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Zapraszamy do miłej lektury. Redakcja.

Początki
 Na krakowskim Prądni-

ku Czerwonym, w latach sie-
demdziesiątych ub. wieku, 
wyrastają nowe bloki miesz-
kalne. Północno–wschodnia 
część osiedla należy do para-
fii Pana Jezusa Dobrego Paste-
rza. 31 maja 1976 r., decyzją 
ks. kard. Karola Wojtyły, po-
wstaje duszpasterstwo przy 
zabytkowej kaplicy św. Jana 
Chrzciciela. Misję jego utwo-
rzenia, a potem wspólnoty pa-
rafialnej, otrzymuje ks. Grze-
gorz Cekiera. W roku 1982 
ks. kard. Franciszek Machar-
ski oficjalnie eryguje para-
fię św. Jana Chrzciciela, mia-
nując ks. Grzegorza Cekie-
rę proboszczem. W tym sa-
mym roku uzyskano lokaliza-
cję pod budowę kościoła i sal 
katechetycznych, a 1 czerwca 
1983 r. Metropolita Krakow-
ski poświęcił plac pod budo-
wę nowej świątyni. Prace ru-
szyły 5 kwietnia 1984 r. Po-
święcenia murów nowego ko-
ścioła dokonał ks. kard. Fran-
ciszek Macharski 2 grudnia 
1989 r. Rok wcześniej po-
święcone zostały salki kate-
chetyczne, nad którymi urzą-
dzono mieszkania dla kapła-
nów. Konsekracja nowej świą-
tyni miała miejsce w Roku Ju-
bileuszowym 2000. Marze-
niem ks. prob. Grzegorza Ce-
kiery było wyposażenie ko-
ścioła w organy. Po wielo-
letniej zbiórce ofiar pienięż-
nych parafian – i tu trzeba też 
wspomnieć śp. ks. Krzyszto-
fa Sojkę, który bardzo moc-
no finansowo wsparł to dzieło 
– zakupiono organy w Niem-
czech i po 9–miesięcznym 
montażu 19 kwietnia 2008 r. 
instrument poświęcił ks. kard. 
Stanisław Dziwisz. 

 Te wszystkie dzieła powsta-
ły dzięki wielkiemu zaanga-
żowaniu czasowym i finanso-
wym wielu parafian dorosłych, 
młodzieży i dzieci. Parafia po-
woli się jednoczyła wokół no-
wej świątyni, powstawały roz-
maite grupy formacyjne, któ-
re zbliżały do siebie parafian.

Nowy proboszcz, nowe 
propozycje

 Po przejściu na emeryturę 
pierwszego proboszcza świę-
tojańskiej wspólnoty ks. prała-
ta Grzegorza Cekiery, 1 lipca 

2011 r. urząd proboszcza pa-
rafii uroczyście przejął ks. ka-
nonik Jerzy Serwin. Tak się 
złożyło, że już w następnym 
roku przypadała 30. roczni-
ca erygowania parafii przez 
ks. kard. Franciszka Ma-
charskiego. Na osiedlu cią-
gle powstawały nowe blo-
ki, pojawiali się nowi wierni, 

niejednokrotnie czuli się za-
gubieni w nowym środowi-
sku, nie znając duszpasterzy 
i drogi do parafialnej świątyni. 

 Ks. Proboszcz pragnął roz-
wiązać zagadnienie integracji 
świętojańskich parafian. Po-
wstała więc idea zorganizo-
wania imprezy, która wyszłaby 
na przeciw temu problemowi: 

impreza połączenia rozryw-
ki, kultury z mocnym przesła-
niem ewangelizującym. Tak 
zrodził się pomysł gospoda-
rza parafii: Spotkania Święto-
jańskie. Przygotowania trwa-
ły kilka miesięcy. Do realiza-
cji tego projektu zaangażowa-
ło się wielu parafian. Włożono 
wiele trudu i poświęcono sporo 

czasu, by znaleźć sponsorów. 
Wielu podchodziło do tego 
pomysłu sceptycznie, czy się 
to aby uda. A jednak udało 
się i w roku bieżącym odbędą 
się już VII Spotkania Święto-
jańskie! 

 A jak się zaczęło to kultural-
ne, już właściwie tradycyjne dla 
parafii, wydarzenie? 

Pierwsza impreza
 W niedzielę 24 czerwca 

2012 r., w uroczystość Na-
rodzenia św. Jana Chrzcicie-
la, o godz. 15.30 rozpoczęły 
się I Spotkania Świętojańskie. 
Miejscem tego wydarzenia stał 
się przykościelny plac parkin-
gowy. Woń z grilla, grochów-
ki, zapach kawy, był magne-
sem ściągającym na to miejsce. 
Najważniejsza jednak była sce-
na główna usytuowana na par-
kingu, a na estradzie kolorowy 
wodzirej – Piotr Piecha, aktor 
krakowskich teatrów (zabawę 
prowadził przez pięć lat, a bę-
dzie i w tym roku). 

 Na początek orkiestra dęta, 
a potem utalentowane dzieci 
ze szkoły podstawowej, szer-
mierze, zespół taneczny z gim-
nazjum. Na obrzeżach parkin-
gu i w murach naszego „ko-
loseum” rozłożyły się kramy 
z napojami chłodzącymi, her-
batą, kawą, grillem, grochów-
ką, książkami i prasą religij-
ną, a także flisacy ze Sromo-
wiec, których dzieła kulinarne 
drażniły podniebienia – szcze-
gólnie pań. 

 Największy jednak aplauz 
wywołało pojawienie się nie-
zwykłego animatora za-
baw ks. Bogusława Sewery-
na – duszpasterza Domowego 
Kościoła. W pierwszej części 
przez półtorej godziny „szala-
ły” dzieci. Była to zabawa łą-
cząca śpiew, taniec i gimna-
stykę. 

 Kiedy jedni się bawili, inni 
mierzyli sobie ciśnienie, spraw-
dzali poziom cukru we krwi, 
podziwiali artystyczne zami-
łowania wychowanków Domu 
Dziecka. Można było również 
zobaczyć pokazy obezwład-
nienia przestępcy przez Straż 
Miejską, ale i położenie na ło-
patki strażnika przez kilku-
letniego chłopca. Wjeżdżają-
cy na plac, z włączoną syreną 
i migającymi światłami poli-
cyjny motocykl stał się kolejną 
atrakcją. Obok, na terenie Pol-
sadu, ustawiła się spora kolej-
ka do przejażdżki dzieci na ko-
niach. Potem na estradzie po-
jawił się parafialny zespół mu-
zyczny, który zaprezentował 
znakomite przygotowanie mu-
zyczne. Po muzycznych chwi-
lach nastąpiła przerwa, podczas 
której oblegane były wszystkie 
stoiska, toczono towarzyskie 

Spotkania Świętojańskie

Rozpoczęcia świętowania Szalejący Piotr Piecha

Albośmy to jacy tacy Przyjemnie być ze sobą

Grillowane smakowitości Pienińscy flisacy serwują swoje specjały
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rozmowy między sobą, z przy-
byłymi księżmi, podziwiano 
rozmaite pokazy, nawiązywa-
no nowe znajomości, a nawet 
przyjaźnie.

 Ok. godz. 20.00 estradą 
i parkingiem zawładnął po raz 
drugi niezwykły wodzirej 
ks. Bogusław. Do znakomitej 
zabawy tanecznej włączył pra-
wie wszystkich uczestników: 
dorosłych dzieci i młodzież, 
z wieloma księżmi włącznie. 
Oczywiście w pierwszej pa-
rze, bo nie mogło być inaczej, 
był ks. prob. Jerzy Serwin, któ-
ry cały czas prowadził za sobą 
dziesiątki taneczników. W ko-
rowodzie obfitującym w roz-
maite figury wykonywane pa-
rami, czwórkami, ósemka-
mi, w takt zmieniających się 
co chwilę rytmów, przewija-
ły się dzieci, młodzież, dorośli 
(nawet ci, którzy dawno prze-
kroczyli siedemdziesiątkę). 

 Podczas takiej udanej im-
prezy nie zabrakło rozmaitych 
konkursów. Jakież emocje to-
warzyszyły ogłoszeniu ich wy-
ników! Na koniec pozostawio-
no ogłoszenie wyników małej 
„parafialnej ruletki”. Kto na-
był „szczęśliwy losik” mógł li-
czyć na ogromną wartościo-
wą niespodziankę. Najważ-
niejsza – bilet na przelot sa-
molotem LOT–u do wybra-
nego miejsca w Europie. Pod-
czas wręczania nagród rzeczo-
wych na estradzie pojawił się 
ks. bp Grzegorz Ryś, włącza-
jąc się w losowanie i wręcza-
nie nagród, a potem po Ape-
lu Jasnogórskim udzielił zgro-
madzonym pasterskiego bło-
gosławieństwa. Parafialną za-
bawę zakończył pokaz sztucz-
nych ogni. 

Świętowanie w kolejnych 
latach

  II Spotkania Świętojań-
skie odbyły się w przeddzień 
parafialnego Odpustu, w nie-
dzielę 23 czerwca 2013 r. Po-
dobnie jak w roku poprzed-
nim program obejmował wiele 
konkursów, gier, zabaw, wystę-
pów i tańców. Zaprezentowa-
ły się dzieci i młodzież ze szkół 

znajdujących się na terenie na-
szej parafii: Szkoły Podstawo-
wej nr 2, Gimnazjum nr 9 i 72 
oraz Liceum nr XXXI. Wystę-
powały także zespoły: para-
fialna schola, Oazy Dzieci Bo-
żych, parafialny zespół muzycz-
ny. Koncertował również chór 
„Dla Jezusa”. Wśród przeróż-
nych dostępnych akcji i atrak-
cji, można było zmierzyć sobie 

ciśnienie, sprawdzić poziom 
cukru we krwi, przejechać się 
motocyklem kierowanym przez 
ks. Jacka Pierwołę, zobaczyć 
pokazy samoobrony prezen-
towane przez Straż Miejską. 
Przyjechał także policyjny ra-
diowóz, przy którym można 
było się spotkać „z panem wła-
dzą”, a dla dzieci ogromną fraj-
dą było zwiedzenie wnętrza 

bojowego wozu Straży Po-
żarnej.

 Tradycyjnie było coś dla 
ciała: kawa i herbata, kiełba-
ski i oscypki z grilla, grochów-
ka, no i „konkursowe” ciasta! 
Najmłodsi oraz starsi chłodzi-
li się lodami, jedli watę cukro-
wą i przygotowane specjalnie 
na tę okazję świętojańskie cu-
kierki, próbowano specjałów 

kuchni góralskiej oraz wypie-
ków naszych parafianek. Dzieci 
skakały na trampolinie i wdra-
pywały się na szczyt nadmu-
chiwanego zamku, by z ucie-
chą z niego zjeżdżać. Młodzież 
mogła sprawdzić swoje umie-
jętności strzeleckie na sporto-
wej strzelnicy zorganizowanej 
przez uczniów klasy mundu-
rowej z XXXI Liceum Ogólno-
kształcącego. Oczywiście du-
żym zainteresowaniem osób 
w różnym wieku cieszył się 
turniej szachowy, a na tere-
nach Polsadu dzieci cierpliwie 
czekały na konną przejażdż-
kę. Można było także uczest-
niczyć w grze planszowej „Do-
okoła świata z JP II”, względ-
nie wziąć udział w tańcach i za-
bawach integracyjnych, które 
prowadził Piotr Ideć, spraw-
dzić swój fart w loterii fanto-
wej „szczęśliwy losik”. Na pa-
rafialnym stoisku nabywano pa-
miątki II Spotkań Świętojań-
skich: specjalne, kolorowe wy-
danie „Głosu Świętojańskie-
go”, historię (dwa tomy) para-
fii św. Jana Chrzciciela, autor-
stwa ks. prałata Grzegorza Ce-
kiery, świętojańską świecę od-
pustowa. Sporo osób oglądnę-
ło wystawę zdjęć z I Spotkań. 

***
 W niedzielne popołudnie 

22 czerwca 2014 r. po raz trze-
ci parafianie (i nie tylko) mogli 
nadzwyczaj miło spędzić czas 
przy swojej świątyni. Setki osób, 
które przyszły na przykościel-
ny parking nie mogły narzekać 
na nudę i brak emocji. Czeka-
ły na nich rozmaite formy roz-
rywki, tej prawdziwej, dającej 

Uczymy się plecenia świętojańskich wianków Niestrudzony ks. Bogusław Milusińscy się nie nudzą

Parafialnego poloneza czas zacząć Szach i mat

Za chwilę oscypki nabiorą nowego smaku „Śtuderanci” z Zakopanego niesfornych zakuwali w dyby

Jak tu wybrać najlepszy kąsek? „Królestwo smaków” Rycerzy Kolumba Nowoczesność i zabytki

Dokończenie na str. 4
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ukojenie po żmudnym tygo-
dniu. Znowu pojawili się pie-
nińscy flisacy z Janem Sienkie-
wiczem, szefem Polskiego Sto-
warzyszenia Flisaków i wraz 
z Rycerzami Kolumba serwo-
wali rozmaite przysmaki. Przy 
okazji flisacy opowiadali o Pie-
ninach, zachęcali do spływu 
Dunajcem i serdecznie zapra-
szali do zaglądnięcia w góry. 

 Swoje umiejętności wokal-
ne, artystyczne i taneczne za-
prezentowało wiele zespołów: 
najpierw dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2, potem schola 
„Świętojańskie Nutki”, Grupa 
Misyjna „Karolki – Chrześci-
jańscy Pomocnicy”, parafialny 
zespół muzyczny „Psalterion” 
i zespół franciszkański „Expe-
riense”. Wielkie emocje wy-
wołał konkurs „Super Rodzin-
ka”, przygotowany przez Świe-
tlicę św. Filipa Neri, pod czuj-
nym okiem ks. Ryszarda Gacka. 
Oczywiście, jak co roku, było 
także mnóstwo nagród w in-
nych konkursach.

 O godz. 21.45 na niebie 
ukazała się feeria barw – to po-
kaz sztucznych ogni, które za-
wsze sprawiają niezwykle wi-
dowisko. Po raz kolejny swoje 
umiejętności aktorskie (a także 
niemal cyrkowe) zaprezentował 
aktor Piotr Piecha, a do każde-
go zakamarka zaglądnął nie-
strudzony Ksiądz Proboszcz, 
bo przecież to jego gospodar-
stwo, a jak mówi mądrość lu-
dowa: pańskie oko…

***
 Czwarte Spotkania Świę-

tojańskie odbyły się w niedzie-
lę 21 czerwca 2015 r. Wodzire-
jem był lider góralskiego zespo-
łu „Śtuderanci” z Zakopanego, 
Zbigniew Tatar. Jako góral trzy-
mał twardą dyscyplinę i prak-
tycznie wszystkie punkty pro-
gramu zostały zrealizowane. Jak 
co roku, atrakcji nie brakowało. 
Niewątpliwie największą z nich 
był „szczęśliwy losik”, bo na-
gród było ponad 1300, a głów-
ną – jak co roku – bilet lotni-
czy do wybranego kraju Euro-
py i oczywiście nagrody w kon-
kursach. Przez kilkadziesiąt mi-
nut Ks. Bogusław bawił dzieci, 
dorosłych i bardzo dorosłych 
przy rytmicznej muzyce, bo wo-
dzirej nie pozwolił nikomu stać 
bezczynnie. Trzeba przyznać, 
że niektórzy po tak „ciężkim” 
lecz przyjemnym zajęciu, mu-
sieli się co nieco wzmocnić. Już 
w czasie pląsów ich nozdrza nę-
ciły niesamowite, a intensywne 
zapachy roznoszące się po ca-
łym placu. To efekt kulinar-
nych działań Rycerzy Kolumba. 
Serwowali same smakowitości: 

kiełbaski i oscypki z grilla, gro-
chówkę, ogórki dopiero co ki-
szone, chleb z domowym smal-
cem, herbatę, kawę i rozmaite 
chłodne napoje. 

 Po wzmocnieniu ciała m.in. 
można było nauczyć się kilku 
słów po hiszpańsku – to grupa 
teatralna (najlepsza wśród ma-
łopolskich gimnazjów) przed-
stawiała w tym języku bajkę 
o Czerwonym Kapturku. Mimo 
bariery językowej najmłodsi bez 
problemu rozumieli treść sztu-
ki i szybko rozpoznawali osoby 
„dramatu” po ciekawych i po-
mysłowych kostiumach.

Oprócz parafialnych zespo-
łów wokalno–muzycznych ory-
ginalne utwory religijne przed-
stawił zespół „Talitha kum”, 
który tworzyli młodzi ludzie 
– licealiści i studenci.

***
 W niedzielne popołudnie 

19 czerwca 2016 r., na kilka dni 
przed świętem parafii, był mały 
jubileusz – V Spotkania Świę-
tojańskie. Już od godz. 15.00 
setki parafian zgromadziły się 
na parkingu przykościelnym. 
Przybyli oni, by spotkać się przy 
muzyce, tańcach, kawie i herba-
cie, a także – w „królestwie” Ry-
cerzy Kolumba z pomocą pań 
– ucieszyć podniebienie sma-
kowitościami. 

 Przed godz. 16.00 na sce-
nę weszły białe owieczki. To ze-
spół parafialnej grupy teatralnej 
św. Jana Bosko rozpoczął spek-
takl o Dobrym Pasterzu. Dzieci 
pod kierunkiem s. Marii Mag-
daleny ukazały pokłady drze-
miących w nich talentów aktor-
skich. Muzycznym wydarze-
niem był koncert „Świętojań-
skich Nutek”, pod kierownic-
twem s. Hiacynty. Dużym po-
ziomem umiejętności aktorskich 
i wspaniałymi barwnymi stroja-
mi zaskoczyła młodzież z Gim-
nazjum Oazowego. Przedstawi-
ła chrzest Mieszka I, który za-
początkował powstanie państwa 
polskiego. Kolejny raz wystą-
pił z koncertem nasz parafialny 
zespół muzyczny „Psalterion”, 
a po nim zespół „Play&Pray”.

 Mały jubileusz 5–lecia Spo-
tkań Świętojańskich uczczony 
został specjalnym tortem, ude-
korowanym przez dzieci. Przy 
ogromnym aplauzie, po zapa-
leniu pięciu świec i sztucznych 
ogni, został wniesiony na sce-
nę. Tam – jak każe urodzino-
wy obyczaj – Ksiądz Proboszcz 
zdmuchnął świece, a następ-
nie tort został podzielony dla 
uczestników naszego spotkania.

***
 – VI Spotkania Świętojań-

skie uważam za otwarte – tymi 
słowami ks. proboszcz Jerzy 

Konkurs rodzin A jakie to będzie zwierzątko?

Domowe smaki Niespodziewana wizyta ks. bp. Grzegorza Rysia

Jubileuszowy tort Młodzież przedstawia początki państwa polskiego

Nagrodzone wianki Utalentowane „Świętojańskie Nutki”

Dokończenie ze str. 3
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Serwin w niedzielę 18 czerw-
ca rozpoczął parafialny piknik. 
Nie brakowało niczego – tak dla 
ducha, jak i dla ciała. Po dro-
dze do smakowitości można 
było zmierzyć sobie ciśnienie, 
poziom cukru we krwi, poznać 
tajniki upiększania urody, za-
opatrzyć się w znakomitej jako-
ści miód – „prosto od pszczół”.

 A na estradzie pojawi-
ła się utalentowana młodzież 
z Gimnazjum Oazowego, któ-
ra w bardzo ciekawym, poucza-
jącym spektaklu przedstawi-
ła współczesne relacje młodych 
z dorosłymi. Były również poka-
zy tańca towarzyskiego, występ 
parafialnej scholi „Świętojań-
skie Nutki”. Przy akompania-
mencie gitar s. Hiacynty i s. Iza-
beli oraz wsparciu organowym 
ks. Pawła, zespół wykonał kil-
kanaście radosnych pieśni i pio-
senek chwalących Pana Boga. 
Po kilkunastu minutach pro-
gram „Baw się razem z nami” 
– to były rozmaite rytmiczne 
tańce, figury i inne zabawy in-
tegracyjne dla dzieci, ale także 
z udziałem dorosłych. 

 A poza estradą? Dmucha-
ny zamek ze zjeżdżalnią dla 
najmłodszych, stoiska z loda-
mi i pysznymi słodkościami, 
przed ujeżdżalnią „Polsadu” 
przejażdżka pięknymi końmi. 
Wiele dzieci, zwłaszcza dziew-
czynek oblegało stoisko, gdzie 
pani, przy pomocy specjalnych 
farb zamieniała dzieci w pieski, 
kotki, misie i inne sympatyczne 
zwierzątka, zaś obok młodzież 
oazowa uczyła i pokazywała jak 
zamieniać w jamniki czy pudel-
ki bardzo długie baloniki. Wiel-
kie zainteresowanie budziła lo-
teria „Szczęśliwy losik” i turniej 
szachowy. Były pokazy spraw-
ności funkcjonariuszy i funk-
cjonariuszek Straży Miejskiej; 
spore zainteresowanie budzi-
ły pojazdy policji, straży pożar-
nej oraz samochody zabytko-
we. Już od godz. 13.00 trwał 
konkurs ciast, od godz. 15.30 
plecenie wianków świętojań-
skich, a także konkurs biblijny 
dla dorosłych i dzieci (wyróż-
niała się Rodzina Święta, czy-
li małżeństwo z 3–miesięcz-
nym niemowlęciem). O godz. 
17.00 pierwsze emocje: ogło-
szenie wyników tych właśnie 
konkursów. Potem parafialna 
Grupa Teatralna św. Jana Bo-
sko (pod opieką s. Marii Mag-
daleny) przedstawiła spektakl 
pt. „Jezus na wieki czyli mała 
rzecz o Franciszce Siedliskiej”, 
potem teatr z Gimnazjum nr 9, 
a po nim nasz zespół muzycz-
ny Psaterion. Następnie prawie 
z godzinnym koncertem wystą-
piła grupa muzyczna „Matula”. 
Równolegle w naszej świątyni 
miał miejsce półgodzinny, trzeci 
z kolei recital organowy, w ra-
mach I Świętojańskich spotkań 
z muzyką organową. 

 Pod wieczór emocje osią-
gnęły zenitu: losowanie nagród 
loterii fantowej. Wcześniej ogło-
szono wyniki konkursu szacho-
wego w dwóch kategoriach: 
dorośli oraz dzieci. Losowanie 
ze szklanej kuli, to była potężna 

dawka adrenaliny. Uradowani 
szczęśliwcy wbiegali na estra-
dę, aby odebrać wygraną na-
grodę. A było ich bardzo dużo 
i niektóre bardzo atrakcyjne, 
np. pielgrzymka do Medjugor-
je, przelot samolotem linii LOT 
na trasie Kraków–Warszawa–
Kraków, a także weekendowy 
pobyt w atrakcyjnych domach 
wczasowych, romantyczne ko-
lacje w restauracjach, bony upo-
minkowe, roczna prenumera-
ta religijnych czasopism i wie-
le, wiele innych nagród.

Grupa organizacyjna
 Do zespołu przygotowu-

jącego Spotkania zgłosiło się 
kilkanaście osób ze wszystkich 
wspólnot, a przede wszystkim 
z Duszpasterskiej Rady Para-
fialnej, z Ruchu Światło–Życie 
ze wspólnoty dorosłych i mło-
dzieżowej, nadzwyczajnych sza-
farzy Komunii św. Pracy za-
wsze jest bardzo dużo, bowiem 
bogaty program zawiera m.in. 
konkurs plecenia wianków 
(bo to przecież świętojańska 

tradycja), konkurs ciast, tur-
niej szachowy, „szczęśliwy lo-
sik” i fanty, makijaż dla dzie-
ci, który je przeistacza w kot-
ki, myszki, pieski, kramik para-
fialny, miód św. Jana (bo karmił 
się na pustyni szarańczą i mio-
dem). Do tego trzeba zorgani-
zować całą gastronomię, zabez-
pieczyć dostawę energii elek-
trycznej, utrzymać porządek 
we wszystkich miejscach. Nie 
może też zabraknąć lodów i cu-
krowej waty. 

 Wiele wysiłku kosztuje 
zgromadzenie „fantów” – dzie-
siątki osób przynoszących je 
do kościoła i firm ofiarowuje 
duże i małe prezenty (ostatnio 
włączyła się Galeria Serenada), 
których logo jest prezentowa-
ne na specjalnym banerze dar-
czyńców. 

 Zaproszeniami kierowany-
mi do rozmaitych osób i firm 
zajmuje się od pięciu lat Anna 
Jagos. Pozyskiwanie nagród 
głównych i fantów „na szczę-
śliwy losik” to naprawdę wielki 
wysiłek organizacyjny. Trzeba 

wysłać zaproszenia, nawiązać 
osobisty kontakt z darczyńcą, 
omówić sposób przekazania 
fantu (najczęściej trzeba udać 
się osobiście), oraz podzięko-
wać za wsparcie naszego pik-
niku. To naprawdę wymaga-
jące czasu i poświecenia zada-
nie, by znaleźć sponsorów i do-
trzeć do nich (a jest ich kilku-
dziesięciu z Krakowa i z innych 
miejscowości). Wspomagający-
mi w tym są: Ks. Proboszcz, To-
masz Kowal (pozyskuje głow-
nie książki od rozmaitych wy-
dawnictw) i Renata Makarczyk. 

 Przygotowania organiza-
cyjne trwają prawie cały rok. 
To zaangażowanie dziesiątek 
osób, nawet całych rodzin. Nie-
samowitą też pracę podejmuje 
z wielkim poświęceniem mło-
dzież oazowa, ze swoim mo-
deratorem ks. Ryszardem, or-
ganizując całą akcję „szczę-
śliwy losik”, a to przecież po-
nad 1,5 tysiąca fantów, które 
trzeba ponumerować i tak po-
układać, aby szybko i sprawnie 
mogły dotrzeć do zwycięzców. 
A u nas wygrywa każdy „losik”. 

 Nad tym, by nie było żad-
nych awarii w dostawie ener-
gii elektrycznej od samego po-
czątku czuwa Andrzej Siko-
ra. Witold Serafin zaś bardzo 
sprawnie przeprowadza turnie-
je szybkich szachów, w których 
udział biorą dziesiątki doro-
słych, młodzieży i dzieci. Spra-
wy „podniebienia” to dzieło Ry-
cerzy Kolumba (nawet z innych 
parafii), spośród których nale-
ży wymienić Czesława Zawiszę, 
Pawła Kowala, Leszka Sudera 
i pomagające im panie: Wiesła-
wę Grabowską, Zofię Karpiń-
ską, Zofię Miksę, Stanisławę 
Mikę, Krystynę Piech i Stani-
sławę Olkuśnik.

 Naukę plecenia oraz kon-
kurs wianków prowadzą Elż-
bieta Ślusarczyk i Alina Ko-
zioł. „Słodkości” przyjmu-
ją i oceniają Małgorzata Mi-
chalska (to profesjonalistka), 
Maria Tuleja, Kazimiera Piłat, 
Agnieszka Ślęczek i Anna Słod-
kowicz. Nad zapleczem me-
dycznym czuwa Beata Marzec. 
Od trzech lat Jacek Kozłowski 
organizuje bieg na orientację 

dla całych rodzin. Przygoto-
wanie i zabezpieczenie widow-
ni, porządek na całej imprezie 
zapewniają Andrzej Czapnik, 
Marek Jakubowski, Eugeniusz 
Karpiński, Stanisław Kawec-
ki, Paweł Kmiecik, Stanisław 
Knutelski, Stanisław Plebanek 
i Józef Tabor. Trzeba też wspo-
mnieć, iż smalec ze skwarka-
mi o domowym, nadzwyczaj-
nym smaku, dostarcza rodzi-
na Wierzbiaków z Zubrzycy. 

Sponsorem ogórków jest Jan 
Wydra. 

 Nie sposób wymienić 
wszystkich osób, które przez 
siedem lat przyczyniły się 
do zorganizowania i sprawne-
go przebiegu Świętojańskich 
Spotkań, ale wspólnota para-
fialna jest im z pewnością bar-
dzo wdzięczna. 

TEKST I FOT. 

Antoni Franaszek, Zdzisław 

Kiresztura, Arkadiusz Wojtaszek

Słowo gospodarza parafii
– Pragnę serdecznie po-

dziękować wszystkim, któ-
rzy w jakikolwiek sposób 
przyczyniają się do orga-
nizacji naszych Spotkań 
Świętojańskich – mówi ks. 
proboszcz Jerzy Serwin. 
– To wydarzenie przygo-
towuje nas do uroczysto-
ści odpustowych ku czci 
św. Jana Chrzciciela w na-
szej parafii. Spotykamy się, 
by cieszyć się sobą, dzielić 
różnymi darami, które każ-
dy z nas posiada. Dlatego 
też dla wszystkich jest tu-
taj miejsce: dla dzieci, dla 
młodzieży, również dla dorosłych. To właśnie przy naszej 
świątyni spotykamy się, aby doświadczyć tego, że jesteśmy 
wspólnotą, że chcemy razem, jako chrześcijanie, jako kato-
licy doświadczać obecności Pana, który pragnie nas jedno-
czyć, który pragnie stworzyć z nas wspólnotę wierzących. 
Niech więc te nasze doświadczenia będą dodatkowym im-
pulsem do tego, byśmy pragnęli bardziej pogłębiać swo-
ja wiarę, pogłębiać swoja wspólnotę z Panem Jezusem, ale 
również i między sobą. 

 Przygotowania organizacyjne trwają prawie cały rok. 
To zaangażowanie dziesiątek osób, nawet całych rodzin. 
To ogrom pracy, ale też serca, by znaleźć sponsorów i do-
trzeć do nich zaprosić wykonawców, przygotować sprawy 
kulinarne, stoiska. Wiele wysiłku kosztuje zgromadzenie 
„fantów” – dziesiątki osób i firm ofiarowało duże i małe 
prezenty do naszej loterii.

 W tym roku na naszym kramiku parafialnym jest 
do nabycia niezwykła monografia pana prof. Piotra Fra-
naszka Kaplica św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangeli-
sty na Prądniku Czerwonym przy ul. Dobrego Pasterza 117.

 Nie sposób wymienić wszystkich osób i firm, a także 
wszystkich naszych księży wikariuszy, którzy przez siedem 
lat przyczynili się do zorganizowania i sprawnego przebie-
gu Świętojańskich Spotkań, ale wspólnota parafialna jest 
im wdzięczna. Należą się im słowa uznania i podziękowa-
nia. Niech Pan wszystkim błogosławi!

Laureaci konkursu biblijnego

Balonikowe cuda

„Rydwany ognia”

Sponsorzy Spotkań Świętojańskich
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P
rzewlekła niewydolność 
żylna (PNŻ) kończyn dol-
nych to poważna choroba, 
która powoduje u pacjen-
ta wiele uciążliwych obja-

wów. Należą do nich ból i obrzę-
ki podudzi, kurcze nocne, a tak-
że żylaki i tzw. pajączki naczynio-
we. PNŻ może mieć poważne na-
stępstwa, dlatego nie należy trakto-
wać objawów tej choroby tylko jako 
problemu kosmetycznego. Choro-
bę trzeba leczyć, a jeszcze lepiej 
zapobiegać jej zawczasu. Zarówno 
w zapobieganiu jak i leczeniu bar-
dzo duże znaczenie ma aktywność 
fizyczna i odpowiedni tryb życia. 
Co więc możemy zrobić? 

Zapobieganie 
Jeżeli wiemy jakie zachowania 

powodują przewlekłą niewydol-
ność żylną kończyn dolnych mo-
żemy je wyeliminować lub ograni-
czyć. Samą chorobę lub jej nasile-
nie powoduje z pewnością długo-
trwałe pozostawanie w pozycji sto-
jącej lub siedzącej ze zgiętymi kola-
nami. Dlatego jeżeli chcemy unik-
nąć dokuczliwych objawów trzeba 
unikać długotrwałego pozostawa-
nia w tych pozycjach. Oczywiście 
nie zawsze jest to możliwe, głównie 
ze względu na wykonywaną pra-
cę. Należy jednak – na tyle na ile 
możemy – odpowiednio przygoto-
wać swoje stanowisko pracy i od-
powiednio się w tej pracy zacho-
wywać. Przydatne będzie krzesło 
z odpowiednio pochylonym opar-
ciem i koniecznie podnóżek pod 
stopy tak, by uniknąć siedzenia 
z kolanami zgiętymi pod kątem 
prostym. W przypadku osób, któ-
re pracują w pozycji stojącej waż-
ne są częste przerwy nawet na naj-
krótszy spacer. Żeby ulżyć nogom 
trzeba także jak najczęściej odpo-
czywać z nogami uniesionymi po-
wyżej poziomu serca. 

A co bardzo ważne, należy za-
dbać o stałą aktywność fizycz-
ną, zwłaszcza taką, która urucho-
mi mięśnie kończyn dolnych. Naj-
prostszą formą ruchu są regularne 
spacery. Nie muszą być one długie 
ani zbyt forsowne. Powinny być do-
stosowane do naszych możliwości. 
Na pewno jednak powinny być re-
gularne. Wskazaną dla osób z PNŻ 
formą ruchu jest także jazda na ro-
werze, bieganie, taniec i pływa-
nie, które bardzo korzystnie wpły-
wa na rozwój i wzmocnienie mię-
śni nóg.

Pamiętacie, że wysoka tempera-
tura – otoczenia lub wody w kąpieli 
sprzyja PNŻ? Dlatego, by jej unik-
nąć trzeba zapomnieć o długotrwa-
łym wystawianiu się na promienie 
słoneczne. Nie są też zalecane ką-
piele w gorącej wodzie. Znakomi-
cie za to na wzmocnienie i harto-
wanie żył wpływa chłodny prysz-
nic. Przewlekłej niewydolności żyl-
nej kończyn dolnych sprzyja tak-
że nadwaga, więc lekarze zalecają 
by w takim przypadku zmniejszyć 
masę ciała. Oczywiście najlepiej 
stosując odpowiednią dietę i aktyw-
ność fizyczną. Osoby, które mają 
genetyczne skłonności do PNŻ, 
mogą nosić specjalistyczne pończo-
chy lub rajstopy uciskowe i muszą 
dbać o odpowiednie obuwie. Naj-
lepsze będzie takie z szerokim no-
skiem (nie tzw. szpice), w których 

Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej

P
niewy to kilkutysięczne miasto 
w Wielkopolsce, w powiecie sza-
motulskim, położone w odległo-
ści 50 km od Poznania, na trasie 
Poznań – Szczecin. 

Patronka Miasta
29 maja 2016 r. św. Urszula Le-

dóchowska została ogłoszona Patron-
ką tego miasta, z którym związana była 
i jest od 1920 r. Tutaj znajduje się Sank-
tuarium św. Urszuli, a równocześnie dom 
macierzysty założonego przez nią Zgro-
madzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezu-
sa Konającego.

Uroczystej Mszy św., sprawowanej 
na rynku miejskim, przewodniczył me-
tropolita poznański abp Stanisław Gą-
decki. Podczas Eucharystii odczytano de-
kret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscy-
pliny Sakramentów, potwierdzający wy-
bór Świętej, którą „duchowieństwo i wier-
ni miasta Pniewy otaczają szczególnym 
kultem”, na Patronkę Miasta.

Jak stwierdził abp Stanisław Gądecki, 
Pniewy mają pełne prawo, aby otrzymać 
od Stolicy Apostolskiej ten patronat, jed-
nak wynikają z tego faktu również zna-
czące zobowiązania. Nadając uroczy-
ście Pniewom patronat Świętej, czyni się 
to w nadziei, że mieszkańcy przejmą cno-
ty Świętej Patronki: jej troskę o wychowa-
nie i nauczanie, służbę ludziom cierpią-
cym, opuszczonym, żyjącym na margine-
sie społeczeństwa i poszukującym sensu 
życia. Wzrostu takiego ducha będziemy 
odtąd oczekiwali po mieszkańcach Pniew 
i po ich władzach – podkreślił celebrans.

Dzień wcześniej, 28 maja, Rada Miejska 
podczas uroczystej sesji przyjęła uchwałę 
promulgującą nadanie św. Urszuli tytułu 
Patronki Miasta. Burmistrz Jarosław Prze-
woźny zadeklarował: Przyznając Świętej 
patronat nad naszym miastem, pragnie-
my wyrazić uznanie i wdzięczność za jej 
wielkoduszną działalność oraz prosić ją 
o wstawiennictwo w intencji naszej spo-
łeczności. Przypomniał też, że przedwo-
jenne władze miasta, w uznaniu za zasłu-
gi dla Polski i Pniew, nadały matce Urszu-
li Ledóchowskiej honorowe obywatelstwo.

Do uczestników uroczystości skierował 
przesłanie Prezydent RP Andrzej Duda. 
List odczytał kapelan prezydenta ks. Zbi-
gniew Kras. „Ufam, że nadany św. Urszuli 
Ledóchowskiej tytuł patronki waszej miej-
scowości, z którą tak bardzo była związa-
na, przyczyni się do wzmocnienia pamięci o jej ży-
ciu wśród mieszkańców Pniew i całego regionu. 
(...) Życzę Państwu, aby w codziennych wyzwa-
niach odczuwali Państwo umacniającą obecność 
Świętej” – napisał prezydent.

W uroczystości licznie uczestniczyli mieszkań-
cy miasta, jego władze oraz przedstawiciele władz 
państwowych i samorządowych. Przybyła także 
delegacja władz miejskich Sieradza.

Na tę okazję Wydawnictwo Pallottinum przy-
gotowało trzecie wydanie książki abp. Marka Ję-
draszewskiego pt. Obrazki z Pniew.

Sanktuarium
Sanktuarium św. Urszuli w Pniewach odwie-

dza rocznie około 10 tys. pielgrzymów.
Tuż przy szosie znajduje się kaplica. Nad głów-

nym wejściem widnieją słowa Jezusa: „Przyjdźcie 
do Mnie wszyscy”. W latach 1976–1979 pier-
wotna kaplica została przebudowana pod kierun-
kiem prof. Władysława Czarneckiego z Poznania. 
Wnętrze zaprojektował prof. Władysław Pień-
kowski z Warszawy. Kaplica jest pod wezwaniem 

Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Urszuli 
Ledóchowskiej. W prezbiterium wisi ikona krzy-
ża, wykonana przez Elżbietę Grocholską–Zanus-
si z Warszawy w 2002 r. Anna Grocholska z War-
szawy w 1989 r. wykonała dla odnowionej kaplicy 
pniewskiej drogę krzyżową (16 stacji). Naprze-
ciw drogi krzyżowej wisi obraz Chrystusa, nama-
lowany przez św. Urszulę.

Od wczesnego rana do późnych godzin wie-
czornych modlą się tu: siostry, dzieci, młodzież, 
pielgrzymi, odprawiający rekolekcje, podróżu-
jący... Codziennie (w dni powszednie od 12.00 
do 15.00) trwa adoracja Najświętszego Sakra-
mentu. Zwyczaj adorowania Najświętszego Sa-
kramentu w godzinach konania Jezusa wprowa-
dziła św. Urszula.

W bocznej kaplicy, w sarkofagu–ołtarzu z bia-
łego piaskowca (wykonanym przez A. Grochol-
ską), od 1989 r. spoczywa ciało św. Urszuli Le-
dóchowskiej. Nad sarkofagiem znajdują się licz-
ne wota, będące wyrazem wdzięczności za otrzy-
mane łaski. Przed sarkofagiem, po lewej stronie, 
wisi duży obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego (wg 

Velázqueza), namalowany przez św. Ur-
szulę.

Przy relikwiach Świętej trwa nieustan-
na nowenna w intencji próśb oraz podzię-
kowań za łaski, otrzymane za jej wsta-
wiennictwem. W każdy czwartek o godz. 
19.00 w sanktuarium odprawiana jest 
Msza św. z nowenną do św. Urszuli. 
Wstawiennictwu Świętej polecane są in-
tencje złożone wcześniej w kaplicy lub na-
desłane pocztą zwykłą oraz internetową. 

Przy kaplicy znajduje się cela zakon-
na św. Urszuli, z bardzo skromnym wy-
posażeniem: biurkiem, łóżkiem, fotelem. 
Za biurkiem wisi kalendarz, wskazujący 
ostatni dzień pobytu Świętej w tym poko-
ju: 25 kwietnia 1939 r. W 2003 r. umiesz-
czono w celi gablotę z osobistymi rzecza-
mi Świętej.

Pokój obok celi urządzony jest jako 
małe muzeum. W szklanych gablotach 
wyeksponowane są pamiątki rodzinne, 
m.in. fotografie, przedmioty, których uży-
wała św. Urszula, książki, drzewo gene-
alogiczne, wykonane w młodości przez 
Świętą, namalowany przez nią obraz Nie-
pokalanej. Są tu także odznaczenia pań-
stwowe i kościelne, które otrzymała, oraz 
relikwie wyjęte z trumny podczas pierw-
szej ekshumacji ciała w 1959 r. (krzyż, 
różaniec, obrączka i kosmyk włosów).

Na dziedzińcu klasztornym w cen-
tralnym miejscu stoi figura św. Urszuli 
(wg projektu Adama Graczyka z Pozna-
nia), poświęcona w dniu beatyfikacji (20 
VI 1983 r.) przez ks. infułata Wawrzyń-
ca Wnuka z Kanady, dobroczyńcę i przy-
jaciela zgromadzenia.

Z dziedzińca wchodzi się do Domu 
Matki Założycielki, który jest material-
nym wotum sióstr za jej beatyfikację i słu-
ży kultowi św. Urszuli. Wchodzących tam 
wita św. Urszula z obrazu (namalowanego 
przez Fr. Feldmanna), który w czasie be-
atyfikacji był na Łęgach Dębińskich w Po-
znaniu. W budynku znajduje się duża aula 
ze sceną, w której odbywają się konferen-
cje, prezentacje filmów, spotkania grup re-
kolekcyjnych, spotkania i występy teatral-
ne dzieci i młodzieży. Na wprost wejścia 
do auli wisi kolejny obraz, namalowany 
przez św. Urszulę: „Zwiastowanie”. W tym 
samym budynku można obejrzeć dużą wy-
stawę (wg projektu H. i B. Tofilów), pre-
zentującą działalność św. Urszuli i założo-
nego przez nią zgromadzenia. W drugiej 
sali eksponowane są pamiątki i dary z róż-

nych krajów świata, związane z życiem św. Urszu-
li i apostolstwem szarych urszulanek.

Sanktuarium jest miejscem rekolekcji, dni 
skupienia, duchowego odrodzenia lub umocnie-
nia. Spragnieni ciszy i modlitwy mogą zaspokoić 
swoje oczekiwania, zatrzymując się w domu piel-
grzyma – Domu św. Anieli – usytuowanym na-
przeciw szkoły.

Kontakt:
Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej
62–045 Pniewy, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 
1; tel. 61 293 81 00, kom. 698 228 215; 
sanktuarium.pniewy@urszulanki.pl 
Prośby o modlitwę za wstawiennictwem 
św. Urszuli oraz podziękowania za 
otrzymane łaski: 
intencje.pniewy@urszulanki.pl 
Zespół Szkół Sióstr Urszulanek SJK 
w Pniewach
62–045 Pniewy, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 
2; tel. 61 291 00 72; 
szkola.pniewy@urszulanki.pl

Sarkofag z ciałem św. Urszuli Ledóchowskiej
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palce mogą się swobodnie poru-
szać. A obcas? Najlepszy ten ma-
jący 2 do 5 centymetrów i stabil-
ny. Wysokie obcasy są niewskaza-
ne, bo za bardzo obciążają stopy. 
Z obuwia lekkiego wskazane są za 
to profilowane sandały i klapki, 
których podeszwa ma fizjologiczny 
kształt lub te, które na wewnętrznej 
podeszwie mają tzw. jeżyka (wy-
pustki). Dobrze jest także chodzić 
boso. Odpowiednie podłoże (dy-
wanik z wypustkami, trawa, pia-
sek) doskonale masuje stopy i po-
prawia ich ukrwienie. 

Dieta 
To co jemy ma wpływ na ukrwie-

nie ciała i skłonności do pojawia-
nia się żylaków nóg. Pamiętajmy, 
że żyły to część układu krwiono-
śnego, a więc to co dobre dla na-
szego serca, sprzyja też zdrowym 
żyłom. Odpowiednia dieta jest lek-
ka – powinna wzmacniać ściany 
żył, zapobiegać zaparciom i prze-
ciwdziałać nadwadze, czyli elimi-
nować wszystko to co sprzyja żyla-
kom. Dla lepszego funkcjonowania 

żył dobre są flawonoidy, bo wzmac-
niają ściany żył i poprawiają ich ela-
styczność. Trzeba więc jeść zawie-
rające je produkty: wiśnie, jago-
dy, maliny, grejpfruty, pomarańcze 
czy mandarynki. Ponadto w diecie 
nie powinno zabraknąć produktów 
bogatych w witaminę E (poprawia 
krążenie krwi, a znajduje się w zie-
lonych warzywach), a także rutynę 
(znajduje się m.in. w czarnych po-
rzeczkach, kaszy gryczanej, aronii, 
szczawiu czy cytrusach). Pomocny 
może być gingko biloba, bo tak-
że wzmacnia ściany żył. Tak samo 
dobre działanie mają nasiona lnu, 
które można dodawać do różnych 
potraw. Zawarty w nich olej lnia-
ny jest bogaty w tłuszcze. Wpływa 
on na regenerację skóry i wspiera 
leczenie żylaków.

Tyle o pokarmach, które powin-
ny znaleźć się w naszej diecie. Na-
leży jednak pamiętać, że są tak-
że pokarmy, których w przypad-
ku PNŻ powinniśmy unikać. Zre-
zygnuj z ciast i słodyczy oraz tłu-
stych mięs, unikaj tłuszczów na-
syconych (m.in. masło, smalec), 

fast food’ów, potraw smażo-
nych. Wszystkie one oprócz tego, 
że mogą spowodować nadwagę po-
wodują też, że krew krąży wolniej 
– to może sprzyjać powstawaniu 
żylaków. Ograniczyć należy tak-
że alkohol i ilość soli w potrawach, 
bo ta odwadnia przez co źle wpły-
wa na stan żył. Sól kamienną moż-
na zastąpić ziołami i solą ziołową.

Aktywność fizyczna
Jak wiemy, objawy PNŻ często 

występują u osób, które mają pracę 
stojącą lub siedzącą, a dzieje się tak 
dlatego, że krew ma wtedy lepsze 
warunki, aby zalegać w żyłach nóg. 
Dlatego najprostszym i najskutecz-
niejszym ćwiczeniem, które może 
zapobiec PNŻ jest chodzenie. Obo-
jętnie czy w pracy stoimy, czy sie-
dzimy dobrze jest robić sobie krót-
kie przerwy, nawet na mały spacer. 
Jeżeli siedzimy przy biurku nie na-
leży zakładać nogi na nogę, ale za 
to warto ruszać przynajmniej sto-
pami. W przypadku pracy stojącej 
należy przynajmniej przenosić cię-
żar ciała z jednej strony na drugą, 

aby pracujące wtedy mięśnie pod-
udzi skuteczniej wypompowywa-
ły z nich krew w kierunku serca.

Oprócz spacerów korzystnie 
na nasze problemy z PNŻ może 
zadziałać także taniec, jazda 
na rowerze, a również chodzenie 
po schodach.

Pomocne mogą być proste ćwi-
czenia, które można wykonać na-
wet w domu. I to niekoniecznie po-
siadając specjalistyczny sportowy 
sprzęt. Polecany jest tzw. rowerek, 
który znakomicie wzmacnia nogi. 
Leżąc na plecach trzeba podnieść 
nogi do góry, zgiąć je w kolanach 
i naprzemiennie wykonywać koliste 
ruchy. Innym dobrym ćwiczeniem 
jest unoszenie nóg do góry i na-
przemienne ich prostowanie i zgi-
nanie. Można też w pozycji leżącej 
zginać i prostować stopy lub wyko-
nywać nimi ruchy okrężne. W po-
zycji siedzącej wskazane jest ćwi-
czenie, które polega na naprze-
miennym unoszeniu stóp na palce 
i stawianiu na pięty. Można tak-
że machać nogami w stawach sko-
kowych aby potrząsać łydkami, 

co usprawni odpływanie z nich 
krwi. Ważne jest także, aby od-
poczywając unosić nogi powyżej 
poziomu ciała, co zapobiega za-
leganiu krwi w żyłach. Jeżeli jest 
to możliwe warto także spać z no-
gami uniesionymi lekko ku górze. 

Proste ćwiczenia można wy-
konywać również w wodzie. 
Są to ćwiczenia wskazane szcze-
gólnie dla osób z nadwagą. Może 
to być np. aqua aerobik. 

Należy jednak pamiętać, 
że w przypadku PNŻ kończyn dol-
nych nie każdy sport to zdrowie. 
Nie jest wskazana jazda na nartach 
i jazda konna, wioślarstwo, tenis. 
Niekorzystne dla żył są też wspi-
naczki górskie, zwłaszcza z więk-
szym obciążeniem, a także ćwicze-
nia na siłowni z obciążeniem.

Pamiętajmy jednak, że bez 
względu na znajomość danego te-
matu, powinniśmy regularnie kon-
sultować swój stan zdrowia z le-
karzem pierwszego kontaktu lub 
w razie potrzeby lekarzem spe-
cjalistą. 

MAŁGORZATA KASPERKIEWICZ

Krótki poradnik. Jak sobie radzić z objawami 
przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych?
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Sanktuarium i Bazylika 
św. Antoniego w Radecznicy
R

adecznica jest miejscowo-
ścią leżącą na terenie obec-
nego województwa lubel-
skiego w diecezji zamoj-
sko–lubaczowskiej. Odle-

gła od wojewódzkiego miasta o 60 
kilometrów wieś, usytuowana jest 
przy granicy Roztocza Zachodnie-
go i tzw. Padołu Zamojskiego w do-
linie rzeki Por, na terenie Szczebrze-
szyńskiego Parku Krajobrazowego. 
Wieś, która dziś liczy około tysiąca 
mieszkańców, stała się ponad trze-
ma wiekami znanym ośrodkiem re-
ligijnym i słynnym miejscem piel-
grzymkowym.

CUDOWNE WYDARZENIA 
I PIERWSZE BUDOWLE

Historia tego znanego dziś w ca-
łej Polsce sanktuarium św. Antonie-
go rozpoczęła się 8 maja 1664 roku, 
kiedy to na wzgórzu zwanym Łysą 
Górą u podnóża której leży Radecz-
nica objawił się Szymonowi Tkaczo-
wi, ubogiemu mieszkańcowi wioski, 
św. Antoni Padewski. Według prze-
kazanej tradycji św. Antoni zwró-
cił się do Szymona z życzeniem, 
aby na Łysej Górze powstał kościół, 
w którym wierni będą otrzymywać 
od Boga potrzebne łaski. Tradycja 
przekazała, iż św. Antoni błogosła-
wił źródła wodne i dzięki tej wodzie 
ludzie dostępowali uzdrowień.

Miejsce objawień prawie od za-
raz stało się cudownym miejscem 
u podnóża góry, dzięki której wie-
lu doznało później łaski, do którego 
zaczęło przybywać coraz więcej pąt-
ników, którzy za wstawiennictwem 
świętego otrzymywali potrzebne ła-
ski. Wierni początkowo gromadzili 
się przy drewnianym krzyżu, który 
stanął na miejscu objawień.

Wieść o cudownych wydarze-
niach doszła do bp Mikołaja Świr-
skiego, sufragana diecezji chełm-
skiej. Wierząc głęboko o prawdzi-
wości wydarzeń z Łysej Góry posta-
nowił zapewnić przybywającym tam 
wiernym dobrą obsługę duszpaster-
ską. Dlatego zakupił wieś wraz z fol-
warkiem od Godlewskich, ówcze-
snych właścicieli Radecznicy, a na-
stępnie zwrócił się do Bernardynów 
Prowincji Ruskiej z prośbą o obję-
cie tej placówki. Zarząd wyraził zgo-
dę pod warunkiem zapewnienia za-
konnikom warunków życia i pracy. 

Biskup Świrski niezwłocznie 
przystąpił do budowy drewnianej 
kaplicy i małego drewnianego klasz-
toru dla zakonników. Kiedy w 1667 
roku zakończono obydwie budowy, 
20 czerwca nastąpiło oficjalne wpro-
wadzenie pierwszych Bernardynów.

Dokonujące się w tym miejscu 
cudowne wydarzenia były spisy-
wane w specjalnych księgach. Ich 
wiarygodność została potwierdzo-
na w 1679 roku, kiedy Stanisław 

Święcicki, biskup chełmski, wyzna-
czył komisje teologów, która w Ra-
decznicy przeprowadziła szereg prze-
słuchań na temat uzdrowień i łask, 
które potwierdziły ich nadprzyrodzo-
ność. Stało się to przyczyną, iż rozwi-
jające się sanktuarium św. Antoniego 
w Radecznicy zyskało przychylność 
i życzliwość nie tylko ze strony władz 
kościelnych, ale i państwowych. 

BUDOWA MUROWANEGO 
KOŚCIOŁA I KLASZTORU

Rozwijający się coraz szerzej kult 
sprawił, iż Bernardyni musieli pomy-
śleć o budowie murowanego kościo-
ła i klasztoru. Budowę kościoła we-
dług projektu Jana Michała Linka, 
budowniczego fortyfikacji Zamo-
ścia, rozpoczęto w 1686 roku. Już 
w 1695 roku dokonano jego kon-
sekracji. Kościół pod wezwaniem 
św. Antoniego prezentował się bar-
dzo okazale, górując nad okolicą. 
Była to masywna barokowa budowla 
z dwoma wieżami. W ołtarzu głów-
nym umieszczono obraz przedsta-
wiający postać św. Antoniego z Dzie-
ciątkiem Jezus i lilią, który w niedłu-
gim czasie zaczęto czcić jako słyną-
cy łaskami. 

Do kościoła dobudowano duży 
piętrowy o trzech skrzydłach klasz-
tor, który prawdopodobnie został 
ukończony przed 1707 roku. 

Oprócz murowanego kościoła 
i klasztoru wzniesiono również mu-
rowane kaplice, które usytuowa-
no w miejscach objawień świętego, 
w tak zwanym lasku św. Antoniego. 
Wybudowano również u podnóża 

Łysej Góry wspaniałą kaplicę na pa-
lach nad wodą.

Tak przygotowane miejsce mo-
gło z powodzeniem obsługiwać przy-
bywające rzesze pielgrzymów, któ-
rych najwięcej przybywało na do-
roczny odpust ku czci św. Antonie-
go 13 czerwca.

Normalne funkcjonowanie Ber-
nardynów w Radecznicy zakłócił po-
żar, który wybuchł 19 czerwca 1742 
roku. Pożar strawił dachy na kościele 
i klasztorze, obie wieże i część piętra 
w klasztorze. Niezwłocznie przystą-
piono do usuwania skutków pożaru. 
Było to możliwe dzięki ogromnej po-
mocy ordynacji Zamojskich i innych 
darczyńców.

Największy rozwój sanktuarium 
przypadł na czas zaborów Polski, tj. 
1815–1869 rok. Odwiedzały wów-
czas to cudowne miejsce kilkudzie-
sięciotysięczne tłumy pielgrzymów. 
Wśród nich byli również wierni wy-
znania grecko–katolickiego, którym 
odprawiano w kościele nabożeństwa 
według ich rytu. Radecznicę nazwa-
no „Częstochową Lubelską”.

Z KSIĘGI CUDÓW
Na tym świętym miejscu doko-

nało się szereg cudownych zdarzeń 
dzięki wstawiennictwu św. Antonie-
go, które zostały zapisane w księdze 
cudów. Oto niektóre z nich:

– Niedaleko klasztoru przy dro-
dze obok mostu stoi krzyż. Nie-
wielu wie, że został on postawio-
ny w tym miejscu, gdzie o mało 
co, nie doszło do zbrodni. Zawie-
dziony konkurent postanowił utopić 

w rzece dziewczynę, która go odrzu-
ciła. W obliczu niebezpieczeństwa 
dziewczyna spojrzała w stronę wież 
kościoła w Radecznicy i zawołała: 
„Święty Antoni, ratuj mnie!”. Wte-
dy młodzieniec wypuścił swoją ofia-
rę. Później postawił na tym miejscu 
krzyż i sam opuścił te strony.

– Zofia Leszko spod Lwowa przez 
dwadzieścia dwa lata przebywała 
w niewoli tureckiej. W tej trudnej 
doli zwątpiła w Opatrzność Bożą. 
Pewnej nocy ukazał się jej święty An-
toni, który zapewnił ją, że już w nie-
długim czasie zakończy się jej nie-
wola i bezpiecznie wróci do rodzi-
ny. Jednak Zofia nie uwierzyła sło-
wom świętego. W niedługim czasie 
po owym śnie została wykupiona 
z niewoli i wróciła do swojej rodzi-
ny. Z wdzięczności za okazaną łaskę 
przybyła z pielgrzymką do Radeczni-
cy, aby podziękować świętemu Anto-
niemu za otrzymaną przez jego wsta-
wiennictwo łaski od Boga.

– Anna Milewska, matka małych 
dzieci, zeznała w 1680 roku, że kie-
dy była śmiertelnie chora zjawił się 
jej święty Antoni, który kazał jej, aby 

posłała po wodę z jego źródła w Ra-
decznicy. Gdy napiła się tej wody do-
znała ulgi i niebawem wyzdrowiała.

– Samuel Prażmowski, wojewo-
da płocki, poważnie zachorował, 
tak, że lekarze nie dawali mu szan-
sy na wyzdrowienie. Oprócz cho-
roby w swoim sercu żywił niena-
wiść do jednego ze swoich krew-
nych, na którym jeszcze przed śmier-
cią chciał się zemścić. Pewnej nocy 
ukazał mu się święty Antoni, który 
obiecał, że jak pojedna się ze swoim 
krewnym odzyska zdrowie. W niedłu-
gim czasie poprosił do siebie owego 
krewniaka pojednał się z nim, odzy-
skał zdrowie i przybył w pielgrzymce 
do radecznickiego sanktuarium, aby 
podziękować św. Antoniemu za wsta-
wiennictwo u Boga i łaskę zdrowia.

– W 1670 roku do klaszto-
ru w Radecznicy zgłosił się Stani-
sław Makowski z Łucka na Woły-
niu, który pod przysięgą zeznał wraz 
z żoną, że został cudownie uzdro-
wiony. Przechodząc ciężką choro-
bę i opuszczony przez lekarzy, któ-
rzy nic nie mogli mu pomóc, został 
polecony przez żonę wstawiennictwu 
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świętemu Antoniemu, która obieca-
ła, że jeśli mąż wyzdrowieje odbędzie 
wraz z nim pielgrzymkę do Radecz-
nicy, aby podziękować za wstawien-
nictwo świętego u Boga.

– Antoni Dłuski, syn podstaro-
ściego z Brodów pod Lwowem cięż-
ko zachorował, tak, że lekarze nie 
mogli już mu pomóc. Zrozpaczeni 
rodzice zaufali Bożej Opatrzności 
i złożyli zobowiązanie, że jeżeli wy-
zdrowieje ich syn odbędą pielgrzym-
kę do Radecznicy. Tak też się sta-
ło. Uzdrowiony z choroby syn wraz 
z rodzicami przyjechali do Radeczni-
cy i w podzięce za zdrowie syna zło-
żyli srebrne wotum.

– Unitka spod Brześcia, Chin-
ka z pochodzenia, chorowała przez 
dziesięć lat na reumatyzm i nie mo-
gła poruszać się o własnych siłach. 
Jej życzliwi sąsiedzi, gdy dowiedzie-
li się o łaskach, których dostępują 
wierni w radecznickim sanktuarium 
za wstawiennictwem świętego An-
toniego, przywieźli ją tu polecając 
świętemu Antoniemu. Chora dozna-
ła całkowitego uzdrowienia. 

KASATA KLASZTORU
Czas zaborów był niezmiernie 

trudnym czasem dla zakonów. Wła-
dze zaborcze początkowo ograni-
czały działalność duszpasterską po-
szczególnych klasztorów, a następ-
nie rozpoczęły ich likwidację. Mia-
ło to miejsce szczególnie wtedy, gdy 
poszczególne klasztory włączały się 
w działalność patriotyczną. Tak było 
w Radecznicy. Klasztor był zaanga-
żowany w manifestacje patriotyczne 
1861–1862 roku, które były organi-
zowane w całym Królestwie. Repre-
sje spadły wówczas na gwardiana ra-
decznickiego Serafina Słomiankowi-
cza, który za zorganizowanie w ko-
ściele nabożeństwa patriotycznego 
został uwięziony na cztery miesiące 
w twierdzy brzeskiej, a drugi Ber-
nardyn o. Hilarion Kozikowski zgi-
nął na wygnaniu. Później, bo w 1863 
roku klasztor radecznicki udzie-
lił schronienia rannym powstańcom 
z oddziału Borelowskiego. 

Bezpośrednią przyczyną kasaty 
klasztoru były starania Michała Ku-
ziemskiego, biskupa greckokatolickie-
go o przejęcie tego miejsca dla wier-
nych tego wyznania. Biskup Kuziem-
ski zdołał wyjednać dekret dla swojej 
sprawy i ostatecznie wyznaczono datę 
kasaty na 19 października 1869 roku. 
Zakonnicy bernardyńscy częściowo 
udali się zgodnie z nakazem do klasz-
toru w Paradyżu, natomiast inni zna-
leźli miejsce na parafiach. 

Zanim doszło do przejęcia ko-
ścioła i klasztoru dziekan zamojski 
Antoni Szydoczyński dokonał po-
działu mienia kościelnego między 
kościoły diecezji. Największy skarb, 
a mianowicie ołtarz z cudownym 
wizerunkiem św. Antoniego został 
zabrany do parafii Łabunie, gdzie 
w 1899 roku w wyniku pożaru uległ 
zniszczeniu.

Na miejsce Bernardynów przy-
byli duchowni uniccy, a później du-
chowni prawosławni i prawosław-
ne zakonnice.

Pobyt w Radecznicy duchownych 
wyznania prawosławnego przyczynił 
się do zmiany wewnętrznego wystro-
ju świątyni, której nadano wystrój bi-
zantyjskiej cerkwi, zaś na zewnątrz 
pojawiły się charakterystyczne dla 
tego obrządku kopuły.

Szczególną działalność rozwinę-
ły w Radecznicy zakonnice prawo-
sławne, które zostały tu sprowadzo-
ne w 1899 roku. Wtedy to m. in. wy-
budowano dwa nowe gmachy, zało-
żono ochronkę dla dzieci prawosław-
nych i seminarium nauczycielskie 
dla prawosławnych dziewcząt oraz 
założono warsztaty, z których naj-
słynniejszą była pracownia malarska. 

POWRÓT BERNARDYNÓW
Zmiany w Radecznicy dokonały 

się w 1915 roku. W wyniku wybuchu 
I wojny światowej i odwrotu wojsk 
rosyjskich w tymże 1915 roku Ra-
decznicę opuściły prawosławne sio-
stry zakonne wraz ze swoimi pod-
opiecznymi. Wtedy to na wniosek 
utworzonego Komitetu Obywatel-
skiego i polskich legionistów doko-
nano 13 czerwca 1916 roku rekon-
cyliacji kościoła. Stało się to oka-
zją do wielkiej manifestacji religij-
nej i narodowej. Opiekę nad kościo-
łem przejęli kapelani wojskowi, zaś 
w 1917 roku w budynkach szkol-
nych zorganizowano Schronisko dla 
Sierot Wojennych, nad którym opie-
kę do 1924 roku sprawowały siostry 
felicjanki.

Sprawa radecznickiego kościoła, 
klasztoru oraz innych budynków nie 
została jednak rozwiązana. W tym 
też czasie zawiązał się w Radecznicy 
Komitet Kościelno–Ludowy, który 

podjął starania o powrót zakonni-
ków bernardyńskich do Radecznicy. 
Podobne starania ze strony Bernar-
dynów podjął prowincjał o. Sergiusz 
Michna, a następnie już w wolnej Pol-
sce o. Metody Sikora. Ostatecznie bi-
skup lubelski Marian Fulman w 1919 
roku wyraził zgodę na powrót Ber-
nardynów do Radecznicy. Kościół zo-
stał przejęty 5 kwietnia, zaś urzędowe 
przekazanie klasztoru miało miejsce 
27 kwietnia 1919 roku.

Przebudowę kościoła rozpoczęto 
już w 1920 roku. W latach 1921–
1925 przebudowano cały dach ko-
ścioła, usuwając wszystkie prze-
róbki bizantyjskie oraz podniesio-
no wieże do wcześniejszej wysoko-
ści. Polichromię kościoła wykonał 
Karol Polityński ze Lwowa. Wtedy 
również otynkowano cały kościół. 
W 1931 roku wykonano nowy głów-
ny ołtarz i sprawiono nowy obraz 
św. Antoniego, który został poświę-
cony przez biskupa lubelskiego Ma-
riana Fulmana. W 1926 roku wy-
budowano obok kościoła obszerną 
kaplicę pod wezwaniem św. Fran-
ciszka ze składek III Zakonu. W la-
tach trzydziestych odnowiono kapli-
cę w Lasku św. Antoniego i kapli-
cę na Wodzie.

Wszelkie remonty w Radecznicy 
szły w parze z ogromnym zaanga-
żowaniem duszpasterskim. Sanktu-
arium odzyskało dawną świetność. 

Przybywający tu pielgrzymi zawsze 
mogli liczyć na dobrą obsługę dusz-
pasterską, zarówno na ambonie, jak 
i w konfesjonale. Przykładem tego jest 
rok 1931, kiedy do Radecznicy przy-
było ok. 100 tysięcy wiernych.

17 stycznia 1922 roku Bernar-
dyni otwarli przy klasztorze Kole-
gium Serafickie, szkołę dla chłop-
ców, kształcącą na potrzeby prowin-
cji w zakresie niższych klas Gimna-
zjum. W 1924 roku kolegium po-
siadało już cztery pełne klasy z pro-
gramem Gimnazjum klasycznego. 
W ciągu osiemnastu lat swego ist-
nienia przez szkołę przeszło 733 
chłopców, ukończyło ją 222, do za-
konu wstąpiło 138, a do kapłaństwa 
w zakonie doszło 82. 

Obok prowadzenia Gimnazjum 
i czynnego duszpasterstwa klasz-
tor był ośrodkiem życia kulturalne-
go i oświatowego dla całej okolicy. 
Tu odbywały się centralne uroczy-
stości w święta narodowe, tu pro-
wadzono bogatą bibliotekę i wy-
pożyczalnię książek, tu organizo-
wano odczyty i różne przedstawie-
nia. Wszystkie te poczynania zo-
stały przerwane wybuchem II woj-
ny światowej. 

DZISIEJSZA DZIAŁALNOŚĆ
Bezpośrednio po wyzwoleniu Ber-

nardyni podjęli swoją dawną dzia-
łalność. Odżyły dawne odpusty. Oj-
cowie obok duszpasterskiej posłu-
gi we własnym kościele podjęli pra-
ce misyjne i rekolekcyjne w innych 
kościołach, nie tylko w tych najbliż-
szych, lecz w całej okolicy. Dopro-
wadzono również do porządku ko-
ściół i klasztor oraz inne budynki 
częściowo zniszczone przez wojnę.

We wrześniu 1944 roku otwar-
to Gimnazjum koedukacyjne w po-
mieszczeniach dawnego Kolegium 
Serafickiego.

Ożywiona działalność Bernar-
dynów w Radecznicy została prze-
rwana 20 czerwca 1950 roku przez 
komunistyczne władze PRL. W wy-
niku represji uwięziono wszystkich 
członków klasztoru, zaś klasztor, 
budynki szkolne i gospodarcze zo-
stały przejęte przez zorganizowany 
tam szpital psychiatryczny. W ta-
kich okolicznościach zamarł całko-
wicie ruch pielgrzymkowy. Miesz-
kańcy Radecznicy i okolic bardzo 
rzadko przychodzili do zakonne-
go kościoła. 

Sytuacja zmieniła się w 1960 
roku, kiedy odzyskano część pię-
tra klasztoru, dzięki czemu mo-
gło w klasztorze podjąć pracę czte-
rech kapłanów i jeden brat. Sytu-
acja ta sprawiła, iż ojcowie mogli te-
raz szerzej rozwinąć duszpasterstwo 
w swoim kościele, podjąć katechiza-
cję dzieci w kilku wsiach oraz pra-
ce rekolekcyjno–misyjne w okolicy.

W latach 1966–1981 odno-
wiono kościół, poprawiono dachy, 
uporządkowano plac przy kościele. 
W 1981 roku odzyskano od szpita-
la dalszą część klasztoru oraz Lasek 
św. Antoniego, w który wykonano 
niezbędne prace porządkowe wraz 
z odnowieniem kaplic.

W tym też 1981 roku po raz 
pierwszy od 1950 roku przybyło 
do Radecznicy kilka tysięcy wier-
nych na obchody jubileuszu 750–le-
cia śmierci św. Antoniego.

Dnia 1 września 1981 roku bi-
skup lubelski Bolesław Pylak dokonał 

erygowania parafii w Radecznicy, 
w której skład weszło 8 wsi z parafii 
Mokrelipie. Parafia liczy około 2600 
wiernych. Dla lepszej obsługi wier-
nych w latach 1982–1985 na tere-
nie parafii wybudowano dwa kościo-
ły filialne, a mianowicie w Chłopko-
wie pod wezwaniem św. Jana z Du-
kli i w Podlesiu pod wezwaniem 
św. Szymona z Lipnicy. W ostat-
nich latach kościół wraz z kaplica-
mi został gruntownie odrestauro-
wany. Wszystkie prace zostały za-
kończone w pierwszej połowie 1995 
roku. Był to szczególny rok, bo ob-
chodzono jubileusz 800–lecia uro-
dzin św. Antoniego. Jednakże 30 
lipca tego roku wybuchł pożar, któ-
ry pochłonął cudowny obraz św. An-
toniego, polichromię kościoła, orga-
ny oraz inne sprzęty. Od razu przy-
stąpiono do prac remontowych, tak, 
iż 26 grudnia 1995 roku odrestau-
rowano prezbiterium kościoła, które 
poświęcił biskup zamojski Jan Śru-
twa. Nowy obraz św. Antoniego zo-
stał namalowany przez krakowskie-
go artystę malarza Stanisława Kuma-
lę. Poświęcenia polichromii dokona-
no 31 lipca 1996 roku.

Dzisiejsi Bernardyni oprócz pra-
cy duszpasterskiej i parafialnej oraz 
katechetycznej przy swoim koście-
le sanktuaryjnym, jak i w kościo-
łach filialnych – udzielają się rów-
nież w duszpasterstwie poza swoimi 
kościołami służąc pomocą w oko-
licznych parafiach, zarówno na am-
bonie, jak i w konfesjonale. 

W Roku Życia Konsekrowane-
go, który był obchodzony w Ko-
ściele powszechnym w 2015 roku 
– Sanktuarium Św. Antoniego Pa-
dewskiego w Radecznicy zostało 
przez Papieża Franciszka podnie-
sione do godności Bazyliki Mniej-
szej. Bazylika jest pierwszą w die-
cezji Zamojsko–Lubaczowskiej. De-
kret wydano 17 czerwca 2015 roku. 
Uroczysta proklamacja Bazyliki od-
była się 6 września 2015 roku pod 
przewodnictwem abpa Celestino 
Migliore – Nuncjusza Apostolskie-
go w Polsce i biskupa Mariana Roj-
ka ordynariusza zamojsko – luba-
czowskiego. 

Wspomnieć w tym miejscy trze-
ba, iż do rangi Bazyliki podnoszo-
ne są kościoły, które odznaczają 
się prężną działalnością duszpaster-
ską o znacznym zasięgu oddziały-
wania na wiernych. Takim właśnie 
miejscem jest bernardyńskie sank-
tuarium św. Antoniego w Radecz-
nicy, do którego przybywają piel-
grzymi nie tylko z Polski, lecz rów-
nież i z zagranicy.

W każdy wtorek roku o godz. 
8.00 sprawowana jest w Bazylice 
Msza św. do Świętego Antoniego 
połączona z odczytaniem próśb 

oraz śpiewem responsorium
„Jeśli szukasz cudów”.

 
KS. MAREK RUSECKI

Sanktuarium i Bazylika św. 
Antoniego
Klasztor OO. Bernardynów 
w Radecznicy
ul. Klasztorna 6
22-463 Radecznica
tel. 84 681 80 15
email: 
sanktuariumradecznica@wp.pl
www.radecznica.bernardyni.pl/
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„Początkiem, środkiem, zakończeniem rządź łaskawie, Chryste”. 
Na 450 – rocznicę śmierci, w Roku Świętego Stanisława Kostki.

J
est rok 1526. 
W trudnych 
i zawiłych oko-
l icznośc iach, 
umiera książę 

Janusz III – władca Ma-
zowsza. W kwietniu roz-
począł się w Warszawie 
sejm mazowiecki, który 
miał przesądzić o dal-
szych losach księstwa. 
Królem Polski jest Zyg-
munt I Stary August, 
a królową Bona z rodu 
Sforzów. Z woli króla, 
wiceregentem księstwa 
zostaje Feliks Brzeski, 
dotychczasowy wojewo-
da mazowiecki. Rozpo-
częła się walka politycz-
na o przyszłość Mazow-
sza. Król, królowa roz-
sądnymi działaniami, 
pragnęli przywrócić do-
bre imię po wcześniejszych wydarzeniach 
z książęcego dworu. Na objęcie Mazowsza szy-
kowali się prowadząc dyplomatyczne rozmo-
wy i podstępy Hohenzollernowie i Habsbur-
gowie. W 1529 roku księstwo zostało wcie-
lone do korony na mocy przywileju piotrkow-
skiego. Tym samym zakończyła się autonomia 
Mazowsza. Po 1537 roku nastąpiło złącze-
nie ziem mazowieckich z województw: płoc-
kiego, rawskiego i mazowieckiego. Posiadały 
wtedy dziesięć ziem, a te stanowiły dalszy po-
dział na powiaty. Województwo mazowieckie 
wysyłało w tym czasie na sejm walny, sześciu 
do ośmiu posłów. Z trzech województw, było 
to około dwunastu posłów.

Święty Stanisławie, miłością Boską zawsze 
pałający, módl się za nami,

Święty Stanisławie, gorliwy czcicielu Naj-
świętszego Sakramentu Ołtarza, módl się za 
nami…

W okresie poprzedzającym lata 50 – te XVI 
wieku rozwijały się folwarki królewskie z du-
żym areałem zasiewów zbóż: żyta i owsa. 
Na ziemiach mazowieckich uprawiano wino-
rośl oraz chmiel. Wydano rozporządzenia re-
gulacji wyrębu lasów ze względu na zbyt ob-
fity wyrąb drzew. Rejony ziem mazowieckich 
oprócz prac rolnych i leśnych stanowili, tak-
że rzemieślnicy: piwowarzy, piekarze, sukien-
nicy, krawcy. 

W tym czasie Przasnysz, jako trzecie mia-
sto Mazowsza wchodził w skład Ziemi Cie-
chanowskiej. Położony na „wielkim gościń-
cu” do Prus, słynął z jarmarków bydlęcych. 
W regionie wybudowano okazałe, gotyc-
kie kościoły w Gołyminie, Bogatem, Czerni-
cach. W 1545 roku Prymasem został Miko-
łaj III Dzierzgowski, dotychczasowy biskup 
kujawski, późniejszy przeciwnik małżeństwa 
Zygmunta Augusta z Barbara Radziwiłłówną, 
przychylny królowej Bonie. Prymas posiadał 
powinowactwo z rodziną Kryskich (ze stro-
ny matki Stanisława Kostki). W 1548 roku 
po śmierci króla Zygmunta Starego na tron 
królewski zasiadł syn – Zygmunt II August. 
W 1559 roku Prymasem został sekretarz 
Wielki Koronny, abp Jan VIII Przerębski. 
Ważną postacią dla całej Korony i Mazow-
sza za panowania królów był hetman Wielki 
Koronny Jan A. Tarnowski, bohater spod Or-
szy, Obertynu, Tarnopola.

Święty Stanisławie, ukochany synu Naj-
świętszej Maryi Panny, módl się za nami,

Święty Stanisławie, pobożny sługo Świętej 
Barbary, módl się za nami…

Jest grudzień 
1550 roku. Od kil-
ku miesięcy pa-
pieżem jest Juliusz 
III, na Węgrzech 
i w Siedmiogrodzie 
wprowadzono re-
formację, na począt-
ku grudnia odbyła 
się koronacja Bar-
bary Radziwiłłów-
ny, żony Zygmun-
ta Augusta. W pań-
stwie moskiewskim utworzono stałe oddzia-
ły wojskowe. W Czechach rządzi Ferdynand 
I, w Bawarii Albert V, a w Niemczech Karol V, 
we Francji Henryk II

W majątku Kostków w Rostkowie 4 km 
od Przasnysza, przychodzi na świat drugi syn 
– Stanisław. Ojciec Jan kasztelan zakroczym-
ski od 1564 roku, matka Małgorzata z Kry-
skich. Rodzina posiadała herb rodowy „Dąbro-
wa” (z pierwotnego nazwiska Rostkowskich). 

Powiat przasnyski, był licznie zamieszkały, 
licząc około siedem tysięcy rodzin szlachec-
kich. Miasto otrzymało królewski przywilej 
zwolnienia od cła, co dawało możliwość sprze-
daży tańszych produktów. Obfitość zbóż za-
pewniała dodatkowy zysk w postaci sprzeda-
ży ziarna do Gdańska. Dwór rodzinny Kost-
ków był zabudowaniem drewnianym. Rodzi-
na Stanisława wymieniana była jako zamoż-
na, ale nie równała się z najbogatszymi roda-
mi. Uposażeniem rodziny był folwark z liczną 
służbą oraz przyległe posiadłości. Dwór Rost-
kowski był wierny Kościołowi oraz jego nauce. 
W posiadłości znajdował się drewniany kośció-
łek nad którym pieczę sprawował ksiądz kape-
lan. We dworze odbywały się skromne uczty, 
przyjęcia gości. W latach narodzin Stanisła-
wa i w czasie jego młodości, wiara katolicka 
na Mazowszu przetrwała protestanckie ataki 
na wiernych Kościoła. Nuncjusz, protonota-
riusz apostolski Juliusz Rugierii mówił o licz-
nych napływach sekt heretyków z Niemiec oraz 
Italii. Polska w tym czasie według kard. Sta-
nisława Hozjusza, który cieszył się uznaniem 
dworu papieskiego „uchodziła za azyl herety-
ków”. W dalekiej linii rodzina Kostków wywo-
dziła się od Domarada z Karniowa, który miał 
dwóch synów: Piotra i Krystyna. Krystyn miał 
czterech synów m.in. Stanisława – marszałka 
na dworze książąt mazowieckich. Z późniejszej 
rodziny pochodzili Nawoj Rostkowski – rycerz 
z walczący Krzyżakami, Jakub – dziedzic, za-
łożyciel nowej linii rodziny Kostków, który no-
sił nazwiska: Kostka von Stangenberg lub de 
Rostków. Jakub Kostka otrzymał od króla Ka-
zimierza Jagiellończyka starostwo golubskie 
i kościerzyńskie. Kostkowie przez lata działają 
często na dworach królewskich, są wojskowy-
mi, naukowcami, duchownymi. Stanisław syn 
Jakuba był wojewodą pomorskim, chełmińskim 
oraz podskarbim ziem pruskich. Syn jego, Jan 
był kasztelanem gdańskim, a po ucieczce kró-
la Henryka Walezego, kandydatem do korony 
polskiej. Kostkowie pomorscy, jak np. Piotr 
był biskupem chełmińskim, a Jerzy wojewodą 
malborskim. Matka Stanisława Kostki – Mał-
gorzata pochodziła z mazowieckiego Drobi-
na (d. Drobnin), była córką Pawła wojewo-
dzina płockiego i Anny wojewodzianki płoc-
kiej. Brat Małgorzaty – Wojciech był podko-
morzym płockim, wysłannikiem królewskim 
do papieża, oraz cesarza Hiszpanii i Anglii. 

Stosunki rodzinne między odłamem rodziny 
Sztemberk, a Rostkowem, były stale utrzymy-
wane i przyjazne.

Święty Stanisławie, łaskawy obrońco kona-
jących , módl się za nami,

Święty Stanisławie, wybrana osobo Towarzy-
stwa Jezusowego, módl się za nami…

Chrzest Stanisława odbył się w kościele św. 
Wojciecha w Przasnyszu, który prawa miej-
skie otrzymał w 1413 roku. Chrztu udzielił ks. 
Hubert Maciej Komorowski wraz z ks. Alber-
tem Kurkiem (późniejszym świadkiem proce-
su beatyfikacyjnego). Ojcem chrzestnym, był 
Andrzej Radzanowski, który złożył dziecko 
po chrzcie przed Najświętszym Sakramentem 
i po wspólnej modlitwie rodzinnej, ofiarowali 
go Bogu. Parafię tą ufundował książę Janusz 
I Starszy. Spalony kościół został odbudowany 
przez proboszcza przasnyskiego Michała Boń-
czę Bonieckiego w 1485 roku.

Jedną z kaplic p.w. NMP ufundował Jan 
Kostka z Rostkowa – dziadek ochrzczone-
go Stanisława. 

Święty Stanisławie, wspaniałomyślny wzgar-
dzicielu świata , módl się za nami,

Święty Stanisławie, niewzruszona wśród 
prześladowania opoko, módl się za nami…

Dzieciństwo Stanisława Kostki upłynęło 
na nauce i wpajaniu przez rodziców najwięk-
szych wartości . Paweł, brat Stanisława wspo-
mina później: „rodzice chcieli, abyśmy byli wy-
chowani w wierze katolickiej, pouczeni w kato-
lickich dogmatach, a nie oddawali się żadnym 
rozkoszom. Postępowali z nami twardo i ostro, 
napędzali nas zawsze – i sami i przez domow-
ników – do wszelkiej pobożności, skromności 
i uczciwości, tak żeby nikt z otoczenia, z licz-
nej również służby nie mógł się na nas skarżyć 
o najmniejszą rzecz. Wszystkim, tak jak rodzi-
com, wolno było nas napominać, wszystkich, 
jak panów czciliśmy. Ten zewnętrzny rygor po-
łączony był z miłością.” Rodzice Stanisława 
byli osobami pobożnymi. Do wieku dwunastu 
lat Stanisław pozostawał pod bezpośrednim 
wychowaniem rodziców. Obok codziennego, 
domowego wychowania religijnego, Stanisław 
miał nauczyciela Jana Bilińskiego z Krakowa, 
absolwenta Akademii Krakowskiej. Kasztela-
nic Rostkowski wraz ze swoim bratem Pawłem, 
byli przez ostatni rok pobytu w miejscu uro-
dzenia, uczeni w obyczajach i dogłębnej nauce. 
Wspólna praca rodziców i pierwszego nauczy-
ciela wpajała ideały wiary katolickiej i polsko-
ści. Starszy brat wspomina: „gdy przy stole ro-
dzinnym siedzieliśmy razem i coś, według sposo-
bu świeckiego, było opowiedziane nieco za swo-
bodnie, najdroższy braciszek miał to w zwycza-
ju, że obróciwszy oczy do nieba, tracił przytom-
ność i jakby martwy spadłby pod stół z niebez-
pieczeństwem potłuczenia się, gdyby przez ko-
goś z siedzących nie został podtrzymany. Zna-
ne to było wszystkim domownikom i wszyscy 
się temu dziwili”. Z przasnyskich szkół, które 

zostały założone w 1555 roku przez bp An-
drzeja IV Noskowskiego, młodzieniec korzy-
stał cząstkowo, przez przekazywane nauki jed-
nego z bakałarzy (d. nauczyciela wiejskiego). 
Z tamtego okresu pochodzą nieliczne wspo-
mnienia o młodym Stanisławie – „dzieciątko 
ni w czym zmiękczenia, tylko w nabożeństwie, 
nie pokazywało y ukochania tylko w pobożno-
ści”. Jeden z naocznych świadków wspomi-
na: „młody kasztelanic był poważny, pobożny, 
skromny, obyczajny. Już wtedy wydawał się być 
miejscem schronienia prawie wszystkich cnót”.

Święty Stanisławie, jaśniejące zwierciadło 
nabożeństwa, módl się za nami,

Święty Stanisławie, 
doskonały wzorze po-
słuszeństwa, módl się 
za nami…

 Na początku lipca 
1564 roku, w czterna-
stym roku życia bra-
cia Stanisław i starszy 
Paweł, wraz z Janem 
Bilińskim opuszczają 
Rostkowo, udając się 
przez Kraków (w któ-
rym od pięciu lat prze-
stał rezydować król Zygmunt II August), 
Oświęcim (który jako księstwo oświęcimskie 
wcielono do Korony Polskiej), czeski Ołomu-
niec (który oczekiwał na zakon Jezuitów, ma-
jących przeprowadzić rekatolizację miasta) 
do Wiednia. Celem piętnastodniowej podróży 
był konwikt Towarzystwa Jezusowego. W szko-
le młodzieńcy zostali umieszczeni na dworze 
cesarskim. Collegium Nobilium przeznaczone 
było dla synów stanu rycerskiego. Zakon Je-
zuitów został sprowadzony do naddunajskie-
go miasta za przyczyną cesarza Ferdynanda I, 
który widząc zagrożenie protestantyzmu pra-
gnął wzmocnić pozycję wiary katolickiej. To-
warzystwo Jezusowe zostało założone przez 
Ignacego Loyolę (późniejszego świętego). Za-
twierdzenie reguł nastąpiło w 1540 roku i zo-
stało podpisane przez papieża Pawła III (któ-
ry ekskomunikował króla Henryka VIII). To-
warzystwo założyło główny cel w krzewieniu 
nauki gimnazjalnej i uniwersyteckiej. Renoma 
szkolnictwa zakonników, martwiła szczegól-
nie protestantów, którzy zaczęli posyłać swo-
ich synów do katolickich szkół. Główną za-
sadą szkolnictwa zakonnego było „dobro im 
bardziej powszechne, tym więcej boskie”. Je-
zuickie szkoły słynęły w całej Europie. Przy-
jazd do Wiednia zbiegł się z dzień wcześniej-
szą śmiercią cesarza Ferdynanda I Habsburga 
(wielkiego protektora Jezuitów). 

Nowy cesarz Maksymilian II Habsburg (syn 
Ferdynanda I Habsburga i Anny Jagiellonki, 
córki Władysława II Jagiellończyka) z jawną 
chęcią wzmocnienia protestantyzmu, utrudniał 
działanie Jezuitom. Po ośmiu miesiącach na-
uki w konwikcie, odebrano prawo do dalsze-
go zamieszkiwania uczniom. Stanisław prze-
niósł się do domu luteranina, senatora Kim-
berkera. Oprócz braci Kostków, nauczycie-
la i opiekuna Bilińskiego, zamieszkiwało tam 
kilku innych Polaków m. in. Bernard Macie-
jowski (późniejszy arcybiskup i Prymas Pol-
ski). Posługi przy przybyszach z Polski spra-
wowali zatrudnieni służący. Niestety warunki 
do modlitwy w tym domu, zmuszały Stanisła-
wa do nocnych wyjść do pobliskiego kościoła. 
Tu, za sprawą szczególnego oddania się Ma-
ryi, codziennie modlił się na hebanowym ró-
żańcu, oraz z własną książeczką „Mariale”. Po-
wstały następne kolegia jezuickie w Czechach, 
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       KAROLA W

na Węgrzech i w Bawarii. Nauka zajęła Stani-
sławowi trzy lata. Wzmocnił się w gramatyce 
i naukach wyzwolonych. Początkowo należał 
do słabszej grupy uczniów. Pobożność i umiar-
kowanie, szybko przyniosły wyniki. Już na dru-
gim roku należał do najlepszych uczniów. Re-
gulamin wymagał od uczniów nie tylko wła-
ściwej chęci zdobywania wiedzy, ale zdoby-
wania obyczajowości i pobożności. Służenie 
do Mszy św., codzienna modlitwa przed Naj-
świętszym Sakramentem, kult do Matki Bożej, 
czyniło powolne lecz skuteczne dążenie do in-
nego życia. W czasie wiedeńskiej nauki, Stani-
sław przystąpił do Sodalicji Mariańskiej oraz 
kongregacji św. Barbary (którą po Najświęt-
szej Maryj Pannie, czcił najgoręcej).

Profesorem w klasie nauk wyzwolonych był 
Albert Tobolski (późniejszy zakonnik, opiekun 
biednych w Poznaniu). Urodzony w Ujeździe, 
jedenaście lat starszy od Stanisława. Zimę 
z 1564 – 65 rok spędzili razem zamieszkując 
w jednym mieszkaniu. Pomimo różnicy wieku 
nastąpiło zaprzyjaźnienie. Spowiednikiem Sta-
nisława, był o. Donio, prefekt studiów, a wy-
chowawcą o. Teodor Buys (późniejszy pro-
wincjał Górnych Niemiec). W domu Kimber-
kera – luteranina dochodziło często do sprze-
czek braci. Starszemu wtórował w utarczkach 
z młodszym Stanisławem – Biliński. Z racji 
nieukrywanej, głębokiej wiary, nazywali Sta-
nisława – „jezuitą”. Sytuacja zaostrzyła się 
po wyznaniu przez Stanisława, chęci wstąpie-
nia do zakonu. Młodzieniec prowadził asce-
tyczny tryb życia, co też przyniosło mu dodat-
kowe upokorzenia i drwiny. W grudniu 1566 
roku szesnastoletni Stanisław ciężko zacho-
rował, wyczerpując swoje siły po ustawicz-
nej obronie własnych ideałów, przed zacie-
kłym otoczeniem. Podczas choroby stan zdro-
wia Stanisława, był na tyle groźny, że bardzo 
obawiano się o jego przeżycie. Cudowny po-
wrót do zdrowia (z relacji świadków) zawdzię-
cza wstawiennictwu Matki Bożej, którą ujrzał 
wraz z Dzieciątkiem Jezus. Syn Boży wskazał 
mu wtedy dalszy cel ziemskiego życia – wstą-
pienie do Towarzystwa Jezusowego.

Święty Stanisławie, mistrzu skromności 
i świątobliwości, módl się za nami,

Święty Stanisławie, piękny kwiecie czysto-
ści, módl się za nami…

Wstąpienie do Jezuitów dojrzewało w my-
ślach i duszy młodego, rostkowskiego ucznia 
od dłuższego czasu. Pogłębiająca się nieprzy-
jazna atmosfera środowiska szkolnego, pra-
gnienie wstąpienia do zakonu – to wszystko 

pociągnęło go, do podjęcia życiowej decy-
zji. Zwrócił się do ojców zakonu z prośbą 
o przyjęcie w szeregi Towarzystwa Jezusowe-
go. Wśród najbliższych nastąpiło oburzenie 
i brak akceptacji. Z największym bólem przy-
jął dezaprobatę ze strony ojca, brata Pawła 
i wychowawcy Bilińskiego. Sytuacja ogólnej 
niechęci doprowadziła go, do „szalonej eks-
tazy miłości” – Stwórcy i Jego dzieła. Zbli-
żał się czas powrotu do Ojczyzny. Brat Paweł 
z Bilińskim wydali ucztę pożegnalną 10 sierp-
nia 1567 roku, w niedzielę po porannej Mszy 
św. Wtedy Stanisław podjął decyzję ucieczki 
z Wiednia. Broniący się po pochopnych decy-
zjach wiedeńscy ojcowie, którzy wydali wielo-
krotną, odmowę przyjęcia do zakonu – pisali 
później…”pewien młody Polak, szlachetny ro-
dem, lecz szlachetniejszy swą cnotą, lata nale-
gał u naszych w Wiedniu o przyjęcie do zakonu, 
zawsze jednak spotykał się ze stanowczą odmo-
wą, ponieważ nie wyszło by to na dobre, gdy-
by mógł zostać przyjęty bez zgody rodziców, lecz 
również z innych przyczyn. Był on, wielkim przy-
kładem stałości i pobożności; wszystkim drogi, 
nikomu nie przykry, chłopiec wiekiem, mąż roz-
tropnością, duchem wielki i wyniosły. Słuchał 
codziennie dwu Mszy św., częściej aniżeli inni 
zarówno spowiadał się, jak i Ciało Chrystuso-
we przyjmował, dłużej się modlił. Również le-
gatowi papieskiemu poddawał sugestie, by na-
szych do tego nakłonił. Lecz wszystko na próż-
no”…W czasie wiedeńskiego pobytu Stani-
sław powiedział… „Do wyższych rzeczy jestem 
stworzony i dla nich winienem żyć’’… Ad ma-
iora natus sum.

Ucieczkę Stanisława, poprzedziła potajem-
na rozmowa z o. Franciszkiem Antonio, któ-
ry wręczył mu list polecający do o. Franciszka 
Borgiasza (późniejszego świętego z rodu Bor-
giów, współtwórcę Papieskiego Uniwersyte-
tu Gregoriańskiego) trzeciego generała zako-
nu. Stanisław przebrany w ubogie szaty, nie 
bez żalu opuszczał nowo fortyfikowany Wie-
deń. Pozostawił list do brata Pawła i Bilińskie-
go, w którym uzasadnia swoją decyzję i pro-
si o pożegnanie swoich ukochanych rodziców. 
Następnego dnia, brat z opiekunem Bilińskim 
zorganizowali pościg. Udali się w niewłaści-
wym kierunku tj. w okolice Lublany (która była 
ważnym ośrodkiem reformacji). Kierunek wy-
prawy Stanisława był odwrotny – rejon Augs-
burga (gdzie po osiemdziesięciu latach reak-
tywowano arcybiskupstwo). Dalsze próby po-
szukiwania przez brata nie dały żadnego rezul-
tatu. Cudowne zdarzenia, które opisał służący 

Wawrzyniec Pacyfik nie sprzyjały odciągnięcia 
Stanisława od życiowego celu. W Augsbur-
gu nie zastawszy prowincjała Górnych Nie-
miec, udał się za nim do Dylingi nad Duna-
jem w Bawarii. Tamtejsze kolegium przecho-
dziło w 1567 roku wewnętrzny kryzys. Po kil-
ku dniach pobytu w kolegium o. Piotr Kani-
zjusz (późniejszy święty, doktor Kościoła) wy-
posażył Stanisława w opinię i list polecający 
do rzymskiego kolegium z prośbą o audiencję 
u generała zakonu. Zaczęła się długa, trudna, 
miesięczna, piesza podróż do Rzymu przez 
Trydent, Padwę, Bolonię, Florencję. W trak-
cie podróży Stanisław napisał list do rodziców. 
Do Wiecznego Miasta przybył 25 październi-
ka 1567 roku wraz z dwoma młodymi jezuita-
mi: Genueńczykiem i Rainerem Fabrycjuszem. 
W tym czasie papieżem kościoła katolickie-
go był Pius V (późniejszy święty), generałem 
zakonu TJ, o. Franciszek Borgiasz, który stał 
na czele zakonu od 1565 roku. Rzym w tym 
czasie w wyniku nasilenia się protestantyzmu 
– utrzymał wiarę i stał się silniejszy. 

Święty Stanisławie, gorliwy w dopełnianiu 
powołania Boskiego , módl się za nami,

Święty Stanisławie, zwycięzco własnych 
zmysłów, módl się za nami…

Dwudziestego ósmego października 1567 
roku Stanisław Kostka z Rostkowa, został 
przyjęty do Domu Profesorów del Gesu na tzw. 
„drugą próbę”. Z początkiem stycznia 1568 
roku, został wyznaczony do odbycia rekolek-
cji wraz ze spowiedzią generalną z całego ży-
cia u o. Alfonsa Ruiza. Po ukończeniu rekolek-
cji otrzymał od ojca list, w którym nawoływał 
do opamiętania, szybkiego powrotu i uświa-
domienia sobie czynów, których dokonał. 
Stanisław odpisując z wielkim bólem, stwier-
dził, że Bóg dał mu łaskę powołania do ży-
cia w czystości. W czasie późniejszego, krót-
kiego nowicjatu złożył śluby zakonne: ubó-
stwa, czystości i posłuszeństwa. Było to jede-
naście lat po śmierci wielkiego, hiszpańskiego 

duchownego Ignacego Loyoly, niezapomnia-
nego twórcy, wielkiego ducha i cnoty zakon-
nika…”tak dom nowicjatu na Kwirynale, jak 
i inne rzymskie domy Towarzystwa, pełne były 
ojców, któ-
rzy wyszli spod 
bezpośredniego 
kierownictwa 
św. Ignacego; 
była to wybra-
na elita wiel-
kich umy-
słów i wiel-
kich serc”… 
Do końca 
grudnia 1567 
roku, polscy 
n o w i c j u s z e 
zamieszkiwali 
w Domu Profesorskim. W 1568 roku Stani-
sław Kostka, Stanisław Warszewicki i Jan Ko-
ziegłowski zostali przeniesieni do nowicjatu 
przy kościele św. Andrzeja. Wcześniej w 1565 
roku o. Franciszek, wg. wspomnień o. Piotra 
Skargi (późniejszego rektora kolegium jezu-
itów w Wilnie, nadwornego kaznodziei królew-
skiego) wypatrzył specjalny dom na potrzeby 
nowicjuszy. Stanowił on dobra rodowe ksią-
żąt Collona. Posiadłość z ogrodami w sierpniu 
1566 roku po przebudowie została oddana no-
wicjuszom… „inny świat, w którym Stanisław 
miał odtąd prowadzić życie, nie przedstawiał 
od strony zewnętrznej żadnych cech nadzwy-
czajnych. Wzgląd na większe możliwości służ-
by Bogu był tutaj racją wiążącą”… 

Reguły i zasady zachowania w nowicja-
cie oraz zakonie były sprecyzowane. Poranna 
pobudka, półgodzinny czas na przygotowa-
nie osobiste, sprzątanie łóżek i izb, jednogo-
dzinne rozmyślanie, słuchanie Mszy św. Na-
stępnie był czas wykładów o regułach i kon-
stytucjach. Później następowało powtórzenie 
materiału lub indywidualne rozmowy z ma-
gistrem. Przed obiadem był czas na rachu-
nek sumienia. Po obiedzie następował go-
dzinny odpoczynek. Dalszą część dnia wy-
pełniała praca fizyczna, modlitwa, ćwicze-
nia w głoszeniu kazań. Do czasu kolacji od-
bywała się powtórnie praca fizyczna, czyta-
nia oraz półgodzinna modlitwa. Po kolacji go-
dzina odpoczynku, modlitwa i rachunek su-
mienia. Wreszcie po pracowitym dniu nastę-
pował nocny spoczynek.

Dokończenie na str. 12
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„Początkiem, środkiem, zakończeniem rządź łaskawie, Chryste”. 
Na 450 – rocznicę śmierci, w Roku Świętego Stanisława Kostki.

Poza wyznaczoną regułą dnia – nowicjusze 
pielgrzymowali do świętych miejsc, pracowali 
w szpitalach, wykonywali pracę nauczania wia-
ry katolickiej. Najbliższym otoczeniem Stani-
sława, był jego bezpośredni przełożony oraz 
nowicjusze: Stanisław Warszewicki h. Kusza-
ba (późniejszy wysłannik papieski i spowied-
nik królewski) i Rudolf Acquaviva (później-
szy błogosławiony misjonarz, umęczony w In-
diach). Z bratem zakonnym Stefanem Augu-
stinim uczył się języka włoskiego…”wśród ko-
legów, bliższych mu ideowo, Stanisław posia-
dał oddanych sobie przyjaciół, których wtajem-
niczał w najgłębsze swe pragnienia, a środowi-
sko jezuickie zawsze było mu bliskie…Stani-
sław Kostka nie tylko sam ze swej strony uwa-
żał innych za aniołów i uprzedzająco wyczuwał 
ich upodobania, lecz i inni również nawzajem 
otaczali go sympatią…jak w Wiedniu cały kon-
wikt, tak w Rzymie cały nowicjat kochał świę-
tego Polaka. Wszyscy byli jego przyjaciółmi”…

Święty Stanisławie, któryś świętej ze chrztu 
niewinności aż do śmierci dochował, módl się 
za nami,

Święty Stanisławie, którego aniołowie nie-
biescy Ciałem Najświętszym karmili, módl się 
za nami…

 W niedzielę 10 sierpnia 1568 roku w dniu 
św. Wawrzyńca, rok po wyjeździe z Wiednia, 
Stanisław zachorował na malarię. W swojej 
świadomej modlitwie prosił Najświętszą Ma-
ryję Pannę, aby w Jej święto Wniebowzięcia, 
mógł być w Królestwie Jej Syna.

Stanisław Kostka, chluba polskiego Naro-
du, nowicjuszy jezuickich, wierny syn Kościo-
ła, bezgranicznie oddany służbie Bogu – od-
szedł do Pana o godzinie trzeciej nad ranem 
15 sierpnia w Wniebowzięcie NMP 1568 Roku 
Pańskiego w Rzymie, w kaplicy kościoła św. 
Andrzeja na Kwirynale, mając w ręku krzyż, 
obraz Matki Bożej, przyjąwszy wcześniej Ko-
munię św. i Sakrament Chorych. 

…„W komnacie, gdzie Stanisław święty za-
snął w Bogu, na miejscu łoża Jego stoi grób 
z marmuru –Taki, że widz niechcący wstrzymu-
je się w progu, Myśląc, iż Święty we śnie zwrócił 
twarz do muru, I rannych dzwonów echa w po-
wietrzu dochodzi, I wstać chce – i po pierwszy 
raz człowieka zwodzi! – Nad łożem tym i gro-
bem śweci wizerunek królowej – Nieba, która 
ze świętych chórem schodzi I tron opuszcza, nę-
dzy śpiesząc na ratunek. – Palm wiele, kwia-
tów wiele aniołowie niosą, Skrzydłami ram lub 

z nogą występując bosą. Gdzie zaś z dołu ob-
raz kończy się, ku stronie, W którą Stanisław 
Kostka blade zwracał skronie. Jeszcze na ram 
złoceniu róża jedna świeci: Niby, że po obrazu 
skończywszy się płótnie, Upaść ma, jak ostatni 
dźwięk, gdy składasz lutnię I nie zleciała do-
tąd na ziemię – i leci”…wiersz Cypriana Ka-
mila Norwida

W wiedeńskim konwikcie, rzymskim nowi-
cjacie z bólem i w głębokiej modlitwie, trwano 
po śmierci swojego brata. Wystawiona trum-
na, obłożona była kwiatami, na co zezwolo-
no po raz pierwszy w historii zakonu. Na czas 
obrzędów pogrzebowych z woli ojca, przybył 
do Rzymu, brat Paweł. Kiedy zobaczył rze-
sze czcicieli Stanisława… doznał nawrócenia.

Święty Stanisławie, któremu Maryja Dziecię 
Jezus na ręku złożyła, módl się za nami,

Święty Stanisławie, któryś nieprzyjaciela 
dusz znakiem krzyża św. odpędził, módl się za 
nami…

Kult  wobec 
świętości Stani-
sława Kostki zro-
dził się …”zanim 
pozwolono zawie-
sić lampę płonącą 
przy grobie Stanisła-
wa w Rzymie, wtedy 
to, modlono się już 
do niego”… 

W dwa lata 
po śmierci, otwar-
to trumnę. Inicjato-
rem był wyświęco-
ny 2 czerwca 1568 roku o. Rudolf Acquaviva, 
który w szczególny sposób odznaczał się mo-
dlitwą do zmarłego współbrata.

Pragnieniem, było pobranie czaszki zmar-
łego i przeniesienie jej do auli nowicjuszów…” 
z zapalonymi świecami udano się do grobu. Brat 
zakonny, któremu powierzono wyjęcie z trumny 
czaszki Świętego zastał ciało nie zepsute. Gdy 
wyszedł oszołomiony z podziemi, prawie nic in-
nego nie zdołał wypowiedzieć oprócz słów: Naj-
drożsi bracia, jest wszystek cały… jest wszystek 
cały – charissimi fratelli, e tutto intiero, e tut-
to intiero”…

Życie cnót Stanisława rosło i rozwijało się 
w Kościele powszechnym. Cała rzesza mając 
zaszczyt, ziemskiego obcowania ze Stanisła-
wem była przekonana o Jego świętości. Oj-
ciec Fazio przełożony z rzymskiego nowicjatu 
powiedział: …”Jakby anioł z nieba – como un 
angel del cielo”…

W latach 1602 – 1604 papież Klemens VII 
(który pochodził z rodu Medyceuszy) zezwolił 
na kult. W 1605 roku, papież Paweł V zezwo-
lił na umieszczenie w ołtarzu kościoła św. An-
drzeja, portretu zmarłego. Beatyfikacja Stani-
sława Kostki odbyła się w 1606 roku w Rzy-
mie, za papieża Pawła V (który kanonizował 
Karola Boromeusza). W 1670 roku papież 
Klemens X (który wspierał finansowo Jana III 
Sobieskiego) zezwolił na odprawianie Mszy 
św. o błogosławionym każdego 13 listopada. 
W późniejszym krakowskim procesie kanoni-
zacyjnym, zaproszeni świadkowie pod przy-
sięgą składali zeznania dotyczące osoby Sta-
nisława Kostki z Rostkowa. Wśród pytań, któ-
re zadawano ojcom jezuitom są zdania: …„czy 
świadek znał Stanisława Kostkę…a może przy-
najmniej z powszechnego przekonania lub wie-
ści słyszał, że on w pewnym określonym miej-
scu istniał i mieszkał; czy wie lub zaznajomił 
się, jako z rzeczą publicznie wiadomą i znaną, 
że prowadził on życie czyste, obce wszelkiej nie-
czystości i za takiego uchodził; czy wie lub za-
znajomił się, jako z rzeczą publicznie wiadomą 
i znaną, że wzmiankowany Stanisław w obec-
ności św. Barbary otrzymał z rąk aniołów Naj-
świętszą Eucharystię i że po raz drugi przyjął 
Komunię św. z ręki jednego anioła”… 

Papież Klemens XI ( który ustanowił święto 
Niepokalanego Poczęcia NMP) w 1714 roku 
wydał dekret kanonizacyjny, a aktu kanoniza-
cji poprzez bullę „Cum Christi voce” dokonał 
papież Benedykt XIII (który od 2004 roku jest 
sługą Bożym) w dniu 31 grudnia 1726 roku 
w Rzymie. 

Święty Stanisławie, któryś godzinę śmierci 
swej przepowiedział, módl się za nami,

Święty Stanisławie, którego sława wielkiej 
świątobliwości słynie po całym świecie, módl 
się za nami…

Los rodziny Kostków, był chwilami trud-
ny, bolesny, ale też 
chwalebny i radosny 
na przyszłe pokole-
nia. Brat Paweł zo-
stał chorążym cie-
chanowskim. Był 
świadkiem w pro-
cesie beatyfikacyj-
nym. W 1586 roku 
na podstawie pozwo-
lenia papieża Sykstu-
sa V (który wspierał 
polskich królów: Ba-
torego i Zygmunta 
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Pierwszorzędny dezodorant!
Super Deo jest niewielki,  
ale ma ogromną moc !
Firma Reutter poleca doskonały dezodorant z krystalicznej skały.  

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

Skutecznie eliminuje przykry zapach potu.

Super Deo to wypróbowany 

oryginalny dezodorant!

Firma REUTTER GmbH/ Niemcy

Uwaga! – Nie zostawia plam!

Testowany dermatologicznie.

Cena: ok. 17 zł

Dobry wybór!
Cukierki Aloesowe z Trawą 
Cytrynową renomowanej 
fi rmy Reutter zawierają 
naturalny ekstrakt z aloesu 
i olejek trawy cytrynowej.

To idealne połączenie 
polecane przy obniżonej 
odporności, do wspierania 
przewodu pokarmowego, 
wspomagania pamięci 
i koncentracji. Dostępne 
w aptekach i zielarniach. 

Cena 7,90 zł.

III Wazę), ufundował klasztor i kościół ojcom 
Pasjonistom w Przasnyszu. Wojciech i Mikołaj 
umarli za młodu. Zmarła także młodsza siostra 
Anna. Matka po późniejszej stracie bliskich po-
została w modlitwie…”matka tego błogosławio-
nego była niewiastą bardzo pobożną, oszczędną 
w słowach. Codziennie na swym dworze zamyka-
ła się w mieszkaniu na jedną lub drugą godzinę, 
aby oddać się modlitwie, tak, że nikomu – nawet 
spowiednikowi – nie wolno było iść do niej, za-
nim drzwi nie zostały otwarte”… Zmarła rodzi-
na została pochowana w kościele parafialnym 
w Przasnyszu w kaplicy Kostków.

Święty Stanisławie, któryś Ojczyznę swoją 
z różnych przygód i niebezpieczeństw wyrato-
wał, módl się za nami,

Święty Stanisławie, opiekunie młodzieży nie-
winnej, módl się za nami…

 Liturgiczne święto w kościele katolickim 
obchodzone jest od 13 listopada 1670 roku 
na które wydał zezwolenie papież Klemens 
X. Wcześniej w sierpniu tegoż roku na prośbę 
Prymasa Polski abp Mikołaja J. Prażmowskie-
go (elektora królewskiego), ogłosił patronem 
Polski i Litwy. Świętemu przypisuje się orę-
downictwo nad zwycięstwem odniesionym nad 
Turkami pod Chocimiem w 1673 roku, oraz 
wcześniej pod Beresteczkiem w 1651 roku. 
Do rzymskiego grobu świętego pielgrzymowali 
papieże Jan XXIII w 1962 roku, oraz Jan Paweł 
II w 1988 roku. W Polsce obecnie wspomnie-
nie jest obchodzone 18 września, po reformie 
liturgicznej Soboru Watykańskiego II z 1969 
roku, zatwierdzonego przez papieża Pawła 
VI. Św. Stanisław Kostka jest od 1961 roku 
głównym patronem Polski oraz m.in. archidie-
cezji warszawskiej, łódzkiej, diecezji płockiej, 
miast: Warszawy, Gniezna, Poznania. Patro-
nuje szkołom, organizacjom katolickim, tak-
że poza granicami Polski. Jest patronem mło-
dzieży. Do najbardziej znanych kościołów pod 
wezwaniem świętego zalicza się: rostkowskie 
sanktuarium, łódzką katedrę, warszawski ko-
ściół parafialny z grobem bł. Ks. Jerzego Po-
piełuszki oraz w Nowym Jorku. 

Pisząc ten artykuł o Świętym Stanisławie 
Kostce, chciałbym pozdrowić szczególnie pa-
rafian z tytularnych kościołów: z Rostkowa, 
Pozedrza, Złejwsi Wielkiej, Hrubieszowa, 
Smardzewa, Okuniewa, Żeber Perosów, Bo-
dzechowa, Birczy, Kacic, Piły, Wałdowa, Chle-
bowa, Mrokowa, Krakowa i wszystkich pozo-
stałych w naszej Ojczyźnie.

Święty Stanisławie, mężny siebie samego 
zwycięzco, módl się za nami,

Święty Stanisławie, dzielny pogromco du-
chów piekielnych, módl się za nami…

 DARIUSZ STARKO

Na  zdjęciach wg. kolejności: królowa Bona, król Zygmunt 

I  Stary August, mapa ziemi ciechanowskiej z  powiatem 

przasnyskim, świadectwo o  chrzcie Stanisława 

w  Przasnyszu, portret Stanisława Kostki (org. 24x16 

cm), kolegium jezuitów w  Dylindze, portret z  Galerii 

Lanckorońskich z  Wiednia, maska pośmiertna Stanisława 

Kostki wykonana przez o. Stanisława Borgiasza, najstarsze 

druki wydane w  Polsce o  św. Stanisławie Kostce. Tytuł 

artykułu zaczerpnięty jest z  myśli Św. Stanisława Kostki 

z  kodeksu Konstytucji TJ. Zdjęcia, fragmenty wspomnień, 

oraz podstawa opisu skł ada się z „IV Wieków Mazowsza”, 

„Św. Stanisława Kostki” ks. J. Majkowskiego, a  także 

własnych prac poznawczych, zdobytych materiałów oraz 

treści własnej wykonanej przez autora wystawy: „Na 450 

– rocznicę urodzin Św. Stanisława Kostki”, prezentowanej 

w żoliborskim kościele parafi alnym. Wykorzystany został 

fragment „Litanii do Św. Stanisława Kostki”.
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R
ekolekcje, prowadzo-
ne od 16 lat w Za-
borówcu, pogłębio-
ne przez post Da-
niela ( Dn 1,12–13), 

są sprawdzoną formą prostej, 
naturalnej terapii, prowadzą-
cej do zdrowia duszy i ciała.

Niezdrowy styl życia, ano-
malie żywieniowe, ignoro-
wanie profilaktyki zdrowia, 
zaniedbane relacje z Bo-
giem prowadzą nieuchron-
nie do utraty zdrowia fizycz-
nego, psychicznego i ducho-
wego a szczególnie do nasi-
lenia tzw. chorób cywilizacyj-
nych (m.in. choroby układu 
krążenia, cukrzycy, grzybi-
cy, skazy moczanowej, cho-
rób zwyrodnieniowych, za-
palnych, alergicznych itp.). 
Stanowią one trudny problem 
medyczny i społeczny w skali 
globalnej. Najczęściej pierw-
sze symptomy tych chorób 
są mało dokuczliwe i lekcewa-
żone. Ujawniają się po latach 
trwania, gdy stają się przewle-
kłe, trudne do leczenia a układ 
odpornościowy nie radzi sobie 
z nimi. Mają często charakter 
zwyrodnieniowy, zapalny, no-
wotworowy – są źródłem dys-
komfortu życiowego, cierpie-
nia, prowadzą do niedołęstwa 
i przedwczesnej śmierci. 

Ratunkiem może okazać 
się proponowany przez nas 
post, czyli świadoma, dobro-
wolna, okresowa wstrzemięź-
liwość pokarmowa, wsparta 
motywacją religijną.

Wieloletnie doświadcze-
nia potwierdzają jego leczni-
czą skuteczność. Post Daniela 
nie jest sposobem codzienne-
go odżywiania, lecz 10–dnio-
wą kuracją leczniczą (w sytu-
acjach uzasadnionych, prze-
dłużoną nawet do 6 tygodni). 
Polega na spożywaniu wy-
łącznie warzyw w postaci su-
rówek, kiszonek, warzyw go-
towanych, parowanych, zup 
warzywnych, wywarów, so-
ków, przypraw ziołowych (bez 
tłuszczu, cukru, białka, wę-
glowodanów).

Nie przestajemy się od-
żywiać, lecz odżywiamy się 
inaczej.

Potrawy warzywne zmu-
szają organizm do odżywia-
nia endogennego (wewnętrz-
nego), tzn. organizm pozba-
wiony tłuszczu, cukru, białka, 
węglowodanów szuka źródeł 
energii w niepotrzebnych za-
pasach tkanki tłuszczowej, de-
pozytach białkowych, w nad-
miarze cholesterolu, zwyrod-
niałych tkankach, złogach, 
toksynach itp. Rozpoczyna się 
proces autolizy, ustępuje głód 
i pojawia się sytość. Po kilku 
dniach ustępują tzw. kryzy-
sy ozdrowieńcze i pojawia się 
lepszy nastrój, więcej energii, 
lepsza wydolność narządów 

wewnętrznych, lepsza rucho-
mość i sprawność ogólna.

Do tych korzyści przyczynia 
się proces oczyszczania i od-
kwaszania organizmu, wspo-
magany piciem odpowiednich 
herbat ziołowych i wody oraz 
różne formy ruchu (gimnasty-
ka, spacery, przyrządy fitness).

Post warzywny podno-
si odporność organizmu, 
wzmacnia pracę serca, po-
woduje spadek wagi, popra-
wia parametry ciśnienia, cu-
kru, cholesterolu a także ob-
ficie nasyca organizm witami-
nami, minerałami, enzymami, 
antyoksydantami itp.

Chcąc utrzymać uzyskaną 
poprawę zdrowia fizycznego, 
nie należy wracać do starych, 
zgubnych nawyków żywienio-
wych, lecz do pełnowartościo-
wego, naturalnego żywienia, 
praktyk postnych i zdrowego 
stylu życia.

Zintegrowana osobowość 
człowieka przejawia się w jed-
ności ducha, duszy i ciała. Za-
tem Post Daniela ratuje nie 
tylko zdrowie fizyczne, owo-
cuje również pogłębieniem ży-
cia duchowego. Przed pod ję-
ciem po stu, wzbudzając inten-
cję, warto pro sić Boga o łaskę 
ra do snego prze ży wa nia po stu, 

o wy trwa łość, cier pli wość, po-
korę. Post bez mo dli twy, ofia-
ry, wy rze cze nia, wy ci sze nia 
jest nie moż liwy; prze ro dzi się 
w dietę lub gło dówkę i nie 
przy nie sie efek tów du cho-
wych, a efekty fi zyczne mogą 
być po ło wiczne. Post prze ży-
wany wła ści wie wzbu dza re-
flek sję nad życiem, po głę bia 
re la cje z Pa nem Bo giem, bu-
dzi sza cu nek do po ży wie nia 
jako daru Bo żego, zro zu mie-
nie lu dzi gło du ją cych i chęć 
nie sie nia im po mocy oraz po-
zwala po now nie na brać zdro-
wego umiaru na wielu płasz-
czy znach na szego życia.

Powraca radość, uśmiech, 
ustępuje smutek, rodzi się 
nadzieja, ład i pokój we-
wnętrzny.

W naszym Domu Reko-
lekcyjnym zostały stworzone 
właściwe warunki do podję-
cia Postu Daniela.

Zapewniamy opiekę me-
dyczną (konsultacje, porady, 
pomiary), gimnastykę, space-
ry, fitness, pogadanki nt. po-
stu, zdrowego żywienia i roz-
tropnego stylu życia oraz 
codzienną Eucharystię, na-
uki rekolekcyjne, nabożeń-
stwa, stałą opiekę duchową 
kapłana.

Zorganizowana forma po-
stu, właściwe nastawienie, 
świadomość korzyści ducho-
wych i fizycznych oraz at-
mosfera chrześcijańskiej ra-
dości, nad którą czuwa nasza 
Patronka, św. Urszula Ledó-
chowska, a także zdrowy kli-
mat i urokliwa przyroda na-
szego parku krajobrazowego 
– to atuty, które pomogły po-
ścić w naszym Domu ponad 5 
tys. Uczestnikom.

Zapraszamy małżeństwa, 
osoby samotne, seniorów, 
kapłanów, osoby konsekro-
wane.

 URSZULA CHMURA

Rekolekcje z Postem Daniela 
wg dr Ewy Dąbrowskiej

w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym  
im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Zaborówcu k. Włoszakowic

   

PEŁNA INFORMACJA I ZAPISY
tel. (61)8798-892, 607-239-047, 516-075-118, 506-521-018
e-mail: zaborowiec@op.pl    www.zaborowiec.pl

 
Terminy 
w 2018r.
25.06-05.07

23.07-02.08

06.08-16.08

10.09-20.09

01.10-11.10

05.11-15.11

Rekolekcje pogłębione przez post warzywny 
jako droga do zdrowia fizycznego i duchowego
                  
- udręczonych problemami zdrowotnymi
  (choroby serca, krążenia, nadciśnienie, 
  otyłość, cukrzyca, rzs, choroby zwyrodnieniowe 
  stawów, schorzenia układu pokarmowego,
  grzybica, niska odporność i wiele innych)
- zainteresowanych profilaktyką zdrowia,
  racjonalnym żywieniem i roztropnym stylem
  życia
- potrzebujących odpoczynku, wyciszenia, 
  pomocy duchowej
- pragnących przeżyć post w atmosferze radości
- oczekujących na spotkanie z Bogiem 
  przebaczającym i uzdrawiającym

   ZAPRASZAMY:

*

Rekolekcje z Postem Daniela w Zaborówcu
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Kozłek lekarski zwany walerianą wykazuje
łagodne działanie odprężające i uspokajające.

Lawenda korzystnie wpływa na wyciszenie
organizmu i poprawia samopoczucie.

je
ja ąąccee.

ie

B
oże Miłosierdzie jest nie-
zgłębione – czytamy 
w Dzienniczku św. Siostry 
Faustyny Kowalskiej. Mi-
łosierdzie Boże daje nam 

łaskę zapału i młodości ducha, ła-
skę odnajdywania drogi ku dobru 
we wszystkim, co nas spotyka, ła-
skę wszelkich okazji do umacniania 
woli i dar cierpliwości, wreszcie ła-
skę rozgrzeszenia i odpustu. Naucz-
my się korzystania również z łask, 
które powiększają naszą gotowość, 
dyspozycyjność, aby następne Boże 
dary mogły skuteczniej owocować.

Dość popularna była przed paru 
laty piosenka „Kocham cię, życie”. 
Warto ją czasem zanucić, by przypo-
minać sobie, że Pan Bóg w swej mi-
łości życie nam ofiarował; gdy straci-
liśmy dostęp do wieczności wydał za 
nas Swego Syna i każdego dnia za-
prasza do jedności z Sobą, jedności, 
która może przemienić się w wiecz-
ną radość u boku Stwórcy. 

Niekiedy w naszych sercach ro-
dzi się pytanie: ile wart jest czło-
wiek? Właśnie tyle, że Jezus Chry-
stus uznał nas za wystarczająco war-
tościowych, aby wziąć na siebie cię-
żar ludzkich grzechów. Każdy z nas 
jest dla Niego ważny, każdego chce 
doprowadzić do domu Ojca. Niko-
go nie chce stracić po drodze: „Jest 
wolą Tego, który Mnie posłał, abym 
ze wszystkiego, co Mi dał, niczego 
nie stracił, ale żebym to wskrzesił 
w dniu ostatecznym” (J 6,39). Sły-
sząc o Bożym wybraniu pragniemy 
dziękować i coraz lepiej dostrzegać 
Jego plan dla świata.

Po każdym nawróceniu staramy 
się trwać w dziękczynieniu, ucząc się 
we wszystkim zauważyć Bożą łaskę. 
Kształtujemy naszą postawę rzeźbiąc 
w kamieniu aktualnego stanu duszy. 
Leonardo da Vinci mówił, że każ-
dy kamień zawiera piękną rzeźbę, 
trzeba jedynie usunąć to, co zbęd-
ne. Rzeźbienie może boleć, odsła-
nianie prawdy i piękna jest mozol-
ne, bo trzeba odrywać maski niekie-
dy przyrośnięte do twarzy ludzkiej, 
nazywać po imieniu to wszystko, 
co jest złe lub do zła prowadzi, trze-
ba zmuszać się do tego, na co wcale 
nie mamy ochoty, w imię wierności, 

w imię najważniejszej decyzji nasze-
go życia.

Nikt nie jest w stanie o własnych 
siłach do końca odsłonić tego piękna, 
dlatego zostały nam dane łaski pro-
wadzące do nawrócenia, do powrotu 
ku pierwotnemu zamysłowi Stwór-
cy. Aby skorzystać z Jego łask, trze-
ba w sercu spełnić warunki, bez któ-
rych Boża Miłość może okazać się 
bezowocna. Aby Pan Bóg mógł do-
konać w naszym życiu wielkich rze-
czy, mamy na wzór Maryi być napeł-
nieni nieustannie młodością ducha 
i pragnieniem otwierania oczyszczo-
nego serca na dary Ducha Świętego. 
Winniśmy we wszystkim szukać Bo-
żego zamiaru i cierpliwie poddawać 

się działaniu Bożej mocy, umacniać 
wolę i rozumem odnajdywać Bożą 
mądrość.

W świetle miłosierdzia Bożego 
weźmy do ręki narzędzia, które daje 
nam Pan, aby świat stawał się coraz 
piękniejszy.

Młodość ducha... Młodości du-
cha nie mierzy się miarą lat, nie okre-
śla się datą spisania metryki. Poeta 
powie, że młody jest ten, kto umie 
się dziwić i zachwycać. Można z fa-
scynacją patrzeć na świat, odkrywa-
jąc w nim coraz więcej znaków Bożej 
miłości i mieć wiek Abrahama. Moż-
na też zwiędnąć mając kilkanaście lat 
– gdy się już wszystko wie, wszyst-
kiego doznało, za niczym nie tęskni 

i nie stawia żadnych celów, gdy się 
nie widzi możliwości rozwoju.

Mieć serce oczyszczone... 
Oczyszczone z tego, co niszczy: bun-
tu i pretensji, psujących się ran znie-
chęcenia, czy chęci odwetu. Popatrz-
my: człowiek wsłuchany w orędzie 
Ewangelii jasno dostrzega zło, umie 
je nazwać i bierze na siebie współod-
powiedzialność za budowanie dobra. 
Ten zaś, kto nie ufa Bożej mocy wpa-
da w zasadzkę buntu, który niszczy, 
przede wszystkim osobę, która ten 
bunt dopuszcza i przeżywa. 

Uczeń Chrystusa wierzy, że każ-
dy Jego dar, nawet trudny, może 
stać się narzędziem tworzenia do-
bra, a ten, kto nie chce ufać Panu 
ma pretensję nawet do Boga same-
go, nie umie Stwórcy wybaczyć swe-
go losu, wyglądu, zestawu otrzyma-
nych talentów, ciągle się czegoś do-
maga i jest nieustannie niezadowo-
lony, wprowadzając ferment w oto-
czenie. Człowiek, który podtrzymu-
je w sobie godność dziecka Bożego 
doświadczając swej słabości uczy się 
pokładać większą ufność w Bogu; 
ten, kto podda się złemu duchowi 
zniechęca się, staje się zgorzkniały, 
sceptyczny i cyniczny. 

Wreszcie człowiek skrzywdzony 
– jeśli chce pójść drogą Zbawiciela 
– pamięta, że rani tylko ktoś, kto jest 
nieszczęśliwy, szuka zatem sposobu 
pomocy krzywdzącemu. Osoba oce-
niająca ludzi według praw tego świa-
ta – przeciwnie, będzie szukała oka-
zji do zemsty, do pomnożenia zła.

Umacniać wolę... Są dziedziny 
życia, w których jesteśmy niemal nie-
złomni, są również takie sfery, któ-
re można by nazwać piętą Achille-
sową. Człowiek jest całością, moc-
ne jego cechy są oparciem dla in-
nych, słabe powodują zagrożenie ca-
łej konstrukcji. Warto więc korzystać 
z każdej okazji do umacniania woli, 
w jakimkolwiek aspekcie. Nie omijać 

Ile wart jest człowiek?

Papież Franciszek w Sanktuarium w Łagiewnikach
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sposobności do drobnych wyrzeczeń, 
do systematyczności i konsekwencji 
w działaniu, warto pilnować solid-
ności, nawet gdy nikt nie widzi, być 
punktualnym i dokładnym w pracy. 
Każdy taki drobiazg umacnia ca-
łego człowieka, który staje się co-
raz odporniejszy na pokusy w dzie-
dzinach, które były dotychczas jego 
słabą stroną.

Szukać Bożego zamiaru... 
To wreszcie zgodzić się na to, 
co otrzymałem. Choćby bardziej mi 
się podobało to, co otrzymali inni. 
Po prostu zgadzać się z wolą Bożą! 
Nie obrażać się na Niego. Doświad-
czając zła często pytamy: „Czemu 
Bóg na to pozwolił?”, „Dlaczego 
nie zatrzymał złodziejskiej ręki, pija-
nego kierowcy, postępu choroby?”. 
Pytajmy raczej: „Jakie dobro Boża 
łaska pomoże nam z tego zła wy-
prowadzić?”. Ostatecznie najwięk-
sze zło, najbardziej rażąca niespra-
wiedliwość, ukrzyżowanie Chrystu-
sa, stało się źródłem największego 
dobra, najpełniejszego zwycięstwa. 
Zło wypływające z ludzkiego ser-
ca jest zawsze tajemnicą zrodzoną 
ze źle wykorzystanej wolności. Syn 
Boży przyszedłszy na ziemię nie 
zlikwidował zła – On je zwyciężył 
i nam pomaga z nieprawości wypro-
wadzać dobro. Łącząc się ze Zmar-
twychwstałym możemy przerywać 
każdy łańcuch zła, zatrzymywać je 
na sobie i dalej podawać tylko do-
bro. W zjednoczeniu z Chrystu-
sem możemy odnaleźć w sobie siłę, 
dzięki której nie będziemy odpłacać 
złem za zło.

Cierpliwie poddawać się Bożej 
mocy... Łaska buduje na naturze. 
Wychodząc z nieprawości trzeba być 
cierpliwym, bo od razu nie jesteśmy 
w stanie przyjąć daru tak raptownej 
przemiany. Mógłby to uczynić cud, 
ale nie wolno się cudu domagać, 
zwłaszcza że już przebaczenie jest 
niezasłużonym darem... Można jed-
nak wytrwale prosić, by Pan Bóg po-
magał nam przemieniać sposób my-
ślenia. Cierpliwość trzeba mieć rów-
nież do innych. Nie przyspieszy się 
wzrostu rośliny ciągnąc ją do góry 
za listki. Roślinę trzeba pielęgnować, 
nawozić, niekiedy osłaniać, ale wzra-
stanie ma swoje prawa... 

Blisko cierpliwości jest wytrwa-
łość. Zwłaszcza ważna jest wytrwa-
łość w modlitwie. Nie można się 
„wymodlić na zapas”. Owszem, do-
bre rekolekcje, pielgrzymka, są zna-
komitym ładunkiem duchowym, ale 
to raczej nadrobienie braków... Co-
dzienna modlitwa jest jakby zgłasza-
niem się po codzienny przydział ła-
ski, która pozwala trwać w godności 
dziecka Bożego... Podobnie jak man-
na na pustyni, wystarcza na jeden 
dzień. Jaka szkoda, że wielu ludzi 
nie odczuwa głodu, gdy dusza jest 
nienakarmiona.. Ale mamy rozum, 
który przypomina, że tylko u Boga 
możemy znaleźć siłę do przeżywa-
nia codzienności zgodnie z Ewange-
lią... Przyjmijmy wezwanie do cier-
pliwości.

KS. ZBIGNIEW KAPŁAŃSKI
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Sakramenty święte –widzialne znaki Boga

S akramenty święte 
– to widzialne zna-
ki, przez które Bóg 
udziela człowiekowi 
konkretnych łask, 

potrzebnych w danej sytu-
acji życiowej. Owoce sakra-
mentów zależą od współpra-
cy człowieka z Bogiem. Bez tej 
współpracy będą tylko mar-
twym obrzędem, dlatego za-
leżą od naszej wiary, przygo-
towania, przyjęcia i współpra-
cy z łaską.

Sakramenty zostały usta-
nowione przez Chrystusa. Jest 
ich siedem: chrzest, bierz-
mowanie, Eucharystia, sakra-
ment przebaczenia i pokuty, 
namaszczenie chorych, sakra-
ment święceń i małżeństwo. 

Chrzest Święty
„Chrzest jest fundamen-

tem całego życia chrześcijań-
skiego i bramą otwierającą 
dostęp do innych sakramen-
tów” (KKK 1213).

Sakrament chrztu należy 
– obok bierzmowania i Eucha-
rystii – do sakramentów wta-
jemniczenia chrześcijańskie-
go. „Chrzcić” – oznacza za-
nurzać w wodzie. Sakrament 
ten może przyjąć każdy, kto 
nie był wcześniej ochrzczo-
ny. Chrzest jest konieczny do 
zbawienia dla tych, którzy po-
znali Ewangelię i którzy mieli 
możliwość proszenia o ten sa-
krament. W razie konieczno-
ści (np. zagrożenie życia nie 
ochrzczonego dziecka), może 
ochrzcić każda osoba, pod wa-
runkiem, że chce uczynić to, 
co czyni Kościół, gdy chrzci. 
Wystarczy odrobina wody, 
którą zostanie polana głowa 
kandydata i wypowiedzenie 
formuły chrzcielnej: „Ja cie-
bie chrzczę w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego”. 

Bierzmowanie
„Przez sakrament bierz-

mowania (ochrzczeni) jeszcze 
ściślej wiążą się z Kościołem, 
otrzymują szczególną moc 
Ducha Świętego i w ten spo-
sób jeszcze mocniej zobowią-
zani są, jako prawdziwi świad-
kowie Chrystusa, do szerze-
nia wiary słowem i uczyn-
kiem oraz do bronienia jej”. 
(KKK 1285)

Sakrament bierzmowania 
powinny przyjmować osoby 
dojrzałe, które chcą rozpocząć 
świadome życie wiarą. Przez 
ten sakrament ochrzczeni 
jeszcze ściślej wiążą się z Ko-
ściołem. Otrzymują dary Du-
cha Świętego: dar mądrości, 
rozumu, umiejętności, rady, 
męstwa, pobożności i Bojaźni 
Bożej. Przyjmując dary przyj-
mujemy też zobowiązanie, że 
będziemy żyli wiarą, wyzna-
wali ją i bronili. Udzielanie 

tego sakramentu należy do 
biskupów.

Eucharystia 
„Eucharystia jest źró-

dłem i zarazem szczytem 

całego życia chrześcijańskie-
go” (KKK 1324)

Eucharystia jest najdo-
skonalszą modlitwą, uczest-
nictwem w ofierze Chrystu-
sa. Jest to ofiara Chrystusa, 

Kościoła i moja. Euchary-
stia jest ucztą, którą sam Bóg 
przygotowuje dla nas – sam 
siebie daje nam na pokarm, 
oddaje swoje Ciało i Krew. 
Podczas uczestnictwa w sa-
kramencie Eucharystii na-
stępuje przemiana nasze-
go życia. Ci, którzy uczest-
niczą w ofierze Pana Jezu-
sa, wzmacniają także wieź 
miłości miedzy sobą a Jezu-
sem i karmią się „pokar-
mem” dającym życie wiecz-
ne. Chrystus ustanowił Eu-
charystię w Wielki Czwartek, 
obchodząc Ostatnią Wiecze-
rzę z Apostołami. Kościół jest 
wierny poleceniu Syna Boże-
go: „Czyńcie to na moją pa-
miątkę” (1 Kor 11,24) i nie-
ustannie celebrował i cele-
bruje Eucharystię, zwłasz-
cza w niedzielę – czyli w dniu 
zmartwychwstania Chrystu-
sa. Sakrament ten jest źró-
dłem i szczytem całego na-
szego życia duchowego, ży-
cia chrześcijańskiego, życia 
Kościoła. 

Sakrament pokuty 
i pojednania

W sakramentach wtajem-
niczenia chrześcijańskiego 
(chrzest, bierzmowanie, Eu-
charystia) otrzymujemy od 
Chrystusa, za pośrednictwem 
Jego Kościoła nowe życie. Na 
skutek grzechu to życie może 
ulec osłabieniu, a także całko-
witemu zniszczeniu. Z tego 
powodu Chrystus ustanowił 
sakramenty uzdrowienia (po-
kuty, namaszczenia chorych), 

poprzez które nas leczy i od-
nawia w nas życie dziecka 
Bożego. Sakrament pokuty 
i pojednania został ustano-
wiony przez Chrystusa, któ-
ry ukazał się swoim Aposto-
łom wieczorem w dniu Pas-
chy i skierował do nich sło-
wa: „Weźmijcie Ducha Świę-
tego! Którym odpuścicie grze-
chy, są im odpuszczone, a któ-
rym zatrzymacie, są im zatrzy-
mane” (J 20,19). 

Namaszczenie chorych
Kościół zawsze ogar-

niał chorych, ubogich i cier-
piących szczególną troską. 
Otrzymał także od Chrystu-
sa zadanie uzdrawiania cho-
rych, które nieustannie sta-
ra się wypełniać przez opie-
kę nad chorymi oraz modli-
twę zanoszoną do Boga za 
cierpiących. Sakrament ten 
może otrzymać każdy wier-
ny, który staje w obliczu za-
grożenia życia z powodu cho-
roby lub starości. Sakrament 
namaszczenia może przyjąć 
także każdy, kto np. ma pod-
dać się ciężkiemu zabiegowi 
operacyjnemu. Nie jest więc 
prawdą, że jest to „ostatnie 
namaszczenie”. Tego sakra-
mentu mogą udzielać jedynie 
kapłani (prezbiterzy lub bi-
skupi) i mogą czynić to wie-
lokrotnie wobec jednego cho-
rego, jeżeli tylko zajdzie taka 
potrzeba. 

Sakrament święceń 
Bóg powołuje niektórych 

mężczyzn, aby zrezygnowali 

z życia małżeńskiego i szli 
za Chrystusem, wybierając 
życie w celibacie, troszcząc 
się o sprawy Pana i Jego 
Kościoła. W Kościele ist-
nieje specjalny stan życia, 
do którego wchodzi się za 
pomocą specjalnego obrzę-
du konsekracyjnego, który 
udziela daru Ducha Święte-
go, pozwalającego wykony-
wać „świętą władzę” w imię 
i z mocy Chrystusa, dla do-
bra całego Ludu Bożego 
– Kościoła. Sakrament świę-
ceń składa się z trzech stop-
ni: diakonatu, prezbitera-
tu i biskupstwa. Mogą go 
udzielać biskupi, którzy są 
włączeni w sukcesję apo-
stolską. 

Małżeństwo
Bóg stworzył mężczyznę 

i kobietę oraz powołał ich 
w małżeństwie do głębokiej 
wspólnoty życia i miłości, 
tak że „już nie są dwoje, lecz 
jedno ciało” (Mt 19,6). Bło-
gosławiąc im, Bóg powie-
dział: „Bądźcie płodni i roz-
mnażajcie się” (Rdz 1,28). 
Małżeństwo zawarte między 
kobietą i mężczyzną jest nie-
rozerwalne, o czym świad-
czą słowa Chrystusa: „Co 
więc Bóg złączył, tego czło-
wiek niech nie rozdziela” 
(Mk 10,9). Chrystus usta-
nowił małżeństwo chrześci-
jańskie jako sakrament, aby 
małżonkowie znaleźli w nim 
wzajemną pomoc w dążeniu 
do Boga i aby rozmnażała się 
rodzina dzieci Bożych.
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Przede wszystkim – postaw na zioła 

o udowodnionym, pozytywnym 

działaniu na system immunologiczny 

i zwalczające infekcje. Do takich ziół 

należy między innymi szałwia, rumianek 

i melisa – obniżają ciśnienie, wykazują właści-

wości antybakteryjne, przeciwzapalne 

i obkurczające. Sprawdzą się zatem w przy-

padku gorączki, infekcji gardła i kataru. 

Możesz wykonać z nich napary lub płukanki, 

które przyniosą Ci ulgę w czasie przeziębie-

nia. 

Pamiętaj również o tym, by w Twojej kuchni 

zawsze gościł wysokiej jakości miód. Lipowy, 

wielokwiatowy, spadziowy – wybierz taki, jaki 

lubisz najbardziej! Miody z pasieki to 

prawdziwe bogactwo mikroelementów takich 

jak potas, kwas foliowy, witamina A, B12 czy 

C. Pamiętaj o tym, by dodając miód do 

herbaty czy deserów nie podgrzewać go – traci 

on wtedy swoje cenne właściwości! Dlatego 

zaparzając napar odczekaj najpierw kilkanaście 

minut aż ostygnie i dopiero wtedy go posłódź.

Naturalnym sposobem na infekcje są również 

imbir i pieprz cayenne. Te produkty nie gościły 

raczej często w domowych apteczkach naszych 

babć, my jednak możemy śmiało korzystać z ich 

wyjątkowego działania. Imbir oraz pieprz 

rozgrzewają organizm, który w okresie jesienno-

-zimowym jest często narażony na wychłodze-

nie. Pomagają pozbyć się zalegającej fl egmy 

i kataru, mają działanie antywirusowe i przeciw-

zapalne. Przypominają w tym naturalny 

antybiotyk! 

Jeżeli na wspomnienie syropu z czosnku 

wzdrygasz się – nie martw się, istnieje wiele 

W jaki sposób najlepiej przygotować 
się na sezon przeziębień i infekcji? 
Przekonaj się, jakie domowe prze-
twory i naturalne produkty najlepiej 
mieć w domowej spiżarni!

Niezbędnik 
na okres przeziębień

 Cukierki Czarny Bez 
fi rmy Reutter są natural-
ną profi laktyką dla wspomagania 
odporności organizmu 

alternatyw dla wykorzystania tego cennego 

produktu, który zawsze powinien być obecny 

w Twojej kuchni. Przypiecz w piekarniku świeżą 

bagietkę, posmaruj ją cienką warstwą oliwy 

i wetrzyj w pieczywo świeży ząbek czosnku. 

Taka śródziemnomorska porcja sprawi, że 

pozbędziesz się niechcianych bakterii i wirusów, 

a Twój organizm zmobilizuje siły do walki 

z infekcją. 

Chyba każdy z nas wie, jak zbawienny wpływ na 

nasz układ odpornościowy ma witamina C. 

Obecna jest ona nie tylko w cytrusach, ale 

również w pietruszce, dzikiej róży, malinach 

i czarnym bzie. Co ciekawe, w tym ostatnim 

znajduje się rekordowa ilość tego cennego 

mikroelementu! Napar z kwiatów lub ekstrakt 

z owoców czarnego bzu pomagają oczyszczać 

oskrzela, wspomagają działanie przeciwzapalnie, 

pobudzają system immunologiczny, a nawet 

obniżają temperaturę w naturalny sposób.

Przygotowanie naparu lub soku z czarnego bzu 

jest pracochłonne i wymaga od nas pewnej 

wprawy. Dla tych, którzy nie mają czasu na 

samodzielne przygotowanie przetworów 

z czarnego bzu mamy dobrą wiadomość! Otóż 

dobroczynne właściwości tej rośliny zostały 

zawarte w cukierkach Czarny Bez od znanej 

i renomowanej fi rmy Reutter.

Forma ziołowego cukierka jest wygodna, 

gdyż możemy mieć go zawsze pod ręką.  

Apteczne Cukierki Czarny Bez fi rmy Reutter 

to nie są zwykłe cukierki z aromatem 

czarnego bzu. 

Warto podkreślić, że są to cukierki z prawdzi-

wym, wysokiej jakości naturalnym ekstraktem 

i koncentratem czarnego bzu.

Cukierki Czarny Bez fi rmy Reutter są 

naturalną profi laktyką dla wspomagania 

odporności organizmu i wspierają  prawidło-

we funkcjonowania gardła i krtani. 

W okresie przeziębień rekomendujemy także 

apteczne cukierki Żeńszeniowo-Imbirowe 

z naturalnymi ekstraktami żeń-szenia i imbiru, 

także od fi rmy Reutter. Żeń-szeń wzmacnia 

organizm, a imbir uodparnia.

Fabryka Reutter znana jest z niemieckiej 

solidności i ma ponad 100 lat doświadczenia 

w produkcji cukierków ziołowych zawierających 

prawdziwe, naturalne ekstrakty roślinne. 

Fachowcy Reuttera nie oszczędzają na stosowa-

niu tanich składników i dbają by ich produkty 

należały do tych z najwyższej półki. Dlatego za 

wysoką jakość zostały wielokrotnie zaszczytnie 

wyróżnione i są chwalone przez zadowolonych 

klientów.  

Cukierki Czarny Bez Reutter to oryginały! 

Prosto z aptek i zielarni polecamy do wspoma-

gania odporności organizmu markowe Cukierki 

Czarny Bez fi rmy Reutter.


