierwszeństwa i dziele-
nia. Niech Ona, Przyczyna naszej ra-
dości, która wnosi pokój pośród ob-
fitości grzechu i zawirowań historii, 

wyprasza nam obfitość Ducha Świę-
tego, abyśmy byli sługami dobrymi 
i wiernymi.

Po powrocie do Krakowa Fran-
ciszek specjalnym tramwajem w to-
warzystwie osób niepełnospraw-
nych dotarł na Błonia, na spotkanie 
z młodzieżą. O tym, że był to czas 
wyczekiwany również przez Ojca 
Świętego, świadczą słowa, z który-
mi zwrócił się do młodzieży pod-
czas powitania: – Drodzy młodzi! 
Dzień dobry! Wreszcie się spotyka-
my! – Następnie przestrzegł młodych 
przed rzucaniem ręcznika zanim 
w ogóle rozpoczną walkę. Podkre-
ślał, że nie można iść na emeryturę 
w wieku 23–24 lat. Nawiązał rów-
nież do hasła ŚDM: „Błogosławie-
ni miłosierni”, mówiąc: – Serce mi-
łosierne potrafi dzielić swój chleb 
z głodnym, serce miłosierne otwie-
ra się, aby przyjmować uchodź-
ców oraz imigrantów. Powiedzieć 
wraz z wami „miłosierdzie”, to po-
wiedzieć: szansa, przyszłość, za-
angażowanie, zaufanie, otwartość, 

Trzecia rocznica ŚDM w Krakowie
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gościnność, współczucie, marzenia. 
I dodał – Zatem wszyscy prośmy te-
raz Pana: zaangażuj nas wszystkich 
w przygodę miłosierdzia! Zaanga-
żuj nas w przygodę budowania mo-
stów i burzenia murów; zaangażuj 
nas w przygodę spieszenia z pomo-
cą ubogiemu, temu, kto czuje się sa-
motny i opuszczony, kto już nie od-
najduje sensu swego życia!

Dzień trzeci 
W absolutnej ciszy przebiegła 

piątkowa wizyta papieża Franciszka 
w dawnym niemieckim obozie za-
głady Auschwitz–Birkenau podczas 
trzeciego dnia jego wizyty w Polsce. 
Samotnie przeszedł przez obozowe 
bramy, zapalił świecę przed Ścianą 
Śmierci, pomodlił się w celi, w któ-
rej męczeńską śmiercią zmarł św. 
Maksymilian Maria Kolbe. Na te-
renie obozu Ojciec Święty spotkał 
się też z kilkoma ocalałymi więź-
niami obozu. Na zakończenie wi-
zyty Papież wpisał się do księgi pa-
miątkowej Miejsca Pamięci: „Panie, 
miej litość nad Twoim ludem! Panie, 
przebacz tyle okrucieństwa” – napi-
sał Ojciec Święty.

W drodze powrotnej Franci-
szek odwiedził dzieci przebywają-
ce w Uniwersyteckim Szpitalu Dzie-
cięcym w Prokocimiu. Powiedział 
do nich: – Chciałbym zatrzymać się 
przy każdym chorym dziecku, przy 
jego łóżku, przytulić je jedno po dru-
gim, posłuchać choćby przez chwilę 
każdego z was i razem milczeć w ob-
liczu pytań, na które nie ma natych-
miastowych odpowiedzi. 

Na zakończenie wizyty Papież 
udzielił wszystkim zebranym błogo-
sławieństwa, a następnie podszedł 
do dzieci zebranych w holu, które 
otrzymały różańce. 

Po południu Ojciec Święty od-
prawił na krakowskich Błoniach 

nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 
Poszczególne stacje nawiązywały 
do uczynków miłosierdzia wzglę-
dem duszy i ciała. Ojciec Święty po-
wiedział: Droga Krzyżowa jest dro-
gą szczęścia pójścia za Chrystusem 
aż do końca, w często dramatycz-
nych okolicznościach życia codzien-
nego; jest to droga, która nie boi się 
niepowodzeń, marginalizacji lub sa-
motności, ponieważ wypełnia serce 
człowieka pełnią Jezusa. I dodał: Je-
śli ktoś, kto nazywa siebie chrześci-
janinem, nie żyje, aby służyć, służy 
tylko, aby żyć, swoim życiem zapie-
ra się Jezusa Chrystusa.

Dzień czwarty 
Rano Franciszek udał się 

do klasztoru Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia w Łagiewnikach, gdzie 
modlił się przed grobem św. Fausty-
ny. W Sanktuarium św. Jana Paw-
ła II odprawił Mszę świętą, w której 
uczestniczyło około 2 tysiące du-
chownych. – Jezus jednak wskazu-
je drogę tylko w jednym kierunku: 

wyjść z naszych ograniczeń, z nas 
samych – mówił Papież. – To podróż 
bez biletu powrotnego. Chodzi o to, 
by dokonać wyjścia z naszego „ja”, 
aby stracić swoje życie dla Niego. Je-
zus nie lubi dróg przemierzanych po-
łowicznie, przymkniętych drzwi, po-
dwójnego życia. 

W Pałacu Arcybiskupów Kra-
kowskich Papież zjadł obiad z mło-
dzieżą z różnych krajów. Wśród 
nich było po dwóch przedstawicie-
li każdego kontynentu i troje Pola-
ków – Papież próbując filet z indy-
ka, nasze tradycyjne pierogi, a także 
sernik z bezą przygotowany przez 
siostry sercanki, odpowiadał na py-
tania swoich gości. – Zapytałam go, 
jakie jest jego przesłanie dla mło-
dych ludzi i powiedział: nie pod-
dawać się i nie tracić wiary, szcze-
gólnie w tych trudnych czasach dla 
młodych katolików. Żeby iść ulicą 
i być sobą – mówiła później na kon-
ferencji prasowej Fatima Leung–
Wai, wolontariuszka z Nowej Ze-
landii, która wraz z siostrą i bratem 

od siedmiu miesięcy była zaangażo-
wana w przygotowania do Świato-
wych Dni Młodzieży.

W godzinach wieczornych roz-
poczęło się nocne czuwanie w Brze-
gach. Nawrócenie, uzależnienia, 
cierpienie młodych ludzi związane 
z wojną, kwestie przebaczenia i osa-
motnienie w zaawansowanym tech-
nicznie świecie – to główne tematy 
pięciu przystanków i trzech świa-
dectw podczas czuwania młodych 
z papieżem Franciszkiem w Cam-
pus Misericordiae. Najwięcej emo-
cji wśród zgromadzonej młodzieży 
wzbudziły zdjęcia i fragmenty filmów 
dokumentujących zamach na Jana 
Pawła II. 13 maja 1981 roku, pod-
czas audiencji generalnej na placu 
św. Piotra w Rzymie, Papież–Polak 
został postrzelony przez tureckiego 
zamachowca Mehmeta Ali Ağcę. Ja-
kiś czas po zamachu Papież odwie-
dził zamachowca w więzieniu i prze-
baczył mu. 

Do zgromadzonych Franciszek 
powiedział: – Jezus jest Panem ry-
zyka, tego wychodzenia zawsze 
„poza”. Jezus nie jest Panem kom-
fortu, bezpieczeństwa i wygody. Aby 
pójść za Jezusem, trzeba mieć tro-
chę odwagi, trzeba zdecydować się 
na zamianę kanapy na parę butów, 
które pomogą ci chodzić po dro-
gach, o jakich wam się nigdy nie 
śniło, ani nawet o jakich nie pomy-
ślałeś. Po drogach, które mogą otwo-
rzyć nowe horyzonty, nadających 
się do zarażania radością, tą rado-
ścią, która rodzi się z miłości Boga, 
radością, która pozostawia w two-
im sercu każdy gest, każdą postawę 
miłosierdzia.

Dzień piąty
Prawie trzy miliony pielgrzy-

mów zgromadziło się na niedziel-
nej Mszy Posłania na Campus 

Misericordiae, która została od-
prawiona na zakończenie Świato-
wych Dni Młodzieży Kraków 2016. 
Podczas homilii Papież Franciszek 
powiedział: – Nie bójcie się, ale po-
myślcie o słowach tych dni: „Bło-
gosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią”. Mogą was 
osądzać, że jesteście marzycielami, 
bo wierzycie w nową ludzkość, któ-
ra nie godzi się na nienawiść mię-
dzy narodami, nie postrzega granic 
krajów jako przeszkody i zachowu-
je swoje tradycje bez egoizmu i re-
sentymentów. Nie zniechęcajcie się: 
z waszym uśmiechem i z otwartymi 
ramionami wy głosicie nadzieję i je-
steście błogosławieństwem dla jed-
nej rodziny ludzkiej, którą tutaj tak 
dobrze reprezentujecie. 

I dodał: – Bóg nas miłuje taki-
mi, jakimi jesteśmy, i żaden grzech, 
wada czy błąd nie sprawi, by zmie-
nił swoje zdanie. Dla Jezusa – jak 
pokazuje to Ewangelia – nikt nie 
jest gorszy i daleki, nie ma człowie-
ka bez znaczenia, ale wszyscy je-
steśmy umiłowani i ważni: ty jesteś 
ważny! A Bóg liczy na ciebie z po-
wodu tego, kim jesteś, a nie z po-
wodu tego, co masz: w Jego oczach 
nic nie znaczy, jak jesteś ubrany, czy 
jakiego używasz telefonu komórko-
wego. Dla Niego nie jest ważne, czy 
podążasz za modą – liczysz się ty. 
Takim jaki jesteś. W Jego oczach je-
steś wartościowy, a twoja wartość 
jest bezcenna.

Na zakończenie liturgii Papież 
wręczył sześciorgu młodym ludziom 
reprezentującym wszystkie konty-
nenty Iskrę Miłosierdzia, z którą po-
wrócą do swoich krajów. 

Przed odlotem do Rzymu Papież 
Franciszek spotkał się z wolonta-
riuszami Światowych Dni Młodzie-
ży. Powiedział do nich: – Przygoto-
wanie Światowych Dni Młodzieży 
to przygoda, prawdziwa przygo-
da. A uczestniczenie w tym, słu-
żenie, praca, działanie, a później 
przychodzi czas pożegnania. Naj-
pierw ta przygoda, ta dobroć – chcę 
wam wszystkim za to podziękować: 
wolontariuszom, dobroczyńcom, 
za wszystko, co zrobiliście. Chcę 
podziękować za te godziny mo-
dlitwy, które poświęciliście, bo ja 
wiem, że te dni zostały zorganizo-
wane dzięki ogromnej ilości pracy, 
ale równie dużej ilości modlitwy. 
Dzięki tym wszystkim wolontariu-
szom, którzy modlili się godzinami, 
by to wszystko się udało.

W związku z niekorzystnymi wa-
runkami atmosferycznymi zrezygno-
wano z ceremonii pożegnania Pa-
pieża. Osoby żegnające Franciszka 
i grupa dziennikarzy mogli jeszcze 
zobaczyć go z bliska, kiedy Ojciec 
Święty przejechał swoim samocho-
dem wzdłuż barierek.

* * *
Na tych kilka lipcowych dni 2016 

roku Kraków stał się centrum świa-
ta. Przechodząc przez krakowski Ry-
nek Główny bez trudu można było 
spotkać przedstawicieli wszystkich 
sześciu kontynentów. Zderzały się 
ze sobą różne codzienności, oby-
czaje i doświadczenia. To, co się 
działo w Krakowie, napawa opty-
mizmem, pokazuje młode i rado-
sne oblicze Kościoła. Widzieliśmy je 
w Krakowie. 

ALEKSANDRA LISOWSKA
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P
rzed czterdziestu trzy 
laty, 31 maja 1976 r., 
Metropolita Krakow-
ski ks. kard. Karol 
Wojtyła podzielił Prąd-

nik Czerwony na dwie wspól-
noty parafialne. Ta data to po-
czątek nowego duszpasterstwa 
w tej części Krakowa – para-
fii św. Jana Chrzciciela. Tutej-
si mieszkańcy już w XVII w. 
modlili się w kaplicy świę-
tych: Jana Chrzciciela i Jana 
Ewangelisty. Wybudowali ją 
dominikanie w 1587 r., a za-
tem ćwierć wieku po potopie 
szwedzkim. Pierwsza kaplica 
spłonęła, a ta obecnie istnie-
jąca pochodzi z 1642 r. i jest 
po renowacji stanowiąc zna-
komity zabytek krakowskie-
go baroku. 

 Przez długie lata Prądnik 
Czerwony należał do parafii 
św. Mikołaja. W 1924 r. ks. 
abp krakowski książę Adam 
Stefan Sapieha ery gował 
nową parafię pw. Pana Jezu-
sa Dobrego Pasterza, na tere-
nie któ rej znalazła się kaplica 
świętych Janów. W okresie 
międzywojennym dla miesz-
kańców tzw. Zadworza od-
prawiane były tylko nabożeń-
stwa majowe i różańcowe oraz 
uroczy stości odpustowe 24 
czerwca.

 Po zagrabieniu majątku 
ojców Dominikanów przez 
komunistyczne władze od 27 
marca 1950 r. działały tu roz-
maite instytucje. Ostatnim 
użytkownikiem było Pomoc-
nicze Gospodarstwo Rolne 
Szpita la im. S. Żeromskiego 
w Nowej Hucie. W 1958 r. pa-
rafia Dobrego Pasterza prze-
jęła od zakonu klucze od ka-
plicy i rozpoczęła pomocniczą 
dla parafii działalność dusz-
pasterską. Od 2 maja 1961 r. 
w kaplicy przechowywano 
Najświętszy Sakrament.

 22 sierpnia 1976 r. roz-
poczęło działalność osob-
ne duszpasterstwo w kapli-
cy. Odprawiano trzy Msze 
św. w niedzielę, katechizowa-
no młodzież i dzieci, a także 
przedszkolaków. Na przedłu-
żeniu kaplicy powstała sal-
ka katechetyczna. l listopada 
1976 r. rozpoczęła działal-
ność samodzielna kancela-
ria parafialna: założono nowe 
księgi chrztów, ślubów i po-
grzebów. W listopadzie te-
goż roku, w pobliżu kapli-
cy zamieszkał ks. Grzegorz 
Cekiera. Podjęte zostały pla-
ny budowy nowej świątyni 
w tej części Prądnika Czer-
wonego. Do władz świeckich 
wystąpiono o wydanie sto-
sownego zezwolenia. Po po-
nad czterech latach wydano 
wstępne zezwolenie 24 lutego 

1981 r. W roku następnym 
– 18 maja 1982 r. Metropo-
lita Krakowski ks. kard. Fran-
ciszek Macharski erygował 
parafię św. Jana Chrzcicie-
la na Prądniku Czerwonym 
w Krakowie. Pierwszym pro-
boszczem został mianowany 
ks. Grzegorz Cekiera. W tym 
samym roku parafia uzyska-
ła lokalizację kościoła i sal 
katechetycznych. 

 1 czerwca 1983 r. Ks. Kar-
dynał poświęcił plac pod bu-
dowę nowej świątyni. Rozpo-
czął się okres bezpośrednich 
przygotowań do tego ogrom-
nego zadania, m.in. prace 
rozbiórkowe budynków ko-
lejowych przy ul. Bosackiej, 
czyszczenie cegły (ponad mi-
lion sztuk), budowa zaplecza 
technicznego oraz salek ka-
techetycznych i mieszkań dla 
kapłanów. 19 grudnia 1983 r. 
parafia otrzymała prawomoc-
ne pozwolenie na budowę ko-
ścioła. Prace budowlane roz-
poczęły pierwsze wykopy 
pod fundamenty 5 kwietnia 
1984 r. 14 listopada 1985 r. 
ks. kard. Franciszek Machar-
ski wmurował kamień wę-
gielny, poświęcony na Bło-
niach przez Ojca Świętego 

Jana Pawła II w 1983 r. Ka-
mień składa się z trzech czę-
ści: z kamienia z Ain Karim 
– miejsca urodzenia św. Jana 
Chrzciciela, z rzymskich kata-
kumb oraz Bazyliki Laterań-
skiej w Rzymie 

 Budowa świątyni, projektu 
architekta Wojciecha Obtuło-
wicza, przy wielkim wsparciu 
finansowym (również wielu 
innych parafii) oraz wysiłku 
fizycznym świętojańskich pa-
rafian trwała do roku 1989, 
kiedy to 2 grudnia mury ko-
ścioła poświęcił ks. kard. 
Franciszek Macharski. Świą-
tynia została wzniesiona jako 
wotum wdzięczności za Pa-
pieża–Polaka. Dostąpiła za-
szczytu otrzymania krzyża, 
który stanął na Błoniach kra-
kowskich podczas pielgrzym-
ki Jana Pawła II do Ojczyzny 
w 1983 r. Krzyż ten widać 
prawie z każdej strony na-
szego osiedla. Parafia otrzy-
mała także relikwie św. Jana 
Pawła II. 

 16 grudnia 1994 r. Me-
tropolita Krakowski ks. kard. 
Franciszek Macharski doko-
nał konsekracji ołtarza, po-
święcił tabernakulum, zespół 
figuralny chrztu Pana Jezusa 
w Jordanie (autorstwa prof. 
Wincentego Kućmy) i ambon-
kę. On też dokonał konsekra-
cji kościoła w Roku Jubile-
uszowym 2000 – 16 grudnia. 
Jego następca ks. kard. Sta-
nisław Dziwisz 19 kwiet-
nia 2008 r. uroczyście po-
święcił organy pochodzące 
z Norymbergi. 

 Główne wejście do ko-
ścioła stanowią Świętojań-
skie Drzwi Wiary – znako-
mite dzieło prof. Wincentego 
Kućmy. Wykonane z brązu, 
przedstawiają trzy sakramen-
ty inicjacji chrześcijańskiej: 
chrztu, bierzmowania i Eu-
charystii, a zostały poświęco-
ne 22 września 2017 r. przez 
ks. bp. Jana Szkodonia. 

Trochę historii

Słowo gospodarza parafii
 Parafię, czyli podstawo-

wą komórkę wspólnoty Ko-
ścioła, tak jak rodzinę, tworzą 
rodzice, dziadkowie i dzieci 
– te najmłodsze, dorastają-
ce, młodzież i te już dorosłe. 
Wszyscy są ważni i wszyscy 
na swój sposób tworzą tę na-
szą wspólnotę parafialną. Po-
patrzmy więc, co nasza parafia 
ma do zaoferowania dzieciom 
i młodzieży. 

 W świętojańskiej wspól-
nocie parafialnej na Prądniku 
Czerwonym w Krakowie swo-
ją postawę dojrzałego ucznia 
Chrystusa mogą formować 
ludzie młodzi pod bacznym 
okiem kapłanów, sióstr za-
konnych i animatorów świec-
kich. Od wielu lat istnieje 
kilkanaście grup, które umoż-
liwiają dzieciom i młodzieży 
pogłębianie oraz umacnianie 
wiary, poszerzanie wiedzy re-
ligijnej, służenie Panu Jezu-
sowi w Jego Kościele, a tak-
że spędzanie wolnego czasu 
pośród rówieśników i przyja-
znych sobie osób. 

 Wybór jest bardzo szero-
ki i mamy nadzieję, że po bliż-
szym zapoznaniu się z dzia-
łalnością tych grup ich grono 
poszerzy się o nowych człon-
ków. Oczywiście to wszyst-
ko może się stać przy dużej 
zachęcie rodziców, starsze-
go rodzeństwa, dziadków, 
może rodziców chrzestnych 
czy rówieśników. 

 A oto najważniejsze 
wspólnoty dzieci i młodzieży 
w Parafii św. Jana Chrzciciela 
w Krakowie.

Ks. Jerzy Serwin, proboszcz

LITURGICZNA SŁUŻBA 
OŁTARZA 

W naszej parafii mamy 
grupę chłopców i młodzień-
ców, którzy zrzeszają się w Li-
turgicznej Służbie Ołtarza 
u św. Jana Chrzciciela. Wszyst-
kich aktywnych członków jest 
blisko 50. Dzielą się po rów-
no na ministrantów i lektorów.

Ministranci
Najmłodsza grupa Litur-

gicznej Służby Ołtarza to mi-
nistranci. Należy do niej 25 
chłopców od klasy 1 szkoły 
podstawowej po klasę 7. W tym 
roku przybyło pięciu nowych 
ministrantów, którzy przygo-
towywali się przez prawie rok 
do podjęcia zaszczytnej posłu-
gi przy ołtarzu. 

Spotkania formacyjne od-
by wa ją się co drugi ty dzień 
w ponie dział ki i wtorki po go-
dzi nie 17.00. Miej scem ze brań 
są zazwyczaj pomieszczenia 
parafialne. Od czasu do czasu 
chłopcy za zgodą rodziców bio-
rą udział w wyjazdach rowero-
wych, wycieczkach edukacyj-
nych itp.

Lektorzy
Starszą część Liturgicznej 

Służby Ołtarza stanowią lek-
torzy, a jest ich 23. W tym 
roku zostało pobłogosławio-
nych dziewięciu nowych Mi-
nistrantów Słowa Bożego. 
Dokonał tego biskup pomoc-
niczy Archidiecezji Krakowskiej 
ks. bp Janusz Mastalski. Lek-
torzy podobnie jak ministran-
ci spotykają się co dwa tygo-
dnie w czwartek po Mszy św. 
wieczornej na spotkaniu for-
macyjnym, połączonym z przy-
gotowaniem do niedzieli. Cza-
sami starsi lektorzy biorą udział 
w wydarzeniach kulturalnych 
naszego miasta oraz atrakcjach 
sportowych. 

Należy nadmienić, iż z krę-
gu lektorów (którzy wcześniej 
byli ministrantami) pięciu zo-
stało kapłanami, a także dal-
szych dwóch mieszkających 
niegdyś na terenie świętojań-
skiej wspólnoty parafialnej.

Liturgiczną Służbę ołtarza 
prowadzi ks. Dariusz Pietrzak.

NAJMŁODSI
 „KAROLKI 
– CHRZEŚCIJAŃSCY 
POMOCNICY”

Grupa Misyjna „Karolki 
– Chrześcijańscy Pomocnicy” 
działa w ramach Papieskich 
Dzieł Misyjnych Dzieci. Spo-
tkania odbywają się co drugi 
tydzień i skupiają ok. 30 dzie-
ci, w tym większość ze szko-
ły podstawowej. Są też dzie-
ci z przedszkola, gimnazjum 
i szkoły średniej. Spotkania 
odbywają się od kilku lat, 
a zapoczątkował je ks. Jacek 
Pierwoła. Następnie grupą 
opiekowała się s. Izabela Sza-
lińska, nazaretanka, a obec-
nie s. Maria Magdalena Bu-
kowska. W ciągu roku grupa 
realizuje program formacyjny 
przygotowany przez PDMD 
i włącza się w modlitwę za 

dzieci z krajów misyjnych. 
Dzieci modlą się indywidu-
alnie w domu, a także we 
wspólnocie Kościoła, zwłasz-
cza podczas nabożeństw ró-
żańcowych i tygodnia misyj-
nego. Grupa aktywnie włącza 
się w przygotowanie Nie-
dzieli Misyjnej, która w na-
szej parafii od kilku lat prze-
prowadzana jest pod hasłem 
„Ciasto murzynek dla misji”. 
Akcja rozszerzona jest na całą 
społeczność parafialną, anga-
żując rodziny w przygotowa-
nie ciasta i rozprowadzanie 
jako cegiełki na rzecz budo-
wy i wyposażenia przedszko-
li i szkół prowadzonych przez 
Siostry Nazaretanki w Gha-
nie. Utrzymywany jest tak-
że stały kontakt z siostra-
mi w Afryce, wymieniane 
są zdjęcia i informacje z na-
szego życia. Dzieci chętnie 
angażują się w pomoc ró-
wieśnikom z krajów misyj-
nych poprzez kolędowanie 
misyjne. W okresie Bożego 
Narodzenia grupa chętnych 
odwiedza domy świętojań-
skich parafian niosąc Dobrą 
Nowinę, a tym samym zbie-
rając ofiary, które są prze-
kazywane do Wydziału Mi-
syjnego. Dzieci uczestniczą 
także w Archidiecezjalnym 
Spotkaniu Kolędników Mi-
syjnych. Ubogaceniem for-
macji są wspólne wyjazdy, 
zwłaszcza na warsztaty mi-
syjne do „Wiosek Świata” 
– Parku Edukacji Global-
nej, gdzie dzieci mogły wejść 
w świat np. Papui–Nowej 
Gwinei czy poznać tajemni-
ce Arktyki. Dużym zaintere-
sowaniem cieszą się dłuższe 
wycieczki, m.in. do Ośrod-
ka Rekolekcyjno–Misyjne-
go w Piwnicznej, do Wrocła-
wia i Twardogóry. Podczas 
takich wyjazdów jest czas 
na misyjne doświadczenia po-
przez świadectwo misjona-
rzy, zabawę i wypoczynek, 
a przede wszystkim wspólną 
modlitwę. Również w ciągu 
roku szkolnego na spotkania 
grupy zapraszani są misjona-
rze, którzy dzielą się swoim 
świadectwem życia. Gościły 
m.in. Siostry Szarytki z Ode-
ssy, dla których w czasie Ad-
wentu zbierane są opatrunki 
dla chorych, Siostry Nazare-
tanki z Ghany, Siostry Mi-
sjonarki Klaretynki z Białe-
go Kościoła, wśród których 
była siostra z Wybrzeża Ko-
ści Słoniowej, a także o. Łu-
kasz Samiec, franciszkanin, 
który posługiwał w Paragwa-
ju, Boliwii i Kolumbii. Grupa 
cieszy się wielowymiarowym 
wsparciem ze strony rodzi-
ców i dziadków uczestników.

Młodzi w parafii   
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  św. Jana Chrzciciela w Krakowie

 Opiekunami „Karolków” 
są ks. Daniel Małysa i s. Maria 
Magdalena, nazaretanka

ŚWIETLICA ŚW. FILIPA NERI 
Nie czas na spanie, ponie-

waż niebo nie jest dla leniuchów 
(św. Filip Neri)

 Św. Filip Neri zachęca nas 
do ciągłej aktywności w na-
szym życiu, która ma się wy-
rażać np. w ciągłym zdobywa-
niu wiedzy, ćwiczeniu myślenia, 
odkrywaniu i rozwijaniu swo-
ich talentów, wypełnianiu z ra-
dością i z zaangażowaniem za-
dań i obowiązków w domu, 
w szkole, na studiach, w pra-
cy. Dzisiejszy świat zdomino-
wany jest choćby przez uży-
wanie smartfonów: korzystamy 
w nich z Internetu, spędza-
my czas na portalach społecz-
nościowych i robimy to nawet 
kilka godzin dziennie. Zauwa-
żamy ten problem wśród dzie-
ci i dlatego nie narzekamy, ale 
proponujemy coś co sprawi, 
że choć na kilka godzin w ty-
godniu podejmą inne, bardziej 
aktywne czynności i dzięki 
nim będą budować nie wir-
tualne, ale rzeczywiste znajo-
mości koleżeńskie czy przyja-
cielskie. Dlatego zaproszamy 
dzieci i młodzież oraz ich ro-
dziców na zajęcia do Świetli-
cy Św. Filipa Neri, która od 19 

marca 2014 r. rozpoczęła dzia-
łalność w naszej parafii. Za-
jęcia są prowadzone popołu-
dniami przez 4 dni w tygodniu 
(poniedziałek, środa, czwartek 
i sobota), a obejmują one m.in.: 
tworzenie budowli z klocków 
lego, ping–pong, piłkarzyki, 
gry planszowe, szachy, zaję-
cia misyjne, na których dzie-
ci poznają kontynenty świata, 
spotykają się z gośćmi z kra-
jów misyjnych, biorą udział 
we wspólnych wyjazdach, co-
rocznych Kolędowaniach Mi-
syjnych i oczywiście modlą się 
w intencji misji i misjonarzy. 
Ponadto można zostać małym 
aktorem, plastykiem, a nawet 
kucharzem. 

 Pieczę nad świetlicą spra-
wuje ks. Daniel Małysa przy 
pomocy Magdaleny Cygan.

SCHOLA DZIECIĘCO–
MŁODZIEŻOWA 
„ŚWIĘTOJAŃSKIE NUTKI” 

Kto śpiewa ten dwa razy się 
modli (św. Augustyn)

 
W parafii pw. św. Jana 

Chrzciciela w Krakowie na 
Prądniku Czerwonym od roku 
2011 chwali Boga śpiewem 
schola dziecięco–młodzieżowa 
„Świętojańskie Nutki”, prowa-
dzona przez siostry nazaretan-
ki pracujące na terenie para-
fii na przestrzeni lat. Schola 

swoją nazwę wzięła od Patro-
na parafii – św. Jana Chrzci-
ciela. Od roku 2015 opiekunką 
scholi jest s. Hiacynta–Bar-
bara Niewiadomska. Grupa 
liczy 40 wspaniałych dziew-
cząt w wieku od przedszkola-
ków do uczniów starszych klas 
szkoły podstawowej. 

„Świętojańskie nutki” prze-
wodniczą w śpiewie podczas 
niedzielnych Mszy św. z udzia-
łem dzieci o godzinie 10.30 
oraz w I piątki miesiąca na 
Mszy św. o godzinie 17.00 
Dziewczęta uczestniczą czyn-
nie także podczas codziennego 
różańca dla dzieci w paździer-
niku, roratach, drogach krzyżo-
wych i rekolekcjach szkolnych 
w okresie Wielkiego Postu. 
Ponadto włączają się w asystę 
podczas procesji eucharystycz-
nych i uczestniczą w Żywym 
Różańcu modląc się o pokój 
na świecie i każdej rodzinie. 
Co tydzień „Świętojańskie nut-
ki” poświęcają czas na forma-
cję, próbę śpiewu oraz zabawę, 
aby lepiej się poznać i zinte-
grować. Schola posiada stroje, 
w których śpiewa podczas Eu-
charystii. Nie zawsze obowiąz-
ki pozwalają na systematyczną 
obecność całej grupy na pró-
bach czy liturgii, ale najważniej-
sze by liturgia była przygoto-
wana solidnie, na chwalę Pana 
Boga. Schola bierze czynny 

udział również w uroczysto-
ściach integrujących parafię, 
takich jak Spotkania Święto-
jańskie, spotkania ze św. Mi-
kołajem, uroczyste rozpoczęcie 
czy zakończenie roku kateche-
tycznego. Wspólnota nie tylko 
śpiewa ale także potrafi pięk-
nie wypoczywać. Gdy przy-
chodzi czas zimowego i letnie-
go wypoczynku „Świętojańskie 
nutki” biorą udział w organizo-
wanych wyjazdach pielgrzym-
kowo–integracyjnych. Piękne 
i cenne jest zaangażowanie ro-
dziców, którzy przyprowadza-
ją na spotkania młodsze dzieci 
i pomagają w ich przygotowa-
niu. Istnienie tej scholi to efekt 
konsekwentnej pracy wspiera-
nej przez rodziców. Powtarza-
jąc za św. Augustynem, że „kto 
śpiewa dwa razy się modli” 
zapraszamy chętne dziewczę-
ta do włączenia się we współ-
tworzenie scholi „Świętojań-
skie nutki”. Próby odbywają 
się w każdy piątek o godzinie 
17.00 w ciągu roku szkolnego. 
Niech nasze życie stanie się pie-
śnią ku chwale Boga. 

OAZA DZIECI BOŻYCH 
Ta wspólnota działa w pa-

rafii pw. św. Jana Chrzcicie-
la już od kilku lat. Spotkania 
odbywają się w każdą sobotę 

Służba przy ołtarzu Nasi ministranci na turnieju piłkarskim Z ks. kard. Stanisławem Dziwiszem

Niedziela Misyjna „Murzynek” dla misji Nie ma jak w parafialnej świetlicy

Kurs lektorów

Sport nie jest im obcy Dokończenie na str. 10
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o godzinie 10.00, by wspólnie 
rozpocząć weekend z Panem 
Bogiem i drugim człowiekiem. 
Dzieci z tej grupy starają się 
odkrywać i podejmować drogę 
do świętości. Wraz z Oazą Mło-
dzieżową brały udział w Re-
jonowych Dniach wspólnoty, 
gdzie najpierw wszystkie dzie-
ci, także z innych parafii, gro-
madziły się na spotkaniu, a na-
stępnie towarzysząc młodzieży 
i dorosłym uczestniczyły we 
wspólnej Eucharystii. W cza-
sie parafialnych Spotkań Świę-
tojańskich Oaza Dzieci Bo-
żych prowadziła tańce animując 
inne dzieci do wspólnej zaba-
wy. Łącząc się z innymi gru-
pami parafialnymi dzieci wy-
jeżdżają na wycieczki. Oaza 
Dzieci Bożych nie przerywa 
działal ności w wakacje. W ra-
mach formacji oazowej w na-
szej parafii odbyły się rekolek-
cje realizujące pierwszy stopień 
Oazy Ministrantów i Scholi-
stek, w którym brało udział kil-
koro uczestników parafialnej 
wspólnoty. Oaza Dzieci Bo-
żych jest szansą na rozpoczę-
cie formacji w Ruchu Świa-
tło–Życie dla najmłodszych. 
Poprzez spotkania, na któ-
rych poza modlitwą i formacją 
nie brakuje śmiechu i wspól-
nej zabawy, dzieci przybliża-
ją się do Pana Boga. Bo prze-
cież „każdy może być święty, 
jeśli tego chce”, a wspólnota 

niewątpliwie pomaga w dro-
dze do nieba.

Duszpasterską opiekę nad 
dziecięcą oazą sprawuje ks. Da-
niel Małysa, a pomaga mu 
Agnieszka Olkuska.

MŁODZIEŻ
WPÓLNOTA „PSALTERION”

Wspólnota dla młodzieży 
akademickiej „Psalterion” po-
wstała w październiku 2016 r. 
Jest ona odpowiedzią na du-
chowe potrzeby studentów, 
którzy zamieszkują teren na-
szej parafii. Początki wspól-
noty związane są z zespo-
łem muzycznym, o tej samej 
nazwie, który nieprzerwanie 
od kilkunastu lat animuje mu-
zykę liturgiczną w czasie nie-
dzielnej wieczornej Mszy św. 
o 19.30. Od 2007 r. zespół 

prowadziła Anna Głąbińska. 
Wcześniej był to Kuba Pyt-
ka, a po nim Magdalena Żyła. 
W roku 2015 zespół muzycz-
ny wydał płytę z piosenkami re-
ligijnymi „Panie, pozostań…”. 
Pojawiła się jednak myśl, by 
zaprosić do wspólnoty oso-
by, które niekoniecznie chcą 
podejmować działalność mu-
zyczną, ale w ogóle chcą zbli-
żyć się do Pana Boga przez 
modlitwę i wspólne spotka-
nia. Najważniejszym założe-
niem funkcjonowania wspólno-
ty jest osobisty rozwój duchowy 
każdego z jej członków. Trud-
ność na pewno sprawia fakt, 
iż większość osób nie pochodzi 
z naszej parafii, a jedynie za-
mieszkuje na jej terenie. Częste 
przeprowadzki studentów po-
wodują, że zmienia się skład i li-
czebność osób przychodzących 

na spotkania. Wspólnota liczy 
na stałe ok 20 osób, frekwen-
cja na spotkaniach bywa róż-
na, co spowodowane jest róż-
nym harmonogramem studiów, 
wyjazdami do miejscowości ro-
dzinnych. Spotkania odbywają 
się regularnie w każdy ponie-
działek o godz. 20.05. Zazwy-
czaj są dwuczęściowe. Pierwszą 
część – modlitewną – przeży-
wamy w kaplicy świętych Janów 
(Liturgia Godzin, Adoracja, 
Medytacja Słowa Bożego, Kon-
ferencja). Druga część odbywa 
się w parafialnej sali „Galilea”. 
Służy ona budowaniu wspól-
noty, ustalaniu spraw bieżących 
i luźnej rozmowie przy któ-
rej młodzież dzieli się swoimi 
sprawami, niejednokrotnie po-
ruszając tematy ważne i głębo-
kie. Czasem zapraszani są go-
ście, którzy dzielą się z nami 

swoim doświadczeniem i wiarą. 
W ramach tego duszpasterstwa 
działa także schola młodzieżo-
wa, która posługuje na akade-
mickiej Mszy św. w każdą nie-
dzielę o 19.30. Studenci nie 
tylko animują muzykę litur-
giczną w czasie Eucharystii, ale 
także aktywnie ją przygotowu-
ją i włączają się w jej sprawo-
wanie przez czytania, modlitwę 
wiernych, procesję z darami itd. 
Wspólnota „Psalterion” przygo-
towuje i prowadzi m.in.: Wie-
czory Pieśni i Poezji Patrio-
tycznej (11 listopada, 3 maja), 
Akatyst ku czci Bogurodzicy, 
uroczystą celebrację Liturgii 
Godzin (śpiew Nieszporów 
za zmarłych, Adwentowych, 
Wielkanocnych, Jutrznia i Go-
dzina Czytań w czasie Tridu-
um Paschalnego), schola Tri-
duum Paschalnego, Wieczory 

Uwielbienia. Mamy jednak na-
dzieję, że jeśli ta wspólnota sta-
ła się choć przez chwilę częścią 
duchowej drogi młodego czło-
wieka, to przyniosła w jego ży-
ciu duchowy owoc, choć czę-
sto przed nami ukryty. 

Tę wspólnotę prowadzi 
ks. Dariusz Pietrzak przy po-
mocy Barbary Żurek.

GRUPA TEATRALNA IM. ŚW. 
JANA BOSKO

Grupa Teatralna im. św. Jana 
Bosko działa w parafii św. Jana 
Chrzciciela od dwóch lat. 
Dzieci i młodzież spotykają się 
co dwa tygodnie pod opieką 
s. Marii Magdaleny Bukow-
skiej, nazaretanki. Duchową 
opiekę nad grupą pełni ks. Da-
niel Małysa. Założeniem dzia-
łalności grupy jest rozwój oso-
bisty i społeczny każdego 

Zajęcia w świetlicy Schola dziecięco–młodzieżowa „Świętojańskie Nutki” na estradzie

Sztuka „Mój Jezus połamany” Młodzi aktorzy w spektaklu „Róża” Oazowe spotkanie

Oazowa wyprawa w Beskidy Akatyst

Dokończenie ze str. 9
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dziecka w duchu chrześcijań-
skich wartości, do czego za-
chęca Patron małych aktorów 
– św. Jan Bosko. Poprzez zaję-
cia teatralne dzieci mają moż-
liwość rozwijać swoje talenty, 
a także umacniać się w do-
brej samoocenie. Głównym za-
daniem grupy jest przygoto-
wanie Jasełek i tym samym 
przybliżenie wszystkim tajem-
nicy Bożego Narodzenia we 
współczesny sposób. Wieloty-
godniowa praca nad przedsta-
wieniem owocuje wzruszeniem 
wśród widzów, a co za tym 
idzie – przybliżeniem do Boga. 
Jasełka przedstawiane są m.in. 
w Domu Kultury podczas Wi-
gilii dla osób samotnych i w auli 
parafialnej dla wszystkich, któ-
rzy pragną dłużej zatrzymać 
się nad Tajemnicą Bożego Na-
rodzenia. Grupa przygotowu-
je też przedstawienie z okazji 
Świętojańskich Spotkań po-
przedzających odpust w naszej 
parafii. Do tej pory młodzi ak-
torzy przybliżyli  przypowieść 
o Dobrym Pasterzu i histo-
rię dzieciństwa bł. Franciszki 
Siedliskiej, założycielki Zgro-
madzenia Sióstr Najświętszej 
Rodziny z Nazaretu. Te przed-
stawienia prezentowano rów-
nież w Przedszkolu nr 178, 
gdzie zawsze cieszą się du-
żym zainteresowaniem. Oprócz 
dzieci i młodzieży uczestniczą-
cych w zajęciach grupy teatral-
nej dużą aktywność wykazują 
rodzice i dziadkowie, którzy za-
wsze służą dobrą radą, pomocą 
w przygotowaniu strojów, de-
koracji, a także opieką podczas 
przedstawień.

RUCH ŚWIATŁO–
ŻYCIE – WSPÓLNOTA 
MŁODZIEŻOWA

Początki Ruchu Światło–
Życie w naszej parafii sięga-
ją 1979 roku. Skupia on dzie-
ci, młodzież i dorosłych wokół 
Stołu Eucharystycznego, czy-
tania i rozważania Słowa Bo-
żego oraz na wspólnej zaba-
wie i spędzaniu czasem razem. 
Oaza młodzieżowa spotyka się 
zawsze w każdy piątek; zaczy-
namy spotkania próbą śpie-
wu, a następie Eucharystią, 
na której towarzyszymy śpie-
wem. Potem spotkanie przeno-
si się do salki na plebanii, gdzie 
animatorzy prowadzą spotka-
nia na różne tematy. Czę-
sto czytane jest Pismo Świę-
te, są adoracje Najświętszego 
Sakramentu, ale tez i zabawy, 
by spędzać ze sobą kreatyw-
nie czas. Uczestnicy podziele-
ni są na kilka grup formacyj-
nych i każda z nich ma swojego 
animatora, który prowadzi ich 
spotkania przez cały rok, przy-
gotowując ich do rekolekcji wa-
kacyjnych. Oaza liczy około 35 
osób, jest wśród nich 7 anima-
torów (3 animatorów Ruchu, 
3 animatorów liturgicznych 
oraz 1 animator Oazy Dzie-
ci Bożych). Do tradycji we-
szły już jesienne wycieczki inte-
grujące wspólnotę na początku 

Dokończenie na str. 12
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roku formacyjnego. Od wie-
lu lat przed świętami Boże-
go Narodzenia rozprowadza-
ne jest sianko na wigilijny stół. 
Udział w akcji „Choinka Mi-
łości” ma na celu przygotowa-
nie paczek żywnościowych dla 
rodzin z naszej parafii. Z oka-
zji Światowego Dnia Misyjne-
go oazowi cze pomagają Grupie 
Misyjnej Dzieci w organiza-
cji akcji „Murzynek dla misji”. 
Przed świętami wielkanocnymi 
młodzież rozprowadza wśród 
parafian palmy, zaś w Niedzie-
lę Palmową przygotowuje Dro-
gę Krzyżową ulicami osiedla, 
w Triduum Paschalnym włą-
cza się w przygotowanie litur-
gii. Są także wyjazdy na Kal-
waryjskie Noce Uwielbienia 
i pielgrzymki Ruchu Świa-
tło–Życie oraz Służby Litur-
gicznej, by dziękować za czas 
rekolekcji, za nowych anima-
torów i prosić o siły na cały 
rok formacyjny. Młodzież oa-
zowa czynnie włącza się w re-
dagowanie artykułów oraz 
rozprowadzanie miesięcznika 
„Głos Świętojański” po każdej 
Mszy św., czynnie włącza się 
do Balu Wszystkich Świętych 
oraz w działalność grupy te-
atralnej. Podczas ŚDM w Kra-
kowie grupa ponad 50 wolon-
tariuszy pomagała przeżyć ten 
czas ok. 800 pielgrzymom, któ-
rzy przebywały w świętojańskiej 
parafii. Nie wszystkim dane 
było uczestniczyć w spotkaniu 
Papieża z wolontariuszami, 

dlatego zorganizowano wyjazd 
do Rzymu z udziałem w au-
diencji generalnej u papieża 
i Mszą św. przy grobie św. Jana 
Pawła II. Młodzież oazowa pro-
wadzi także „Majówki Ewange-
lizacyjne” w czterech miejscach 
parafii.. W corocznych Spotka-
niach Świętojańskich również 
nie może zabraknąć młodzie-
ży. Jest ona odpowiedzialna za 
przygotowanie „Szczęśliwego 
Losika”, a następnie sprzeda-
ży losów i wydawanie fantów. 

Duchową opiekę nad oazą 
młodzieżową sprawuje ks. Da-
niel Małysa z pomocą anima-
torki Aleksandry Anioł

ŚWIATOWE DNI MLODZIEŻY 
W PANAMIE

W dniach 24 – 27 stycznia 
w stolicy Panamy– Panama–
City miały miejsce 34. Świa-
towe Dni Młodzieży. Polskę 
reprezentowała najliczniej-
sza grupa z Europy: 3,5 tys. 
młodych pielgrzymów, wśród 
których były dwie przedsta-
wicielki naszej świętojańskiej 
wspólnoty: Aleksandra Anioł 
i Magdalena Dziura. W tym 
czasie przebywały w miejsco-
wości Chitré–Monagillo w pa-
rafii San Miguel Arcángel (św. 
Michała Archanioła). Miesz-
kały u tamtejszych rodzin, któ-
re bardzo serdecznie je gościły. 
Czas wypełniony był uczestnic-
twem w nabożeństwach i re-
kolekcjach, ale też nie brakło 
zabawy, koncertów, gier spor-
towych, spotkań z rówieśnika-
mi, wolontariuszami i dziećmi 

specjalnej troski, a nawet udział 
w pracach porządkowych. Kul-
minacją Światowych Dni Mło-
dzieży były spotkania z papie-
żem Franciszkiem. Zgodnie 
z tradycją spotkań młodych, 
w Panamie pielgrzymi z całego 
świata gromadzili się wspólnie 
podczas pięciu głównych uro-
czystości: Mszy św. na otwar-
cie, ceremonii powitania papie-
ża, Drogi Krzyżowej, czuwania 
z Ojcem Świętym i niedzielnej 
Mszy św. na Campo San Juan 
Pablo II – Metro Park, wieńczą-
cej spotkanie.

40–LECIE RUCHU 
ŚWIATŁO–ŻYCIE 

Minęło 40 lat, jak w nowo-
powstającej parafii św. Jana 
Chrzciciela na Czerwonym 
Prądniku powstała młodzieżo-
wa oaza Ruchu Światło–Życie. 

Z inicjatywy obecnie istnieją-
cej młodzieżowej grupy oa-
zowej 25 maja br., odbyły ob-
chody tego jubileuszu. W roku 
1979, gdy jeszcze oficjalnie 
nie istniała parafia, przy kapli-
cy świętych Janów gromadzi-
ła się, pod opieką ówczesnego 
ks. proboszcza Grzegorza Ce-
kiery, młodzież, która chcia-
ła formować się wg wskazań 
ks. Franciszka Blachnickie-
go. To dzieło trwa już 40 lat, 
a uroczysta, koncelebrowana 
Msza św., której przewodni-
czył ks. proboszcz Jerzy Ser-
win, wieloletni diecezjalny 
moderator Ruchu Światło–
Życie, było dziękczynieniem 
za nie. Na wstępie przybyłych 
kapłanów koncelebransów, 
przywitał ks. Daniel Małysa, 
który obecnie w parafialnej 
grupie oazowej pełni posługę 

moderatora, a byli to: ks. prałat 
Grzegorz Cekiera, ks. Ryszard 
Gacek – diecezjalny modera-
tor (do niedawna jeszcze wika-
riusz w naszej parafii i opiekun 
oazy), ks. Krzysztof Dębski, 
moderator rejonu I, ks. Mar-
cin Masłoń – były wikariusz 
w naszej parafii, który w tym 
czasie pełnił posługę mode-
ratora, wspomagający pracę 
duszpasterską w naszej parafii 
ks. Mariusz Susek, który także 
pełnił posługę moderatora die-
cezjalnego, a także księża ro-
dacy o. Grzegorz Chrzanow-
ski OP oraz ks. Michał Królik.
Drugą częścią obchodów ju-
bileuszu była agapa, na któ-
rą gościny udzieliła Szkoła 
Podstawowa nr 2. Był czas 
na wspólne rozmowy, wspo-
mnienia, do czego zachęca-
ły wywieszone na ścianach 

gazetki ze zbiorem, młod-
szych ale i starszych, a tak-
że bardzo starych, czasami 
wręcz archiwalnych zdjęć, ob-
razujących różne wydarze-
nia z 40–lecia grupy oazowej. 
Ostatnią częścią jubileuszu 
było uwielbienie Boga ukry-
tego w Najświętszym Sakra-
mencie – wieczorna modlitwa 
dziękczynna w naszej świąty-
ni za dar Ruchu Światło–Ży-
cie w parafii.

oprac. i fot. ANTONI FRANASZEK, 

ZDZISŁAW KIRESZTURA, 

ARKADIUSZ WOJTASZEK, ARCH.

PARAFIA 
RZYMSKO-KATOLICKA 

P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA
UL. DOBREGO PASTERZA 117

31-416 KRAKÓW
TELEFON: (+48) 12-412-58-50

Osiedlowa majówka

Jubileuszowe spotkanie

Na światowych Dniach Młodzieży Nasze przedstawicielki w Panamie

Oazowicze i „Szczęśliwy losik”Modlitwy młodzieży na cmentarzu

Dokończenie ze str. 11
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W
akacje to niekiedy 
jedyna szansa, by 
spokojnie usiąść 
w gronie rodzin-
nym i porozma-

wiać nad pięknem. Warto 
pamiętać, że sakrament mał-
żeństwa to przyjęcie Łaski 
Pana Boga, łaski pomocnej 
we wzrastaniu. Małżonkowie 
zobowiązują się do wzajem-
nej odpowiedzialności za swo-
je zbawienie, ale przecież nie 
tylko szczęście wieczne jest 
celem małżeństwa – w mał-
żeństwie chodzi o wzrastanie, 
o budowanie piękna.

Co dzień bardziej
Podczas jednej z konferen-

cji o wierze znany benedyk-
tyn, ojciec Leon Knabit, opo-
wiadał o pewnych jubilatach, 
którzy obchodzili złotą rocz-
nicę wspólnego życia. Oboje 
odpowiadali na pytania rodzi-
ny i przyjaciół, którzy pytali 
o różne recepty na szczęście 
w małżeństwie. W pewnym 
momencie jubilat powiedział, 
że „codziennie starają się ko-
chać współmałżonka bardziej 
niż wczoraj”.

Użyłem tego zdania 
na spotkaniu z grupą mło-
dych małżeństw i poprosi-
łem, by pomyśleli nad swo-
imi sposobami na piękno, 
na wzrastanie.  Mówiliśmy 
o tym przed kilkoma miesią-
cami, a niedawno wróciliśmy 
do tego tematu, by zebrać 
przemyślenia moich młodych 
podopiecznych.

Jak często mamy się 
spowiadać?

Krzysztof i Anna (12 lat 
po ślubie) sami odnaleźli od-
powiedź na pytanie, jak czę-
sto powinni się spowiadać. 
Szykują się do spowiedzi, je-
śli tylko zauważą, że „ulatnia-
ją się” owoce Ducha Świę-
tego, o których pisze święty 
Paweł w Liście do Galatów. 
Od dawna mają jednego spo-
wiednika; tak się udało, że ko-
rzystają z posługi tego same-
go zakonnika, który stawia im 
zadania pomagające im po-
godnie i z nadzieją spoglądać 
w jedną stronę.

Nigdy się nie 
spodziewałem!

Mówi Piotr, mąż Julity 
(są małżeństwem od 8 lat):

W domu, z którego wy-
szedłem, był zawsze wzorowy 
porządek, rodzice mieli bez-
względny autorytet, ale – jak 
teraz sobie to przypominam 
– wcale nie było przyjemnie. 
Wręcz wściekałem się, że mnie 
nikt nie słucha, miałem pre-
tensję do rodziców, że udają 
nieomylnych, a nawet – w naj-
gorszym okresie – pojawiały się 
myśli o ucieczce z domu. Jesz-
cze nim poznałem moją obec-
ną żonę bardziej wiedziałem, 
co ma się nie pojawić w domu, 
który założę niż to, jak będzie-
my go tworzyć. Inaczej mó-
wiąc, miałem doświadczenia 
raczej negatywne, nie miałem 
wzorca, o który można by się 
oprzeć. Podobało mi się jed-
nak to, że nasz dom był taki 
ładny, uporządkowany, cho-
ciaż było to bardzo „na po-
kaz”, płaciliśmy za to wszyscy 
(mówię o mnie i rodzeństwie) 
bardzo dużą cenę. Gdy pozna-
liśmy się z moją obecną żoną, 
dość wcześnie podjęliśmy roz-
mowę o budowaniu atmosfe-
ry w domu. Ona widziała mój 
dom i trochę zazdrościła tego 
połysku, którym on świecił, 
ale też była przeniknięta at-
mosferą swojej rodziny – było 
u nich podobnie jak w rodzinie 
Zawidzkich z „Szaleństw Pan-
ny Ewy” Kornela Makuszyń-
skiego – to rodzina artystów, 
w której się kochali do sza-
leństwa, ale był nieustanny 
„artystyczny nieład”. Próbuje-
my stworzyć złoty środek tych 

dwóch domów. Znaleźliśmy 
nawet rodzaj klucza do two-
rzenia atmosfery – codziennie 
każde z nas musi drugiemu za 
coś podziękować. Zobowią-
zaliśmy się też, że odbieramy 
sobie na zawsze prawo do po-
siadania racji – trzeba zawsze 
mieć dystans do własnej opi-
nii i mieć gotowość wysłucha-
nia innych.

Jest jeszcze jedno – gdy 
któreś z nas ma zły nastrój, 
to musi drugiego o tym po-
informować, aby wiedział, 
że trzeba daną nachmurzoną 
osobę obchodzić dużym łu-
kiem. Tak wolno powiedzieć 
raz na miesiąc. 

Nie spodziewałem się, że mi 
się to kiedykolwiek uda. Jest 
w naszym domu ładnie i bez-
piecznie. To może dlatego, 
że znalazłem Żonę Według 
Woli Bożej?

Dzieci nas sprawdzają…
Andrzej i Barbara są mał-

żeństwem od 15 lat. Opowia-
dali wspólnie, wchodząc sobie 
w słowo, jakby mieli dobrze 
przygotowany głęboko prze-
myślany scenariusz. Ich życie 
zmieniło się przed czterema 
laty, po pewnych wielkopost-
nych rekolekcjach, podczas 
których usłyszeli, że rodzina 
jest najlepszym środowiskiem 
wzrastania, ale – aby osią-
gnąć najbardziej dynamicz-
ny rozwój – trzeba ze sobą 
współpracować. Najstarszy 
ich syn, wówczas dziesięcio-
latek, po powrocie do domu 
sypał zaskakującymi pomysła-
mi i on właśnie stał się zaczy-
nem przemian. Oto co ustalili: 

na lodówce w kuchni co nie-
dzielę wiesza się nową kart-
kę, na której mama (najład-
niej pisze, bo jest kreślarzem) 
wyszczególnia zadania każde-
go z członków rodziny na roz-
poczynający się tydzień. Dla 
taty pojawiają się tam takie za-
dania, jak: nie podnosić głosu 
w domu, czuwać nad spraw-
nością sprzętów używanych 
w domu, czytać głośno wie-
czorami książki dla całej ro-
dziny i wiele, wiele innych. 
Zadania mamy (wyznaczone 
przez resztę domowników), 
to na przykład: położyć się 
na 15 minut po powrocie 
z pracy, uśmiechać się rano 
i na powitanie po południu 
do męża i swoich dzieci, nie 
czytać za długo wieczorami 
(lekarz mamie niedawno po-
wiedział, że jej różne dolegli-
wości wynikają między innymi 
z niedoboru snu i choć mama 
lubi czytać przed zaśnię-
ciem, to musi sobie to ogra-
niczać). Zadania dzieci? Raz 
jest to wykonywanie próśb 
rodziców na tyle szybko, aby 
żadne polecenie nie musiało 
być powtórzone, innym razem 
mają każdego dnia wypatrzeć 
w domu coś, co trzeba zro-
bić i nie czekając na polece-
nie mamy czy taty wykonać to, 
co zauważyli. Czasem te za-
dania dotyczą wspólnej ro-
dzinnej modlitwy, którą zwy-
kle przygotowują i prowadzą 
dzieci; niekiedy starsze dzieci 
mają jakieś zadania związane 
ze szkołą.

Najciekawsze jest to, 
że w każdą sobotę jest „ro-
dzinny rachunek sumienia” 

– z życzliwością, ale i dość 
krytycznie wszyscy wzajemnie 
się rozliczają. I widzą, że z ty-
godnia na tydzień coraz mniej 
się boją tych sobotnich wie-
czorów, a w domu jest coraz 
piękniej…

Pomiędzy powagą 
a wesołością

Mówi Zosia, żona Bartło-
mieja (są małżeństwem od 
9 lat):

Dobrze wiemy, że naj-
śmieszniejszy jest człowiek, 
który siebie traktuje zbyt po-
ważnie, i że tak naprawdę 
nie umie żartować ktoś, kto 
ze wszystkich sobie robi żarty.

Z pół roku przed zawarciem 
małżeństwa już znaliśmy ter-
min ślubu, ale jeszcze mało 
znaliśmy siebie, postanowili-
śmy co najmniej godzinę tygo-
dniowo rozmawiać o tym, jak 
będzie w naszym domu. Chy-
ba najczęściej wracał temat at-
mosfery domu. Wiedzieliśmy, 
że ma być pogodnie – w tym 
temacie wzorem, punktem od-
niesienia była jedna moja ciot-
ka, która zapytana, jak to robi, 
że jest wciąż w dobrym humo-
rze, zwykła była odpowiadać: 
„jak wstaję rano, mam do wy-
boru: być w złym humorze albo 
w dobrym; zwykle wybieram 
to drugie”. Chcieliśmy uczyć się 
dystansu do tego, co przemijają-
ce – w tym najlepiej pomaga po-
czucie humoru, ale i należnego 
szacunku do spraw prawdziwie 
ważnych – tu potrzeba umiejęt-
ności poważnego traktowania 
spraw najważniejszych. Okazało 
się to dość łatwe, ale na pewno 
wymaga to nieustannej czujno-
ści, pomagamy sobie nawzajem, 
aby nie zakpić z tego, co istotne, 
ale i nie wyolbrzymiać spraw 
przemijających. Na razie chyba 
nam się udaje – znajomi chęt-
nie u nas odpoczywają od zgieł-
ku świata.

KS. ZBIGNIEW KAPŁAŃSKI

Wspólnie w stronę piękna

Owocem zaś ducha 
jest: miłość, radość, 
pokój, cierpliwość, 

uprzejmość, dobroć, 
wierność, łagodność, 

opanowanie

(Ga 5,22–23a).

Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi 
od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego 
sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność.

Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie 
zginie.

Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza 
modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie 
potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa 
od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

 – JAN PAWEŁ II
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Ewangeliczne życie świętego brata Alberta Chmielowskiego
Święty Brat Albert nie pisał uczo-
nych traktatów..., On po prostu 
pokazał jak należy miłosierdzie 
czynić. Pokazał, że kto chce praw-
dziwie czynić miłosierdzie, musi 
stać się bezinteresownym darem 
dla drugiego człowieka. Służyć 
bliźniemu to według niego przede 
wszystkim dawać siebie, być do-
brym jak chleb.

 Jan Paweł II

Ś
więty brat Albert Chmie-
lowski to piękny przykład 
dla współczesnego czło-
wieka, który odkrył, że mi-
łość do Boga i miłość 

do każdego człowieka, a zwłasz-
cza tego odrzuconego, wykluczone-
go ze społeczeństwa, pogardzane-
go, z marginesu – jest najpiękniejszą 
drogą życia.

W tekście o świętym chciałbym 
zwrócić uwagę na istotne elemen-
ty w jego duchowości, które stały się 
istotne w jego życiu i posługiwaniu, 
które doprowadziły Go do dosko-
nałości chrześcijańskiej – świętości.

Wstępem do tego niech będą sło-
wa świętego Jana Pawła II, które wy-
powiedział na temat świętego bra-
ta Alberta 12 listopada 1989 roku 
w Rzymie podczas Mszy świętej 
kanonizacyjnej:

„(…). A oto Brat Albert. Postać tak 
mocno wpisana w dzieje Krakowa, na-
rodu polskiego, w dzieje zbawienia. 
Trzeba „duszę dać” – taka była, zdaje 
się, myśl przewodnia Adama Chmie-
lowskiego już od młodych łat. Jako 
siedemnastoletni student szkoły rolni-
czej wziął udział w walce powstańczej 
o wyzwolenie swej Ojczyzny z obcego 
jarzma i odtąd pozostał kaleką do koń-
ca życia. Prawdy swojego powołania 
szukał na drodze twórczości artystycz-
nej, pozostawiając po sobie dzieła, któ-
re do dzisiaj przemawiają szczególną 
głębią wyrazu.

Coraz bardziej jednakże oddalał 
się od twórczości malarskiej. Chry-
stus przemawiał do niego głosem in-
nego powołania i kazał mu szukać 
coraz dalej:

„Ucz się ode Mnie (…), że je-
stem cichy i pokorny sercem (…). 
Ucz się”.

Adam Chmielowski był uczniem 
gotowym na każde wezwanie swe-
go Mistrza i Pana. O tym wezwa-
niu – o tym definitywnym wezwa-
niu, które wyznaczyło jego drogę 
do świętości w Chrystusie – zdają 
się mówić nade wszystko słowa Iza-
jasza z pierwszego czytania liturgii: 
„(…) rozerwać kajdany zła, rozwią-
zać więzy niewoli, wypuścić wolno 
uciśnionych i wszelkie jarzmo poła-
mać” (Iz 58, 6) – oto teologia me-
sjańskiego wyzwolenia; zawiera się 
w nim zaś to, co dziś przywykliśmy 
nazywać „opcją na rzecz ubogich”; 
„(…) dzielić swój chleb z głodnym, 
wprowadzić w dom biednych tuła-
czy, nagiego, którego ujrzysz, przy-
odziać i nie odwrócić się od współ-
ziomków” (Iz 58, 7).

To właśnie czynił Brat Albert. 
W tej niestrudzonej, heroicz-
nej posłudze na rzecz najbardziej 

upośledzonych i wydziedziczonych 
znalazł ostatecznie swą drogę, zna-
lazł Chrystusa. Przyjął Jego jarzmo 
i brzemię. Nie był tylko „miłosierni-
kiem”. Stał się jednym z tych, któ-
rym służył. Ich bratem. Szary brat”. 
(…).

Z jego licznych życiorysów wia-
domo, że w 1884 roku przybył 
do Krakowa. Interesował się życiem 
miasta. Obok rozwijania swojej pra-
cy artystycznej, coraz bardziej prze-
jęty był życiem ludzi troszczących się 
o kawałek chleba dla rodziny, bezro-
botnych, żebraków i ludzi z margine-
su. Szybko przeszedł do czynów. Po-
czątkowo sprzedawał swoje obrazy, 
by za uzyskane pieniądze wspierać 
najuboższych i nędzarzy. 

 Dla najbiedniejszych zaczął orga-
nizować przytuliska i domy opieki. 
Dnia 25 sierpnia 1887 roku Adam 
Chmielowski przywdział szary ha-
bit tercjarski i przyjął imię brat Al-
bert. Tak zrodziło się nowe zgroma-
dzenie Albertynów. Przyłączyli się 
do niego bracia, a potem siostry Al-
bertynki, które założył z Bernardyną 
Jabłońską. Brat Albert nowo przy-
jętym do zakonu przypominał pro-
ste słowa, że w życiu trzeba być do-
brym jak chleb. 

 Święty Albert Chmielowski przy-
jął za podstawę życia, zarówno swo-
jego, jak i swoich braci w założonym 

przez siebie Zgromadzeniu Braci Al-
bertynów i Sióstr Albertynek regułę 
III Zakonu św. Franciszka z Asyżu, 
której podstawą jest wierne naślado-
wanie Pana Jezusa poprzez realiza-
cję rad ewangelicznych – posłuszeń-
stwa, ubóstwa i czystości.

Dobrze znał postać św. Francisz-
ka, który jak się wydaje był dla Nie-
go wzorem, życiowym drogowska-
zem ku świętości.

Posłuszeństwo – jak zaznaczono 
powyżej – było istotnym elementem 
życia i działania św. brata Alber-
ta. Posłuszeństwo widział w świe-
tle ekonomii zbawienia. Praktyko-
wanie posłuszeństwa przez niego 
nie było tylko upodabnianiem się 
do Jezusa, ale miało ono także wy-
miar apostolski. Wiedział bowiem, 
że wynika z tego moralny obowiązek 
ciągłej formacji w zakresie realizacji 
ślubu posłuszeństwa i ewangelicznej 
rady posłuszeństwa, obowiązującej 
wszystkich.

Trzeba wspomnieć, że w czasach 
brata Alberta, podobnie jak i w na-
szych czasach, źle zrozumiana isto-
ta posłuszeństwa sprawia, że po-
strzega się owe posłuszeństwo jako 
ograniczenie wolności. Jednakże po-
słuszeństwo nie ogranicza wolności 
człowieka, a wręcz przeciwnie spra-
wia, że wolność człowieka się po-
większa, staje się bardziej wolny.

Jeden ze współczesnych teolo-
gów (T. Wójcik) napisał na temat 
posłuszeństwa w kontekście naucza-
nia św. Jana Pawła II (w Encyklo-
pedii nauczania moralnego Jana 
Pawła II) między innymi: „Reali-
zacja posłuszeństwa jest heroicz-
nym sposobem realizacji powołania 
zakonnego, które należy postrze-
gać w świetle podstawowego po-
wołania każdego człowieka, jakim 
jest ostateczne zjednoczenie z Bo-
giem (zbawienie). Dlatego tak waż-
na jest pewność właściwie dokonane-
go wyboru drogi życia: jej punktem 
odniesienia jest doskonałe naślado-
wanie Mistrza w bezgranicznym po-
słuszeństwie Bogu. Życie w posłu-
szeństwie realizowanym w wymiarze 
wspólnotowym jest dla często rozbi-
tej i podzielonej ludzkości wymow-
nym świadectwem wartości życia 
ewangelicznego”.

Ten sam autor w Encyklopedii 
nauczania moralnego Jana Pawła 
II napisał odnośnie posłuszeństwa 
między innymi: „posłuszeństwo 
sprzyja właściwej formacji sumie-
nia. Człowiek powinien być posłusz-
ny sumieniu, o ile jest ono właściwie 
uformowane. W ten sposób posłu-
szeństwo przyczynia się do dyna-
micznego rozwoju człowieczeństwa, 
pomimo dziedzictwa grzechu. Czło-
wiek realizujący cnotę posłuszeń-
stwa dąży do doskonałości, dzięki 
czemu staje się darem dla innych, 
co z kolei otwiera drogę do rozwo-
ju cnót teologicznych”.

Drugim ważnym elementem du-
chowości św. brata Alberta i jego 
zgromadzeń było praktykowanie ślu-
bu ubóstwa.

Ubogie życie chrześcijanina ma 
pokazać światu, iż wymiar material-
ny życia ludzkiego nie jest jedynym 
i najistotniejszym wymia rem. Ubó-
stwo ewangeliczne ma być świadec-
twem dawanym Ewangelii, iż nie 
samym chle bem żyje człowiek, lecz 
każdym słowem, które pochodzi 
z ust Bożych (Mt 4,3). 

Święty brat Albert wybrał i poko-
chał ubóstwo. Można powiedzieć, 
iż w swoich czasach był jakimś 
„sprzeciwem” wobec ówczesnego 
społeczeństwa, rozkochanego w bo-
gactwie, przepychu, dobrobycie. 
Świadomie dokonał wyboru. Miał 
przecież możliwość, by żyć na bar-
dzo wysokim poziomie materialnym, 
by wieść życie w kręgu wybranej eli-
ty intelektualnej i artystycznej ów-
czesnego Krakowa. Jednak odrzu-
cił dobra tego świata i wybrał życie 
w ubóstwie.

Sobór Watykań ski II podkre-
śla, iż „dobrowolne ubóstwo ob-
rane dla naśladowania Chrystu-
sa, którego jest ono znakiem dziś 
zwłaszcza bardzo cenionym, zakon-
nicy powinni pilnie praktykować, 
a w miarę potrzeby nawet w nowych 
formach je wyrażać” (Perfectae ca-
ritatis 13). Aby osoby żyjące ewan-
geliczną radą ubóstwa mogły speł nić 
taką rolę w dzisiejszym świecie, ich 
ubóst wo nie może być fikcyjne. Mu-
szą pokazać, iż naprawdę są ludź-
mi wolnymi wobec rzeczy mate-
rialnych, chociaż korzystają z nich 

jak wszyscy inni. Sobór przestrze-
ga zakonników przed formalizmem 
w wypełnianiu ubóstwa: „Gdy cho-
dzi o ubóstwo zakonne nie wystar-
czy być uzależnionym od przełożo-
nych w używa niu dóbr, ale trzeba 
żeby zakonnicy i w rzeczy wistości, 
i w duchu byli ubodzy, mający skarb 
w niebie” (Perfectae caritatis 13).

Ślub czystości, jaki złożył św. 
brat Albert i jego bracia i siostry 
był radykal ną odpowiedzią daną 
światu na całkowicie złe spojrzenie 
na ludzką seksualność. Miało poka-
zać, że najważniejszą rzeczą w życiu 
człowieka jest autentyczna miłość, 
która wyraża się w oddaniu i służbie. 

Czyste życie ma pokazać światu, 
iż człowiek jest w stanie podporząd-
kować własny popęd seksualny 
bezinteresow nej miłości i służbie Bogu 
i ludziom. Czystość konsekrowana ma 
sens o tyle, o ile przyjmuje się ją w po-
korze, rado ści i stałości ducha jako dar 
od Boga, a równo cześnie przeżywa się 
jako ofiarę złożoną Bogu. Ślubowana 
czystość nie tylko nie zubaża osobo-
wości ani nie prze szkadza w nawią-
zaniu kontaktów z innymi, lecz prze-
ciwnie wzbogaca sferę uczuć, jednoczy 
ludzi w sposób braterski i prowadzi 
do pełniejszej miłości.

A. Derdziuk (teolog) na temat rad 
ewangelicznych w kontekście na-
uczania św. Jana Pawła II (w Ency-
klopedii nauczania moralnego Jana 
Pawła II) napisał: „Zachowywanie 
rad ewangelicznych jest sposobem 
dorastania do bogatszego człowie-
czeństwa. Drogę rad ewangelicznych 
nazywano często „droga doskonało-
ści”, a stan życia konsekrowanego 
– „stanem doskonałości”. Powołu-
jąc się na św. Tomasza z Akwinu, Jan 
Paweł II wyjaśnia, że pojęcie „dro-
ga doskonałości” oznacza drogę tej 
doskonałości, którą pragnie się osią-
gnąć, a nie doskonałości już zdoby-
tej. Profesja rad ewangelicznych jest 
szczególnym świadectwem miłości 
i uprzywilejowaną drogą do świę-
tości. Życie radami ewangeliczny-
mi pozwala osobie stać się całkowi-
cie wolną, aby poświęcić się sprawie 
Ewangelii.

Zachowanie rad ewangelicznych 
jest związane ze chrztem i prowa-
dzi człowieka do tajemnicy paschal-
nej jako szczytu i centrum odkupie-
nia., dokonanego przez Chrystusa. 
Konsekracja poprzez profesję rad 
ewangelicznych jest organicznym 
rozwinięciem tego „początku”, jaki 
stanowi chrzest. Zawiera się w niej 
dojrzały wybór Boga samego. (…).

Zaproszenie do życia radami 
ewangelicznymi jest skierowane 
do wszystkich. Doskonałość płyną-
ca z miłości poprzez wierność du-
chowi rad jest możliwa i dostępna 
dla każdego, tak „w zakonie”, jak 
i „w świecie”. 

Prośmy za jego wstawiennictwem 
o ducha silnej wiary dla współcze-
snego człowieka, by dążyć do świę-
tości poprzez miłość swojego brata 
i siostry, poprzez dzieła miłosierdzia 
– do czego tak bardzo wzywa nas 
i zachęca papież Franciszek.

 Zebrał i opracował 

KS. MAREK RUSECKI

Najsłynniejszy obraz Adama Chmielowskiego

FO
T.

 A
R

C
H

. S
IÓ

S
TR

 A
LB

ER
TY

N
EK



SZLAK WIARY 15www.szlakwiary.pl

NR 1(3)
2010SZLAKWIARY

Leśniów -- Sanktuarium Błogosławieństw

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”.

Drogi Czytelniku włącz się w ewangelizację!

www.szlakwiary.pl

eńńeńń

NR 4(12)2012   |     ISSN 2081-3120   |    WWW.SZLAKWIARY.PL   |

Szopka Bożonarodzeniowa 
na papieskim ołtarzu polowym 
w Ludźmierzu

Od 1997 roku 

na religijnym szlaku

Zapraszamy 

na stronę internetową 

www.pielgrzym.com.pl
Cała rodzina czyta 

Informator PielgrzymaNR 3(36)2017  |     ISSN 2081–3120   |    WWW.SZLAKWIARY.PL   |

ROCZNICOWY 
BOŻY RABAN

ZD
JĘ

C
IA

: K
S

. R
. W

A
LC

ZA
K

, M
A

ZU
R

/E
P

IS
K

O
PA

T.
P

L

SZLAKWIARY

 
       KAROLA W

Święci naszych czasów i na nasze czasy

K
reśląc niniejsze zamyśle-
nie pragnę zwrócić uwagę 
na trzech polskich świętych 
naszych czasów i zarazem 
na nasze czasy – świętą sio-

strę Faustynę, świętego papieża Jana 
Pawła II i błogosławionego księdza Je-
rzego Popiełuszkę. Cała ta trójka, ca-
łym swoim życiem walczyła o świętość, 
którą zdobyła. Wszyscy oni szli swoimi 
niełatwymi drogami życiowymi, ale łą-
czył ich Kościół i Chrystus i przyka-
zanie miłości Boga i bliźniego. Z tego 
wszystkiego czerpali siłę do przezwy-
ciężania zła, które jakoś mocno jest 
wpisane w ludzką naturę, któremu 
trzeba zawsze mówić stanowczo nie.

Myślę, że byli oni świadkami cza-
sów, w których żyli i pracowali i zara-
zem byli drogowskazami dla pogubio-
nej ludzkości XX i XXI wieku i są nadal 
drogowskazami, o czym niejednokrot-
nie my zapominamy.

Dlatego na wstępie chciałbym od-
nieść się do istoty świętości i zarazem 
przypomnieć, iż każdy uczeń Chry-
stusa jest zobowiązany do tego, aby ją 
osiągnąć w swoim życiu.

O powołaniu do świętości dostępnej 
dla wszystkich przypomniał Sobór Wa-
tykański II w konstytucji dogmatycz-
nej o Kościele Lumen gentium (39–
42), wskazując, że ponieważ polega 
ona na miłości Boga i bliźniego, wszy-
scy w Kościele są powołani do święto-
ści i mogą ją osiągnąć. Świętość win-
na być rozumiana jako coś całkowicie 
„powszechnego” w Kościele. Bóg daje 
ją obficie poprzez łaskę, niezależnie 
od stanu życiowego, wykonywanego 
zawodu i stanowiska.

Aby być świętym, należy rozwinąć 
w sobie do doskonałości cnoty, oraz 
– dzięki łasce wiary – kochać mocno 
Boga i pragnąć zjednoczenia z Nim. 
Świętość osiąga się więc dzięki Bogu 
i jego pomocy (łasce), ale poprzez wła-
sny wysiłek, stanowiący odpowiedź 
na tę łaskę.

Dążenie do świętości może wy-
glądać różnie dla różnych ludzi. 

Wiąże się to z różnorodnymi powo-
łaniami w Kościele. Świętość więc 
to realizacja własnego, indywidual-
nego powołania. Czym innym jest 
świętość Papieża, czym innym księ-
dza, siostry zakonnej, a czym in-
nym osoby świeckiej, żyjącej np. 
w małżeństwie.

W praktyce dla osoby dążącej 
do świętości ważne powinny być nastę-
pujące aspekty życia chrześcijańskiego:

– wytrwała praca nad sobą, dą-
żąca do wykorzenienia wad i grze-
chów, a zakorzeniania cnót ludzkich 
i nadprzyrodzonych,

– dobrze wykonywana praca i co-
dzienne obowiązki (dla świeckich pra-
ca zawodowa, dla osób konsekrowa-
nych i księży zadania ich stanu)

– apostolstwo, czyli dzielenie się 
radością wiary i przybliżanie innych 
ku Bogu,

– wytrwałe znoszenie życiowych 
przeciwności i niesienie własnego 
Krzyża. "Jeśli kto chce pójść za Mną, 
niech się zaprze samego siebie, niech 
weźmie krzyż swój i niech Mnie naśla-
duje!" (Mk 8, 34).

Święta siostra Faustyna, święty 
Jan Paweł II i błogosławiony ksiądz 
Jerzy Popiełuszko powinni być dla 
nas przede wszystkim zachętą by iść 
za Chrystusem w 100%, a nie wybie-
rać tylko to, co wydaje mi się słuszne. 
Tak nie można. Chrystus mówił bo-
wiem, że nie można być letnim, trze-
ba być albo zimnym, albo gorącym.

W dzisiejszych bardzo trudnych 
czasach trzeba walczyć o świętość. 

Papież Franciszek mówiąc o świę-
tości powiedział: „(…) wszyscy 
chrześcijanie mają równą godność 
przed Bogiem i łączy ich powoła-
nie do świętości. Jest ona odkryciem 
siebie w komunii z Bogiem, w pełni 
Jego życia i Jego miłości. Jest też da-
rem oferowanym wszystkim, niko-
go nie wykluczając i z tego względu 
stanowi cechę wyróżniającą każdego 
chrześcijanina. Zaznaczył, że każ-
dy stan życia prowadzi do świętości, 
jeśli przeżywane jest ono w komunii 
z Panem i w służbie braciom. Pod-
kreślił, że Boże wezwanie do święto-
ści to zaproszenie do dzielenia Jego 
radości, do życia i dawania z rado-
ścią każdej chwili naszego życia, czy-
niąc je jednocześnie darem miłości 
dla osób, które nas otaczają. Papież 
zapewnił, iż każdy krok w tę stronę 
uczyni nas lepszymi ludźmi, wolny-
mi od egoizmu i zamknięcia się w so-
bie, otwartymi na braci i ich potrzeby. 
Zachęcił do przyjęcia Bożego wezwa-
nia do świętości i wzajemnego wspie-
rania, „ponieważ drogi do świętości 
nie przemierza się samotnie, każdy 
na własną rękę, ale idzie się nią ra-
zem, w tym jednym ciele, którym jest 
Kościół, miłowany i uświęcany przez 
Pana Jezusa”.

Papież Franciszek mówiąc o świę-
tości zwrócił uwagę na cztery elemen-
ty, które charakteryzują prawdziwą 

świętość. Powiedział: „świętości nie 
można kupić ani dać komuś w pre-
zencie, nie zdobywa się jej najlepszy-
mi ludzkimi wysiłkami. Osiągamy ją 
na drodze codziennego życia tylko wte-
dy, gdy wspierają nas cztery niezbęd-
ne elementy: odwaga, nadzieja, łaska 
i nawrócenie. 

Kroczenie: świętość jest drogą, 
świętości nie można kupić, nie jest ona 
na sprzedaż. Nie można jej też spre-
zentować. Świętość jest drogą w obec-
ności Boga, którą muszę przejść ja; 
nikt inny nie może tego zrobić w moim 
imieniu. Ja mogę się modlić o świętość 
dla kogoś, ale tę drogę musi przejść 
on, a nie ja – mówił Papież. – Kroczyć 
wciąż w obecności Boga, w sposób nie-
skazitelny. Użyję dziś pewnych słów, 
które uczą nas, jaka jest codzienna 
świętość, także ta – powiedzmy – ano-
nimowa. Pierwsze to odwaga. Droga 
ku świętości zakłada odwagę”.

Franciszek podkreślił, że „Króle-
stwo Boże należy do tych, którzy z od-
wagą idą naprzód popychani nadzie-
ją, drugim, jak wskazał, elementem 
charakteryzującym drogę świętości. 
Trzeci element wyznaczają słowa apo-
stoła Piotra: „Pokładajcie całą nadzie-
ję w łasce.

Świętości nie możemy zdobyć 
na własną rękę. Nie, ona jest łaską. 
Bycie dobrym, bycie świętym, postępo-
wanie codziennie jeden krok naprzód 
w życiu chrześcijańskim jest Bożą ła-
ską i musimy o nią prosić – mówił Pa-
pież. – Odwaga, droga. Droga, którą 
trzeba pokonywać z odwagą, nadzieją 
i gotowością do przyjęcia tej łaski. I na-
dzieja: nadzieja drogi. Jakże jest pięk-
ny ów 11 rozdział Listu do Hebrajczy-
ków. Czytajcie go! Opowiada o drodze 
naszych ojców, pierwszych powoła-
nych przez Boga, i o tym, jak szli oni 
naprzód. A o naszym ojcu Abrahamie 
powiada: «Wyszedł nie wiedząc, dokąd 
idzie». Ale z nadzieją”.

Ostatnim elementem podążania 
drogą świętości jest nawrócenie. Pa-
pież przypomniał tu słowa apostoła, 

który przestrzegał uczniów, by „nie 
stosowali się do swych dawniejszych 
żądz”. Popycha on ich do wytrwałej 
przemiany serca, do stałej, codziennej 
przemiany wewnętrznej.

„Nawrócenie, każdego dnia. «Ależ 
Ojcze, [ktoś powie], by się nawrócić 
muszę pokutować, okładać się kija-
mi». Wcale nie: małe nawrócenia. Jeśli 
uda ci się nie obmówić kogoś, już je-
steś na dobrej drodze ku temu, by stać 
się świętym. To takie proste! Wiem, 
że wy nigdy nie plotkujecie, prawda? 
Małe rzeczy… Masz ochotę skrytyko-
wać sąsiada, kolegę z pracy: ugryź się 
w język. Język wam trochę spuchnie, 
ale wasza dusza będzie bardziej święta 
na tej drodze. Żadnych wielkich rzeczy 
i umartwień. Droga do świętości jest 
prosta. Nie wracaj wstecz, ale zawsze 
idź do przodu. I to mężnie”.

I na koniec jeszcze jedna ważna 
wiadomość na temat świętości, którą 
zawarł papież w niedawno ogłoszonym 
dokumencie (motu proprio „Maiorem 
hac dilcetionem”, 11.07.2017). Papież 
Franciszek postanowił, że oprócz mę-
czeństwa i heroiczności cnót powodem 
beatyfikacji i kanonizacji może być też 
"dar życia". 

We wstępie do dokumentu papież 
przytoczył słowa z Ewangelii według 
świętego Jana: „Nikt nie ma większej 
miłości od tej, gdy ktoś życie swoje od-
daje za przyjaciół swoich”.

Następnie Franciszek podkreślił: 
„Godni specjalnego uznania i czci są ci 
chrześcijanie, którzy, podążając ślada-
mi Pana Jezusa i jego nauczania, zaofe-
rowali dobrowolnie i szczerze swoje ży-
cie innym i do śmierci wytrwali w tym 
postanowieniu”.

Niech nasze drogi życiowe będą 
drogami miłości i pokoju, otwartości 
i życzliwości, dobrze pojętej toleran-
cji, miłosierdzia i dobra, bo tylko one 
prowadzą do celu naszej obecnej piel-
grzymki – do świętości i życia z Jezu-
sem na wieki.

 Zebrał i opracował:

KS. MAREK RUSECKI
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K
ażde sanktuarium 
ma swoją specyfi-
kę. Do Gidel jedzie-
my po tzw. kąpiół-
kę czyli poświęcone 

wino, w którym była zanurzo-
na figura Matki Bożej Gidel-
skiej, a w pobliskim Leśniowie 
otrzymamy błogosławieństwo 
małżeństw, dzieci, rodzin i ko-
biet w stanie błogosławionym. 
Natomiast Jasna Góra to serce 
narodu, tu zawsze przyjeżdża 
się po nowy oddech. Z Kalwa-
rią Zebrzydowską, Pacławską, 
Wejcherowską czy inną zwią-
zane są dróżki i zdarte kola-
na, a z czego słynie sanktu-
arium maryjne w Rychwałdzie 
na Żywiecczyźnie?

Każdy kto zna to miejsce 
bez wahania odpowie: z cu-
downego obrazu, albo ziół 
zmarłego już ojca Grzegorza 
Sroki, ktoś inny doda: z nie-
samowitej ciszy, która uwal-
nia serce do nowego życia. 
Tak, to prawda, ale jest jesz-
cze kilka innych specyfikacji 
tego miejsca, a jedną z nich 
jest Rychwałdzki Olejek Ra-
dości. Jego historia sięga po-
czątku pontyfikatu papieża 
Franciszka, kiedy ten, podczas 
celebracji swej pierwszej pa-
pieskiej Mszy świętej Krzyż-
ma zachęcił kapłanów całego 
świata, by przesiąknęli zapa-
chem swoich owiec. Twór-
czy rychwałdzcy franciszkanie 

szybko podchwycili papieskie 
słowa i postanowili zadbać 
o to, by znane od wieków 
sakramentale jakim jest po-
święcony olej zyskało nowe 
zastosowanie.

W starożytności namasz-
czenie ciała olejem z oliwek, 
do którego dodawano sub-
stancje aromatyzujące, było 
znanym zabiegiem kosme-
tycznym lub terapeutycz-
nym. W Starym Testamencie 
namaszczenie stało się ponad-
to trwałym elementem obrzę-
du ustanowienia kapłana (np. 
Kpł 8, 12) oraz króla (np. 1 
Sm 16, 1–13); wonny olej 
był znakiem nadprzyrodzo-
nej mocy, którą otrzymywał 
Boży wybraniec. Jak mówią 
teksty starotestamentalne, na-
maszczony otrzymywał „du-
cha Pańskiego” (np. 1Sm 16, 
13; Iz 61, 1), oczywiście nie 
rozumianego jeszcze osobo-
wo tak, jak jest w Nowym 
Przymierzu.

Namaszczenie było ponad-
to oznaką radości, w życiu 
codziennym nie stosowano 
go w dniach żałoby lub postu 
(np. 2 Sm 12, 20; Dn 10, 3; 
por. Mt 6, 17), stąd pojawia 
się również w Piśmie Świę-
tym określenie „olejek rado-
ści”, np. w Psalmie 45: „Dla-
tego Bóg, Twój Bóg namaścił 
ciebie olejkiem radości hoj-
niej, niż równych ci losem” 

(Ps 45, 8). Psalm ten powstał 
być może jako pieśń wesel-
na z okazji ślubu króla, ale 
tradycja żydowska, a potem 
chrześcijańska, uznały go za 
Psalm mesjański, czyli od-
noszący się do oczekiwanego 
w Izraelu Bożego wysłanni-
ka, który miał być pełen du-
cha Pańskiego. Trzeba przy 
tym pamiętać, że samo słowo 
„mesjasz” (czyli po grecku: 
christos – chrystus) oznacza: 
namaszczony.

„Chrystus nie został na-
maszczony przez ludzi olej-
kiem materialnym, ale Ojciec 
namaścił Go Duchem Świę-
tym, ustanawiając Go Zbawi-
cielem świata, jak mówi świę-
ty Piotr: „Jezus z Nazaretu, 
którego Bóg namaścił Du-
chem Świętym”. (…) Chry-
stus został więc namaszczony 
duchowym olejkiem radości, 
to jest Duchem Świętym, któ-
ry dlatego jest nazywany olej-
kiem radości, bo jest twór-
cą duchowego wesela; wy 
zaś namaszczeni olejem sta-
liście się uczestnikami i to-
warzyszami Chrystusa. Bacz 
więc, abyś nie uważał za zwy-
kły i pospolity owego ole-
ju; jest on święty, nie jest już 
zwykły ani, jeśli tak wolisz 
nazwać, pospolity po wypo-
wiedzeniu wezwania, lecz 
jest darem Chrystusa i Du-
cha Świętego. Olej ten stał 

się skuteczny dzięki obec-
ności Bóstwa. Ciało i twoje 
zmysły zostają symbolicznie 
namaszczone olejem. A gdy 
się nim namaszcza widzialnie 
ciało, dusza zostaje uświę-
cona świętym i ożywczym 
Duchem” (Z Katechez Je-
rozolimskich, Katecheza 21, 
Mystagogiczna, 3, 1–3).

Namaszczenie rychwałdz-
kim olejkiem radości nie jest 
sakramentem, to sakramenta-
le (dlatego namaszczenie olej-
kiem radości mogą przyjąć 
nawet osoby, które nie mogą 
przyjmować sakramentów 
świętych). Kościół Katolicki 
wybiera pewne poświęcone 
przedmioty, aby służyły jako 
sakramentalia. Są to przed-
mioty materialne, konkretne, 
widzialne, pobłogosławione 
przez kapłana, by służyły po-
mocą w naszej wierze.

Franciszkanie namaszcza-
ją olejkiem radości po Mszy 
św., gdyż ona jest najważniej-
sza! W niej spotykamy się we 
wspólnocie Kościoła święte-
go z Mesjaszem, który daje 
siebie cały w Eucharystycz-
nym Chlebie. Przyjmując Go 
otworzyliśmy przed Nim całe 
swoje życie, a teraz w zna-
ku namaszczenia poświęco-
nym olejem, prosimy o osobi-
ste błogosławieństwo, aby stać 
się „wonnością Pana” w na-
szych rodzinach i domach.

Kapłan namaszczając 
olejkiem radości na czole da-
nej osoby, kreśli znak „tau”. 
Odwołuje się w ten spo-
sób do tradycji franciszkań-
skiej, a zwłaszcza do oso-
by św. Franciszka z Asyżu, 
który swą stygmatyzowaną 
ręką podpisał tekst błogo-
sławieństwa dla brata Leona 
tym właśnie znakiem. Świę-
ty Franciszek chciał w ten 
sposób zapewnić brata Le-
ona, że zostanie zbawiony. 
Ten symboliczny gest na-
wiązuje do Księgi Ezechiela, 
w której opisany jest fakt, jak 
Bóg posyła anioła, by prze-
szedł przez środek miasta 
i nakreślił znak tau „na czo-
łach mężów, którzy wzdy-
chają i biadają nad wszyst-
kimi obrzydliwościami w niej 
popełnionymi” (Ez 9, 4). Tak 
zatem zostali oznaczeni wol-
ni od kary, ci którzy uwie-
rzyli w Boga. 

Po namaszczeniu czo-
ła, kapłan kreśli olejem ra-
dości znak krzyża na obu 
otwartych dłoniach, wypo-
wiadając w tym samym cza-
sie formułę błogosławieństwa. 
Namaszczony olejem rado-
ści może wetrzeć ten poświę-
cony olej w dłonie, w twarz 
lub inną część ciała. Przyjęcie 
tego daru z wiarą przyczynia 
się do licznych uzdrowień fi-
zycznych i duchowych o czym 

zaświadczają rychwałdzcy 
franciszkanie.

Rychwałdzki olejek radości 
przygotowywany jest w klasz-
torze przez zakonników i oso-
by im pomagające, a w jego 
skład wchodzi nard, piżmo, 
mirra, róża oraz olej z pierw-
szego tłoczenia hiszpańskiej 
oliwy. Dawkowany w odpo-
wiednich proporcjach zna-
lazł już swoich stałych odbior-
ców. Pielgrzymi przybywający 
do Sanktuarium Matki Bo-
żej Rychwałdzkiej od kwiet-
nia do końca października 
mogą uczestniczyć w każ-
dą sobotę we Mszy świętej 
składkowej dla pielgrzymów 
o godz. 11.00, po której za-
konnicy namaszczają zebra-
nych wiernych olejkiem rado-
ści. Wówczas kwadrans przed 
eucharystią opowiadana jest 
też historia tego miejsca. Co-
dziennie można też prosić 
o namaszczenie rychwałdz-
kim olejem radości w klasz-
torze franciszkanów.

O. BOGDAN KOCAŃDA OFMCONV

Parafia Świętego Mikołaja 
Biskupa, 

Klasztor Franciszkanów
Rychwałd, 

ul. Franciszkańska 1
34 – 322 Gilowice

tel.: +48 33 862 36 16
e-mail: 

rychwald@franciszkanie.pl

Do Rychwałdu po olej radości
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Mistrza Bujaka album retrospektywny
Adam Bujak od wielu lat 

znany jest jako znakomi-
ty fotografik uwieczniający 
na swoich zdjęciach Karo-
la Wojtyłę – Jana Pawła II. 
Ale miłośnicy jego twórczości 
znają go także jako fotografa 
miejsc, krajobrazów, wyda-
rzeń i ludzi. Okazji do robie-
nia zdjęć miał Bujak aż nad-
to, bo jego zawodowa kariera 
trwa już ponad pół wieku. 
Z tej właśnie okazji – jubi-
leuszu pracy twórczej – kra-
kowskie wydawnictwo Bia-
ły Kruk, z którym Mistrz 
od wielu lat jest związany, 
przygotowało retrospektyw-
ny album z jego zdjęciami za-
tytułowany „Życie malowa-
ne światłem. Fotografie 1964 
– 2019”.

Starannie wydana publika-
cja rozpoczyna się od najstar-
szego zachowanego zdjęcia 
Adama Bujaka. To czarno–
biała scena z 8 marca 1964 r., 
z ingresu nowego metropoli-
ty krakowskiego, abp. Karola 
Wojtyły, który ubrany w sto-
sowne szaty udaje się do kate-
dry wawelskiej. Zdjęć Karola 
Wojtyły jest w tym albumie więcej, ale nie tylko on jest jego bohaterem. Książkę podzielono bo-
wiem na 20 rozdziałów tematycznych, ukazujących różnorodność fotograficznych zaintereso-
wań Adama Bujaka. Znajdziemy w niej m.in.: Kraków, Misteria, Portrety, Krajobrazy, Mnisz-
ki, Ziemię Świętą, Stan wojenny, Japonię oraz Reportaż. Wydawca z przebogatego dorobku 
Mistrza wybrał zdjęcia najciekawsze, najładniejsze, najbardziej wymowne. Przerzucając karty 
albumu oglądamy piękne widoki Krakowa (rodzinnego miasta autora), kalwaryjskie misteria, 
które zawsze z pasją fotografował, zdjęcia odradzającego się życia religijnego w ZSRR (owoc 
podróży do Związku Radzieckiego odbytej jeszcze w końcu lat 80.), malownicze krajobrazy 
Polski, niedostępne na co dzień wnętrza klasztorów, przejmujące sceny ze stanu wojennego.

Ciekawe są portrety, na których zobaczyć możemy znane postacie życia artystycznego i kul-
turalnego. Z czarno–białych zdjęć wykonanych w latach 60. i 70. spoglądają na nas młodzi 
wtedy jeszcze Marek Grechuta, Tomasz Stańko, Bogumił Kobiela, Władysław Hasior, Anna 
Dymna. Przy artystycznej pracy Bujak uchwycił Tadeusza Kantora, Jerzego Nowosielskiego, 
Stanisława Rodzińskiego. Świat religii reprezentują m.in. kard. Stefan Wyszyński, kard. Stani-
sław Dziwisz, o. Jan Góra i s. Łucja dos Santos. Są też wymowne portrety osób mniej znanych 
i zupełnie nieznanych: prawosławnego mnicha z greckiej góry Athos, Cyganki – wróżki z kra-
kowskich Sukiennic, rzeźbiarza ludowego z Paszyna, starej chrześcijański z syryjskiego Tartu-
su. Wrażenie robią wykonane cztery dekady temu reportaże ze wsi rosyjskich staroobrzędow-
ców na Mazurach, pielgrzymek na prawosławną Świętą Górę Grabarkę, kuźni w Sromowcach, 
cygańskiego taboru pod Krakowem. Uchwyceni na tych zdjęciach ludzie dziś już nie żyją, a wi-
doczne na nich miejsca albo nie istnieją, albo wyglądają zupełnie inaczej... To dodatkowy wa-
lor zdjęć Adama Bujaka: prócz pięknej kompozycji, właściwego światła i odpowiedniego ujęcia, 
niosą ze sobą ładunek dokumentalny. Ukazują ludzi, miejsca i wydarzenia z pięciu ostatnich 
dekad naszego kraju.

Każdy rozdział albumu poprzedzony został krótkim tekstem, w którym autor ujawnia kuli-
sy pracy nad zamieszczonymi tam fotografiami. To także ciekawa rzecz: niektóre z tych krót-
kich tekstów to wspaniałe opowieści o dawnych czasach i ludziach, które aż proszą się o roz-
szerzenie. Adam Bujak ma o czym opowiadać. Album, jak zawsze w przypadku Białego Kruka 
– został starannie wydany: na kredowym papierze, z twardą okładką i obwolutą. To rzeczywi-
ście wspaniałe udokumentowanie półwiecznej fotograficznej pracy Adama Bujaka.

PAWEŁ STACHNIK

Adam Bujak „Życie malowane światłem. Fotografie 1964 – 2019”, 
344 str., 24 x 30 cm, twarda oprawa, obwoluta, Biały Kruk, Kraków 2019.

Moniuszko – geniusz, zwyczajny człowiek
Gdyby zapytać przeciętnego 

Polaka, kto jego zdaniem jest 
największym polskim kompo-
zytorem, w odpowiedzi padło-
by zapewne nazwisko Stanisła-
wa Moniuszki i tytuły dwóch 
jego utworów: „Halka” i „Strasz-
ny dwór”. Taka jest powszechna 
świadomość wyniesiona ze szko-
ły, ale czy Polacy wiedzą coś wię-
cej o twórcy narodowych oper? 
Znają głębiej jego życie i twór-
czość? Potrafią wymienić inne, 
mniej znane, jego dzieła?

Okazją do poszerzenia wiedzy 
o Moniuszce jest wydana przez 
krakowską oficynę Biały Kruk 
biografia kompozytora autorstwa 
przedwojennego muzykologa i lite-
rata Władysława Fabry’ego. Książ-
ka ukazała się pierwotnie w 1938 r. 
i spotkała z dobrym przyjęciem. 
Od tamtego czasu nie była wzna-
wiana i dopiero Biały Kruk zde-
cydował się przybliżyć ją współ-
czesnym czytelnikom z okazji 
trwającego właśnie Roku Stani-
sława Moniuszki.

Książka Fabry’ego to powieść 
o końcowym okresie życia boha-
tera, a w retrospektywach także 
o wcześniejszych latach. Kompo-
zytora poznajemy jako pierwszego dyrygenta opery w warszawskim Teatrze Wielkim i wykła-
dowcę w tamtejszym Instytucie Muzycznym, człowieka o uznanym dorobku i wysokiej pozycji 
zawodowej. Twórcę określanych jako wybitne oper „Halka”, „Hrabina” oraz „Straszny dwór”, 
cieszącego się szacunkiem społeczeństwa, krytyków i władz. Fabry przedstawia jednak i inną 
– mniej znaną – stronę życia Moniuszki. Oto ten ceniony kompozytor i człowiek na stanowi-
sku od lat zmaga się z niedostatkiem finansowym, wręcz biedą, licząc się z każdym groszem 
i często pożyczając pieniądze, by starczyło na obiad czy ubranie. Dodajmy, że był Moniuszko 
ojcem dziesięciorga dzieci, które musiał utrzymać, podobnie jak żonę i teściową w podeszłym 
wieku. Poruszające są sceny, w których kompozytor musi prosić znajomych handlowców o za-
liczki lub kredyt, gdy skrupulatnie zapisuje w notesiku każdy wydany grosz, lub gdy jego żona 
rezygnuje z wyjścia na premierę, bo jej suknia wieczorowa się rozłazi, a buty są dziurawe...

Miłość do żony i przywiązanie do teściowej to kolejne – również wzruszające – wątki książ-
ki. Moniuszce obcy był częsty u innych znanych artystów (choćby u wiele razy przywoływanego 
w książce Wagnera) romansowy tryb życia, hulanki czy małżeńskie zdrady. Swoją żonę kochał 
mocno i wiernie, a jakiekolwiek skoki w bok nie mieściły mu się w głowie. Szacunkiem i przy-
wiązaniem darzył również teściową, nazywaną Babunią. Był Moniuszko w ogóle człowiekiem 
dobrego i łagodnego charakteru, spokojnym, życzliwym ludziom, w dodatku głęboko wierzą-
cym. Tym bardziej przejmujące są opisywane przez Fabry’ego jego zmagania z losem: kłopota-
mi finansowymi, nieżyczliwymi krytykami, ograniczeniami twórczymi, chęcią powtórzenia suk-
cesu „Halki” i zdobycia uznania za granicą. Autor opisuje na przykład prace nad dwiema mniej 
znanymi dziełami Moniuszki: rozgrywającą się w Indiach operą „Paria” oraz operetką „Beata”, 
której akcja toczy się w Szwajcarii. Obydwie nie zdobyły uznania krytyków, którzy stwierdzi-
li, że muzyczny geniusz twórcy ujawnia się tylko w dziełach o tematyce polskiej... Zgnębiony 
codziennymi troskami i kłopotami zmarł Moniuszko na zawał serca 4 czerwca 1872 r., cztery 
miesiące po premierze „Beaty”.

Pisząc książkę Władysław Fabry oparł się na dokumentach po Moniuszce przechowywanych 
w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, miał też okazję rozmawiać z ludźmi, którzy pa-
miętali kompozytora. Swoją powieść napisał stylem prostym i przystępnym, wydawnictwo zaś 
zadbało o staranną szatę graficzną i edytorską powieści. Lektura w sam raz na ten rok, zarów-
no dla starszych, jak i młodszych.

PAWEŁ STACHNIK

Władysław Fabry „Moniuszko. Powieść biograficzna”, 
272 str., 16,5 x 23,5 cm, twarda oprawa, Biały Kruk, Kraków 2019.

WARTO POCZYTAĆ

Zamówienia: Wydawnictwo Biały Kruk, 

ul. Szwedzka 38, 30–324 Kraków.

Tel: 12 260 32 40, 12 260 32 90, 12 254 56 02, e–mail: marketing@bialykruk.pl 

Koszty przesyłki (14 zł) przy zamówieniu o wartości powyżej 120 zł ponosi wydawnictwo.
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Od
 22 do 27 stycz-
nia z udziałem Ojca 
Świętego Francisz-
ka odbyły się w Pa-
namie 34. Świato-

we Dni Młodzieży pod hasłem: „Oto 
Ja służebnica Pańska, niech Mi się 
stanie według słowa twego”. Wzięło 
w nich udział ok. 600 tys. młodych 
ze 156 krajów świata, którym towa-
rzyszyło 450 biskupów i 2,3 tys. księ-
ży. Ojciec Święty nazwał je „świętem 
radości i nadziei dla całego Kościoła 
oraz świadectwem wiary dla całego 
świata”. Była to również 26. podróż 
zagraniczna papieża. Kolejne ŚDM 
odbędą się za trzy lata w Portugalii.

– Nie jesteście przyszłością, nie 
tkwicie w „międzyczasie”, lecz jeste-
ście Bożym „teraz” – powiedział Fran-
ciszek podczas Mszy św. posłania 34. 
Światowych Dni Młodzieży, sprawo-
wanej 27 stycznia na Polu Jana Paw-
ła II w Metro Park w Mieście Panama. 
Ojciec Święty podkreślił, że Ewange-
lia powinna w życiu każdego chrze-
ścijanina wyrażać się w konkretnej 
miłości daru z siebie, na wzór Maryi, 
która powiedziała: „Niech Mi się sta-
nie”. – Wy, drodzy młodzi, nie jeste-
ście przyszłością. Lubimy mówić: „Je-
steście przyszłością...”. Nie jesteście 
przyszłością Boga: wy młodzi jesteście 
Bożym teraz. On was zwołuje, wzy-
wa was w waszych wspólnotach, wzy-
wa was w waszych miastach, by pójść 
w poszukiwaniu dziadków, dorosłych, 
aby stanąć na nogi i razem z nimi za-
brać głos i spełnić marzenie, z jakim 
Pan was wymarzył. Nie jutro, teraz, 
bo tam teraz, gdzie jest twój skarb, 
tam jest również twoje serce (por. Mt 
6,21); a to, co rozbudza waszą mi-
łość, podbije nie tylko waszą wyobraź-
nię, ale obejmie wszystko. Będzie tym, 
co wam każe wstać rankiem i pobudzi 
was w chwilach zmęczenia, co złamie 
wam serce i napełni was zadziwieniem, 
radością i wdzięcznością. Poczujcie, 
że macie misję i zakochajcie się w niej, 
a to zadecyduje o wszystkim. Może-
my mieć wszystko, ale drodzy młodzi, 
jeśli brakuje nam namiętności miłości, 
to zabraknie wszystkiego. Namiętności 
miłości dnia dzisiejszego! Niech Pan 
sprawi, byśmy się zakochali i prowa-
dzi nas ku dniu jutrzejszemu! Dla Je-
zusa nie ma „w międzyczasie”, ale jest 
miłość miłosierdzia, która chce prze-
niknąć do serca i je zdobyć. On chce 
być naszym skarbem, ponieważ Jezus 
nie jest „międzyczasem” w życiu lub 
przemijającą chwilową modą, jest mi-
łością daru z siebie, która zaprasza, by 
dawać siebie.

Jest to miłość konkretna, dnia 
dzisiejszego bliskiego, rzeczywiste-
go. To świąteczna radość, która się 
rodzi, gdy postanawiamy uczestni-
czyć w cudownym połowie nadziei 
i miłości, solidarności i braterstwa 
w obliczu wielu spojrzeń sparaliżo-
wanych i paraliżujących ze wzglę-
du na lęki i wykluczenia, spekula-
cje i manipulacje. Bracia: Pan i Jego 

misja nie są „międzyczasem” w na-
szym życiu, czymś ulotnym, nie jest 
tylko Światowym Dniem Młodzieży: 
są naszym życiem dnia dzisiejszego 
i na pielgrzymowanie! Przez wszyst-
kie te dni w szczególny sposób towa-
rzyszyły nam, jak muzyka w tle, sło-
wa Maryi: „niech Mi się stanie”. Ona 
nie tylko wierzyła w Boga i obietni-
ce jako coś możliwego, ale wierzy-
ła Bogu i odważyła się powiedzieć 
„Tak”, aby uczestniczyć w tym teraz 
Pana. Poczuła, że ma misję, rozmiło-
wała się i to zadecydowało o wszyst-
kim. Obyście mogli poczuć, że macie 
misję, że dajecie się zakochać, a Pan 
zdecyduje o wszystkim.(...) – powie-
dział Papież do młodych.

Ojciec Święty Franciszek przyle-
ciał do Panamy 23 stycznia. Nazajutrz 
rano – 24 stycznia – Franciszek, zgod-
nie z obowiązującym protokołem, spo-
tkał się z prezydentem na prywatnej 
rozmowie. Następnie Ojciec Święty 
udał się do Palacio Bolivar na spotka-
nie z ok. 700 przedstawicielami władz, 
społeczeństwa obywatelskiego i kor-
pusu dyplomatycznego. Potem udał 
się do kościoła pw. św. Franciszka 
na spotkanie z Sekretariatem Episko-
patu Ameryki Środkowej (SEDAC). 
W jego skład wchodzi ok. 60 bisku-
pów z Panamy, Salwadoru, Kostary-
ki, Gwatemali, Hondurasu i Nikara-
gui. Ojciec Święty wezwał biskupów 
do inspirowania się postawą – zamor-
dowanego w 1980 r. i kanonizowa-
nego w roku ubiegłym – św. Oskara 
Romero i jego hasłem biskupim „Sen-
tire cum Ecclesia” (Odczuwać z Ko-
ściołem). – Odwołanie się do posta-
ci abp. Romero oznacza odwołanie 
się do świętości i proroczego charak-
teru, który żyje w DNA waszych Ko-
ściołów partykularnych – zaznaczył. 
I podkreślił, że odczuwanie z Kościo-
łem to przede wszystkim umiłowa-
nie go jako matki, która zrodziła nas 
w wierze, i świadomość bycia jego czę-
ścią. Tłumaczył, że chwała Kościoła 
polega na niesieniu kenozy (uniżenia) 
Chrystusa. – W Kościele Chrystus żyje 
pośród nas i dlatego musi być on po-
korny i ubogi, ponieważ Kościół wy-
niosły, Kościół pełen pychy, Kościół 

samowystarczalny nie jest Kościołem 
kenozy – mówił.

Powitanie z uczestnikami
Po południu 24 stycznia Ojciec 

Święty przybył na położone na wy-
brzeżu Oceanu Spokojnego pole 
Matki Bożej Starszej (Cinta Costera), 
na którym oczekiwało go ponad 350 
tys. pielgrzymów ze 156 krajów świa-
ta. Przy dźwiękach hymnu ŚDM do-
tarł do podium. Wraz z dwójką mło-
dych Panamczyków przeszedł przez 
replikę śluzy Kanału Panamskiego. 
Po drugiej stronie czekało pięcio-
ro młodych z różnych kontynentów. 
Młodzi z czterech krajów Ameryki 
Łacińskiej przybliżyli Papieżowi po-
staci świętych patronów tegorocznych 
Światowych Dni Młodzieży: św. Jana 
Pawła II, św. Jana Diego, Marcina de 
Porresa, Różę z Limy, s. Marię Rome-
ro, Józefa Sancheza del Río i Oskara 
Arnulfa Romero. 

Papież w więzieniu
W piątek 25 stycznia rano Ojciec 

Święty Franciszek odwiedził mło-
dych osadzonych w Ośrodku Karnym 
dla Nieletnich „Las Garzas” w mia-
steczku Pecora. Więźniowie powitali 
go owacyjnie. Papież Franciszek za-
apelował do więźniów, jak i do wię-
ziennego personelu, by podjęli „wy-
siłek szukania i odnajdywania dróg 
integracji i transformacji”. W prze-
mówieniu, którego dużą część wy-
głosił odchodząc od przygotowane-
go wcześniej tekstu, Ojciec Święty 
nawiązał do odczytanego fragmen-
tu Ewangelii św. Łukasza (15,1–7), 
mówiącego o zgorszeniu faryzeuszy 
i uczonych w Piśmie tym, że Pan Je-
zus „przyjmuje grzeszników i jada 
z nimi”. Podkreślił, że Chrystus nie 
boi się zbliżać do ludzi znienawidzo-
nych przez społeczeństwo, i wskazał 
na dwa przeciwstawne spojrzenia: 
szemrania i plotki, reprezentowane 
przez faryzeuszy i uczonych w Pi-
śmie, oraz na „Jezusowe spojrze-
nie nawrócenia”. Zaznaczył, że po-
stawa szemrania i plotki zatruwają 
wszystko, ponieważ wznoszą niewi-
dzialny mur.

Wspólna Droga Krzyżowa
W piątkowy wieczór 400 tys. mło-

dych wzięło udział w nabożeństwie 
Drogi Krzyżowej z papieżem Fran-
ciszkiem. W rozważaniach 14 stacji 
nawiązano do takich tematów, jak: 
migracja, przemoc, przestępczość. 
Na wstępie Ojciec Święty zazna-
czył, że pójście z Chrystusem jest ła-
ską i ryzykiem. Łaską, „ponieważ an-
gażuje nas w życie wiarą i poznanie 
Go, wkraczając w najgłębszą część 
Jego serca, rozumiejąc moc Jego sło-
wa i głębokie znaczenie Jego dzia-
łań, Jego pełną miłości bliskość”. Jest 
też ryzykiem, „ponieważ Jezus Na-
uczyciel, Droga, Prawda i Życie wie, 
że Jego słowa, gesty, Jego działania 
są sprzeczne z duchem świata, z ludz-
ką ambicją, z propozycjami kultury 
odrzucenia i braku miłości”.

W swym rozważaniu Ojciec Świę-
ty zauważył, że nawet my, chrze-
ścijanie, ulegamy różnym wadom 
i słabościom, takim jak konformizm 
czy różne formy obojętności, które 
nie pozwalają rozpoznać Chrystusa 
w cierpiącym bracie. Ale Pan Jezus 
utożsamił się na Krzyżu z każdym 
cierpieniem, z każdym, kto czuje się 
zapomniany. – Ojcze, dzisiaj Droga 
Krzyżowa Twego Syna trwa nadal 
– stwierdził Franciszek, wymieniając 
różne sytuacje ludzkiego cierpienia.

Odnajdujcie źródła nadziei!
W sobotę 26 stycznia rano Franci-

szek odprawił Mszę św. w panamskiej 
archikatedrze Matki Bożej Starszej 
(Santa María la Antigua), podczas 
której poświęcił ołtarz z relikwia-
mi świętych Jana Pawła II i Oskara 
Romero. Zwracając się do zgroma-
dzonych kapłanów, osób konsekro-
wanych i przedstawicieli ruchów apo-
stolskich, wskazał na konieczność 
powrotu do źródeł swego powołania 
jako lekarstwa na „znużenie nadziei”.

Następnie – po odśpiewaniu Lita-
nii do Wszystkich Świętych – Fran-
ciszek umieścił w ołtarzu relikwie 
czworga świętych: Marcina de Porresa 
i Róży z Limy – pierwszych rodzimych 
świętych ziemi amerykańskiej, Oska-
ra Romero – arcybiskupa męczenni-
ka z Salwadoru, oraz patrona młodzie-
ży i ŚDM – Jana Pawła II. Relikwie 
świętego Papieża–Polaka, podarowane 
przez ks. kard. Stanisława Dziwisza, 
przywiózł do Panamy jego następca, 
Metropolita Krakowski ks. abp Ma-
rek Jędraszewski. Papież namaścił oł-
tarz olejami świętymi i okadził.

Czuwanie młodych
To modlitewne spotkanie pielgrzy-

mów z Papieżem rozpoczęło się w so-
botę wieczorem przy śpiewie hymnów 
poprzednich Światowych Dni Mło-
dzieży. Ojciec Święty Franciszek prze-
jechał najpierw papamobile wzdłuż 
sektorów w towarzystwie arcybisku-
pa miasta Panama José Ulloy Men-
diety, witany owacyjnie przez zebra-
nych. Na wielkich ekranach pokazano 

młodych ludzi z całego świata, którzy 
w swych językach wypowiadali słowa 
Maryi ze Zwiastowania: „Niech Mi się 
stanie według słowa twego”.

Papież Franciszek w swym słowie 
– wychodząc od widowiska o Drze-
wie Życia – podkreślił, że zbawie-
nie, które daje nam Pan, jest zapro-
szeniem do „uczestnictwa w historii 
miłości, przeplatającej się z naszy-
mi dziejami”. Tak też stało się w ży-
ciu Maryi, która powiedziała Bogu 
„Tak”. Zauważył, że chociaż nie była 
Ona „osobą wpływową” we współ-
czesnym rozumieniu tego pojęcia, 
to jednak stała się kobietą, która miała 
największy wpływ na historię.

Nie prześpijcie swego 
powołania!

Z udziałem 600 tys. młodych 
ze 156 krajów świata Franciszek od-
prawił 27 stycznia rano Mszę św. 
posłania, kończącą 34. Światowe 
Dni Młodzieży. Entuzjastycznie wi-
tany, przejechał najpierw w papa-
mobile przez sektory na błoniach św. 
Jana Pawła II w Panamie. Nad gło-
wami zebranych, przy latynoskich 
rytmach, powiewały flagi 156 kra-
jów. Wśród zgromadzonych było 3,8 
tys. pielgrzymów z Polski wraz Aga-
tą Kornhauser–Dudą, małżonką pre-
zydenta RP, 12 biskupami i ponad 
200 księżmi.

Ks. kard. Farrell ogłosił, że Lizbo-
na, stolica Portugalii, będzie miejscem 
Światowych Dni Młodzieży w 2022 r., 
co zostało przyjęte owacją wszyst-
kich zgromadzonych. Na zakończe-
nie Mszy św. Franciszek zaapelował 
jeszcze raz do młodych: – Idźcie dalej, 
żyjcie wiarą i dzielcie się nią.

– Proszę was, abyście nie ostudzi-
li tego, co przeżyliście w tych dniach. 
Powróćcie do swoich parafii i wspól-
not, do swoich rodzin i przyjaciół, 
i przekażcie to doświadczenie, aby 
inni mogli wibrować z tą siłą i rado-
ścią, jaką wy macie. Razem z Mary-
ją stale mówcie „Tak” marzeniu, jakie 
zasiał w was Bóg – apelował.

Przedostatnim punktem progra-
mu pobytu Franciszka w Panamie 
była wizyta w Domu–Ognisku Miło-
siernego Samarytanina w Juan Díaz 
– peryferyjnej dzielnicy stolicy kraju. 
„Bycie z wami dzisiaj jest motywem 
do odnawiania nadziei. Dziękuję za 
to, że je umożliwiacie” – powiedział 
Ojciec Święty.

Franciszek podziękował wszyst-
kim wolontariuszom za służbę peł-
nioną w minionych dniach i miesią-
cach. „Jakże ważne jest słuchanie was 
i zdanie sobie sprawy z komunii, któ-
ra powstaje, kiedy się jednoczymy, 
aby służyć innym!” – powiedział Oj-
ciec Święty. Zauważył, że pozwala 
to na doświadczenie, iż wiara staje 
się bardziej żywa, dynamiczna i real-
na, a także na odczucie radości z po-
wodu możliwości pracy ramię w ra-
mię z innymi.

BARBARA ANIELIK

Jesteście Bożym „teraz”
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P
owyższe słowa skiero-
wał Pan Jezus do Apo-
stołów. Są aktualne 
także dzisiaj. Waka-
cje tuż tuż. Codzienna 

domowa, zawodowa i szkolna 
rutyna schowana do najgłęb-
szej szuflady. Odpoczywamy!

Z jednej strony – dużo się 
dzieje. Być może w natłoku 
nowych ludzi, miejsc i zdarzeń 
czujemy się czasem jak na pę-
dzącym rollercoasterze. Z dru-
giej – wszystko zwalnia, nigdzie 
się nam nie spieszy, nic nie mu-
simy. Odpoczywamy od ruty-
ny codziennych obowiązków. 
Jaka forma wypoczynku jest 
najbardziej efektywna? Odwie-
dzenie jakich miejsc sprawi, 
że zregenerujemy siły fizyczne 
i duchowe? 

Trzeba zmiany!
Wakacje to świetny czas 

na zmianę. Możemy spokojnie 
pomyśleć nad tym, co w na-
szej codzienności nas uwie-
ra. Możemy się zastanowić, 
jak to zmienić. Jednak przede 
wszystkim możemy wyjechać, 
zmienić otoczenie, spotkać no-
wych ludzi i nabrać dystan-
su do codzienności. Wakacje 
z psychologicznego punktu wi-
dzenia są ładowaniem akumu-
latorów, odzyskiwaniem utra-
conych sił, przywróceniem 
równowagi, odzyskiwaniem 
energii i radości, abyśmy po po-
wrocie do domu w dni jesienne 
i zimowe nie dali się chandrze 
i przygnębieniu.

Ks. Jan Twardowski pi-
sał, że wakacje to „dni najlep-
sze i najmilsze, które Pan Bóg 
stworzył”.

Pierwszym kryterium do-
brze wykorzystanych wakacji 
jest troska o zdrowie fizyczne. 
Czas wolny dobrze wykorzy-
stujemy wtedy, gdy wracamy 
do domu wypoczęci, zrelakso-
wani, opaleni. Pomaga w tym 
ruch i wysiłek na świeżym po-
wietrzu, spacery, górskie wę-
drówki, pływanie. Drugim kry-
terium jest troska o zdrowie 
duchowe. Jeśli w wakacje znaj-
dziemy czas na wartościową 
lekturę, pasjonującą wymianę 
zdań, refleksję nad sobą i ży-
ciem, na zwiedzanie ciekawych 
okolic, na zachwycanie się na-
turą i kulturą i na rozwijanie 
osobistej więzi z Bogiem – wte-
dy zregenerujemy nie tylko cia-
ło ale i ducha. 

Aktywnie, a nie na leżąco
Wyobraźmy sobie, że całe 

wakacje spędzamy na siedzą-
co lub na leżąco. Nigdzie nie 
wychodzimy, z nikim się nie 
spotykamy. Obce jest nam od-
czucie deszczu na twarzy, opa-
lenizny na ramionach, wiatru 
we włosach. Tymczasem ruch 
to naprawdę coś przyjemnego.

Zostaliśmy stworzeni do ak-
tywności. Adam i Ewa space-
rowali po Edenie. Człowiek 
pierwotny wędrował z miej-
sca na miejsce, polował, zbie-
rał, biegał, bawił się. Człowiek 
współczesny prowadzi siedzą-
cy tryb życia i w efekcie staje 

się niezdolny do ruchu nawet 
wtedy, gdy chciałby się po-
ruszać. Urlopy sprzyjają ak-
tywności. Na początku warto 
wybrać inną niż zwykle trasę, 
nawet jeśli to tylko ulica da-
lej od domu. Jeśli mamy moż-
liwość – jedźmy w góry, nad 
jezioro, nad morze. Wybierz-
my się do lasu lub do parku… 
Jaki jest plus? Oprócz poprawy 
krążenia i wzmocnienia stawów 
zyskujemy „porządek” w gło-
wie i wzrost kreatywności. Pod-
czas takiego spaceru można się 
wyciszyć i przemyśleć bieżące 
sprawy. Jeśli ktoś woli szybsze 
tempo, może pobiegać. Przy-
jemną formą jest wypoczynek 
w grupie. Umówmy się z przy-
jaciółmi lub rodziną i urządź-
my wspólny mecz siatkówki, 
piłki nożnej albo badmintona. 
Wyłączmy komputer i włącz-
my wyobraźnię.

Na pielgrzymkowym szlaku
A może warto podjąć wy-

zwanie i wybrać się na pieszą 
pielgrzymkę na Jasną Górę, by 
przeżyć czas łaski, doświad-
czyć pielgrzymkowych trudów 
i wysiłku?

Pielgrzymka to nie rajd, 
spacer ani wycieczka. To czas, 
kiedy można otrzymać bardzo 
wiele łask. To miejsce na wyjąt-
kowe przyjaźnie. To momen-
ty, kiedy jest się z Bogiem bar-
dzo blisko. Piesza pielgrzymka 
to nie tylko modlitwa, śpiew 
i marsz. To również możli-
wość poznawania i sprawdza-
nia samego siebie. Pielgrzym-
ka jest dla ludzi wyjątkowych, 

dzielnych, odważnych i wy-
trwałych. Takich, którzy cze-
goś szukają i chcą czegoś wię-
cej. Takich, którzy nie zdążyli 
przyzwyczaić się do wygodnej 
kanapy i pilota.

Dzień pielgrzyma rozpoczy-
na się zwykle około 5–6 rano. 
Centralnym punktem jest Msza 
św. Na kolejnych etapach piel-
grzymki śpiewa się „Godzin-
ki”, odmawia różaniec, koronkę 
do Bożego Miłosierdzia i li-
tanie. Pielgrzymi modlą się 
również śpiewem. Księża prze-
wodnicy albo zaproszeni goście 
głoszą konferencje. Każdy piel-
grzymkowy dzień kończy wie-
czorne nabożeństwo połączone 
z Apelem Jasnogórskim. Wie-
czorem dla tych, którzy mają 
jeszcze siłę i ochotę, odbywają 
się spotkania i wspólna zabawa. 

Odnowa ducha, czyli 
rekolekcje

Programy duchowej odno-
wy cieszą się coraz większą 
popularnością. Wiele osób już 
z kilkumiesięcznym wyprze-
dzeniem dokonuje rezerwa-
cji miejsc na czasowe pobyty 
w klasztorach i ośrodkach re-
kolekcyjnych. Rekolekcje po-
magają uczestnikom wzrastać 
duchowo i psychicznie.

Najważniejszym celem re-
kolekcji jest porządkowanie 
uczuć, które w efekcie prowa-
dzi do uporządkowania całego 
życia. Służą temu ćwiczenia 
medytacyjne lub kontempla-
cja oraz przyjmowana asce-
za: świadoma rezygnacja z roz-
mów, telefonu, Internetu czy 

pracy. Wakacje to czas, w któ-
rym mamy ogromny wachlarz 
możliwości wyboru rekolekcji. 
Wiele wspólnot organizuje kil-
kudniowe, tygodniowe, a na-
wet miesięczne rekolekcje. Jest 
w czym wybierać. Są rekolek-
cje formacyjne, w trakcie któ-
rych pochylamy się głównie nad 
treściami wiary, są też rekolek-
cje tematyczne, np. na kaja-
kach, rekolekcje muzyczne, ta-
neczne itd. 

Rekolekcje redukują stres, 
wzmacniają dobre samopo-
czucie, umożliwiają doświad-
czenie duchowe, a nawet do-
prowadzają do faktycznej 
zmiany życia. Spotkanie z ży-
wym Kościołem pozwala do-
strzec w nim nie tylko instytucję 
i doktrynę, ale przede wszyst-
kim moc wiary i autentyczne 
świadectwo uczniów Chrystu-
sa. Oferta „wakacji z Bogiem” 
jest bardzo bogata. Od wyjaz-
dów rekolekcyjnych i oazowych 
aż po wolontariat. W interneto-
wym poradniku rekolekcyjnym 
zamieszczonym na jednym 
z katolickich portali jest prawie 
dwieście propozycji wakacyj-
nych rekolekcji. Na „duchowy 
fitness” zapraszają praktycznie 
wszystkie zgromadzenia za-
konne. Wśród propozycji są za-
równo rekolekcje zamknięte 
(np. ignacjańskie, powołanio-
we), jak i rowerowe, obozy wę-
drowne czy rekolekcje pod ża-
glami. Warto skorzystać. 

Wakacje pod gruszą
Aby dobrze spędzić wakacje, 

wcale nie trzeba jechać gdzieś 

daleko i drogo za to zapłacić. 
Wystarczy otworzyć oczy i ro-
zejrzeć się dookoła...

Kiedy byłam dzieckiem, jed-
ną z największych atrakcji i naj-
lepszych rozrywek były ogniska 
urządzane u kuzynów na wsi. 
Najpierw szliśmy nad rzekę 
po patyki, aby zrobić dla każ-
dego kijek do pieczenia kieł-
baski, jabłek i chleba. Już same 
przygotowania dawały radość. 
Później trzeba było rozpalić 
ognisko, w czym oczywiście 
pomagali rodzice. Międzyczasie 
urządzaliśmy zabawy w cho-
wanego, ciuciubabkę, w zbi-
janego i w króla. I inne wspo-
mnienia: puszczanie „kaczek” 
na rzece, plecenie wianków 
na łące, spanie pod namio-
tem w ogrodzie, huśtanie się 

na gigantycznej huśtawce zro-
bionej przez wujka.

Może warto poświęcić czas, 
żeby tego lata nieco popraco-
wać nad dostrzeganiem ma-
łych szczęść, składających się 
w większy obraz? Zamiast uża-
lać się nad tym, że nie wyjeż-
dżamy na „wypasione” wakacje 
do ciepłych krajów, spróbuj-
my popatrzeć inaczej na to, 
co mamy na miejscu. Wyjdźmy 
na zewnątrz, siądźmy na tra-
wie albo na ławce. Zamknij-
my oczy. Słuchajmy. Wdycha-
my powietrze. Poczujmy radość 
z prostych rzeczy. Św. Franci-
szek, autor „Pieśni Stworzeń”, 
w ten sposób odnalazł swoją 
świętość. Warto zainspirować 
się powyższym tekstem. 

DOMINIKA MAZUREK

„Idźcie i odpocznijcie nieco”
PIEŚŃ STWORZEŃ

Najwyższy, wszechpotężny, dobry Panie!

Twoje są chwała i sława, i cześć, 

i błogosławieństwo;

Tobie jednemu najwyższemu przynależą,

I nie jest człowiek godzien wspominać Twego 

Imienia.

Bądź pochwalony, Panie mój, ze wszystkimi twory,

W szczególności z panem braciszkiem słońcem,

Które dzień niesie i sobą nam świeci,

Jest piękne, jasne i roznieca blask wielki,

I Twym, o najwyższy, jest wyobrażeniem.

Bądź pochwalony, Panie mój, przez braci naszych: 

miesiąc i gwiazdy,

Któreś na niebie umieścił jasne, i cenne, i piękne.

Bądź pochwalony, panie mój, przez braciszka 

wiatr,

Przez powietrze i przez czas chmurny i pogodny, 

i jakikolwiek inny,

Którymi wszystkim stworzeniom dajesz 

pokrzepienie.

Bądź pochwalony, Panie mój, przez siostrzyczkę 

wodę,

Która jest wielce użyteczna i pokorna, i cenna, 

i czysta.

Bądź pochwalony, Panie mój, przez braciszka 

ogień, którym rozjaśnia się noc,

I który jest urodziwy i krzepki, i mocny.

Bądź pochwalony, Panie mój, przez siostrę ziemię, 

która nas utrzymuje i żywi,

I wydaje przeróżne owoce i kwiaty barwne, i zioła...

Bądź pozdrowiony, Panie, przez siostrę naszą, 

śmierć cielesną,

Której żaden człowiek ujść nie może.

Biada tym, którzy konają w grzechu śmiertelnym!

Błogosławieni ci, którzy się znajdą w Twojej świę-

tej woli,

Gdy wtóra śmierć nie wyrządzi im szkody.

Chwalcie i błogosławcie Pana, dziękujcie

I służcie mu w wielkiej pokorze.
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