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SZLAK WIARY 
–  gazeta bezpłatna 

ewangelizacyjna

To już 10 lat jak ukazał się pierwszy nu-

mer gazety Szlak Wiary. Dlatego na wstę-

pie serdeczne i gorące gratulacje dla Pana 

Krzysztofa Cyganika i wszystkich współ-

pracowników za piękną, trudną i odpo-

wiedzialną pracę.

Nie trzeba bowiem tłumaczyć nikomu, 

że wydawanie gazety katolickiej w naszych 

czasach jest wielką sztuką, tym większą, 

kiedy wydaje się ją bezpłatnie i w trud-

nej atmosferze społeczno–religijnej, kiedy 

przychodzi nam żyć w czasach wszechobec-

nej nagonki na Kościół w Polsce, na księży 

i dosłownie na wszystko, co związane jest 

z katolicyzmem. Można w tym miejscu 

postawić pytanie: Polsko, dokąd ty zmie-

rzasz? Narodzie, co się z tobą dzieje? Oj-

czyzno, dlaczego nie jesteś wierna krzyżo-

wi i Ewangelii, która współtworzyła historię 

naszych ziem?

Ile trzeba mieć w sobie zaparcia, aby pro-

wadzić to wielkie dzieło ewangelizacyjne. 

Dlatego raz jeszcze pragnę życzyć wszel-

kiego dobra i owocnej pracy.

Szlak Wiary jest gazetą, której celem jest 

ukazanie dzisiejszemu człowiekowi, czło-

wiekowi zagubionemu, poniekąd wypa-

lonemu z prawdziwych wartości – drogi, 

którą powinien iść – drogą, szlakiem wia-

ry, nadziei i miłości. To przecież jest jedyna 

droga, na której człowiek może w pełni się 

rozwinąć, dostrzec sens i cel swojego życia.

Gazeta Szlak Wiary w przeciągu tych lat 

doczekała się wydania 56 numerów. Dla 

jednych to może dużo, dla innych to może 

mało, ale to jest najmniej istotne – waż-

ne jest to, że jest i będzie nadal wydawa-

na. Będzie nadal propagowała na swoich 

łamach wartości ważne dla większości Po-

laków – rodzinę i prawdziwy patriotyzm 

oraz przywiązanie do kościoła i jego war-

tości: dobra, sprawiedliwości, szacunku, 

poszanowania godności, miłości społecz-

nej, prawdy.

Artykuły ukazujące się na łamach Szlaku 

Wiary zawsze stały na wysokim poziomie 

merytorycznym, zawsze poruszały waż-

ne sprawy społeczno–religijne w naszej 

Ojczyźnie, ukazując liczne jej zagrożenia 

i niepokoje. Szczególne miejsce w publi-

cystyce gazety zajmuje nauczanie święte-

go Jana Pawła II, które jak wiemy stanowi 

niewyczerpany skarbiec drogowskazów dla 

nas ludzi XXI wieku.

Ojciec święty Jan Paweł II bardzo często 

wypowiadał się na temat znaczenia środ-

ków masowego przekazu w dziele nowej 

ewangelizacji. Powiedział, iż misja Kościo-

ła nie byłaby dziś w pełni realizowana bez 

ich udziału. Dlatego raz jeszcze życzymy ca-

łej redakcji gazety Szlak Wiary, aby z odwagą 

i nadzieją patrzyła w przyszłość i realizowa-

ła swoją żmudną i trudną pracą dzieło upo-

wszechniania nauczania Kościoła katolic-

kiego i umiłowania Ojczyzny – wczoraj i dziś.

 KS. MAREK RUSECKI

10. rocznica czasopisma Szlak Wiary

Blisko dwa lata czytamy i rozpowszechniamy czasopismo Szlak Wia-

ry. Pismo to służy do pogłębienia wiedzy religijnej katolika. Można w nim 

znaleźć ciekawe artykuły o  świętych, sanktuariach i  nauczaniu Jana 

Pawła II. Naszym zdaniem warto kontynuować tę formę ewangelizacji.

MAŁGORZATA I STANISŁAW 

Ewangelia, nauczanie Jezusa i Kościoła różnymi dro-

gami dociera do człowieka. Więc każdy sposób ewange-

lizacji jest potrzebny. W dobie mediów elektronicznych 

następuje wypieranie prasy. Młode pokolenie – choć nie 

tylko – przywiązane do ekranu telefonu, szuka szybkich 

wiadomości, informacji w sieci. Wielu z nich nie sięga 

po  tradycyjną papierową gazetę. Ale ogromna rzesza 

pokolenia 60+, wychowana na artykułach papierowych, 

chętnie korzysta z tradycyjnej prasy. Możliwość wyjścia 

z kościoła z gazetką, którą darmowo rozdają ministran-

ci, jest szansą na  spotkanie się z  dobrym artykułem, 

na  przemyślenia, refleksję czy poznanie wyjątkowych 

miejsc związanych z kultem religijnym.

Należą się ogromne podziękowania Redaktorom 

„Szlaku Wiary” za piękną służbę dla Kościoła. Cieszę 

się i dziękuję, że mogę rozprowadzać blisko 1000 eg-

zemplarzy wśród moich Parafian. Jest to uzupełnienie 

niedzielnej katechezy, a często jedyna lektura religijna. 

Życzę aby Wasza praca przyniosła wielki pożytek poszu-

kującym i umacniającym wiarę. Ufam, że za 10 lat kolej-

ny Jubileusz.

KS. PIOTR SADKIEWICZ

Gratuluję redakcji „Szlaku Wiary” wiernego trwania przez 10 lat na tym trudnym 
posterunku ewangelizacyjnym, jakim są media. I to w czasie, gdy – wydawałoby się 
– prasa papierowa nie ma większych szans w konfrontacji z mediami elektronicz-
nymi. Między innymi dzięki temu pismu przekonujemy się, że jednak można zdo-
być czytelników.

Dziękuję za wielokrotną współpracę, zwłaszcza w przygotowywaniu numerów 
poświęconych św. Urszuli Ledóchowskiej, która, nawiasem mówiąc, także doce-
niała rolę różnych mediów i dlatego zaopatrzyła założone przez nią – młode jesz-
cze w dwudziestoleciu międzywojennym – Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca 
Jezusa Konającego w maszyny drukarskie i introligatorskie, żeby móc ewangelizo-
wać poprzez słowo drukowane.

Życzę błogosławieństwa Bożego w tej ważnej misji. I wytrwałości mimo rozma-
itych przeszkód. A także radości z pracy, nawet jeśli nie od razu widoczne są owoce.

S. MAŁGORZATA KRUPECKA USJK
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Współczesny świat poprzez intensywny rozwój elektroniczny i infor-

matyczny, traci ducha. Elektronika wypiera czytanie, a braki w czyta-

niu, rodzą braki intelektualne. Te z kolei spłycają ducha, ograniczając 

jego rozwój. W tym ciągu procesów, wydaje się, że refleksyjne czyta-

nie, spełniać może kluczową rolę, by zahamować destrukcję.

Ale jak wrócić do  czytania, skoro tak wielu ludzi odzwyczaja się 

od książek i gazet? Redaktor Naczelny SZLAKU WIARY Pan Krzysz-

tof Cyganik znalazł na to sposób. Wydaje gazetę/gazety, którą rozdaje. 

Nie jest to nowy pomysł, ale coraz trudniejszy do zrealizowania. Cza-

sami pewnie bardzo trudny w wykonaniu, zwłaszcza gdy pismo uka-

zuje się systematycznie. W działalności Pana Krzysztofa widać misję. 

Nie składa broni, gdy jest bardzo ciężko. Nie narzeka, że trudne czasy 

i nie można dotrzeć do reklam. On walczy. Walczy o każdą właściwą 

reklamę, o każdego potencjalnego przedsiębiorcę, by gazeta/gazety 

mogła się ukazywać i docierała do ludzi. Walczy, by można było z tym 

ziarenkiem słowa dotrzeć do jak największej ilości osób. A może jakiś 

tekst sprowokuje do zamyślenia, do refleksji nad tym co ważne w ży-

ciu, po co  jesteśmy na niebieskiej planecie? Albo bliżej: czy dobrze 

traktuję tego człowieka, czy widzę w nim Boga? Takie pytania i wiele 

im podobnych, ukryte są między słowami, ukryte są we wnętrzu liter, 

które składają się na słowa. A słowa na zdania, te zaś ukrywają myśli, 

które mogą być pokarmem duszy, mogą dawać jej wzrost, mogą ro-

dzić wielkość. Wielkość pokory, albo wielkość działania. I o tę wielkość 

tu chodzi. Aby człowiek zdał sobie sprawę, że czytając dobre treści 

i zamyślając się nad nimi ma w sobie narzędzie do stania się wielkim. 

Narzędzie do stawania się wolnym i narzędzie do wieczności. Z pew-

nością nie jedyne narzędzie, może nawet nie najważniejsze, ale na pew-

no o wielkiej mocy. Te same litery, ułożone w podobne ciągi słów, dają 

moc nieskończoną, dają wieczność gdyż tworzą również Biblię, świę-

te Słowo Boga, Te słowa są Jego szatą. I kiedy w te słowa zapisywane 

na łamach SZLAKU WIARU, włączona jest miłość, pragnienie wspiera-

nia w wielkości, wówczas to słowo, ma w sobie coś z tej Boskiej mocy. 

Ono jest zdolne wewnętrznie przeistoczyć człowieka, na podobieństwo 

przeistoczenia sakramentalnego, na ołtarzu, podczas świętej celebry. 

I wydawałoby się tak niewielkie ziarenko człowiek zasiewa, a Ten, któ-

ry daje mu wzrost, uczynić z niego może łan. Panu Redaktorowi życzy-

my owocujących łanów słów. Niech mają swoje miejsce na ołtarzu, bo 

tam mogą dostąpić przeistoczenia. 

MNICH PAULIŃSKI

Szanowni Państwo!

Z okazji jubileuszu 10–lecia Wydawnictwa prosimy o przyjęcie naszych serdecz-

nych podziękowań za dotychczasową współpracę i otwarte na potrzeby najbardziej 

potrzebujących serca!

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci od wielu lat korzysta z uprzejmości i zaangażowa-

nia Pana Redaktora Krzysztofa Cyganika i zespołu, mogąc publikować materiały pro-

mujące działalność hospicyjną i opiekę wyręczającą, na łamach wydawanych gazet, 

docierając zarówno do darczyńców, jak i samych potrzebujących wsparcia.

Prosimy o przyjęcie naszych najlepszych życzeń na kolejne dziesięciolecia tak waż-

nej pracy, którą Państwo wykonują!

To dla nas zaszczyt mieć takich Przyjaciół !

z wyrazami szacunku, 

WOJCIECH GLAC 

Wiceprezes Zarządu MHD

Jubileuszowe gratulacje 
z Prądnika Czerwonego

10 lat na rynku prasowym może się wydawać, że to krót-

ki okres. Jednak utrzymać czasopismo o zabarwieniu ka-

tolickim, do tego jeszcze bezpłatnym, bo przecież taki jest 

„Szlak Wiary”, to już nie lada sztuka w dzisiejszym trudnym 

czasie. Kto trzymał w rękach to wyjątkowe pismo ewange-

lizacyjne wie, że jest ono pełne treści nie tylko religijnych, 

ale i społecznych.

„Szlak Wiary” umożliwia przedstawianie poszczegól-

nych wspólnot parafialnych i z  tej okazji skwapliwie sko-

rzystała Parafia św. Jana Chrzciciela na Prądniku Czerwo-

nym w Krakowie.

Od kilku lat z okazji Odpustu parafialnego przypadające-

go w uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela w „Szla-

ku Wiary” wiele stron poświęcanych jest właśnie tej wspól-

nocie. Czytelnicy mieli już okazję poznać historię jednej 

z młodszych parafii w Archidiecezji Krakowskiej, bo  ist-

niejącej dopiero od 1982 r. Ale wcześniej, 31 maja 1976 r., 

Metropolita Krakowski ks. kard. Karol Wojtyła podzielił 

Prądnik Czerwony na dwie wspólnoty parafialne. Ta data 

to początek nowego duszpasterstwa w tej części Krako-

wa. Tutejsi mieszkańcy już w XVII w. modlili się w kaplicy 

świętych: Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Wybudo-

wali ją dominikanie w 1587 r. Potem trudne czasy walcze-

nia z komunistycznymi urzędami o teren pod budowę ko-

ścioła i zezwolenie na jego budowę. 

Niewątpliwie wiele osób, szczególnie z młodego po-

kolenia, nie zdawało sobie sprawy z  ogromu trudności 

związanych z powstaniem nowej parafii i budową świą-

tyni. „Szlak Wiary” to kopalnia wiedzy o takich i podob-

nych tematach.

W następnym roku nasza Parafia mogła się pochwalić 

w  „Szlaku Wiary” bardzo ciekawą inicjatywą integrującą 

wspólnotę mieszkańców: „Spotkaniami Świętojańskimi”. 

Od  2012  r. na  przykościelnym parkingu, w  rodzinnej nie-

mal atmosferze, setki nie tylko parafian dorosłych, młodzie-

ży i dzieci (także i tych w wózkach) spotykają się przy ka-

wie, herbacie, grillu, grochówce, lodach, a nade wszystko 

przy estradzie. A na niej występy rozmaitych zespołów wo-

kalno–instrumentalnych, teatralnych, tanecznych; koło niej 

pokazy sprawności funkcjonariuszy Straży Miejskiej, możli-

wość zapoznania się z pojazdami bojowymi Straży Pożarnej 

i policji oraz pojazdami zabytkowymi. Oczywiście organizo-

wane są rozmaite konkursy z bardzo cennymi nagrodami. 

W „Szlaku Wiary” przedstawiono organizatorów i darczyń-

ców tego wydarzenia.

W bieżącym roku na łamach tego niezwykłego czasopi-

sma znalazły się parafialne grupy formacyjne dzieci i mło-

dzieży. Swą działalnością najpierw pochwaliła się Liturgicz-

na Służba Ołtarza: ministranci i lektorzy. Potem najmłodsi: 

Karolki –  „Chrześcijańscy pomocnicy”, Świetlica św. Fili-

pa Neri, schola „Świętojańskie Nutki”, Oaza Dzieci Bożych. 

Młodzież zaś opowiadała o Wspólnocie „Psalterion”, Gru-

pie Teatralnej im. św. Jana Bosko, oazie młodzieżowej Ru-

chu „Światło–Życie” i uczestnictwie w Światowych Dniach 

Młodzieży w Panamie.

Wszystkie parafialne informacje były ilustrowane dziesiąt-

kami fotografii, które ubarwiały i uzupełniały bardzo szero-

kie i dokładne informacje o życiu parafii św. Jan Chrzciciela.

Zatem jest za co dziękować wydawcy „Szlaku Wiary”. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni za udostępnianie swoich ła-

mów świętojańskiej wspólnocie. Naszym celem było nie 

tylko pochwalenie się szeroką działalnością poszczegól-

nych wspólnot funkcjonujących w parafii, ale zachęcenie 

innych do skorzystania z naszych pomysłów. One jeszcze 

się nie wyczerpały.

ZDZISŁAW KIRESZTURA

 Z okazji jubileuszu 10–lecia istnienia „Szlaku Wiary” na katolickim rynku prasowym 

życzymy wydawcy „TA i TA” oraz wszystkim redaktorom i współpracownikom wszel-

kich Bożych łask w trudnej pracy dziennikarskiej. Niech ją wspierają dary Ducha Świę-

tego, otacza swym płaszczem Najświętsza Maryja Panna, a wspierają święci patroni: 

św. Franciszek Salezy i św. Maksymilian Maria Kolbe.

 Szczęść Boże na następne dziesięć lat, bo jesteście nam wszystkim potrzebni.

KS. JERZY SERWIN

proboszcz parafii św. Jan Chrzciciela
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O
jciec Święty Jan Paweł II 
był niewątpliwie Papieżem 
Miłosierdzia. Przypominał 
nam o konieczności życia 
miłosierdziem na co dzień. 

Wzywał do szacunku wobec ubogich, 
bezrobotnych i chorych oraz wzajem-
nej pomocy.

Papież Polak apelował o nową wy-
obraźnię miłosierdzia, która nie tyl-
ko dostrzega potrzeby drugiego czło-
wieka, ale także potrafi im zaradzać 
w sposób bezinteresowny, z posza-
nowaniem ludzkiej godności i w du-
chu autentycznej miłości. „Nadszedł 
czas – mówił na krakowskich Błoniach 
w 2002 roku – by orędzie o Bożym 
miłosierdziu wlało w ludzkie serca na-
dzieję i stało się zarzewiem nowej cy-
wilizacji – cywilizacji miłości”. 

„To moje szczególne zadanie”
Orędzie Miłosierdzia Karol Wojtyła 

zaczął odkrywać już w latach II wojny 
światowej, gdy jako robotnik Solvayu 
przychodził w drewniakach do klasz-
tornej kaplicy Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie–
Łagiewnikach. Tam modlił się przed 
otaczanym czcią obrazem Jezusa Mi-
łosiernego. Po święceniach kapłań-
skich celebrował tam uroczyste nabo-
żeństwa ku czci Bożego Miłosierdzia. 
Wówczas to zapoznał się z posłannic-
twem Apostołki Bożego Miłosierdzia 
– siostry Faustyny, które naznaczyło 
Jego późniejszy pontyfikat. Rozpoczął 
w diecezji proces zmierzający do wy-
niesienia na ołtarze Faustyny Kowal-
skiej – sekretarki Bożego Miłosierdzia. 

„Od samego początku mojej po-
sługi Piotrowej w Rzymie – wyznał 
Jan Paweł II w 1981 roku – uważa-
łem, że głoszenie tego orędzia to moje 
szczególne zadanie. Wyznaczyła mi je 
Opatrzność w dzisiejszej sytuacji czło-
wieka, Kościoła i świata (…) jako moje 
zadanie przed Bogiem”. 

30 kwietnia 2000 roku kanonizował 
Siostrę Faustynę. Tak mówił w homilii 
kanonizacyjnej: „Doznaję dziś napraw-
dę wielkiej radości, ukazując całemu 
Kościołowi jako dar Boży dla na-
szych czasów życie i świadectwo Sio-
stry Faustyny Kowalskiej. Jezus powie-
dział [do niej]: «Nie znajdzie ludzkość 
uspokojenia, dopokąd się nie zwró-
ci z ufnością do miłosierdzia Mojego» 
(Dz. 300). Za sprawą polskiej zakon-
nicy to orędzie związało się na zawsze 
z XX wiekiem, który zamyka drugie ty-
siąclecie i jest pomostem do trzeciego. 
Nie jest to orędzie nowe, ale można je 
uznać za dar szczególnego oświece-
nia, które pozwala nam głębiej prze-
żywać Ewangelię Paschy, aby nieść ją 
niczym promień światła ludziom na-
szych czasów.” 

Ucieczka dla dusz 
Święto Miłosierdzia to czas wypeł-

nienia obietnicy, którą Pan Jezus ob-
jawił świętej Faustynie: „W tym dniu 
otwarte są wnętrzności miłosierdzia 
Mego; całe morze łask na dusze, które 
się zbliżą do źródła miłosierdzia Moje-
go... która dusza przystąpi do spowie-
dzi i Komunii świętej, dostąpi zupełne-
go odpuszczenia win i kar...”.

Ogromnie ważna jest tutaj postawa 
ufności, która jest odpowiedzią czło-
wieka na nieskończoną dobroć Boga. 
Warunkiem dostąpienia łaski zupeł-
nego odpuszczenia win i kar, porów-
nywanej do łaski chrztu, jest stan łaski 
uświęcającej otrzymanej przez sakra-
ment pokuty, oraz przyjęcie tego dnia 

Komunii świętej. Konieczne jest także 
całkowite odwrócenie się od wszyst-
kich grzechów i gotowość pełnie-
nia uczynków miłosierdzia, ponieważ 
„wiara bez uczynków jest martwa”.

Polecenie obchodzenia Święta Bo-
żego Miłosierdzia powtarzało się wie-
lokrotnie w wizjach siostry Faustyny. 
Pan Jezus ostatecznie „datę” święta 
wyznaczył w słowach: „Święto miło-
sierdzia wyszło z wnętrzności moich, 
pragnę, aby uroczyście obchodzone 
było w pierwszą niedzielę po Wielka-
nocy”. Nakaz ten określał treść świę-
ta zgodnie z zasadą, że największe 
prawo do Bożego Miłosierdzia mają 
grzesznicy, dla których Chrystus pod-
jął śmierć na krzyżu. Święto ma być 
„ucieczką i schronieniem dla wszyst-
kich dusz, a szczególnie dla biednych 
grzeszników”. 

Wybór pierwszej niedzieli po Wiel-
kanocy nie jest przypadkowy; na ten 
dzień przypada bowiem oktawa Zmar-
twychwstania Pańskiego, które wieńczy 
obchody Misterium Paschalnego Chry-
stusa. Ten okres w liturgii Kościoła wy-
raźniej niż pozostałe ukazuje tajemnicę 
Miłosierdzia Bożego, która najpełniej 
została objawiona właśnie w męce, 

śmierci i zmartwychwstaniu Chrystu-
sa. Przygotowaniem do tego święta 
jest nowenna, polegająca na odmawia-
niu przez 9 dni, poczynając od Wiel-
kiego Piątku, koronki do Miłosierdzia 
Bożego. Można wtedy uzyskać wie-
le duchowych łask odpuszczenia win 
grzechowych naszych zmarłych oraz 
nawrócenie wielu zagubionych. 

Na prośbę Episkopatu Polski Oj-
ciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku 
wprowadził to święto dla wszystkich 
diecezji w Polsce. W dniu kanoniza-
cji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 
roku Papież ogłosił to święto dla całe-
go Kościoła. 

Świadek Miłosierdzia
Ojciec Święty Jan Paweł II nie-

strudzenie głosił orędzie miłosierdzia 
wszystkim wiernym i ludziom dobrej 
woli. Na początku pontyfikatu napi-
sał encyklikę pt. Dives in Misericordia 
(„Bóg bogaty w miłosierdzie, 1980 r.), 
pod takim też hasłem odbyła się Jego 
ostatnia pielgrzymka do Ojczyzny. 
„To hasło – tłumaczył Papież w ho-
milii na krakowskich Błoniach – jest 
niejako streszczeniem całej prawdy 
o tej miłości Boga do człowieka, która 

przyniosła ludzkości odkupienie. Bóg, 
będąc bogaty w miłosierdzie, przez 
wielką swą miłość, jaką nas umiłował, 
i to nas, umarłych na skutek występ-
ków, razem z Chrystusem przywrócił 
do życia (Ef 2, 4–5). Pełnia tej miło-
ści objawiła się w ofierze Krzyża. Nikt 
bowiem nie ma większej miłości od tej, 
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyja-
ciół swoich (J 15, 13). Taka jest mia-
ra miłosiernej miłości! Taka jest miara 
miłosierdzia Bożego!”.

Według papieskiego nauczania 
miłosierdzie jest niejako odpowie-
dzią Boga na zło obecne w świecie. 
„To krzepiące orędzie – mówił Jan Pa-
weł II – jest skierowane przede wszyst-
kim do człowieka, który udręczony 
jakimś szczególnie bolesnym doświad-
czeniem albo przygnieciony ciężarem 
popełnionych grzechów utracił wszel-
ką nadzieję w życiu i skłonny jest ulec 
pokusie rozpaczy. Takiemu człowieko-
wi ukazuje się łagodne oblicze Chry-
stusa, a promienie wychodzące z Jego 
Serca padają na niego, oświecają go 
i rozpalają, wskazują drogę i napełniają 
nadzieją. Jakże wielu sercom przynio-
sło otuchę wezwanie Jezu, ufam Tobie, 
które podpowiedziała nam Opatrzność 
za pośrednictwem Siostry Faustyny! 
Ten prosty akt zawierzenia Jezusowi 
przebija najgęstsze chmury i sprawia, 
że promień światła przenika do życia 
każdego człowieka. Jezu, ufam Tobie!”. 
(Rzym, 30.04.2000). 

Przez czyny miłości 
Pod koniec swego pontyfikatu 

w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w krakowskich Łagiewnikach zawie-
rzył cały świat Bożemu miłosierdziu. 
Wzywał nas nie tylko do modlitwy 
i praktyki życia sakramentalnego, ale 
do konkretnych czynów i działań, któ-
re każdy winien podejmować. Świad-
czenie dobra bliźnim powinno się stać 
nie tylko stylem chrześcijańskiego ży-
cia, ale również podstawową zasadą 
życia społecznego. 

Rozwój i rozprzestrzenienie się kul-
tu miłosierdzia Bożego dokonały się 
w dużej mierze dzięki osobistemu za-
angażowaniu Jana Pawła II. Jego na-
uczanie często zawierało wiele od-
niesień do tego Bożego przymiotu. 
Miłosierdzie Boże według Jana Paw-
ła II jest dla nas źródłem nadziei. 
Głoszenie miłosierdzia jest zadaniem 
Kościoła i odbywa się na wielu płasz-
czyznach: przez sprawowanie sakra-
mentów, głoszenie Dobrej Nowiny, 
modlitwę, a przede wszystkim przez 
czyny miłości wobec bliźnich potrze-
bujących naszej pomocy. Miłosierdzie 
powinno przybrać wymiar społeczny 
przez tworzenie cywilizacji miłości, 
która może powstrzymać ekspansję 
brutalnej cywilizacji śmierci. 

„Jak bardzo dzisiejszy świat potrze-
buje Bożego miłosierdzia!” – wołał 
na progu trzeciego tysiąclecia Papież 
– na wszystkich kontynentach z głębin 
ludzkiego cierpienia zdaje się wzno-
sić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie 
panuje nienawiść, chęć odwetu, gdzie 
wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, 
potrzeba łaski miłosierdzia, która koi 

ludzkie umysły i serca, i rodzi pokój. 
Gdzie brak szacunku dla życia i god-
ności człowieka, potrzeba miłosiernej 
miłości Boga, w której świetle odsłania 
się niewypowiedziana wartość każde-
go ludzkiego istnienia. Potrzeba miło-
sierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość 
na świecie znalazła kres w blasku praw-
dy” (Łagiewniki, 17.08.2002). 

W 2002 r. na krakowskich Błoniach 
Jan Paweł II zachęcał nas, byśmy od-
krywali coraz pełniej tajemnicę miło-
sierdzia Bożego i żyli nią na co dzień. 
Tak wówczas mówił: „Niech orędzie 
o Bożym miłosierdziu zawsze znaj-
duje odbicie w dziełach miłosierdzia 
ludzi. Trzeba spojrzenia miłości, aby 
dostrzec obok siebie brata, który wraz 
z utratą pracy, dachu nad głową, moż-
liwości godnego utrzymania rodziny, 
wykształcenia dzieci doznaje poczu-
cia opuszczenia, zagubienia i bezna-
dziei. Potrzeba «wyobraźni miłosier-
dzia», aby przyjść z pomocą dziecku 
zaniedbanemu duchowo i material-
nie; aby nie odwracać się od chłop-
ca czy dziewczyny, którzy zagubili się 
w świecie różnorakich uzależnień lub 
przestępstwa; aby nieść radę, pociesze-
nie, duchowe i moralne wsparcie tym, 
którzy podejmują wewnętrzną walkę 
ze złem. Potrzeba tej wyobraźni mi-
łosierdzia wszędzie tam, gdzie ludzie 
w potrzebie wołają do Ojca miłosier-
dzia: «Chleba naszego powszednie-
go daj nam dzisiaj». Oby dzięki brat-
niej miłości tego chleba nikomu nie 
brakowało!”.

Nieskończone miłosierdzie 
Ojciec Święty nie tylko mówił nam 

o tym, abyśmy „korzystając z daru 
miłosiernej miłości Boga, sami z dnia 
na dzień oddawali życie, czyniąc mi-
łosierdzie wobec braci”, ale sam sło-
wem i czynem realizował to przesła-
nie. Byliśmy świadkami wielu czynów 
miłosierdzia Jana Pawła II: od stawa-
nia w obronie życia ludzkiego, poprzez 
niestrudzone nawoływania do poko-
ju i ludzkiej solidarności, do stawiana 
drogowskazów młodym, umacniania 
rodzin, jednoczenia się z samotnymi 
i cierpiącymi. Różnymi drogami docie-
rał do potrzebujących serc, bezpośred-
nio – w osobistych spotkaniach, a gdy 
było to niemożliwe, wówczas słowem 
i modlitwą. 

Tak pisał w swojej encyklice Dives 
in Misericordia: „Miłosierdzie samo 
w sobie, jako doskonałość nieskończo-
nego Boga, jest również nieskończone. 
Nieskończona więc i niewyczerpana 
jest też gotowość Ojca w przyjmowa-
niu synów marnotrawnych wracają-
cych do Jego domu. Nieskończona 
jest gotowość i moc przebaczania, ma-
jąc swe stałe pokrycie w niewysłowio-
nej wartości ofiary Syna. Żaden grzech 
ludzki nie przewyższa tej mocy ani jej 
nie ogranicza. Ograniczyć ją może 
tylko od strony człowieka brak dobrej 
woli, brak gotowości nawrócenia, czyli 
pokuty, trwanie w oporze i sprzeciwie 
wobec łaski i prawdy, a zwłaszcza wo-
bec świadectwa krzyża i zmartwych-
wstania Chrystusowego”.

JOANNA KIELAR

Świadek miłosierdzia

WSPOMNIENIE LITURGICZNE 
PAPIEŻA–POLAKA

Miesiąc przed beatyfikacją papieża Jana Pawła II, 2 kwietnia 2011 
roku, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zade-
cydowała mocą specjalnego dekretu, że wspomnienie liturgiczne Jana 
Pawła II będzie obchodzone w diecezji rzymskiej oraz w Kościele pol-
skim 22 października. Po kanonizacji data 22 października została za-
pisana jako dzień liturgicznego wspomnienia Jana Pawła II do kalen-
darza wszystkich diecezji świata.

Zazwyczaj wspomina się błogosławionych i świętych w kalendarzu 
liturgicznym w „dniu ich narodzin dla nieba”, a więc w rocznicę śmier-
ci. Jednak ze względu na to, że 2 kwietnia, dzień śmierci Jana Pawła II, 
często zbiegałby się z Wielkim Postem, a nawet Wielkim Tygodniem, 
wybrano 22 października – rocznicę inauguracji jego pontyfikatu. 

Nie wybrano daty 16 października, aby nie było zbieżności ze wspo-
mnieniem św. Jadwigi Śląskiej, a zdecydowano się na 22 października, 
gdyż jest to termin, w którym nie przypada inna uroczystość liturgiczna.
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K
iedy był małym chłopcem, 
objawiła mu się Matka Boża. 
Ofiarowała dwie korony: 
białą i czerwoną. Symbolizo-
wały czystość i męczeństwo. 

„Którą chcesz wybrać?” – zapytała 
Matka Boża. „Biorę obie” – odpowie-
dział Mundek.

Działo się to w jego parafialnym 
kościele w Pabianicach. Rok później 
młody Kolbe wstąpił do niższego semi-
narium Braci Mniejszych Konwentu-
alnych we Lwowie i przyjął imię Mak-
symilian. Nazywany przez współbraci 
„Szalonym Maxem”, ojciec Kolbe po-
został wierny Niepokalanej przez całe 
życie. Jego pomysły, projekty i ich re-
alizacje wyprzedzały współczesnych 
o całą epokę. Męczennik, misjonarz, 
dziennikarz i genialny umysł. Zapro-
jektował pojazd do przemieszczania 
się między planetami. Prowadził dzia-
łalność misyjną w Japonii, Chinach 
i Indiach. Założył Rycerstwo Niepoka-
lanej. Wydawał w milionowym nakład-
zie „Rycerza Niepokalanej”, miesięcz-
nik, który ukazuje się do dzisiaj. Jego 
odwaga, wiara i przekonanie o potr-
zebie wielkiej misji czyniły go niezwy-
kłym i wyjątkowym.

Na wyłączną służbę Maryi
Rajmund Kolbe urodził się 

w Zduńskiej Woli koło Łodzi 8 stycz-
nia 1894 r. Był drugim z kolei dziec-
kiem. Jego rodzice trudnili się chałup-
niczym tkactwem. Rodzina posiadała 
tylko jedną, dużą izbę: w kącie stał 
piec kuchenny, z drugiej strony cz-
tery warsztaty tkackie, a za przepier-
zeniem była sypialnia. We wnęce zna-
jdowała się na stoliku figurka Matki 
Bożej, przy której rodzina rozpoczy-
nała i kończyła modlitwą każdy dzień.

Od najwcześniejszych lat Ra-
jmund wyróżniał się szczególnym 
nabożeństwem do Matki Bożej. Pod 
wpływem misji prowadzonych w pa-
rafii wstąpił do niższego seminari-
um franciszkańskiego we Lwowie. 
W 1910 r. rozpoczął nowicjat u fran-
ciszkanów konwentualnych (tych 
w czarnych habitach). Przy obłóc-
zynach otrzymał zakonne imię Mak-
symilian. Studiował w Krakowie 
i w Rzymie. W wolnych chwilach 
projektował pojazd kosmiczny, któ-
ry nazwał eteroplanem. Zrobił dok-
toraty z filozofii i teologii. 1 listopada 
1914 r. złożył profesję uroczystą, czy-
li śluby wieczyste, przybierając imię 
Maria. W Rzymie założył Rycerstwo 
Niepokalanej – stowarzyszenie, które 
miało przeciwdziałać akcji antykato-
lickiej oraz nawracać wrogów Kości-
oła. Dla realizacji tego celu człon-
kowie Rycerstwa mieli się oddawać 
na całkowitą i wyłączną służbę Ma-
ryi Niepokalanej i codziennie powier-
zać Jej los grzeszników. Temu pro-
gramowi Maksymilian poświęcił się 
odtąd z całym zapałem i pozostał mu 
wiernym aż do śmierci. 

Ciągle było mu mało
28 kwietnia 1918 r. w kościele św. 

Andrzeja della Valle Maksymilian Kol-
be przyjął święcenia kapłańskie z rąk 

kard. Bazylego Pompilego. W roku 
1919, po siedmiu latach pobytu 
w Rzymie, o. Maksymilian wrócił 
do Polski. Postanawił dołożyć wszyst-
kich sił, aby stała się ona królestwem 
Maryi. Zaczął werbować kleryków 
do Milicji Niepokalanej. Maksymilian 
zbierał ich w jednej z sal przy koście-
le franciszkanów i wygłaszał do nich 
referaty o Niepokalanej, oddaniu się 
Jej, o życiu wewnętrznym. 

Przełożeni mieli z nim problem 
– był zbyt aktywny. Maksymilianowi 
wszędzie było za ciasno. Zdobył małą 
maszynę drukarską i wśród współbra-
ci znalazł ochotnych pomocników. 
Zaczął także werbować chętnych 
do pracy wydawniczej. Dzięki temu 
„Rycerz Niepokalanej” stale zwiększał 
nakład. Książę Jan Drucki–Lubecki 
ofiarował mu w okolicach Warszawy 
pięć morgów pola ze swego mająt-
ku Teresin. Ojciec Kolbe zjawił się 
w późniejszym Niepokalanowie 6 si-
erpnia 1927 r. i postawił tam figurę 
Niepokalanej. Z pomocą oddanych 
sobie współbraci i okolicznej ludnoś-
ci zabrał się też do budowy kaplicy. 
Postawiono także drewniane baraki, 
do których wniesiono maszyny. Nie-
pokalanów stał się wkrótce najwięks-
zym klasztorem świata. Ale Maksymi-
lianowi i tego było mało. W 1930 r. 
wyruszył do Japonii. 

W niezmiernie ciężkich warun-
kach o. Kolbe rozpoczął pracę wy-
dawniczą w Nagasaki. Trzy miesią-
ce później miał już własną drukarnię 
i dom. Pierwszy numer „Rycerza Ni-
epokalanej” w języku japońskim uka-
zał się w nakładzie 18 tys. egzem-
plarzy. Maksymilian założył również 
Ogród Niepokalanej – japoński Ni-
epokalanów. W 1936 r. o. Kolbe 
wrócił do Polski po sześciu latach 
nieobecności. 

W roku 1939 Niepokalanów liczył 
już 700 zakonników, a „Rycerz Nie-
pokalanej” osiągnął nakład 750 tys. 
egzemplarzy. Maksymilian zakłada 
radiostację, buduje elektrownię, myś-
li o lotnisku, planuje uruchomić pro-
dukcję filmów chrześcijańskich, mar-
zy mu się telewizja. Wojna kładzie kres 
tym zamierzeniom. 

Życie za bliźniego 
Już 12 września 1939 r. Niepoka-

lanów dostał się pod okupację niemi-
ecką. 19 września gestapo aresztowało 
mieszkańców Niepokalanowa, którzy 
nie zdołali na czas uciec lub uciekać 
nie chcieli. W obozie tymczasowym 
w Lamsdorf (Łambinowice), a po-
tem w Amteitz (Gębice) franciszka-
nie pozostawali od 24 września do 8 
listopada. Było tam 14 tys. więźniów. 
Głód i robactwo dawało się bardzo we 
znaki. Esesmani bili więźniów i po-
niewierali ich. 9 listopada przewiezi-
ono franciszkanów do Ostrzeszowa. 
W uroczystość Niepokalanej (8 grud-
nia) nastąpiło zwolnienie wszystkich 
z obozu. O. Kolbe natychmiast wrócił 
do Niepokalanowa i na nowo zorgani-
zował klasztorne życie, tylko w o wiele 
trudniejszych warunkach. Nie mogąc 
wydawać żadnych czasopism, zarząd-
ził nieustanną adorację Najświętsze-
go Sakramentu i otworzył warsztaty 
dla ludności: kuźnię, blacharnię, dzi-
ał naprawy rowerów i zegarów, dział 
fotografii, zakład krawiecki i szewski.

17 lutego 1941 r. w Niepokala-
nowie ponownie zjawiło się gestapo 
i zabrało o. Kolbego oraz czterech in-
nych ojców. Wywieziono ich do Wars-
zawy. O. Maksymiliana umieszczono 
na Pawiaku. 28 maja 1941 r. został 
wywieziony do Oświęcimia wraz z 303 
więźniami. Otrzymał numer 16670. 

Pod koniec lipca 1941 roku z blo-
ku, w którym był o. Kolbe, uciekł 
jeden z więźniów. Rozwścieczony 
Rapportführer Karol Frotzsch zwołał 
na plac apelowy wszystkich więźniów 
z bloku i wybrał dziesięciu, skazując 
ich na śmierć głodową. O. Maksymi-
lian wystąpił z szeregu i zwrócił się 
po niemiecku do Lagerfuehrera Kar-
la Fritzscha z prośbą, aby mógł zająć 
miejsce nieznanego mu współwięź-
nia, Franciszka Gajowniczka, który 
błagał o litość tłumacząc, że ma ro-
dzinę. Za nieregulaminową postawę 
kapłan mógł zostać od razu zastrze-
lony lub dołączony do skazańców. 
Jednak Niemcy zgodzili się na pro-
śbę zakonnika.

Ojciec Kolbe przez ostatnie dni 
swego życia konał w celi nr 18 w pod-
ziemiach Bloku 11, gdzie został prze-
niesiony z grupą innych więźniów 
wyznaczonych na śmierć. We wspo-
mnieniach więźniów utrwaliło się, 
że skazani na śmierć głodową po-
czątkowo śpiewali i modlili się. Po kil-
ku dniach dobywające się z celi głosy 
cichły. Niemcy sukcesywnie wynosili 
ciała kolejnych zmarłych osób. O. Kol-
be zmarł jako ostatni, dobity zastrzy-
kiem z fenolu. Stało się to 14 sierpnia 
1941 roku. Była wigilia uroczystoś-
ci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny. Ciało o. Maksymiliana zostało 
spalone w krematorium.

Natchnieniem była mu 
Niepokalana

17 października 1971 r. papież Pa-
weł VI ogłosił ojca Maksymiliana Ma-
rię Kolbego błogosławionym. Podczas 
homilii powiedział:

„Maksymilian Kolbe był aposto-
łem kultu Maryjnego. Czcił Mat-
kę Bożą imieniem, które sama sobie 
nadała w Lourdes: ‚Jam jest Niepo-
kalane Poczęcie’. Niepodobna roz-
łączać działalności ojca Kolbe od imie-
nia Niepokalanej. (…) Wiadomo, 
z jaką niewiarygodną wprost śmiało-
ścią i nadzwyczajnym talentem orga-
nizacyjnym, ten pokorny i cichy fran-
ciszkanin rozwijał swoją działalność 
i szerzył nabożeństwo do Matki Chry-
stusa, ‚obleczonej w słoneczną szatę’. 
Nabożeństwo to było podstawą jego 
duchowości, jego apostolstwa i jego 
teologii”. 

10 października 1982 r. papież Jan 
Paweł II, zaliczył ojca Maksymiliana 
do grona świętych męczenników Ko-
ścioła katolickiego. W homilii Ojciec 
Święty przypomniał:

„Uwielbiamy więc dzisiaj wielkie 
dzieło Boże w człowieku. Wobec nas 

wszystkich, tu zgromadzonych, Oj-
ciec Maksymilian Kolbe podnosi swój 
‚kielich zbawienia’, w którym zawie-
ra się ofiara całego jego życia, przy-
pieczętowanego męczeńską śmier-
cią ‚za brata’. 

Do tej ostatecznej ofiary gotował 
się Maksymilian, idąc za Chrystu-
sem od najmłodszych lat swego ży-
cia w Polsce. Z tych to lat pochodzi 
przedziwny znak dwóch koron: bia-
łej i czerwonej, spośród których nasz 
Święty nie wybiera jednej, ale przyj-
muje obie. Od młodych bowiem lat 
przenikała go wielka miłość ku Chry-
stusowi i pragnienie męczeństwa. (…) 
Natchnieniem całego życia była mu 
Niepokalana, której zawierzał swoją 
miłość do Chrystusa i swoje pragnie-
nie męczeństwa. W tajemnicy Niepo-
kalanego Poczęcia odsłaniał się przed 
oczyma jego duszy ów przewspania-
ły nadprzyrodzony świat Łaski Bożej 
ofiarowanej człowiekowi”.

* * *
Ojciec Maksymilian może impono-

wać. Zadziwia rozmachem, energią, 
pomysłami. Głosił Ewangelię na ws-
zelkie sposoby, wszędzie – maksymal-
nie dla Maryi. 

ALEKSANDRA LISOWSKA

Maksymalnie dla Maryi
LITANIA DO ŚW. 
MAKSYMILIANA
(DO PRYWATNEGO ODMAWIANIA)

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. 
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste wy-
słuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się 
nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami!
Niepokalana Pośredniczko łask,
Święty Maksymilianie,
Rozmiłowany w Bogu,
Kochający modlitwę,
Wytrwale strzegący cnoty 
czystości,
Heroicznie posłuszny 
przełożonym,
Realizujący ducha ubóstwa 
i prostoty,
Żyjący w umartwieniu i pokucie,
Wierny ideałowi ewangelicznej 
doskonałości,
Oddany na własność 
Niepokalanej,
Nieustraszony rycerzu 
Niepokalanej,
Twórco Rycerstwa Niepokalanej,
Apostole Cudownego Medalika,
Głoszący Ewangelię przy pomocy 
radia i prasy,
Pałający pragnieniem zdobycia 
świata dla Niepokalanej,
Misjonarzu Japonii,
Pragnący męczeńskiej śmierci,
Niezachwiany w ufności,
Miłujący nieprzyjaciół,
Mężny w znoszeniu zniewag 
i cierpienia

Duszpasterzu współwięźniów,
Ofiaro heroicznej miłości bliźniego,
Starty na proch dla Niepokalanej,
Uwieńczony dwiema koronami,
Męczenniku Oświęcimia,
Sławiony na całym świecie,
Chlubo polskiej ziemi,
Patronie trzeźwości,
Patronie rodziny,
Patronie naszych trudnych 
czasów,
Wielki orędowniku u Boga,
Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata,
Przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata,
Wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami!
K: 
Nikt nie ma większej miłości.
W: 
Od tego, kto oddaje swoje życie 
za przyjaciół swoich.
Módlmy się: 
Wszechmogący, miłosierny Boże, 
Ty rozpaliłeś 
św. Maksymiliana taką miłością 
do Niepokalanej,
że stał się Jej wielkim rycerzem 
i narzędziem do 
szerzenia Twojego królestwa. 
Rozgrzej i nasze serca ofiarną 
miłością do Maryi, abyśmy naśla-
dując Jej przykład i 
wsparci Jej pomocą służyli Tobie 
w braciach naszych 
i w ten sposób wypełnili najwięk-
sze przykazanie. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen.

Święty Maksymilian Maria Kolbe
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N
ikt z nas nie jest ideal-
nym rodzicem. Możemy 
przeczytać setki książek 
o wychowaniu, poradni-
ków z serii „Jak sprawić, 

by dziecko było posłuszne?”, a i tak 
prędzej czy później zdarzy się nam 
pobłądzić w gąszczu problemów. 

Wspólnota miłości
Rodzina jest miejscem, w którym 

uczymy się miłości. Przypomniał 
o tym Ojciec Święty Franciszek, spo-
tykając się z uczestnikami sesji ple-
narnej Papieskiej Rady ds. Rodziny. 
Zaznaczył, że rodzina jest wspólno-
tą życia: „Składają się na nią twarze, 
osoby, które się kochają, prowadzą 
dialog, poświęcają się dla drugich 
i bronią życia, przede wszystkim 
najbardziej kruchego, najsłabszego. 
Można by bez przesady powiedzieć, 
że rodzina jest motorem świata i hi-
storii. Każdy z nas buduje wła-
sną osobowość w rodzinie. Wzrasta 
z mamą i tatą, z braćmi i siostra-
mi, oddychając domowym ciepłem” 
– powiedział Papież Franciszek. Pod-
kreślił następnie, że rodzina opiera 
się na małżeństwie: „Miłość oblu-
bieńcza i rodzinna ukazuje też jasno 
powołanie osoby do tego, by kochać 
w sposób jedyny i na zawsze. Nato-
miast doświadczenia, poświęcenia 
i kryzysy małżeństwa, jak też samej 
rodziny, stanowią etapy wzrastania 
w dobru, prawdzie i pięknie. W mał-
żeństwie oddajemy się sobie całko-
wicie, bez wyrachowania ani za-
strzeżeń, podzielając wszystko, dary 
i wyrzeczenia, ufając Bożej Opatrz-
ności. To jest doświadczenie, którego 
młodzi mogą się nauczyć od rodzi-
ców i dziadków. To doświadczenie 
wiary w Boga i wzajemnego zaufa-
nia, głębokiej wolności, świętości, 
ponieważ świętość zakłada oddawa-
nie się sobie z wiernością i poświęce-
niem każdego dnia życia!”. 

Jan Paweł II także wzywał 
do świętości w rodzinach: „Drodzy 
bracia i siostry, ani na chwilę nie za-
pominajcie o tym, jak wielką warto-
ścią jest rodzina. Dzięki sakramen-
talnej obecności Chrystusa, dzięki 
dobrowolnie złożonej przysiędze, 
w której małżonkowie oddają się so-
bie wzajemnie, rodzina jest wspólno-
tą świętą. (...) Każda rodzina może 
zbudować taką miłość”. 

Troska o dziecko 
Miłość rodzicielska to nie tyl-

ko troska o to, by dziecku niczego 
nie brakowało, poszukiwanie dóbr 
materialnych i pogoń za pieniędz-
mi, ale przede wszystkim czas dla 
dziecka, częste rozmowy, zrozumie-
nie, wspólne przeżywanie trosk i ra-
dości. To wreszcie przykład własne-
go życia i wskazywanie prawdziwych 
autorytetów.

Pewnego roku na kilka tygodni 
przed Świętami Bożego Narodze-
nia w rzymskich autobusach poja-
wiły się ulotki z bardzo krótką, ale 
zmuszającą do refleksji treścią: „Bez 
dziecka nie ma przyszłości”. Nie ma 

przyszłości dla rodziny, dla narodu 
i dla ludzkości. 

Tę myśl w swoim nauczaniu 
bardzo często przywoływał Ojciec 
Święty Jan Paweł II. W 1979 roku 
na forum Zgromadzenia Ogólne-
go Narodów Zjednoczonych mówił:

„Pragnę (…) wypowiedzieć tę ra-
dość, jaką dla każdego z nas stano-
wią dzieci, wiosna życia, zadatek 
przyszłości każdej dzisiejszej ojczy-
zny. Żaden kraj na świecie, żaden 
system polityczny nie może myśleć 
o swej przyszłości inaczej, jak tylko 
poprzez wizję tych nowych poko-
leń, które przejmą od swoich rodzi-
ców wielorakie dziedzictwo wartości, 
zadań i dążeń zarówno własnego na-
rodu, jak też całej rodziny ludzkiej. 
Troska o dziecko, jeszcze przed jego 
narodzeniem, od pierwszej chwi-
li poczęcia, a potem w latach dzie-
cięcych i młodzieńczych, jest pierw-
szym i podstawowym sprawdzianem 
stosunku człowieka do człowieka”. 

Jan Paweł II Papież podkreślał tak-
że często, że rodzina poprzez sakra-
mentalne małżeństwo jest „wspólnotą 
najpełniejszą z punktu widzenia wię-
zi międzyludzkiej”. W oparciu o sa-
krament małżeństwa jest możliwe 
wzajemne trwanie w miłości, prze-
baczenie i pojednanie, i „nie ma wię-
zi, która by ściślej wiązała osoby, niż 
więź małżeńska i rodzinna”. Naru-
szenie więzów małżeńskich rani głę-
boko i boleśnie wzajemne relacje mię-
dzy mężem i żoną, między rodzicami 
i dziećmi oraz relacje społeczne.

Papież Polak przestrzegał rów-
nież, by niezależnie od warunków 
zewnętrznych i trudności, jakie 

pojawiają się w życiu, zarówno tych 
ekonomicznych, jak i społecznych, 
dziecko nie było traktowane jako 
ciężar czy zagrożenie. Podstawą mi-
łości małżeńskiej powinno być we-
dług Ojca Świętego rodzicielstwo 
otwarte na życie, mądre i odpowie-
dzialne. Jest to możliwe wtedy, gdy 
żona i mąż opierają swoją miłość 
na wierze w Boga i przystępowaniu 
do sakramentów. 

Moja kariera – macierzyństwo 
Macierzyństwo dla wielu ko-

biet to fascynująca i emocjonują-
ca przygoda. Polega na towarzy-
szeniu najpierw małemu, a potem 
dorastającemu człowiekowi w jego 
rozwoju. Wychowanie dziecka wy-
maga od mamy i taty twórczej po-
stawy. Nie ma ani chwili na nudę. 
Rodzice bardzo szybko zaczynają 
orientować się w potrzebach swo-
jego dziecka i sposobach motywo-
wania go do wysiłku. Dzięki macie-
rzyństwu osobowość każdej kobiety 
staje się bogatsza.

Nie mogę zgodzić się z tenden-
cją deprecjonowania macierzyństwa. 
Trend ten głoszą najczęściej osoby, 
które nie mają swoich rodzin. Przy 
dobrej organizacji domowych obo-
wiązków, wsparciu męża, dziadków, 
młodej mamie łatwiej będzie łączyć 
różne rodzaje aktywności. Mogą 
to być drobne sprawy, ale ważne jest, 
by matka małych dzieci zachowała 
swoje osobiste zainteresowania. Co-
dzienność rzeczywiście może przy-
tłoczyć. Młodej mamie wydaje się, 
że świat, w którym dawniej żyła jest 
zupełnie nierealny. Czy to możliwe, 

by znowu pójść wieczorem na mia-
sto z przyjaciółmi? Do kina czy te-
atru? Na romantyczny, spokojny 
spacer z mężem? Albo posiedzieć 
cały wieczór nad książką? Wydaje 
się, że to zupełnie nieosiągalne eks-
trawagancje. Nie warto dopuszczać 
do siebie czarnych myśli. Dzieci ro-
sną błyskawicznie. Żadne nie będzie 
więc zawsze niemowlęciem, wyma-
gającym non stop matczynej opieki. 
Niemniej, szkoda, że w Polsce wciąż 
jeszcze mało jest przestrzeni dla ma-
tek z małymi dziećmi, w których mo-
głyby wspólnie bywać.

Współcześnie wiele kobiet podzie-
la pogląd, że macierzyństwo to rezy-
gnacja z ambicji i możliwości rozwo-
ju. To rzeczywistość, kiedy kobieta 
musi być tylko dla dziecka, rezygnu-
jąc ze swoich marzeń, pasji, pra-
cy, planów. Według mnie to przede 
wszystkim wielka okazja do odkry-
cia potencjału, który w tkwi w każ-
dej kobiecie, i którego bez macierzyń-
stwa nie da się odkryć. Nie warto więc 
poddawać się tym negatywnym mo-
dom i trendom. 

Natalia Niemen, w jednej ze swo-
ich piosenek pt.: „Jestem mamą, 
to moja kariera”, śpiewa:

Już zatwierdzony mój biznesplan
Wiem po co grać, co dzień się 

budzić 
Ambicje niesłychane mam
Wychować ludzi chce na ludzi
Warto podjąć przygodę związa-

ną z macierzyństwem. Każda z nas 
jest w stanie sobie z takim zadaniem 
poradzić.

Jan Paweł II pięknie o tym mó-
wił: „Macierzyństwo zawiera w sobie 

od samego początku szczególne 
otwarcie na nową osobę: ono właśnie 
jest udziałem kobiety. W otwarciu 
tym, w poczęciu i urodzeniu dziecka 
kobieta odnajduje siebie przez bezin-
teresowny dar z siebie samej”. 

Ojcostwo – przygoda życia 
Ojciec jest przede wszystkim 

opiekunem i głową rodziny. Do nie-
go należy zagwarantowanie jej stabil-
ności i dobrobytu. Jednak ojcostwa 
trzeba się nauczyć. Niektórym przy-
chodzi to łatwo, inni mają z tym duży 
problem. Dla wielu mężczyzn świa-
domość odpowiedzialności za innych 
może być przytłaczająca. Odpowie-
dzialne ojcostwo wymaga dojrzało-
ści mężczyzny oraz odpowiedniej 
formacji. Niestety, nie ma żadnego 
kompendium wiedzy na temat: „Jak 
być najlepszym ojcem na świecie”. 
Nie oznacza to jednak, że człowiek 
jest pozostawiony sam sobie. Ist-
nieje wielu mężczyzn, którzy swo-
im życiem dają przykład męskości 
i ojcostwa. Można tu przywołać ta-
kie postacie, jak św. Józef, bł. Ed-
mund Bojanowski czy św. Jan Pa-
weł II. Ale nie trzeba szukać daleko 
– czasem wystarczy dobrze rozejrzeć 
się w swoim środowisku. Mądrzy, 
wartościowi ojcowie często żyją tuż 
obok nas i to właśnie od nich moż-
na zaczerpnąć wzorce postępowania.

W dzisiejszych czasach ojcostwo 
przeżywa kryzys. Powody są różne: 
zmieniają się nasze poglądy i syste-
my wartości. Dzisiaj zdecydowanie 
trudniej być ojcem niż dawniej. Trud 
łączenia obowiązków zawodowych 
i rodzinnych, przedłużający się czas 
pracy, różnego rodzaju wyzwania 
wychowawcze, niekiedy wyzwania 
rodzinne, jak np. emigracja zarob-
kowa. Mężczyźni nie wiedzą, jak ma 
wyglądać ich ojcostwo, często braku-
je im pomysłu, siły i zdolności, aby 
wprowadzać dzieci w świat. Ojcowie 
nie wypełniają tej bardzo ważnej roli 
i w konsekwencji dzieci wychowują 
się bez ojców.

W Adhortacji Apostolskiej Fami-
liaris consortio, Ojciec Święty Jan 
Paweł II apelował: „Konieczne jest 
odzyskanie społecznego przekona-
nia, że miejsce i zadania ojca w ro-
dzinie i dla rodziny mają wagę jedy-
ną i niezastąpioną”.

Na zakończenie warto przytoczyć 
słowa Jacka Pulikowskiego, ojca troj-
ga dzieci, który od lat przygotowuje 
młodych ludzi do podjęcia powoła-
nia rodzicielskiego:

„Dzisiaj mężczyzna, żeby być 
prawdziwym facetem, musi sobie 
postrzelać, poskakać na bungee, 
opłynąć świat wpław albo na łód-
ce. Zajmowanie się żoną i dziećmi, 
uszczęśliwianie żony i ochrona dzieci 
przed zagubieniem w świecie wyszło 
z obiegu – nie fascynuje mężczyzny. 
A przecież taka jest prawdziwa mę-
skość wpisana w naszą naturę, wy-
pieranie jej ogromnie nas krzywdzi. 
Jednak aby ją osiągnąć, musimy naj-
pierw do niej zatęsknić”. 

MONIKA NOWAK

Święte rodzicielstwo 

FO
T.

 W
W

W
.P

IX
A

B
AY

.C
O

M



SZLAK WIARY 7www.szlakwiary.pl



SZLAK WIARY8 www.szlakwiary.pl

B
ardzo ważnym ele-
mentem niezwy-
kłego pontyfika-
tu św. Jana Pawła 
II była jego twór-

czość. Pozostawił po sobie 
ogromny dorobek: od wier-
szy, poematów i sztuk po-
przez książki, będące prze-
myśleniami na najważniejsze 
problemy ludzkości ( „Prze-
kroczyć próg nadziei”, „Dar i Ta-
jemnica”, „Tryptyk Rzymski”, 
„Wstańcie chodźmy”, „Pamięć 
i tożsamość”) do dokumentów 
kościelnych. Ojciec Święty jest 
autorem 15 adhortacji apostol-
skich, 11 konstytucji apostol-
skich, 45 listów apostolskich, 
wielu innych okolicznościo-
wych dokumentów. Nowością 
były listy kierowane do okre-
ślonych grup: np. rodzin, dzie-
ci, młodzieży.

Za pontyfikatu tego papie-
ża wydano nową wersję Kate-
chizmu Kościoła katolickiego, 
nowy Kodeks Prawa Kano-
nicznego, zmodyfikowano 
Konstytucję Watykańską, re-
gulującą zasady funkcjonowa-
nia Kościoła. 

Jan Paweł II w ciągu 26–let-
niej posługi na Stolicy Apo-
stolskiej ogłosił 14 encyklik. 
Encyklika ma charakter pi-
sma okólnego i jest napisana 
w formie listu papieża do bi-
skupów, kapłanów, diakonów 
i wiernych całego świata. 

Papieskie nauczanie za-
warte w encyklikach porusza 
najistotniejsze problemy z za-
kresu wiary, organizacji Ko-
ścioła, życia chrześcijańskiego, 
kultu oraz życia społecznego.

Fundamentem dla naucza-
nia Jana Pawła II, które zo-
stało zawarte w jego encykli-
kach jest nauczanie II Soboru 
Watykańskiego.

Zanim zostanie zaprezen-
towana poniżej bardzo krót-
ka synteza owego nauczania, 
trzeba podkreślić, że jest to nie-
zgłębione bogactwo, z którego 
trzeba czerpać jak najobficiej.

Pierwszą encykliką, któ-
ra została ogłoszona w  1979 
roku była encyklika „Redemp-
tor hominis”. Papież bardzo 
wyraźnie podkreślił w niej, 
że dokonane przez Chrystu-
sa odkupienie człowieka po-
twierdza „niezbywalną godność 
i wartość każdej osoby ludzkiej bez 
względu na jej wyznanie czy kul-
turę”. Na innym miejscu do-
dał, że „powszechność odkupienia 
jest odpowiedzią na powszechność 
grzechu” oraz, że „odkupienie jako 
odnowione stworzenie ustanowiło 
ład i harmonię we wszystkich wy-
miarach ludzkiego życia”. Na in-
nym miejscu napisał: „Człowiek 
nie może żyć bez miłości. Czło-
wiek pozostaje dla siebie istotą 

niezrozumiałą, jego życie jest po-
zbawione sensu, jeśli nie obja-
wi mu się Miłość, jeśli nie spotka 
się z Miłością, jeśli jej nie dotknie 
i nie uczyni w jakiś sposób swo-
ją, jeśli nie znajdzie w niej żywe-
go uczestnictwa. I dlatego wła-
śnie Chrystus–Odkupiciel, jak 
to już zostało powiedziane, „ob-
jawia w pełni człowieka samemu 
człowiekowi”. To jest ów – jeśli 
tak wolno się wyrazić – ludzki 
wymiar Tajemnicy Odkupienia. 
Człowiek odnajduje w nim swoją 
właściwą wielkość, godność i war-
tość swego człowieczeństwa. Czło-
wiek zostaje w Tajemnicy Odku-
pienia na nowo potwierdzony, 
niejako wypowiedziany na nowo. 
Stworzony na nowo! „Nie ma już 
Żyda ani poganina, nie ma już 
niewolnika ani człowieka wolne-
go, nie ma mężczyzny ani kobie-
ty, wszyscy bowiem jesteście kimś 
jednym w Chrystusie Jezusie” (Ga 
3, 28). Człowiek, który chce zrozu-
mieć siebie do końca – nie wedle 
jakichś tylko doraźnych, częścio-
wych, czasem powierzchownych, 
a nawet pozornych kryteriów 
i miar swojej własnej istoty – musi 
ze swoim niepokojem, niepewno-
ścią, a także słabością i grzeszno-
ścią, ze swoim życiem i śmiercią, 
przybliżyć się do Chrystusa. Musi 
niejako w Niego wejść z sobą sa-
mym, musi sobie „przyswoić”, 
zasymilować całą rzeczywistość 
Wcielenia i Odkupienia, aby siebie 
odnaleźć. Jeśli dokona się w czło-
wieku ów dogłębny proces, wów-
czas owocuje on nie tylko uwiel-
bieniem Boga, ale także głębokim 
zdumieniem nad sobą samym. Ja-
kąż wartość musi mieć w oczach 
Stwórcy człowiek, skoro zasłużył 
na takiego i tak potężnego Odkupi-
ciela (por. hymn Exsultet z Wigilii 
Wielkanocnej), skoro Bóg „Syna 
swego Jednorodzonego dał”, aże-
by on, człowiek „nie zginął, ale 
miał życie wieczne” (por. J 3, 16).

W  listopadzie 1980 roku 
Jan Paweł II ogłosił drugą 
swoją encyklikę „Dives in mi-
sericordia”. Poświęcona jest 
w głównej mierze problematy-
ce Bożego miłosierdzia i jego 
znaczenia w moralności chrze-
ścijańskiej.. Napisał w niej m. 
in.: „Miłosierdzie samo w sobie, 
jako doskonałość nieskończonego 
Boga, jest również nieskończo-
ne. Nieskończona więc i niewy-
czerpana jest też gotowość Ojca 
w przyjmowaniu synów marno-
trawnych wracających do Jego 
domu. Nieskończona jest goto-
wość i moc przebaczania, ma-
jąc swe stałe pokrycie w niewy-
słowionej wartości ofiary Syna. 
Żaden grzech ludzki nie prze-
wyższa tej mocy ani jej nie ogra-
nicza. Ograniczyć ją może tylko 
od strony człowieka brak dobrej 
woli, brak gotowości nawrócenia, 
czyli pokuty, trwanie w oporze 

i sprzeciwie wobec łaski i praw-
dy, a zwłaszcza wobec świadec-
twa krzyża i zmartwychwstania 
Chrystusowego. 

I dlatego też Kościół wyznaje 
i głosi nawrócenie. Nawrócenie 
do Boga zawsze polega na odna-
lezieniu miłosierdzia, czyli owej 
miłości, która cierpliwa jest i ła-
skawa (por. 1 Kor 13, 4) na mia-
rę Stwórcy i Ojca – miłości, której 
„Bóg i Ojciec Pana naszego Jezu-
sa Chrystusa” (2 Kor 1, 3) jest 
wiemy aż do ostatecznych kon-
sekwencji w dziejach przymie-
rza z człowiekiem: aż do krzyża 
– czyli do śmierci i zmartwych-
wstania swojego Syna. Nawró-
cenie do Boga jest zawsze owo-
cem „odnalezienia” tego Ojca, 
który bogaty jest w miłosierdzie”.

We wrześniu 1981 roku zo-
stała ogłoszona encyklika „La-
borem exercens”, w której Jan 
Paweł II zawarł analizę pro-
blematyki ludzkiej pracy we 
współczesnym świecie. Roz-
winął w niej ideę pierwszeń-
stwa osoby ludzkiej wobec 
rzeczy i samej pracy. Odno-
si się również do uprawnień 
pracowniczych oraz roli i za-
dań związków zawodowych.

W czerwcu 1985 roku uka-
zała się kolejna encyklika „Sla-
vorum Apostoli”, która jest po-
święcona dziełom misyjnym 
Kościoła. Ojciec św. przedsta-
wił w niej sposoby pokony-
wania podziałów między na-
rodami, jak również między 

Kościołami chrześcijańskimi. 
Ukazał również w niej wizję 
powszechności Kościoła, obej-
mującego różne tradycje kul-
turowe z poszanowaniem ich 
odrębności.

W maju 1986 roku została 
ogłoszona encyklika „Domi-
num et Vivificantem”, w któ-
rej Ojciec św. nawiązał do wia-
ry Kościoła, sformułowanej 
na Soborze Powszechnym 
w Konstantynopolu w 381 
roku i wyznawanej do dziś 
w Credo: „Wierzę w Ducha 
Świętego, Pana i Ożywiciela”.

W  marcu 1987 roku Jan 
Paweł II wydał encyklikę „Re-
demptoris Mater”, w któ-
rej ukazał centralne miej-
sce i rolę Maryi w Kościele. 
Wskazał również na znaczą-
cą rolę kobiety w Kościele. 
Napisał w niej m. in.: „U pro-
gu narodzin Kościoła, u po-
czątku tej długiej pielgrzym-
ki przez wiarę, która rozpoczęła 
się wraz z Pięćdziesiątnicą w Je-
rozolimie, Maryja była z tymi 
wszystkimi, którzy stanowili za-
lążek „nowego Izraela”. Była 
obecna jako wyjątkowy świa-
dek tajemnicy Chrystusa. Ko-
ściół trwa na modlitwie razem 
z Nią, a równocześnie „patrzy 
na Nią w świetle Słowa, które 
stało się człowiekiem”. I tak było 
zawsze. Kiedy bowiem Kościół 
coraz „głębiej wnika w najwyż-
szą tajemnicę Wcielenia”, roz-
myśla także o Matce Chrystusa 

z głęboką czcią i pobożnością63. 
Maryja w sposób nierozdziel-
ny należy do tajemnicy Chry-
stusa – i należy też do tajemni-
cy Kościoła od początku, od dnia 
jego narodzin. U podwalin tego, 
czym Kościół jest od początku 
– tego, czym wciąż ma się sta-
wać z pokolenia na pokolenie po-
śród wszystkich narodów ziemi 
– znajduje się Ta, „która uwie-
rzyła, że spełnią się słowa po-
wiedziane Jej od Pana” (por. 
Łk 1, 45). Ta właśnie wiara 
Maryi, która oznacza zaczątek 
Nowego i Wiecznego Przymie-
rza Boga z ludzkością w Jezusie 
Chrystusie – ta heroiczna wiara 
Maryi „wyprzedza” apostolskie 
świadectwo Kościoła i trwa stale 
w jego sercu, utajona jako szcze-
gólne dziedzictwo objawienia się 
Boga. Wszyscy, którzy z poko-
lenia na pokolenie, przyjmując 
apostolskie świadectwo Kościo-
ła, mają udział w tajemniczym 
dziedzictwie, uczestniczą ponie-
kąd w wierze Maryi”.

W grudniu 1987 roku uka-
zała się kolejna encyklika „Sol-
licitudo rei socialis”, w której 
Jan Paweł II skoncentrował 
się na kwestiach społecznych 
współczesności. Przypomniał 
o istnieniu poważnych pa-
tologii w świecie, zwłaszcza 
w zakresie zagrożenia życia 
ludzkiego i pokoju w wyni-
ku podziałów na wrogie blo-
ki polityczne. Encyklika za-
chęca do angażowania się 
w kształtowanie stosunków 
społecznych zgodnie z zasadą 

solidarności, a nie przez prze-
moc lub eliminację przeciwni-
ków politycznych. Czytamy 
w niej m.in.: „Jeszcze raz staje 
się; oczywiste, że rozwój, jego pla-
nowanie, użycie zasobów i sposób 
ich wykorzystania nie mogą być 
odrywane od poszanowania wy-
mogów moralnych. Jedne z nich 
niewątpliwie wyznacza ograni-
czenia użycia widzialnej natu-
ry. Panowanie, przekazane przez 
Stwórcę człowiekowi, nie ozna-
cza władzy absolutnej, nie może 
też być mowy o wolności „uży-
wania” lub dobrowolnego dyspo-
nowania rzeczami. Ograniczenie 
nałożone od początku na czło-
wieka przez samego Stwórcę 
i wyrażone w sposób symbolicz-
ny w zakazie „spożywania owo-
cu drzewa” (por. Rdz 2, 16–17) 
jasno ukazuje, że w odniesieniu 
do widzialnej natury jesteśmy 
poddani prawom nie tylko bio-
logicznym, ale także moralnym, 
których nie można bezkarnie 
przekraczać”.

W  grudniu 1990 roku zo-
stała wydana encyklika „Re-
demptoris misio”, która oma-
wia teologiczne podstawy 
ewangelizacji. Charakteryzu-
je współczesną działalność mi-
syjną, wskazuje jako jej obszar 
takie środowiska jak imigran-
ci, młodzież, skupiska bie-
dy, wielkie miasta, jak rów-
nież cały obszar stosunków 
międzynarodowych.

W  maju 1991 roku ukaza-
ła się encyklika „Centesimus 
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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 2019r.

07.10-17.10
04.11-14.11

w 2020r.

27.01-06.02.
10.02-20.02.
16.03-26.03.
20.04-30.04.
11.05-21.05.
15.06-25.06.
06.07-16.07.
20.07-30.07.
10.08-20.08.
14.09-24.09.
05.10-15.10.
09.11-19.11.

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:

*
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annus”. Encyklika rozwija głów-
ne tezy katolickiej nauki społecz-
nej w świetle współczesnych do-
świadczeń historycznych, zwłaszcza 
w aspekcie upadku doktryn 
totalitarnych.

W sierpniu 1993 roku została wy-
dana encyklika „Veritatis splendor”, 
która omawia zagadnienia moral-
ne. Ukazuje ona oparte na Piśmie 
św., a także tradycji, racje moral-
nego nauczania Kościoła. Wskazu-
je ponadto na wewnętrzny, nieroze-
rwalny związek istniejący między 
wiarą i moralnością oraz między 
wolnością i prawdą. Św. Jan Paweł 
II napisał m.in.: „Tylko Bóg, najwyż-
sze Dobro, stanowi niewzruszoną pod-
stawę i niezastąpiony warunek moral-
ności, to znaczy przykazań, zwłaszcza 
przykazań negatywnych, które zabra-
niają, zawsze i w każdym przypadku, 
postępowania i czynów sprzecznych 
z osobową godnością każdego człowie-
ka. Tak więc najwyższe Dobro i do-
bro moralne spotykają się w prawdzie: 
w prawdzie Boga Stwórcy i Odkupi-
ciela oraz w prawdzie człowieka przez 
Niego stworzonego i odkupionego. Tyl-
ko na fundamencie tej prawdy moż-
na budować odnowione społeczeństwo 
i rozwiązać najbardziej złożone i po-
ważne problemy, które nim wstrząsają, 
a przede wszystkim przezwyciężyć róż-
ne formy totalitaryzmu, aby otworzyć 
drogę wiodącą ku autentycznej wolno-
ści osoby. „Totalitaryzm rodzi się z ne-
gacji obiektywnej prawdy: jeżeli nie 
istnieje prawda transcendentna, przez 
posłuszeństwo której człowiek zdoby-
wa swą pełną tożsamość, to nie istnieje 
też żadna pewna zasada, gwarantująca 
sprawiedliwe stosunki pomiędzy ludź-
mi. Istotnie, ich klasowe, grupowe i na-
rodowe korzyści nieuchronnie przeciw-
stawiają jednych drugim. Jeśli się nie 
uznaje prawdy transcendentnej, trium-
fuje siła władzy i każdy dąży do maksy-
malnego wykorzystania dostępnych mu 
środków, do narzucenia własnej korzy-
ści czy własnych poglądów, nie bacząc 
na prawa innych. (...) Tak więc nowo-
czesny totalitaryzm wyrasta z negacji 
transcendentnej godności osoby ludz-
kiej, będącej widzialnym obrazem Boga 
niewidzialnego i właśnie dlatego z sa-
mej swej natury podmiotem praw, któ-
rych nikt nie może naruszać: ani jed-
nostka czy grupa, ani też klasa, naród 
lub państwo. Nie może tego czynić na-
wet większość danego społeczeństwa, 
zwracając się przeciw mniejszości, spy-
chając ją na margines, uciskając, wyzy-
skując, czy usiłując unicestwić.

Dlatego nierozerwalny związek praw-
dy z wolnością – która wyraża istotną 
więź między mądrością a wolą Bożą – ma 
niezwykle doniosłe znaczenie dla życia lu-
dzi na płaszczyźnie społeczno–ekonomicz-
nej i społeczno–politycznej, jak to wynika 
z nauki społecznej Kościoła, która „nale-
ży (...) do dziedziny (...) teologii, zwłasz-
cza teologii moralnej” – oraz z jej pre-
zentacji przykazań, które rządzą życiem 
społecznym, gospodarczym i politycz-
nym nie tylko w kategoriach ogólnych 
postaw, ale także w odniesieniu do okre-
ślonych sposobów postępowania i konkret-
nych czynów”.

W  marcu 1995 roku Jan Paweł 
II opublikował kolejną encyklikę 
„Evangelium vitae”, która wzbudzi-
ła wiele kontrowersji. Ojciec świę-
ty w sposób zdecydowany i sta-
nowczy broni wartości, a także 

nienaruszalności życia ludzkiego. 
Wykłada w niej i rozwija znane sta-
nowisko Kościoła w sprawie aborcji 
i eutanazji oraz zajmuje się szczegó-
łowo naturalnymi metodami pla-
nowania rodziny, zachęcając do ich 
stosowania. Występuje również 
przeciwko eksperymentom biolo-
gicznym i genetycznym na człowie-
ku. „Nic i nikt nie może dać prawa do za-
bicia niewinnej istoty ludzkiej – pisze 
Ojciec św. – czy to jest embrion, czy 
płód, dziecko czy dorosły, człowiek sta-
ry, nieuleczalnie chory czy umierają-
cy. Żadna władza nie ma prawa do tego 
zmuszać ani na to przyzwalać. Nie ma 
żadnego znaczenia, czy ktoś jest władcą 
świata, czy ostatnim „nędzarzem” na tej 
ziemi: wobec wymogów moralnych jeste-
śmy absolutnie równi”.

W grudniu 1995 roku wydaje ko-
lejną encyklikę „Ut unum sint”, którą 
poświęca działalności ekumenicznej. 
Papież omówił w niej zagadnienia 
dialogu katolików z chrześcijana-
mi prawosławnymi i protestancki-
mi na temat zjednoczenia Kościoła 
chrześcijańskiego.

W  kwietniu 1998 roku Jan Paweł 
II ogłosił encyklikę „Fides et ratio”, 
w której wskazał na relacje zacho-
dzące między wiarą i rozumem. Na-
pisał w niej m.in.: „Nie ma więc powodu 
do jakiejkolwiek rywalizacji między rozu-
mem a wiarą: rzeczywistości te wzajemnie 
się przenikają, każda zaś ma własną prze-
strzeń, w której się realizuje. W tym kie-
runku prowadzi nas znów Księga Przy-
słów, której autor woła: «Chwałą Bożą 
– rzecz taić, chwałą królów – rzecz badać» 
(25, 2). Między Bogiem a człowiekiem 
– choć każdy przebywa w swoim własnym 
świecie – istnieje jedyna w swoim rodza-
ju więź wzajemności. W Bogu znajduje 
się początek wszystkich rzeczy, w Nim 
mieszka pełnia tajemnicy i to stanowi Jego 

chwałę; człowiek ma zadanie badać rozu-
mem prawdę i na tym polega jego god-
ność. Jeszcze jeden kamyk do tej mozaiki 
dodaje Psalmista, gdy w modlitwie wy-
powiada słowa: «Jak nieocenione są dla 
mnie myśli Twe, Boże, jak jest ogromna 
ich ilość! Gdybym je przeliczył, więcej 
ich niż piasku; gdybym doszedł do koń-
ca, jeszcze jestem z Tobą» (139 [138], 17–
18). Pragnienie poznania jest tak wielkie 
i rozbudza takie energie, że ludzkie serce, 
choć natrafia na nieprzekraczalną grani-
cę, tęskni za nieskończonym bogactwem 
ukrytym poza nią, przeczuwa bowiem, 
że w nim zawarta jest wyczerpująca od-
powiedź na każde dotąd nie rozstrzygnię-
te pytanie.

Możemy zatem powiedzieć, że swo-
imi przemyśleniami Izrael zdołał otwo-
rzyć rozumowi drogę ku tajemnicy. 
Dzięki Objawieniu Bożemu mógł ba-
dać głębiny, do których bezskutecznie 
próbował dotrzeć rozumem. Opierając 
się na tej głębszej formie poznania, na-
ród wybrany pojął, że rozum musi prze-
strzegać pewnych podstawowych zasad, 
aby jak najlepiej wyrażać swoją naturę. 
Pierwsza zasada polega na uznaniu fak-
tu, że ludzkie poznanie jest nieustanną 
wędrówką; druga wyraża świadomość, 
iż na tę drogę nie może wejść człowiek 
pyszny, który mniema, że wszystko za-
wdzięcza własnym osiągnięciom; trze-
cia zasada opiera się na «bojaźni Bożej», 
która każe rozumowi uznać niczym 
nieograniczoną transcendencję Boga, 
a zarazem Jego opatrznościową miłość 
w kierowaniu światem.

Gdy człowiek nie przestrzega tych za-
sad, naraża się na niepowodzenie i może 
ostatecznie znaleźć się w sytuacji «głup-
ca». Według Biblii tego rodzaju głupota 
niesie z sobą zagrożenie dla życia. Głu-
piec bowiem łudzi się, że posiada rozległą 
wiedzę, ale w rzeczywistości nie potrafi 
skupić uwagi na sprawach istotnych. Nie 
pozwala mu to zaprowadzić ładu we wła-
snym umyśle (por. Prz 1, 7) ani przyjąć 

właściwej postawy wobec samego siebie 
i najbliższego otoczenia. Gdy wreszcie 
posuwa się do stwierdzenia, że «Boga nie 
ma» (por. Ps 14 [13], 1), ujawnia z cał-
kowitą jasnością, jak znikoma jest jego 
wiedza i jak daleko mu jeszcze do pełnej 
prawdy o rzeczach, o ich pochodzeniu 
i przeznaczeniu”.

Ostatnią encykliką Jana Paw-
ła II jest „Ecclesia de Eucharystia”, 
w której ukazał kluczowe znacze-
nie Eucharystii w życiu Kościoła 
i wiernych. Czytamy w niej m.in.: 
„Czy Apostołowie, którzy uczestni-
czyli w Ostatniej Wieczerzy, byli świa-
domi tego, co oznaczały słowa wypo-
wiedziane wówczas przez Chrystusa? 
Chyba nie. Stało się to dla nich jasne 
dopiero po zakończeniu Triduum sa-
crum, to jest po przeżyciu wydarzeń, 
jakie miały miejsce od wieczora Wiel-
kiego Czwartku do poranka Wielkiej 
Niedzieli. W te dni wpisuje się myste-
rium paschale; wpisuje się w nie także 
mysterium eucharisticum.

Kościół rodzi się z tajemnicy pas-
chalnej. Właśnie dlatego Eucharystia, 
która w najwyższym stopniu jest sakra-
mentem tajemnicy paschalnej, stanowi 
centrum życia eklezjalnego. Dostrzega-
my to już w pierwszych relacjach o ży-
ciu Kościoła, jakie znajdujemy w Dzie-
jach Apostolskich: «Trwali oni w nauce 
Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu 
chleba i w modlitwach» (2, 42). «Ła-
manie chleba» oznacza właśnie Eucha-
rystię. Po dwóch tysiącach lat nadal 
urzeczywistniamy ten pierwotny ob-
raz Kościoła. Gdy to czynimy podczas 
sprawowania Eucharystii, mamy przed 
oczyma duszy misterium paschalne: to, 
co wydarzyło się w wieczór Wielkiego 
Czwartku, podczas Ostatniej Wiecze-
rzy i po niej. Ustanowienie Euchary-
stii uprzedzało bowiem w sposób sa-
kramentalny wydarzenia, które wkrótce 
miały nastąpić, począwszy od konania 

w Getsemani. Widzimy znów Pana Je-
zusa, który wychodzi z Wieczernika, 
schodzi z uczniami w dół, ażeby prze-
kroczyć potok Cedron i wejść do Ogrodu 
Oliwnego. W Ogrodzie tym do dnia dzi-
siejszego zachowały się niektóre bardzo 
stare drzewa oliwne. Może były nawet 
świadkami tego, co dokonało się w ich 
cieniu owego wieczoru, gdy Chrystus 
na modlitwie doświadczał śmiertelnej 
trwogi, «a Jego pot był jak gęste kro-
ple krwi, sączące się na ziemię» (por. 
Łk 22, 44). Rozpoczynało się przele-
wanie krwi – tej samej Krwi, którą nie-
co wcześniej ofiarował Kościołowi jako 
napój zbawienia w sakramencie Eu-
charystii; ostatecznie zostanie wylana 
na Golgocie i stanie się narzędziem na-
szego Odkupienia: «Chrystus, zjawiw-
szy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, 
[...] nie przez krew kozłów i cielców, lecz 
przez własną krew wszedł raz na zawsze 
do Miejsca Świętego i osiągnął wieczne 
odkupienie» (Hbr 9, 11–12)”. 

Niech nauczanie Jana Pawła II 
stanie się dla nas zaczynem prze-
miany serc w myśl słów, które wy-
powiedział Ojciec Święty na Mszy 
świętej, odprawionej na krakowskich 
Błoniach w 1979 roku: „Musicie być 
mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej 
wiary, nadziei i miłości świadomej, doj-
rzałej, odpowiedzialnej, która pomaga-
łam podejmować ów dialog z człowie-
kiem i światem na naszym etapie dziejów 
– dialog z człowiekiem i światem, zako-
rzenionym w dialogu z Bogiem samym: 
z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym: 
dialog zbawienia. (…) Zanim stąd odej-
dę, proszę was, abyście całe to duchowe 
dziedzictwo, któremu na imię Polska raz 
jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miło-
ścią – taką, jaką zaszczepia w nas Chry-
stus na chrzcie świętym: abyście nigdy 
nie zwątpili i nie znużyli się, i nie znie-
chęcili, abyście nie podcinali sami tych 
korzeni, z których wyrastamy”.

KS. MAREK RUSECKI
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K
ażdy z nas kiedy wyrusza na pielgrzymi 
szlak – dziękczynny, pokutny – niesie 
w sercu zakłopotanie, zatroskanie, ból 
czy wielką radość. Szlak pielgrzymi: 
kaliski, łagiewnicki, niepokalanowski, 

różanostocki, tuchowski, ludźmierski, pacławski, 
leśniowski… każdy jest ten sam. Idziemy stanąć 
przed obliczem Pana, przed obliczem Jego Mat-
ki, świętych czy błogosławionych. Ileż szlaków, 
ileż sanktuariów, ileż kościołów – wszędzie tam 
idziemy z nadzieją.

Październik 1984 roku, od tych jesiennych dni 
rozpoczęło się pielgrzymowanie na warszawski 
Żoliborz. Od wieczora, kiedy podano informację 
o porwaniu Księdza Jerzego Popiełuszki – nie-
zliczone tłumy, ciągnęły do ko-
ścioła Św. Stanisława Kostki. 

„Księże Jerzy, jesteś wspa-
niałym wzorem dla mego ka-
płańskiego życia”, „Swój pa-
triotyzm zakorzeniłeś w naszych 
sercach”, „Księże Jerzy – Ty już 
zwyciężyłeś, pomagaj nam zło 
dobrem zwyciężać”, „Bogu 
niech będą dzięki za dar Księdza 

Jerzego”, „Tego nie wolno zapomnieć, nasze dzie-
ci będą pamiętać”, „Męczenniku trudnego wie-
ku, miej w opiece nasz Naród”, „Oby Twoja ofia-
ra nie poszła na marne, będziemy kontynuować 
to co sam zacząłeś”, „Księże Jerzy, módl się za 
Ojczyznę, która niezmiernie potrzebuje Twojego 
wstawiennictwa”. Z Białegostoku, Zabrza, Żyw-
ca, Wałbrzycha, z USA, Hiszpanii, z Tuplic Żar, 
Krakowa, z Brzozowa, Bułownicy, Jasła, Dołubo-
wa, Skomielnej, Chorzowa, z Grzegorza, Nowe-
go Wiśnicza, Bielska Białej, Złotowa, z Portuga-
lii, Białorusi, Kutna, z Pyzdrów, Gdyni, Trębków, 
Katowic, Płocka, z Kanady, Mórek, Bobrowic, 
Limanowej, Gibraltaru, Gryfina, Dembnicy… 

Czy pielgrzymowanie można przełożyć 
na rangę miejsca, ilość 
pielgrzymujących, cel 
pielgrzymujących – nie! 
We wszystkich miejscach, 
czy są to wsie, małe czy 
duże miasta, kościoły za-
bytkowe, katedry czy ba-
zyliki – wszędzie jest Bóg. 
I wszędzie zsyła obfitości 
łask, niewytłumaczalnych, 

niezrozumiałych – ale tylko przy naszej, pełnej 
wierze. Od dnia, kiedy do XX – wiecznego ko-
ścioła Św. Stanisława Kostki, erygowanego przez 
kard. Kakowskiego, została przywieziona trum-
na z ciałem umęczonego Księdza Jerzego – roz-
poczęło się tygodniowe, miesięczne , wieloletnie 
pielgrzymowanie. Przez pierwsze dwa tygodnie 
(ktoś napisał, że przybyło około dwanaście tysię-
cy ludzi). Przez pierwsze dwa tygodnie przyby-
ły dziesiątki tysięcy ludzi! Po pogrzebie Kapła-
na, niegasnący tłum, sięgał często do pobliskiego 
dworca kolejowego. Kolejka cztero, pięciooso-
bowa, jak wąż wiła się ulicami. Dniami i nocami 
płynęły tysiące pielgrzymów. Przybywali ze szkół, 
uczelni, zakładów pracy. Rodziny z dziećmi, 
znajomi, koledzy i koleżanki z pracy. Tłumy 
hutników, robotników, urzędników. Z Warsza-
wy, pobliskich miast, z Polski. Wszyscy w zadu-
mie, powadze i ciszy. Słychać było szloch, płacz. 
W powietrzu unosił się dym z wypalanych zniczy.

„Hołd i cześć Tobie wzorze Kapłanów”, „Oby 
Ksiądz Jerzy był w dalszym ciągu przewodnikiem 
dla polskiej młodzieży, dla wolności polskiego Na-
rodu”, „Księże Jerzy jesteś w sercach narodu Pol-
skiego. Dzięki Twojemu wstawiennictwu Polska 
odzyska niepodległość i będzie sprawiedliwa”, 
„Niech dobroć i miłość Księdza Jerzego i Jego 
męczeńska śmierć podbija dla Boga cały świat”, 
„My młodzi prosimy Cię Księże Jerzy, pomóż nam 
żyć w prawdzie i zgodzie z własnym sumieniem”, 
„Prosimy Cię o opiekę nad Polonią. Wypraszaj 
wierność naszej polskiej młodzieży”, „Księże Je-
rzy, Ty będziesz zawsze żył i zwyciężał. My młodzi 
nigdy nie zapomnimy. Kochamy Cię”. Z Pozna-
nia, Orzesza, Trzetrzewiny, ze Słowacji, Hiszpa-
nii, Łomży, Żabianki, Olsztyna, z Ostrożnicy, 

Suwałk, Giżycka, z Gorzowa Wielkopolskiego, 
Łodzi, z Lublina, Radomia, Gorlic, z Anglii, Ja-
ponii, Łap, z Czechowic Dziedzic, Kanigowa, 
Buku, Lelowa, Węgier, Watykanu, Cieszanowa, 
Holandii, Wieliczki, Chile, Moniek, Belgii, Hon-
durasu, z Australii, Grobli, Bochni, Szarowa, Sie-
dziny, Biecza, Tarnobrzegu, Horyńca Zdroju…

Tu na Żoliborz, jak pisał Ksiądz Jan Zieja 
– „Na klęczkach” stawali najwięksi tego świata 
– przemijającego i trwającego. Arystokratyczne 
rody, książęta, prezydenci, premierzy, ministro-
wie, biskupi, kapłani, zakonnice… i my – piel-
grzymi. 14 czerwca 1987 roku, przybył do grobu 
męczennika Papież Jan Paweł II Za kilka godzin 
miał odprawić Mszę Świętą na Placu Defilad. 
Przybył do grobu zwykłego Kapłana. Na kola-
nach przed grobem, wyraził swój wielki szacu-
nek, wdzięczność za posługę kapłańską, wier-
ność, dawaną miłość bliźniemu, Kościołowi 
i naszej Ojczyźnie. Te wszystkie przymioty, przy-
wiodły głowę Kościoła Katolickiego, tu na Żo-
liborz. Te znaki dawane były nam delikatnie 
i skromnie. W sercu Papieża, pozostał pewnie po-
dziw, ale też ból i żal. W maju 2002 roku, przy-
był Kardynał Ratzinger, późniejszy Papież Be-
nedykt XVI Obecni byli kardynałowie i prymasi 
m.in. z Niemiec, Czech, Meksyku, Filipin, Biało-
rusi, Wielkiej Brytanii, Chile. Nie zabrakło Mat-
ki Teresy z Kalkuty, przedstawicieli innych wy-
znań, artystów, dziennikarzy, poetów. 

„Wiem, że zawsze trzeba żyć prawdą, dobrem 
i miłością – tak jak Ty Księże Jerzy”, „Księże Je-
rzy. Żyjesz w nas i z nami. Bóg dał nam bohate-
ra, który zawrócił Polskę z drogi do zguby”, „Po-
zostaniesz zawsze w naszej pamięci, gdziekolwiek 
będziemy”, „Bóg zapłać za wzór życia, który nam 

Pielgrzymi, pielgrzymi, pielgrzymi…

Kościół pw. Św. Stanisława Kostki w Warszawie, 

w którym ks. Jerzy odprawiał Msze św. 

za Ojczyznę
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Księże Jerzy przekazałeś”, „Kochany Księże Jerzy, 
spraw, aby Polska była silna Bogiem”, „Księże Je-
rzy, Wielki Polaku jesteśmy dumni z Ciebie”, „Ni-
gdy nie odwdzięczymy się za ofiarę, którą dla nas 
poniosłeś – Księże Jerzy”, „To męczeństwo przy-
niesie Narodowi błogosławieństwo, godność, na-
dzieję, wolność i życie”, „Księże Jerzy, kochamy 
Cię – Czuwamy. Jesteś dla nas inspiracją, siłą 
i przykładem”. Z Bydgoszczy, Łomaz, Francji, 
Łomianek, Smolna Wielkiego, z Wasilkowa, Nie-
miec, Siemienia, Ostrołęki, z Zaborowic, Toma-
szowa Lubelskiego, Wrześni, z Włoch, Parczewa, 
Żor, Jędrzejowa, Puław, Mrągowa, Nowego Mia-
sta, z Rumunii, Szydłowa, z Rosji, Kietrza, Nysy, 
Zagańska, Sokółki, Turośli Kościelnej, Dębli-
na, Zgierza, z Filipin, Danii, Myślenic, Brazylii, 
Drohiczyna, Argentyny, Lubaczowa, Gdańska, 

Chmielek, Kalinówki, Rzeszowa, Goworowa, No-
wego Sącza, ze Szwajcarii, Mławy, Szkocji, Para-
dyża, Kazachstanu, Krzęcina, Łotwy, Kleczewa…

Czy nas wszystkich, pielgrzymujących do gro-
bu męczennika z kwiatami, można nazwać piel-
grzymami – tak!, a tych z lampami górniczymi, 
statuami hutniczymi, medalami pamięci o Księ-
dzu Jerzym, wieńcami dożynkowymi – tak!, 
a tych zostawiających tarcze szkolne, obrazy, 
rysunki, różańce, medaliony – tak!, kapłanów, 
neoprezbiterów, zakonnice, lekarzy, sadowni-
ków – tak!, a więźniów, chorych na Parkinso-
na, biegaczy, dzieci pierwszokomunijne, stu-
dentów, pszczelarzy, pracowników elektrowni 
– tak! My wszyscy, dziesiątki innych stanów, 
zawodów, przynależności – nieustannie PIEL-
GRZYMUJEMY do grobu męczennika, jednego 

z wielu, bestialsko zamordowanych przez ludzi 
i aparat nienawiści – zwrócony wrogo wczoraj 
i dziś do Kościoła i naszej umiłowanej Ojczyzny.

„Wdzięczni Bogu i Rodzicom za Ks. Jerzego, 
który zginął dla Narodu i słusznych praw czło-
wieka”, „Oby pamięć i prawda o Ks. Popiełusz-
ce spowodowała wielki przypływ chrześcijaństwa 
w Polsce”, „Niech pamięć Twych słów zawsze bę-
dzie w naszych sercach – Księże Jerzy, dopomóż 
nam iść prawdą i godną drogą”, „Dałeś nam przy-
kład jak zło zwyciężać dobrem. Pomóż nam Ks. 
Jerzy, tak czynić jak Ty”, „Wiem, że zawsze trze-
ba żyć Prawdą, dobrem i miłością – tak jak Ty”, 

„Kochany Księże Jerzy dziękujemy Ci za wszystko 
co uczyniłeś dla naszego Narodu, dla wolności”, 
„Księże Jerzy wyproś u Pana Boga, by w naszej Oj-
czyźnie nie zabijano dzieci”. Z Klementowic, Za-
kopanego Olczy, Rybnika, Lasek, Opola, Gołdapi, 
Siedlec, Tarnowa, Mińska Mazowieckiego, Cheł-
ma, Mikołowa, Jeleniej Góry, z Ukrainy, Indii, 
Szczytna, Libiąża, Pionek, Białej Rawskiej, Kra-
śnika, Bychawy, Grabowa, Litwy, Pelplina, Ka-
siny, Łańcuta, Grudziądza, Bartoszyc, Woli Wo-
dyńskiej, Nowej Gwinei, Czeladzi…

DARIUSZ STARKO. 

Zdjęcia autor: grób męczennika, pamiątki złożone przez pielgrzymów

Informacje parafialne:
Msze św. w niedziele i święta: 7, 8.30, 10, 11.30, 13, 18, 21
Msze św. w dni powszednie: 6.30, 7, 8, 9, 15 (od poniedziałku 
do piątku z koronką do Miłosierdzia Bożego), 18

Muzeum Bł. Ks. Jerzego (w podziemiach kościoła) czynne:
poniedziałek – piątek 10 –16; sobota i niedziela 10 – 17 
(ostatnie wejście pół godziny przed zamknięciem).
Osoby indywidualne, zwiedzają Muzeum samodzielnie. 
Grupy zorganizowane, zwiedzają Muzeum z przewodnikiem (prosimy 
o wcześniejsze zgłaszanie grup na numer telefonu 22 561 00 56).
Szczegółowe informacje na stronie www.popieluszko.net.pl (m.in. 
o dniach zamknięcia Muzeum).
Kustoszem Sanktuarium i muzeum jest ks. kanonik dr Marcin 
Brzeziński.

Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława Kostki 
Ul. Hozjusza 2, 01–565 Warszawa

Obchody 35. rocznicy męczeńskiej 
śmierci księdza Jerzego Popiełuszki
Od 14 września do  20 października 
potrwają obchody 35. rocznicy mę-
czeńskiej śmierci księdza Jerzego Po-
piełuszki.
14 września o godzinie 17:30 w rocz-
nicę urodzin księdza Jerzego Popie-
łuszki, w kościele św. Stanisława Kost-
ki odbył się koncert „Litania Wolności” 
–  5–częściowa suita na  12 osobowy 
zespół skomponowana przez kompo-
zytora Mariusza Kozickiego z udziałem 
aktora Adama Woronowicza i  zespo-
łu El Camino. Koncert zainaugurował 
ogólnopolski konkurs literacki dla lice-
alistów „Dobrem Zwyciężaj”.
18 października o  godzinie 19:00 
w Domu Amicus odbędzie się Wieczór 
Świadków –  spotkanie ze  świadkami 
życia księdza Jerzego Popiełuszki.
19 października o  godzinie 18:00 
w  kościele św. Stanisława Kostki od-
będzie się uroczysta Msza Święta 
z modlitwą o kanonizację Błogosławio-
nego Księdza Jerzego Popiełuszki.
20 października w  kościele św. Sta-
nisława Kostki i w kilku warszawskich 
lokalizacjach odbędzie się rodzinna gra miejsca „Zło Dobrem Zwyciężaj”.
Obchody 35. rocznicy męczeńskiej śmierci objęte są Patronatem Narodowym Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Pozaliturgiczne wydarzenia obchodów dofi nansowano ze środków Narodowego Cen-
trum Kultury w ramach programu „Kultura – interwencje 2019”

Prośba o wsparcie
Kościół Świętego Stanisława kostki w Warszawie, w którym przez ostatnie lata 

posługiwał ksiądz Jerzy Popiełuszko jest miejscem wyjątkowym. To tu ksiądz Jerzy 

spowiadał, odprawiał msze święte, udzielał chrztów. Tu też zaczęła się jego przygo-

da z Solidarnością. Tu, na plebanii spotykali się jego znajomi, przyjaciele, studenci, 

robotnicy, artyści. Tu rodził się podziemny uniwersytet dla robotników i tu ksiądz 

Jerzy odprawiał Msze za Ojczyznę, które przyciągały dziesiątki tysięcy ludzi z całej 

Polski. Tu w końcu znajduje się jego grób, do którego po męczeńskiej śmierci przy-

były już ponad 22 miliony osób, hierarchowie, politycy i ludzie kultury z kilkudziesię-

ciu krajów świata. Z tych wszystkich powodów, kościół Świętego Stanisława Kostki 

jest dziś Sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

W pokoju, w którym mieszkał ksiądz Jerzy Popiełuszko mieści się dziś Ośrodek 

Dokumentacji jego Życia i Kultu, posiada najbogatsze w Polsce zbiory. dzięki dzia-

łalności ośrodka powstało wiele książek, prac naukowych oraz fi lmów, w  tym fi lm 

Rafała Wieczyńskiego “Popiełuszko – Wolność jest w nas”.

W podziemiach kościoła znajduje się Muzeum, które gromadzi najważniejsze eks-

ponaty dotyczące księdza Jerzego, w tym te, związane z jego męczeńską śmiercią. 

Od 2004 roku Muzeum odwiedziło ponad milion osób.

Zarówno Muzeum jak i Ośrodek Dokumentacji zostały stworzone przez bliskich i przy-

jaciół księdza Jerzego, którzy znając jego, jego życie i misję postanowili zadbać o jego 

pamięć i kontynuację dzieła. Instytucje te od samego początku działają społecznie i nie 

posiadają stałych dofi nansowań, zaś ich codzienne funkcjonowanie jest kosztowne.

Zwracamy się więc do Państwa o wsparcie Muzeum i Ośrodka Dokumentacji księ-

dza Jerzego Popiełuszki. Za wszelką pomoc bardzo dziękujemy. W intencji darczyńców 

modlimy się zawsze w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Można to zrobić poprzez:

Bezpośrednią wpłatę na konto

Numer konta: 77 1240 2063 1111 0010 7208 8422
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Święty Jan Paweł II miłośnikiem modlitwy różańcowej
„Powtarzając dobrze znane 

i drogie sercu modlitwy: Ojcze 
nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała 
Ojcu człowiek skupia się na roz-
ważaniu tajemnic zbawienia 
i przedstawia Bogu za wstawien-
nictwem Maryi, potrzeby własne 
i całej ludzkości, prosząc Chry-
stusa o siły, by mógł bardziej kon-
sekwentnie i wielkodusznie żyć 
Ewangelią. Kiedyś powszechny 
był zwyczaj codziennego odma-
wiania Różańca w rodzinie. Jak 
dobroczynne owoce przyniosłaby 
ta praktyka także dzisiaj! Maryjny 
Różaniec oddala niebezpieczeń-
stwa rozpadu rodziny, jest nieza-
wodną więzią jedności i pokoju”.

 Castel Gandolfo 1 X 1995

Święty Jan Paweł II był wiel-
kim promotorem lub – jak kto 
woli – propagatorem tej wzniosłej, 
a zarazem prostej modlitwy. Uka-
zuje ona w poszczególnych tajem-
nicach głębię z życia Pana Jezusa 
i Jego Matki – Maryi.

Wielokrotnie święty nasz rodak 
dawał świadectwo swego osobiste-
go przywiązania do tej modlitwy, 
zachęcając wiernych całego świa-
ta do jej odmawiania. Był przeko-
nany, że modlitwa różańcowa jest 
tarczą obronną dla człowieka przed 
napaścią złego ducha; że wzmacnia 
wiarę wlewając w serca ducha mi-
łości, odwagi, że dodaje sił w prze-
zwyciężeniu przeciwności.

Mówiąc o różańcu powiedział: 
„Różaniec jest to modlitwa, którą 
bardzo ukochałem (…). Przedziw-
na w swej istocie i głębi (…). Oto 
bowiem na kanwie słów Pozdro-
wienia Anielskiego przesuwają się 
przed oczyma naszej duszy główne 
momenty z życia Jezusa Chrystu-
sa (…) jakbyśmy obcowali z Panem 
Jezusem przez serce Jego Matki. 
Równocześnie zaś w te same dzie-
siątki różańca, serce nasze może 
wprowadzić wszystkie sprawy, któ-
re składają się na życie człowieka, 
rodziny, narodu, Kościoła, ludzko-
ści (…). W tajemnicach radosnych 
widzimy (…) radość rodziny, ma-
cierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej 
pomocy. W tajemnicach bolesnych 
rozważamy w Chrystusie (i razem 
z Jego Matką) wszystkie cierpienia 
człowieka. W tajemnicach chwa-
lebnych odżywają nadzieje życia 
wiecznego. W Chrystusie zmar-
twychwstałym cały świat zmar-
twychwstaje” (Rzym 7 XI 1983).

Wspomnieć w tym miejscu trze-
ba, że Jan Paweł II do 3 cząstek 
tajemnic różańca (radosne, bole-
sne, chwalebne) dopisał czwartą 
i nazwał ją „tajemnicami światła” 
(Chrzest Pana Jezusa w Jordanie, 
Pierwszy cud Pana Jezusa w Ka-
nie Galilejskiej, Głoszenie nauk 
o Królestwie Bożym, Przemienie-
nie na górze Tabor, Ustanowienie 
Eucharystii). Pragnął rozszerzyć 

dotychczasowe rozważania o nowe 
i jakże istotne i potrzebne współ-
czesnemu człowiekowi, aby Pan 
Jezus i Maryja stali się mu jesz-
cze bliżsi.

RÓŻANIEC I JEGO WZNIOSŁOŚĆ 
W HISTORII ŚWIATA I ŚWIĘTYCH

Stefan Piotrowski w „Miłujcie 
się!” (3/2002) napisał w bardzo 
prosty i przystępny sposób na te-
mat miejsca różańca w historii, 
zarówno świata, jak i poszczegól-
nych ludzi. Napisał na ten temat 
m.in.: „Początki modlitwy różań-
cowej (koniec XII w.) wiąże się 
zazwyczaj z postacią św. Domini-
ka. Legenda mówi, że Matka Boża 
wręczyła mu różaniec i nauczyła 
tej modlitwy. Prawda wygląda ina-
czej. Odmawianie 150 wezwań mo-
dlitewnych, odliczanych na węzeł-
kach czy kamyczkach było znane 
już wiele wcześniej i praktykowa-
ne przez braci zakonnych i mniszki, 
którzy chcieli się włączyć w recyta-
cję przez kapłanów 150 psalmów 
(takie były początki brewiarza), ale 
nie umieli czytać. 

Kiedy na południu Francji za-
częła się szerzyć herezja albigen-
sów, żerująca na słabej wiedzy 
religijnej szerokich rzesz i wprowa-
dzająca wielkie zamieszanie dla mo-
ralności i porządku społecznego, 

św. Dominik stał się narzędziem 
w ręku Boga. Rozpoczął akcję kate-
chizującą, nauczając podstaw wiary 
chrześcijańskiej. Jako natchniony 
kaznodzieja, a równocześnie trzeź-
wy realista, zdawał sobie sprawę, 
że wykład prawd wiary musi być 
prosty, jasny i urozmaicony, więc 
gdy widział, że uwaga słuchaczy 
słabnie, swoje nauczanie przery-
wał na chwilę modlitwy, którą gło-
śno odmawiali wszyscy zebrani. 
I tu sięgnął do doświadczeń bra-
ci zakonnych, recytujących po kil-
kakroć „Ojcze nasz” i „Zdrowaś 
Maryjo”. Ta praktyka modlitewna 
(zwana wówczas „Psałterzem Bło-
gosławionej Maryji”): rozważanie 
głównych treści ewangelicznych, 
przeplatane odmawianiem najbar-
dziej znanych modlitw, przyjęła się 
bardzo szybko i przyniosła błogo-
sławione owoce. 

Historycy twierdzą, że dzięki 
modlitwie różańcowej ponad 100 
tys. ludzi tkwiących w herezji al-
bigensów, powróciło na łono Ko-
ścioła katolickiego. Papież Pius V 
nadał modlitwie różańcowej mniej 
więcej jej obecny kształt: „Ojcze 
nasz” i 10 „Zdrowaś Maryjo” po-
łączone z rozważaniem życia Pana 
Jezusa. Za jego pontyfikatu nastą-
piło wydarzenie epokowe: ocalenie 
Europy przez różaniec. 

W 1571 roku potężna turecka 
flota wyruszyła na podbój Europy. 
Wszystkie państwa chrześcijańskiej 
Europy miały za mało okrętów i nie 
były w stanie stawić czoła nawale tu-
reckiej. Sułtan wiedząc o tym, był 
pewien zwycięstwa. Nawet nosił się 
z zamiarem, by w bazylice św. Pio-
tra urządzić stajnię dla swoich koni. 
Było to straszliwe zagrożenie dla ca-
łej chrześcijańskiej Europy. Papież 
Pius V zarządził nieustanną modli-
twę różańcową. Żołnierze przygoto-
wywali się do bitwy przez modlitwę 
różańcową, trzydniowy post i przy-
stąpienie do sakramentów spowie-
dzi i Eucharystii. W całej Europie 
modlono się na różańcu, organizu-
jąc procesje różańcowe. I rzeczy-
wiście stał się cud. 7 października 
1571 r. niewielka flotylla wenecka 
i hiszpańska odniosła druzgocące 
zwycięstwo nad flotą turecką. Don 
Juan, dowódca zwycięskiej floty 
pod Lepanto, w zatoce Korynckiej, 
tak napisał do państw, które wzię-
ły udział w krucjacie: „To nie gene-
rałowie, nie bataliony czy oręż dały 
nam zwycięstwo, lecz Matka Boża 
Różańcowa”. 

Od tego czasu modlitwa ró-
żańcowa została radością przyję-
ta przez cały świat chrześcijański. 

Święty Alfons Liguori powie-
dział: „Mury Jerycha nie runęły 
szybciej na dźwięk trąb Jozuego niż 
fałszywe nauki znikały po szczerej 
modlitwie różańcowej. Sadzaw-
ka w Jerozolimie nie była tak lecz-
nicza dla ran chorych na ciele, jak 
różaniec jest lekarstwem dla cho-
rych na duchu”. 

Święty Ludwik Maria Grignon 
de Montfort, zwany nadzwyczaj-
nym kaznodzieją różańcowym, od-
mawiał codziennie różaniec, an-
gażując w tę modlitwę całe swoje 
serce. Często powtarzał: „Z całego 
serca proszę was, abyście codzien-
nie odmawiali różaniec. Gdy śmierć 
będzie blisko, błogosławić będzie-
cie tę godzinę, w której wzięliście 
sobie do serca to, co wam mówi-
łem. Moje Zdrowaś Maryjo, mój 
różaniec z piętnastoma czy pię-
cioma dziesiątkami jest modlitwą 
i niezawodną próbą, przy pomocy 
której mogę odróżnić tych, którzy 
są prowadzeni przez Ducha Bożego 
od tych, którzy są zwodzeni przez 
diabła. Nawet gdy jesteś na kra-
wędzi potępienia, nawet gdy jesteś 
jedną nogą w piekle, nawet jeże-
li zaprzedałeś swoją duszę diabłu, 
różaniec wyjedna ci skruchę i prze-
baczenie grzechów”. 

Błogosławiony Allan opowiada 
o zakonnicy, która miała wielkie 
nabożeństwo do różańca. Po śmier-
ci ukazała się jednej ze swoich 
sióstr i powiedziała: „Gdyby po-
zwolono mi powrócić do mego cia-
ła, by mieć możliwość odmówienia 
chociaż jednego Zdrowaś Maryjo 
– nawet gdybym miała modlić się 
w pośpiechu i bez należytego sku-
pienia – chętnie przeszłabym przez 
cierpienia ostatniej choroby jeszcze 
raz, aby móc uzyskać łaski płynące 
z tej modlitwy”. 

Biskup, który miał zadecydować, 
czy wyświęcić na kapłana przyszłe-
go proboszcza z Ars, bał się podję-
cia takiej decyzji, ponieważ św. Jan 
Maria Vianney nie dawał sobie rady 
z nauką. W końcu biskup postawił 
decydujące pytanie: „Czy umiesz 
odmawiać różaniec?”, „Kocham 
tę modlitwę” odpowiedział Vian-
ney. Słysząc taką odpowiedź bi-
skup powiedział: „Wyświęćmy go. 
Będzie dobrym księdzem”. 

Pewien student uniwersytetu ja-
dący pociągiem z Dijon do Paryża 
zajął miejsce obok skromnie ubra-
nego mężczyzny, który odmawiał 
różaniec, wolno przesuwając pa-
ciorki w palcach. „Proszę skorzy-
stać z mojej rady i wyrzucić ten 
różaniec przez okno i trochę po-
czytać, co na temat wiary w Boga 
mówi nauka. Proszę mi dać pań-
ski adres a ja prześlę panu lite-
raturę, która panu w tej sprawie 
pomoże”. Mężczyzna podał mło-
demu człowiekowi swoją wizytów-
kę: „Ludwik Pasteur, Dyrektor In-
stytutu Badań Naukowych, Paryż”. 
Ludwik Pasteur był jednym z naj-
większych naukowców w XX wieku 
i twórcą nowoczesnej bakteriologii. 
Każdego dnia odmawiał różaniec”. 

100–LECIE OBJAWIEŃ MATKI 
BOŻEJ W FATIMIE (2017)

Mówiąc o modlitwie różańcowej 
nie sposób nie wspomnieć o prze-
żywanej w 2017 roku setnej rocz-
nicy objawień Matki Najświętszej 
w Fatimie (1917), która – jak wie-
my – usilnie prosiła ludzi, aby od-
mawiać każdego dnia tę modlitwę.

Przypomniał o tej prośbie Mat-
ki Bożej Ojciec Święty Jan Paweł II 
podczas pobytu w Fatimie 13 maja 
1982 roku mówiąc, że najistotniej-
szą treścią fatimskiego orędzia jest 
wezwanie aby „modlić się, modlić 
się i jeszcze raz modlić się”. Jeżeli 
chcesz wzrastać w świętości, ucie-
kaj się pod opiekę Maryi Dziewicy, 
która jest twoją prawdziwą Mamą! 
Matka Boża objawiając się w Fati-
mie, przyszła do nas, Jej ukocha-
nych dzieci, aby ostrzec i uchronić 
przed wielkim niebezpieczeństwem 
utraty życia wiecznego. Pierwszym 
krokiem w kierunku piekła jest za-
niedbanie modlitwy. Jeżeli ktoś 
przestanie się modlić, bardzo szyb-
ko utraci wiarę i stanie się bezwol-
nym narzędziem w rękach sił zła. 
Zaprzestanie modlitwy prowadzi 
do utraty wiary i zniewolenia przez 
różnego rodzaju grzechy. Kto się 
nie modli, nie ma siły, by obronić 
się przed działaniem diabła, który 
„ jak lew ryczący krąży szukając 
kogo pożreć” (1P 5,8). 

Niech wezwanie świętego Jana 
Pawła II będzie dla nas zachę-
tą, aby jak najczęściej – najlepiej 
każdego dnia – odmawiać róża-
niec święty. Niech zachętą będzie 
również obecna sytuacja w świe-
cie pełnym nienawiści, zakłama-
nia, niepokoju.

 Zebrał i opracował:

KS. MAREK RUSECKI
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W
szyscy znamy przy-
słowie „Po nitce 
do kłębka”. War-
to pamiętać tę mą-
drość ludową, któ-

ra przypomina, że jeśli nie znamy 
źródła dobra, a widzimy coś do-
brego, jeśli nie znamy źródła mą-
drości, a słyszymy coś mądrego, 
to powinniśmy za tym pójść.

Wdzięczni Panu Bogu za 
podsunięcie nam sposobu 
na szukanie, zagłębiamy się 
w rozważnie Tajemnic Ró-
żańcowych – na tej drodze, 
po tej „nitce”, a właściwie rzu-
conej nam linie ratunkowej, 
mamy szansę dojść do Źródła, 
do Zbawienia.

Jako inspirację rozważań ró-
żańcowych potraktowałem czy-
tania liturgiczne z pierwszych 
dni października, by pokazać, 
że w Słowie Bożym zawsze znaj-
dziemy drogowskazy, za którymi 
warto iść.

CZĘŚĆ PIERWSZA – TAJEMNICE 
RADOSNE
Zwiastowanie Najświętszej Ma-
ryi Pannie

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie 
nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy 
przed mądrymi i roztropnymi, a ob-
jawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, 
gdyż takie było Twoje upodobanie”. 
(Łk 10,21).

Nie chcę udawać przed Panem 
Bogiem mądrego, On zawsze wie le-
piej. Jeśli nie wiem, co powiedzieć, 
jak postąpić, chcę szukać w Jego 
Słowie, w przykładzie życia Jezusa 
i Jego Matki.
Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Szczęśliwe oczy, które widzą to, 
co wy widzicie” (Łk 10,23).

Modlę się często o to, by znaki 
dane mi przez Pana Boga nie były 
bezowocne, by Jego Słowo zawsze 
pozostawiło ślad w moim życiu. Po-
czątkiem owocności działania Bo-
żego zawsze może być wdzięczność 
wzbudzona przez rozum w mym 
własnym sercu.
Narodzenie Jezusa

„Patrzcie i bądźcie radośni, ubo-
dzy, niech ożyje wasze serce, którzy 
szukacie Boga. Bo Pan wysłuchu-
je biednych i swoimi więźniami nie 
gardzi” (Ps 69,33–34).

Zawsze, gdy czuję się marny, 
opuszczony, bezradny przypominam 
sobie Syna Bożego, który nie wahał 
się objawić się w jednym z najmar-
niejszych miejsc na ziemi. I rodzi 
się nadzieja. 
Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„…nie z tego się cieszcie, że du-
chy się wam poddają, lecz ciesz-
cie się, że wasze imiona zapisane 
są w niebie” (Łk 10,20).

Spotkanie Świętej Rodziny z Bo-
giem – Stwórcą. Obecne wszyst-
kie Trzy Osoby Boskie: Stwórca 
w świątyni, Duch Święty w sercach 
Symeona i Anny, Syn Boży w ra-
mionach Maryi. Warto wszystko za-
czynać od ofiarowania Bogu swojego 

wysiłku, swoich myśli i aktywności, 
samego siebie.
Odnalezienie Jezusa w świątyni

„Jak błądząc myśleliście o odstą-
pieniu od Boga, tak teraz, nawró-
ciwszy się, szukajcie Go dziesięcio-
krotnie. [On] przywiedzie radość 
wieczną wraz z wybawieniem wa-
szym” (Ba 4,28–29).

Zły duch chce, byśmy doznaw-
szy cierpienia szukali szczęścia 
na bezdrożach, pośród ludzi, w sza-
le hałasu, na bezdrożach zaspokojeń. 
A Maryja z Józefem pokazują, że Je-
zusa znaleźli w świątyni. Nie chcę Go 
gdzie indziej szukać. Nie chcę szu-
kać kogo innego.

CZĘŚĆ DRUGA – TAJEMNICE 
ŚWIATŁA
Chrzest Jezusa w Jordanie

„Przybliżyło się do was królestwo 
Boże” (Łk 10,9b).

Chcę dołączyć swój głos do głosu 
Boga, chcę wyznać, że Jezus to Jego 
Syn, chcę tylko u Niego szukać od-
powiedzi na pytania, jakie stawia 
życie.
Objawienie się Jezusa w Kanie 
Galilejskiej

„Radość w Panu jest waszą osto-
ją” (Ne 8,10d).

Radość pochodzi od Pana Boga. 
On Sam jest radością tych, któ-
rzy Go rozpoznają, którzy zauwa-
żą Jego Obecność obok siebie, któ-
rzy nauczyli się spostrzegawczości 
potrzebnej do wypatrzenia Jego 
cudów.
Głoszenie królestwa Bożego 
i wzywanie do nawrócenia

„Ten dzień jest poświęcony Panu, 
Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni 
i nie płaczcie!” (Ne 8,9b).

Nie ma sytuacji, w której nie było-
by Bożego wyjścia, nie ma człowieka, 
którego nie dałoby się potraktować 
jak brata, bliskiego, czy zagubione-
go. Trzeba szukać w Słowach Obja-
wienia Bożych rozwiązań.
Przemienienie Pańskie na górze 
Tabor

„Czas się wypełnił i bliskie jest 
królestwo Boże. Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15).

Każde zwycięstwo w moim życiu 
jest Jego zwycięstwem, nie chcę go 
sobie przypisywać, chcę je potrakto-
wać jako dar i zaszczyt, chcę, by było 
siłą na dalsze chwile.
Ustanowienie Eucharystii

„Ten dzień jest święty. Nie bądź-
cie przygnębieni!” (Ne 8,11).

Każda Eucharystia jest niedzie-
lą, jest świętem. Łaska uczestnictwa 
w Eucharystii uświęca dzień, pozwa-
la patrzeć na Boże obietnice, a na lu-
dzi i sprawy w Boży sposób.

CZĘŚĆ TRZECIA – TAJEMNICE 
BOLESNE
Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

„Wspomóż nas, Boże zbawienia 
naszego, przez wzgląd na chwałę 
Twojego imienia, i wyzwól nas, i od-
puść nasze grzechy przez wzgląd 
na Twoje imię” (Ps 79,9).

Zawsze w cierpieniu mam świa-
domość, jak wiele zła przyniosły 
moje grzechy, moje błędne decyzje. 
Klękając obok niewinnego Chrystusa 
modlącego się w Ogrójcu mogę zjed-
noczyć się z Jego Ofiarą wiedząc, 
że zawsze przychodzi anioł z nieba, 
by pomóc w należnym mi cierpieniu 
chwalić Boże Imię.
Biczowanie Jezusa

„Każdy [z nas] chodził według 
zamysłów swego złego serca, służy-
liśmy bowiem obcym bogom i czyni-
liśmy, co jest złe przed oczami Pana, 
Boga naszego” (Ba 1,22).

Służenie wymyślonym bożkom 
jest służeniem sobie samemu, swo-
im wyobrażeniom i swoim planom. 
Każdy ból jest szansą na to, by się 
opamiętać, by szukać Woli Bożej, 
z której wynika zawsze samo dobro.
Cierniem ukoronowanie Jezusa

„Kto Mną gardzi, gardzi Tym, 
który Mnie posłał” (Łk 10,16c).

Wszystko, co spowodowało moje 
cierpienie jest bólem kochające-
go Jezusa. A przecież czasem po-
dejmuję coś, co dopiero po czasie 
widzę jako zło. Mamy jednak nie-
zastąpiony dar – źródło Bożych 
wskazówek, na których nigdy się 
nikt nie zawiedzie. Nie chcę gar-
dzić Bożym Słowem, niech Ono 

na zawsze stanie się dla mnie 
podpowiedzią życiową.
Dźwiganie krzyża na Kalwarię

„Nie zatwardzajcie serc wa-
szych, lecz słuchajcie głosu Pań-
skiego” (por. Ps 95,8a).

Przychodzą pokusy, do-
świadczamy upadków. Czę-
sto wówczas przychodzi myśl, 
by poszukać drogi łatwiejszej, 
by udawać, że się nie jest we-
zwanym do nieba. Niezależnie 
od doznanych trudów chcę pro-
sić o łaskę wierności, nawet tej 
trudnej wierności.
Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

„Panu, Bogu naszemu, [na-
leżna jest] sprawiedliwość, nam 
zaś zawstydzenie oblicza, (…) 
ponieważ zgrzeszyliśmy przed 
Panem, nie wierzyliśmy Jemu, 
nie byliśmy posłuszni głosowi 
Pana, Boga naszego, by pójść za 

przykazaniami Jego, które nam dał” 
(Ba 1,15–18).

Święty Jan, stojąc obok Maryi, nie 
wstydził się tego, że uwierzył Ukrzy-
żowanemu. Jedność z Jezusem to za-
szczyt. Ale też jedność z Jezusem 
to zadanie – mam w swoim sercu 
nieść Go tam, gdzie mieszkam, gdzie 
pracuję, gdzie służę.

CZĘŚĆ CZWARTA – TAJEMNICE 
CHWALEBNE
Zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa

„Przymnóż nam wiary!” (Łk 
10,5b).

Gdy nie mam co powiedzieć, 
to przyjdę milczeć przed Jezusem, 
na adorację.
Wniebowstąpienie Chrystusa

„W krótkim czasie przyjdzie nie-
zawodnie” (Ha 2,3d).

Gdy mi źle mam prawo obudzić 
tęsknotę za niebem. Gdy o dążeniu 
do nieba zapomnę, odważnie proszę 
Boga o znak, który mnie zatrzyma.
Zesłanie Ducha Świętego

„Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, 
ale mocy i miłości, i trzeźwego my-
ślenia” (2 Tm 1,7).

Działając pod wpływem Du-
cha Świętego zadziwiam sam sie-
bie i uczę się Bożego działania, któ-
re pomaga mi siebie przekraczać. 
Gdy mi się nie chce przeskakiwać 
siebie, to mocniej proszę o dary Du-
cha Świętego.
Wniebowzięcie Najświętszej Ma-
ryi Panny

„Zdrowe zasady, (…) miej za 
wzorzec w wierze i miłości w Chry-
stusie Jezusie! (2 Tm 1,13).

Służąc Jezusowi, jak Maryja przy-
bliżam światu niebo. Służąc ludziom 
jak Jezusowi uczę ich życia.
Ukoronowanie Maryi na Królową 
nieba i ziemi

„Sprawiedliwy żyć będzie dzięki 
swej wierności” (Ha 2,4b).

Moja wierność nie jest ode mnie 
– to odpowiedź na Bożą Łaskę. 
Moje szczęście to udział w ży-
ciu Trójcy Świętej. Życie w niebie 
to królowanie.

KS. ZBIGNIEW KAPŁAŃSKI

Śladami Bożych Słów
Niech wstawiennictwo 
Niepokalanej Matki, obdarzy 
świat pokojem i umocni 
wszystkie rodziny

Październik nazywany jest mie-
siącem różańcowym. Kościół w tym 
czasie, szczególnie zaleca tę prostą 
i zarazem głęboką modlitwę. Św. 
Jan Paweł II, wybrany na Bisku-
pa Rzymu 16 października 1978 r., 
Papież „Totus Tuus”, zalecał modli-
twę różańcową od początku swego 
pontyfikatu i wskazywał przy wielu 
okazjach na jej wartość, aktualność 
i celowość. 

Każdy październik – miesiąc ró-
żańcowy – stanowił dla św. Jana 
Pawła II okazję, by przypominać 
wiernym o roli różańca i o jego potę-
dze. Każdemu, kto się nim spotykał 
wkładał do ręki swój osobisty upomi-
nek – różaniec. Swój List apostolski 
Rosarium Virginis Mariae, poświę-
cił w całości modlitwie różańcowej.

Jako pierwszy w historii zapro-
ponował reformę różańca: zalecił 
jego pogłębienie biblijne, związał 
go z kontemplacją „ikon”, wprowa-
dził nową część różańca – tajemni-
ce światła.

Przyjrzyjmy się 
najważniejszym wypowiedziom 
Ojca Świętego o tej wielkiej 
i cudownej modlitwie.

„Pragnę skupić waszą uwagę 
na różańcu… Różaniec jest moją 
umiłowaną modlitwą. Modlitwą cu-
downą! Cudowną w swojej prosto-
cie i w swojej głębi… W te same 
dziesiątki różańca serce nasze może 
wprowadzić wszystkie sprawy, które 
składają się na życie człowieka, ro-
dziny, narodu, Kościoła, ludzkości. 
Sprawy osobiste, sprawy naszych 
bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam 
są najbliżsi, tych, o których najbar-
dziej się troszczymy. W ten sposób 
ta prosta modlitwa różańcowa pul-
suje niejako życiem ludzkim.”

(29 października 1978) 

„Modlitwa różańcowa jest wiel-
ką pomocą dla człowieka naszego 
czasu. Sprowadza ona pokój i sku-
pienie; wprowadza nasze życie w ta-
jemnice Boże i sprowadza Boga 
do naszego życia”.

(3 września 1983)

„My wszyscy, którzy odmawiamy 
święty różaniec, błogosławimy wiarę 
Maryi w każdej jego tajemnicy. Mo-
dlimy się do Niej. Równocześnie mo-
dlimy się z Nią”.

(28 października 1984)

„Różaniec jest modlitwą prostą 
i skutecznie służącą temu, by stawać się 
z Maryją uczniem Jezusa Chrystusa”.

(4 października 1986)

 „Różaniec. Ta modlitwa jest jesz-
cze dzisiaj dla bardzo wielu ludzi 
znakiem i środkiem nawiązania naj-
bardziej intymnej więzi z Chrystu-
sem. W czasach trudnych, w udrę-
czeniu, w samotności, w chorobie, 
w obliczu śmierci człowiek zawsze 
znajdował w różańcu pociechę, 
umocnienie i nowe siły”.

(2 maja 1987)

„Weźmy znowu do rąk, najdrożsi 
bracia i siostry, różaniec, aby wyrazić 
naszą cześć dla Maryi, aby nauczyć 
się od Niej, jak być pilnym uczniem 



SZLAK WIARY 15www.szlakwiary.pl

Boskiego Mistrza, aby wyprosić Jej 
niebieską opiekę tak w naszych co-
dziennych potrzebach, jak i przy 
wielkich problemach, które nękają 
Kościół i całą ludzkość”.

(25 października 1987)

„Odmawianie różańca oznacza 
wejście do szkoły Maryi i uczenie się 
od Niej, Matki i Uczennicy Chrystu-
sa, w jaki sposób dogłębnie i w ca-
łej pełni przeżywać wymagania wia-
ry chrześcijańskiej”.

(2 października 1988)

„Różaniec: Jest to codzienne spo-
tkanie, którego Maryja i ja nigdy nie 
zaniedbujemy”.

(12 maja 1991)

„Drodzy bracia i siostry, odma-
wiajcie codziennie różaniec! Gorą-
co proszę pasterzy, by odmawiali 
i uczyli odmawiania różańca w swo-
ich chrześcijańskich wspólnotach. 
Aby każdy umiał wiernie i odważnie 
wypełniać obowiązki swojego stanu, 
pomóżcie Ludowi Bożemu powrócić 
do codziennego odmawiania różań-
ca, do tej przemiłej rozmowy dzieci 
z Matką, którą «przyjmują w swo-
im domu»

(1 października 1997)

„Zachęcam wszys tk ich , 
a w szczególny sposób rodzi-
ny chrześcijańskie, aby podążając 

codzienną drogą wierności, szuka-
ły w różańcu umocnienia i oparcia”.

(25 października 1998)

„Różaniec Najświętszej Maryi 
Panny, który pod tchnieniem Du-
cha Bożego rozwinął się stopniowo 
w drugim tysiącleciu, to modlitwa 
umiłowana przez licznych świętych, 
a Urząd Nauczycielski Kościoła czę-
sto do niej zachęca. W swej prosto-
cie i głębi pozostaje ona również 
w obecnym trzecim tysiącleciu, któ-
re dopiero co się zaczęło, modlitwą 
o wielkim znaczeniu, przynoszącą 
owoce świętości”.

(Rosarium Virginis Mariae, 16 
października 2002)

„Modlitwa tak łatwa, a równocze-
śnie tak bogata naprawdę zasługu-
je, by wspólnota chrześcijańska po-
nownie ją odkryła”.

(Rosarium Virginis Mariae, 16 
października 2002)

 „Patrzę na Was wszystkich, 
Bracia i Siostry wszelkiego stanu, 
na Was, rodziny chrześcijańskie, 
na Was, osoby chore i w podeszłym 
wieku, na Was młodzi: weźcie znów 
ufnie do rąk koronkę różańca, od-
krywając ją na nowo w świetle Pi-
sma Świętego, w harmonii z liturgią, 
w kontekście codziennego życia”.

(Rosarium Virginis Mariae, 16 
października 2002)

Ojciec Święty Jan Paweł II wiele 
nauczał o różańcu, wiele razy dawał 
przykład, jak się nam nim nieustan-
nie modlić. Modlitwa różańcowa 
kształtowała jego sposób myślenia 
i działania. Różaniec był wpisany 
w jego przemyślenia, on też miał 
być gwarantem, że papieskiemu sło-
wu będzie towarzyszyć moc z nieba.

Umocnieni przykładem i naucza-
niem św. Jana Pawła II wznośmy ku 
Bogu modlitwę uwielbienia i prośby. 

W swoim wezwaniu do modlitwy 
różańcowej, kard. Stanisław Dzi-
wisz, metropolita krakowski napi-
sał: „Ojciec Święty przypomniał 
nam, że w tradycji Kościoła istnia-
ły dwie szczególne intencje modli-
twy różańcowej. Było to wołanie 
o pokój na świecie i błogosławień-
stwo dla rodzin. Obydwie intencje 
są dziś niezwykle aktualne. W wie-
lu miejscach świata trwają walki, 
a ich skutki odczuwają całe narody. 
Również rodzina jest z wielu stron 
zagrożona... 

Mając świadomość niezwykłej 
mocy różańca zwracam się z gorącą 
prośbą do duszpasterzy i wiernych 
świeckich, aby z jeszcze większą tro-
ską gromadzili się w październiku 
na tę modlitwę. 

Prośmy dobrego Boga, przez 
wstawiennictwo Niepokalanej Matki, 
aby obdarzył świat pokojem i umoc-
nił wszystkie rodziny”.

Październik – miesiąc różańcowy
ODPUSTY DLA ODMAWIAJĄCYCH 

RÓŻANIEC

Czym jest odpust?
Zgodnie z nauczaniem Kościoła: „Odpust jest to darowa-

nie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już 
co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobio-
ny i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem 
Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i pra-
womocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chry-
stusa i świętych.  (...). Każdy wierny może uzyskać odpusty dla 
siebie lub ofiarować je za zmarłych” (KKK 1471).

„Przebaczenie grzechu i przywrócenie komunii z Bogiem po-
ciągają za sobą odpuszczenie wiecznej kary za grzech. Pozostają 
jednak kary doczesne. Chrześcijanin powinien starać się, zno-
sząc cierpliwie cierpienia i różnego rodzaju próby, a w końcu 
godząc się spokojnie na śmierć, przyjmować jako łaskę docze-
sne kary za grzech. Powinien starać się przez dzieła miłosierdzia 
i miłości, a także przez modlitwę i różne praktyki pokutne uwol-
nić się całkowicie od «starego człowieka» i «przyoblec człowie-
ka nowego»” (KKK 1473).
•  Odpust zupełny – uwalnia od wszystkich kar doczesnych, na-

leżnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie 
pokuty.

• Odpust cząstkowy – darowanie części kary doczesnej. „Przez 
odpusty wierni mogą otrzymać dla siebie, a także dla dusz 
w czyśćcu, darowanie kar doczesnych, będących skutkiem grze-
chów” (KKK 1498).

Kiedy uzyskujemy odpust różańcowy? 
Odpust zupełny możemy uzyskać wówczas, gdy modlitwę ró-

żańcową odmawiamy:
• w kościele;
•  w miejscu publicznych modlitw;
• w rodzinnym gronie;
• w zakonnej wspólnocie;
• w pobożnym stowarzyszeniu.

Gdy modlitwie różańcowej towarzyszą inne okoliczności, Ko-
ściół wtedy mówi o udzieleniu odpustu cząstkowego.

Warunki, które należy wypełnić dla uzyskania odpustu 
zupełnego:
•  Odmówić w całości przynajmniej jedną z czterech części ró-

żańca (pięć tajemnic określonej części). 
•  Medytacji nad tajemnicami różańcowymi musi towarzyszyć 

modlitwa ustna. 
•  Podczas publicznego odmawiania różańca muszą być – w spo-

sób dla danego miejsca właściwy – zapowiadane poszczegól-
ne tajemnice.
W przypadku gdy modlitwę różańcową odmawiamy sami, wy-

starcza, że recytujemy modlitwy i że towarzyszy temu rozważa-
nie stosownych tajemnic. Ważne jest, byśmy nie przerywali mo-
dlitwy, nim ją skończymy. 

Pozostałe warunki dla uzyskania każdego odpustu zupełnego:
•  Być w stanie łaski uświęcającej; a jeśli trzeba, przystąpić do sa-

kramentu pokuty.
•  Przyjąć Komunię świętą.
•  Wykluczyć wszelkie przywiązanie do grzechu, nawet powsze-

dniego, tzn. tolerowanie u siebie złych przyzwyczajeń lub do-
browolne trwanie w jakimś nałogu.

•  Wykonać z pobożnością dzieło obdarzone odpustem.
•  Odmówić modlitwę w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze 

nasz, Zdrowaś Maryjo).
Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia, 

a cząstkowy – kilka razy dziennie. Należy wzbudzić intencję 
uzyskania odpustu. Odpusty możemy uzyskać dla siebie lub za 
zmarłych. Nie można ich przekazać żyjącym.

Źródło: www.diecezja.pl
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J
uż za życia wielu uważało 
Go za świętego. Świadczyły 
o tym transparenty i okrzy-
ki: „Santo subito!” (Natych-
miast święty!). Jan Paweł II 

emanował świętością, pięknem swo-
jego wnętrza, bogactwem osobo-
wości, dobrocią, mądrością i miło-
ścią. I każdego człowieka wzywał 
do świętości. 

Bez wątpienia pontyfikat Jana 
Pawła II był okresem nadzwyczaj-
nego wzrostu liczby ogłoszonych 
świętych i błogosławionych. W cią-
gu 27 lat posługi na Stolicy Piotro-
wej Papież Polak beatyfikował 1329 
sług Bożych i kanonizował 473 bło-
gosławionych. Razem 1802 osoby! 
Dzięki Janowi Pawłowi II pierwszych 
świętych otrzymały m.in. Australia, 
Kongo, Lesoto, Madagaskar i Su-
dan, Tajlandia, Papua Nowa Gwinea, 
Wenezuela oraz Słowenia i Bułgaria. 
Wśród błogosławionych znaleźli się 
zaś przedstawiciele niemal wszyst-
kich narodów świata. 

Pontyfikat świętości 
W liście apostolskim Novo millen-

nio ineunte Jan Paweł II pisał: „Drogi 
świętości są wielorakie i dostosowa-
ne do każdego powołania. Składam 
dzięki Bogu za to, że pozwolił mi 
beatyfikować i kanonizować w mi-
nionych latach tak wielu chrześci-
jan, a wśród nich licznych wiernych 
świeckich, którzy uświęcili się w naj-
zwyklejszych okolicznościach życia. 
Dzisiaj trzeba na nowo z przeko-
naniem zalecać wszystkim dążenie 
do tej «wysokiej miary» zwyczajnego 
życia chrześcijańskiego. Całe życie 
kościelnej wspólnoty i chrześcijań-
skich rodzin winno zmierzać w tym 
kierunku. Ale jest też oczywiste, 
że istnieją różne indywidualne drogi 
do świętości, wymagające prawdzi-
wej pedagogiki świętości, która zdol-
na jest dostosować się do rytmu po-
szczególnych osób”. 

Święci i błogosławieni, wynie-
sieni na ołtarze przez Papieża, wy-
wodzili się z najróżniejszych krajów 
wszystkich kontynentów. Jan Paweł 
II udowodnił, że świętość rozwija się 
w każdym miejscu na ziemi, że nie 
zna granic: geograficznych, raso-
wych, kulturowych lub społecznych. 
Wszystkich wyniesionych na ołta-
rze łączy natomiast jedna cecha: 
życie według Ewangelii i Bożych 
przykazań.

Jan Paweł II, jako pierwszy Pa-
pież w historii, beatyfikował mał-
żeństwo – Alojzego i Marię Beltrame 
Quattrocchich. Wyniesienie na ołta-
rze pary małżeńskiej stało się – zda-
niem wielu – przełomem w ducho-
wości chrześcijańskiej. W homilii 
wygłoszonej podczas Mszy beatyfi-
kacyjnej Papież stwierdził, iż Luigi 
i Maria „przeżywali zwyczajne ży-
cie w sposób nadzwyczajny”. W ich 
wspólnym życiu codziennym roz-
winęła się niezwykła głębia ducha 
i wierność Ewangelii. Życie małżeń-
skie i rodzinne, wraz z obowiązkami 

rodzicielskimi i domowymi, stało się 
dla nich równocześnie sposobem 
wzajemnego uświęcenia i dojścia 
do heroicznych cnót. W przeciwień-
stwie do świętych indywidualnych, 
których pamięć czczona jest zazwy-
czaj w rocznicę ich śmierci, czyli tzw. 
„narodzin dla nieba”, małżonkowie 
liturgicznie czczeni są 25 listopada, 
na pamiątkę dnia, w którym zawar-
li sakramentalny związek małżeński. 
To małżeństwo stało się dla nich dro-
gą do świętości, którą przebyli nie 
w pojedynkę, ale we dwoje.

Świętość nie jest przywilejem 
Pan Bóg stworzył człowieka, aby 

osiągnął on swą pełnię, czyli świę-
tość. Św. Augustyn pisał w Wyzna-
niach: „Stworzyłeś nas dla siebie, 
Panie, i niespokojne jest nasze ser-
ce, dopóki nie spocznie w Tobie”. 
Słowa te powinny być programem 
życiowym każdego chrześcijanina, 
ponieważ powołanie do świętości 
obejmuje każdego, nikt nie może po-
czuć się z niego zwolniony czy wyłą-
czony. Świętość nie powinna być ja-
kimś teoretycznym, nieosiągalnym 
ideałem. Przykład życia wielu świę-
tych pokazuje, że świętość jest moż-
liwa do osiągnięcia w zwykłym, co-
dziennym życiu. Nie polega przecież 
na dokonywaniu rzeczy niezwykłych, 
lecz na niezwykłym podejściu do rze-
czy zwykłych i codziennych. 

W Orędziu na XIII Światowe 
Dni Młodzieży Papież Polak pisał: 
„Świętość wydaje się celem trudnym, 
osiągalnym tylko dla ludzi zupeł-
nie wyjątkowych albo dla tych, któ-
rzy odrywają się całkowicie od życia 
i kultury danej epoki. W rzeczywi-
stości świętość jest darem i zadaniem 
zakorzenionym w chrzcie i bierz-
mowaniu, powierzonym wszystkim 
członkom Kościoła w każdej epo-
ce. Jest darem i zadaniem dla świec-
kich tak samo jak dla zakonników 
i kapłanów, w sferze prywatnej, tak 
jak w działalności publicznej, w ży-
ciu zarówno jednostek, jak rodzin 
i wspólnot”. 

Święci Kościoła
W liturgiczną uroczystość Wszyst-

kich Świętych wspominamy tych, 
którzy zostali wyniesieni do chwały 
ołtarzy, lecz także tych, którzy choć 
nie zostali beatyfikowani ani kano-
nizowani, postępowali za Chrystu-
sem i Jego Ewangelią; tych, którzy 
bez wahania i kompromisów przy-
jęli Chrystusa za Pana swojego ży-
cia. Są oni widzialnymi i autentycz-
nymi świadkami świętości Kościoła. 

„Święci – mówił Jan Paweł II 
do młodych z Lukki w 1989 r. – któ-
rzy w każdej epoce historii ukazywali 
światu blask światłości Bożej, są wi-
dzialnymi świadkami tajemniczej 
świętości Kościoła. (...) Aby zrozu-
mieć głębię Kościoła, musicie spoj-
rzeć na nich! Lecz nie tylko na tych 
świętych, którzy zostali kanonizo-
wani, lecz także na wszystkich świę-
tych ukrytych, anonimowych, którzy 

starali się żyć Ewangelią pośród zwy-
kłych, codziennych obowiązków. 
To oni ukazują, czym jest Kościół 
w swej najgłębszej istocie, a jedno-
cześnie chronią go przed mierno-
ścią, kształtują od środka, pobudzają 
do tego, by był oblubienicą Chrystu-
sa bez skazy i zmarszczki”.

„Święci – podkreślał Papież po-
wołując się na konstytucję Lumen 
gentium – stali się światłem dla świa-
ta i dla ludzi im współczesnych; stali 
się «odbiciem blasku Boga», światło-
ści Chrystusa, który jest «światłością 
prawdziwą», posłaną, aby oświecić 
każdego człowieka i wszystkie naro-
dy. Istotnie, święci przez wieki byli 
prawdziwymi latarniami morskimi 
dla ludzkości, wskazywali jej nowe 
drogi, wnosili swój wkład w kształ-
towanie nowych modeli kultury, od-
powiadali na nowe wyzwania, stoją-
ce przed narodami, wspierając w ten 
sposób postęp ludzkości w jej hi-
storycznych przeobrażeniach. Mieli 
zawsze ogromny wpływ na kulturę 
i społeczeństwo. Zawsze byli ważny-
mi postaciami w historii swych na-
rodów. Wspomnijmy, na przykład, 

świętych Benedykta i Franciszka 
z Asyżu. W tej perspektywie praw-
dą jest, jak twierdzi filozof Henri 
Bergson, że «największymi bohate-
rami historii nie są zdobywcy, lecz 
święci»”.

Święty Jan Paweł II
Wizja świętości Jana Pawła II 

bardzo konkretnie została przedsta-
wiona w Liście apostolskim Novo 
millennio ineunte, opublikowanym 
na zakończenie Wielkiego Jubile-
uszu Roku 2000. 

Już we wstępie do rozdziału 
o świętości Papież pisze: „Od razu 
na początku trzeba stwierdzić, 
że perspektywą, w którą winna być 
wpisana cała działalność duszpaster-
ska, jest perspektywa świętości. (…) 
Wyraża ona przekonanie, że skoro 
chrzest jest prawdziwym włączeniem 
w świętość Boga poprzez wszczepie-
nie w Chrystusa i napełnienie Du-
chem Świętym, to sprzeczna z tym 
byłaby postawa człowieka pogo-
dzonego z własną małością, zado-
walającego się minimalistyczną ety-
ką i powierzchowną religijnością. 

Zadać katechumenowi pytanie: «Czy 
chcesz przyjąć chrzest?» znaczy za-
pytać go zarazem: «Czy chcesz zo-
stać świętym?»”. Papież chciał nam 
pokazać, że święci żyli w każdych 
czasach – od średniowiecza po cza-
sy współczesne. Zwłaszcza dzisiaj, 
kiedy świętość nie jest w modzie, 
przykłady tak wielu osób, które po-
trafiły w ten sposób żyć, są niezwy-
kle cenne.

Tajemnicą świętości Jana Pawła II 
była modlitwa. Przeznaczał na nią 
kilka godzin dziennie. Z modlitwy, 
kontemplacji i Eucharystii czerpał 
siły, natchnienie do Ducha Świętego 
i mądrość. Papież podkreślał, że tyl-
ko ten, kto się modli, potrafi kochać 
swojego bliźniego: „Zainteresowa-
nie się drugim człowiekiem zaczy-
na się od modlitwy biskupa, od jego 
rozmowy z Chrystusem, który mu 
powierza swoich. Modlitwa przy-
gotowuje nas do spotkań z drugi-
mi. Są to spotkania, w których dzię-
ki duchowemu otwarciu możemy 
się wzajemnie poznawać i rozumieć 
także wtedy, kiedy czasu jest niewie-
le. Ja za wszystkich po prostu mo-
dlę się dzień w dzień. Gdy spoty-
kam człowieka, to już się za niego 
modlę i to zawsze pomaga w kon-
takcie z nim. Trudno mi powiedzieć, 
jak ludzie to odbierają – trzeba by 
ich zapytać. Mam jednak taką zasa-
dę, że każdego przyjmuję jako osobę, 
którą przysyła Chrystus – jako tego, 
którego mi dał i zarazem zadał” – pi-
sał w książce „Wstańcie! Chodźmy”. 

Świętość dla każdego
Pan Jezus pragnie, aby każdy 

z nas został świętym. Jeśli podej-
miemy codzienny wysiłek życia wia-
rą, trud całkowitego posłuszeństwa 
i współpracy w realizowaniu Bo-
żych planów – wówczas odpowiemy 
na wezwanie do świętości. 

W Orędziu na VI Światowe Dni 
Młodzieży Jan Paweł II pisał: „Mło-
dzi, nie lękajcie się świętości! Wzbi-
jajcie się na wysokie szczyty, bądźcie 
pośród tych, którzy pragną osiągnąć 
cele godne synów Bożych”. Kilka lat 
później, także w Orędziu, nawoły-
wał: „Bóg […] pragnie, aby wszyscy 
byli święci! Młodzi Przyjaciele, miej-
cie świętą ambicję być świętymi, tak 
jak On jest święty!”. 

Kościół i świat ogromnie potrze-
bują świętych. Dziś jednak, jak mówi 
Simone Weil „potrzeba świętości 
na miarę oczekiwań naszych czasów, 
świętości nowej... Świat potrzebuje 
świętych, którzy byliby geniuszami; 
jak miasto, w którym szaleje zaraza, 
potrzebuje lekarzy”. 

Nie lękajmy się więc święto-
ści. W końcu każdy święty to Boży 
mocarz, którego można zabić, ale 
nie można zastraszyć ani złamać. 
To ktoś, kto swoim życiem oraz 
swoim sposobem przechodzenia 
do wieczności potwierdza, że czło-
wieka świętego nic i nikt nie może 
odłączyć od miłości Chrystusa. 

ALEKSANDRA LISOWSKA

Droga do świętości
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Przez wiele lat święci i błogosławieni byli przedstawiani jako nieosiągal-

ne wzory. Jan Paweł II wyniósł na ołtarze osoby, które są wspominane 

i pamiętane przez społeczeństwo. Bez wątpienia pontyfikat Jana Pawła II 

był czasem nadzwyczajnego wzrostu liczby świętych i błogosławionych: 

beatyfikował on 1338 sług Bożych i kanonizował 482. Papież często po-

wtarzał, że każdy jest powołany do świętości, nie jest darem zarezerwo-

wanym dla kilku wybrańców. Wszyscy możemy do niej dążyć, ponieważ 

jest to cel osiągalny również dla nas. 

ŚWIĘTY KAROL BOROMEUSZ

Karol urodził się na zamku Aro-
na 3 października 1538 r. jako syn 
arystokratycznego rodu, spokrew-
nionego z rodem Medici. Kiedy miał 
zaledwie 7 lat, biskup Lodi dał mu 
suknię klerycką, przeznaczając go 
w ten sposób do stanu duchowne-
go. Pierwsze nauki pobierał Karol 
na zamku rodzinnym. Po ukończe-
niu studiów w domu wyjechał zaraz 
na uniwersytet do Pavii, gdzie za-
kończył studia podwójnym dokto-
ratem z prawa kościelnego i cywil-
nego (1559). W tym samym roku 
jego wuj został wybrany na papie-
ża (Pius IV). Za jego przyczyną Ka-
rol trafił do Rzymu i został miano-
wany protonotariuszem apostolskim 

i referentem w sygnaturze. Już w rok 
później, w 23. roku życia, został mia-
nowany kardynałem i arcybiskupem 
Mediolanu, mimo że święcenia ka-
płańskie i biskupie przyjął dopiero 
dwa lata później (1563).

Karol bardzo poważnie trakto-
wał powierzone sobie obowiązki, 
sam żył ubogo jak mnich. Wyróż-
niał się szczególnym nabożeństwem 
do Męki Pańskiej, dlatego nie rozsta-
wał się z krzyżem. Tkliwą miłością 
darzył też sanktuaria maryjne. Rzad-
ko spał dłużej niż 4–5 godzin, w do-
datku na zwykłej pryczy. Potrafił też 
całą noc spędzić na modlitwie i roz-
myślaniu. Brewiarz odmawiał na ko-
lanach. Karmił się chlebem i wodą, 
czasem jarzynami. W zimie rezygno-
wał z ogrzewania.

W 1575 roku w Mediolanie po-
jawia się dżuma. Karol Boromeusz 
oddaje się bez reszty biednym cho-
rym, mając wystarczającą w tamtych 
czasach wiedzę medyczną. Nie zwa-
żając ani przez chwilę na możliwość 
zarażenia wspomagał umierających. 
Gdy epidemia ustała arcybiskup zor-
ganizował wielką procesję wynagra-
dzającą. Sam szedł na jej czele boso. 
Zmarł w Mediolanie w 1584 r. na fe-
brę. Pozostawił po sobie dorobek pi-
sarski. Beatyfikowany w 1602 r., ka-
nonizowany przez Pawła V w 1610 r. 
Patron boromeuszek, diecezji w Lu-
gano i Bazylei oraz uniwersytetu 
w Salzburgu; ponadto opiekun bi-
bliotekarzy, instytutów wiedzy ka-
techetycznej, proboszczów i profe-
sorów seminarium.

JAN PAWEŁ II O ŚWIĘTYM:

„Święty Karol był 
wielkim pasterzem 
Kościoła przede 
wszystkim dlate-
go, że sam szedł za 
Chrystusem – Do-
brym Pasterzem. 

Szedł wytrwale, słuchając Jego słów 
i wypełniając je w sposób heroiczny. 
Ewangelia stała się dla niego praw-
dziwym słowem żywota, kształtują-
cym jego myśli i serce, decyzje i po-
stępowanie. (...) Zawsze też miał 
serce szeroko otwarte dla ubogich 
i potrzebujących. Miłość Chrystusa, 
którą znajdował w każdym z nich, 
pozwalała mu nie lękać się żadne-
go zła”.

Święci Karola Wojtyły
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„Ojciec Rafał i Brat Albert od wczesnych lat ży-
cia rozumieli tę prawdę, że miłość polega na dawa-
niu duszy, że miłując – trzeba siebie dać – owszem, że 
trzeba „życie swoje oddać”, tak jak mówi Chrystus do 
apostołów. (...) każdy z nich na swojej własnej drodze 

w dalszym ciągu urzeczywistniał te słowa Odkupiciela 
i Mistrza: „Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś ży-
cie swoje oddaje”... Ojciec Rafał oddał to życie w su-
rowym klasztorze karmelitańskim, służąc do końca 
w szczególności w konfesjonale; współcześni nazywali 

go „męczennikiem konfesjonału”. Brat Albert oddał 
swe życie w posłudze najuboższym i społecznie upo-
śledzonym. Jeden i drugi oddał do końca swoje życie 
Chrystusowi. Jeden i drugi odnalazł w Nim pełnię po-
znania, miłości i służby.”

ŚWIĘTY RAFAŁ KALINOWSKI

Urodził się w 1835 r. w Wilnie. Na chrzcie 
otrzymał imię Józef. Po ukończeniu Insty-
tutu Szlacheckiego w Wilnie podjął studia 
w Mikołajewskiej Szkole Inżynierii Wojsko-
wej w Petersburgu, gdzie uzyskał tytuł inży-
niera. Jednocześnie wstąpił do wojska. Wte-
dy przestał przystępować do sakramentów 
świętych, do kościoła chodził rzadko, prze-
żywał rozterki wewnętrzne, a także kłopo-
ty związane ze swoją narodowością, służbą 
w wojsku rosyjskim i zdrowiem. Wciąż jed-
nak stawiał sobie pytanie o sens życia, szu-
kając na nie odpowiedzi w dziełach filozo-
ficznych i teologicznych. Został członkiem 
Rządu Narodowego i objął stanowisko mi-
nistra wojny w rejonie Wilna. W końcu zde-
cydował się na wyjazd do Warszawy, gdzie 
chciał podjąć leczenie i miał nadzieje na zna-
lezienie pracy. Przeżywał nawrócenie religij-
ne, m.in. pod wpływem lektury Wyznań św. 
Augustyna. Po upadku powstania stycznio-
wego powrócił do Wilna, gdzie został aresz-
towany i osadzony w więzieniu. Skazano go 
na karę śmierci. Później jednak władze car-
skie zamieniły wyrok na dziesięcioletnią ka-
torgę na Syberii. Podczas pobytu na zesła-
niu oddziaływał na współtowarzyszy swoją 
głęboką religijnością, wspierał dobrym sło-
wem i modlitwą. Szczególnie chętnie kate-
chizował dzieci i młodzież. Powrócił do kraju 
w 1874 r. Mając 42 lata wstąpił do nowi-
cjatu karmelitów w Grazu (Austria), przy-
bierając zakonne imię Rafał od św. Józefa. 
Otrzymał święcenia kapłańskie w 1882 r. 
w Czernej koło Krakowa. W kilka miesię-
cy później został przeorem klasztoru. Urząd 
ten pełnił przez 9 lat. Miał niezwykły dar jed-
nania grzeszników z Bogiem i przywracania 

spokoju sumienia ludziom dręczonym przez 
lęk i niepewność. Przeżyty w młodości kry-
zys wiary ułatwiał mu zrozumienie błądzą-
cych i zbuntowanych przeciwko Bogu. Niko-
go nie potępiał, ale starał się pomagać. Zmarł 
15 listopada 1907 r. Jego relikwie spoczywają 
w kościele karmelitów w Czernej. Beatyfiko-
wał go Jan Paweł II w 1983 r. podczas Mszy 
świętej na krakowskich Błoniach; kanoniza-
cji dokonał w Rzymie w roku 1991. Św. Ra-
fał Kalinowski jest patronem oficerów i żoł-
nierzy, orędownikiem w sprawach trudnych 
i beznadziejnych.

ŚWIĘTY BRAT ALBERT CHMIELOWSKI

Urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomi 
pod Krakowem. Gdy miał 6 lat matka w cza-
sie pielgrzymki do Mogiły poświęciła go Bogu. 
Kiedy miał 8 lat, umarł jego ojciec, sześć lat 
później zmarła matka. Kształcił się w szko-
le kadetów w Petersburgu, następnie w gim-
nazjum w Warszawie, studiował w Instytucie 
Rolniczo–Leśnym w Puławach. Wziął udział 
w Powstaniu Styczniowym, gdzie został cięż-
ko ranny w bitwie pod Mełchowem i dostał 
się do niewoli rosyjskiej. W prymitywnych wa-
runkach polowych, bez środków znieczulają-
cych amputowano mu nogę, miał wtedy 18 
lat. Przez pewien czas przebywał w więzieniu 
w Ołomuńcu, skąd został zwolniony dzięki in-
terwencji rodziny. Wyjechał do Paryża, gdzie 
podjął studia malarskie, potem przeniósł się 
do Belgii, następnie ukończył Akademię Sztuk 
Pięknych w Monachium. Jeden z jego obrazów 
Ecce Homo jest owocem głębokiego przeży-
cia tajemnicy bezgranicznej miłości Boga do 
człowieka. Mając 35 lat wstąpił do nowicjatu 
jezuitów w Starej Wsi z zamiarem pozostania 
bratem zakonnym. Po pół roku w stanie silnej 
depresji, opuścił nowicjat. W 1884 r. przeniósł 
się do Krakowa i zatrzymał się przy klaszto-
rze kapucynów. Pieniędzmi ze sprzedaży swo-
ich obrazów wspomagał najbiedniejszych. Jego 
pracownia malarska stała się przytuliskiem. Tu-
taj zajmował się nędzarzami i bezdomnymi, 
widząc w ich twarzach sponiewierane oblicze 
Chrystusa. W 1887 roku Adam Chmielowski 
przywdział szary habit tercjarski i przyjął imię 
brat Albert. Tę datę uważa się za początek ist-
nienia zgromadzenia braci, od jego imienia 
zwanych albertynami. Był człowiekiem rozmo-
dlonym, pokutnikiem. Odznaczał się heroiczną 
miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi 

i pragnąc przywrócić im godność. Zakładał 
nowe przytuliska, sierocińce dla dzieci i mło-
dzieży, domy dla starców i nieuleczalnie cho-
rych. Za jego życia powstało 21 takich domów. 
Przykładem swego życia uczył, że trzeba być 
„dobrym jak chleb”. Zmarł w 1916 r. w Kra-
kowie w opinii świętości, wyniszczony cięż-
ką chorobą i trudami życia w przytułku, który 
założył dla mężczyzn. Jan Paweł II beatyfiko-
wał go 22 czerwca 1983 r., a kanonizował 12 
listopada 1989 r. Jest patronem zakonów al-
bertynek i albertynów, a w Polsce także arty-
stów plastyków.
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JAN PAWEŁ II O ŚWIĘTYCH RAFALE KALINOWSKIM I BRACIE ALBERCIE CHMIELOWSKIM:
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Święci Karola Wojtyły

ŚWIĘTY JÓZEF PATRON 
RODZINY I PRACY

Św. Józef – mąż pracy. Św. 
Józef – mąż Boży, który przez 
Opatrzność został postawiony w sa-
mym centrum dwóch wielkich rze-
czywistości ludzkiego losu, jakimi 
są rodzina i praca. Wszyscy tkwi-
my w sercu tych rzeczywistości, 

specjalnie zaś ci, którzy żyją w ro-
dzinie, w małżeństwie, którzy pra-
cują na chleb dla swych rodzin. 
I w ten sposób św. Józef staje się pa-
tronem większości mężczyzn chrze-
ścijan i patronem laikatu. Przy-
kład jego stawia nam żywo przed 
oczy to, czym może być powołanie 
chrześcijańskie w życiu rodzinnym 
i w środowisku pracy. Tak, więc, 
spoglądając na tę tak wspaniałą, 
a jednocześnie tak prostą i pokorną 
postać św. Józefa, módlmy się dzi-
siaj, teraz, za wszystkich mężczyzn 
żyjących w rodzinach, zwłaszcza za 
tych, którzy tak jak św. Józef pra-
cą rąk własnych zarabiają na chleb 
dla swoich rodzin.

JAN PAWEŁ II Watykan 1.05.1980r.

JAN PAWEŁ II O ŚWIĘTYM:

Ojcostwo na wzór 
Św. Józefa

Biskupstwo niewątpliwie jest 
urzędem, ale trzeba, aby biskup za 
wszelką cenę walczył, aby nie „zu-
rzędniczał”. Nie może zapomnieć, 
że ma być ojcem. Jak powiedzia-
łem, książę Sapieha dlatego był tak 

kochany, że był dla 
swoich księży ojcem. 
Kiedy myślę o tym, 
kto może być po-
mocą i wzorem dla 
wszystkich powo-
łanych do ojcostwa 

– w rodzinie albo w kapłaństwie, 
a tym bardziej w służbie biskupiej 
– przychodzi mi na myśl Św. Józef.

Dla mnie także kult Św. Józefa 
łączy się z doświadczeniami przeży-
wanymi w Krakowie. Blisko pałacu 
biskupiego są przy ulicy Poselskiej 
siostry bernardynki. Mają w swoim 
kościele, pod wezwaniem właśnie 
św. Józefa, stałe wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu. Chodziłem 
tam w wolnych chwilach i modli-
łem się, a mój wzrok często wędrował 
w kierunku bardzo czczonego w tym 
kościele, pięknego obrazu przybra-
nego ojca Jezusa. Tam też prowadzi-
łem niegdyś rekolekcje dla prawni-
ków. Lubiłem rozważać o Św. Józefie 
w kontekście Świętej Rodziny: Jezus, 
Maryja, Józef. Wzywałem ich razem 
do pomocy w różnych sprawach. Ro-
zumiałem dobrze tę jedność i miłość 
Świętej Rodziny: trzy serca, jedną mi-
łość. Szczególnie duszpasterstwo ro-
dzin zawierzałem Św. Józefowi.

JAN PAWEŁ II WSTAŃCIE, chodźmy
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ŚW. JADWIGA KRÓLOWA

Św. Jadwiga, córka Ludwika Wę-
gierskiego Andegawena i Elżbiety, 
księżniczki bośniackiej, urodziła się 
na Węgrzech w lutym 1374 r. Po 
śmierci króla Ludwika, na prośbę 
dostojników polskich, matka prze-
znaczyła Jadwigę na tron polski. 16 
października 1384 r. Jadwiga zosta-
ła ukoronowana przez arcybiskupa 
gnieźnieńskiego Bodzankę. Wielki 
Książę Litwy, Jagiełło, który ubiegał 
się o rękę Jadwigi, obiecał, że przyj-
mie chrzest razem ze swoim narodem 
i przyłączy Litwę do Korony. Dla do-
bra narodu i Kościoła młodociana 
królowa poślubiła Jagiełłę w 1386 r.

Jadwiga miłowała Kościół i na-
miestnika Chrystusowego jak 
wierna córka. Świadoma swego 

posłannictwa wspierała głoszenie 
Ewangelii, troszczyła się o rozwój 
kultu Bożego i jedność chrześcijan. 
Przyspieszyła ustanowienie diecezji 
wileńskiej. W Pradze założyła przy 
uniwersytecie bursę dla Litwinów 
przygotowujących się do ewange-
lizacji Litwy. W 1397 r. otrzyma-
ła od papieża Bonifacego IX zgodę 
na otwarcie Wydziału Teologiczne-
go na uniwersytecie w Krakowie. Po-
przez swój zapis w testamencie kró-
lowa przyczyniła się do odnowienia 
tegoż uniwersytetu, zwanego od-
tąd Jagiellońskim. Gorąco kocha-
ła Chrystusa ukrzyżowanego. Jako 
pokorna służebnica Boga, pełna roz-
tropności i mądrości, służyła ziem-
skiemu Królestwu Chrystusa. Dla 
chorych zakładała szpitale, biednym 
nie szczędziła pomocy. Głębia jej ży-
cia wewnętrznego znajdowała wyraz 
w ofiarnej służbie każdemu potrze-
bującemu. Była przykładem harmo-
nii modlitwy i czynu. Długo oczeki-
wała na dar macierzyństwa. Mając 
25 lat, wkrótce po urodzeniu córki 
i jej śmierci, odeszła do wieczności 
w dniu 17 lipca 1399 r. Nazywana 
jest matką swojego ludu i Matką Na-
rodów. 8 czerwca 1979 roku w ka-
tedrze na Wawelu Jan Paweł II od-
prawił po raz pierwszy Mszę św. ku 
czci błogosławionej królowej Jadwi-
gi, wynosząc ją tym samym na oł-
tarze. Kanonizował ją uroczyście 
na Błoniach Krakowskich 8 czerw-
ca 1997 r.

JAN PAWEŁ II O ŚWIĘTEJ:

Długo czekałaś, Jadwigo, na ten 
uroczysty dzień. Prawie sześćset 

lat minęło od twej 
śmierci w mło-
dym wieku. Umi-
łowana przez naród 
cały, ty, która sto-
isz u początku cza-
sów jagiellońskich, 

założycielko dynastii, fundator-
ko Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w prastarym Krakowie, długo cze-
kałaś na dzień twojej kanoniza-
cji – ten dzień, w którym Kościół 
ogłosi uroczyście, że jesteś świętą 
patronką Polski w jej dziedzicznym 
wymiarze – Polski za twoją spra-
wą zjednoczonej z Litwą i Rusią: 
Rzeczypospolitej trzech narodów. 
Dziś nadszedł ten dzień. Wielu lu-
dzi pragnęło dożyć tej chwili i wie-
lu jej nie doczekało. Mijały lata 
i stulecia i wydawało się, że two-
ja kanonizacja jest już wręcz nie-
możliwa. Niech ten dzisiejszy dzień 
będzie dniem radości nie tylko dla 
nas, współcześnie żyjących, ale 
także dla nich wszystkich – tych, 
którzy na ziemi go nie doczekali. 
Niech będzie wielkim dniem świę-
tych obcowania.

Święta nasza królowo, Jadwigo, 
ucz nas dzisiaj – na progu trzecie-
go tysiąclecia – tej mądrości i tej 
miłości, którą uczyniłaś drogą swo-
jej świętości. Zaprowadź nas, Ja-
dwigo, przed wawelski krucyfiks, 
abyśmy jak ty poznali, co znaczy 
miłować czynem i prawdą, i co 
znaczy być prawdziwie wolnym. 
Weź w opiekę swój naród i Ko-
ściół, który mu służy, i wstawiaj 
się za nami u Boga, aby nie usta-
ła w nas radość. Raduj się, matko 
Polsko! Gaude, mater Polonia! 
Kraków, 8.06.1987r.

Obraz Kanonizacyjny Pani Wawelskiej 

Królowej Jadwigii. Przechowywany 

w kościele św. Jadwigi Królowej 

w Krakowie Krowodrzy.
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ŚWIĘTA TERESA Z AVILA

Urodziła się 
28 marca 1515 r. 
w Hiszpanii. Pocho-
dziła ze szlacheckiej 
i zamożnej rodziny, 
miała 2 siostry i 9 
braci. W 20. roku ży-
cia wstąpiła do klasz-
toru karmelitanek 
w rodzinnym mie-
ście Avili. Ku swoje-
mu niezadowoleniu 
zastała tam wielkie 
rozluźnienie. Siostry 
prowadziły życie na wzór wielkich pań: 
przyjmowały wizyty, a ich rozmowy 
były dalekie od ducha Ewangelii. Już 
wtedy powstała w Teresie myśl o re-
formie. Złożyła śluby zakonne w roku 
1537. Utalentowana i wrażliwa odkry-
ła, że modlitwa jest tajemniczą bramą, 
przez którą wchodzi się do „twierdzy 
wewnętrznej”. Mistyczka i wizjoner-
ka, a jednocześnie osoba o umysło-
wości wielce rzeczowej i praktycznej. 
Postanowiła założyć nowy dom, gdzie 
można by było przywrócić pierwotną 
obserwancję zakonną. W roku 1562 
zakupiła skromną posiadłość w Avi-
la, dokąd przeniosła się z czterema 
ochotniczkami. Pan Bóg doświadczył 
Teresę wieloma cierpieniami. Trapiły 
ją nieustannie dolegliwości ciała, osła-
bienie i gorączka. Nie mniej ciężkie 
były cierpienia duchowe i osamotnie-
nie. Wszystko to znosiła z heroicznym 

poddaniem się woli Bożej. Zmar-
ła 4 października 1582 r. w wieku 

67 lat. Została be-
atyfikowana w roku 
1614 przez Pawła 
V, a kanonizował ją 
w roku 1622 Grze-
gorz XV. Zostawiła 
dzieła, które można 
nazwać w dziedzinie 
mistyki klasycznymi. 
Św. Teresa z Avila 
jest patronką Hiszpa-
nii, miast Avila i Alba 
de Tormes; karmeli-
tów bosych, karme-

litów trzewiczkowych, chorych i dusz 
w czyśćcu cierpiących.

JAN PAWEŁ II O ŚWIĘTEJ:

„Teresa była prze-
konana, że kiedy mo-
dli w Duchu Świętym, 
modli się w niej cały 
Kościół. (...) Tego uczy 
nas święta Teresa z tym 
autorytetem, który pły-

nie z przebytej przez nią drogi, ponie-
waż w praktyce życiowej zrozumiała, że 
nie ma miłości poza Chrystusem i że tę 
miłość odnajduje ten, kto się poświęca 
Kościołowi; że nie może też istnieć po-
słuszeństwo Kościołowi, które nie wy-
rażałoby się w czynach spełnianych 
z owym zapałem i mocą, których źró-
dłem jest modlitwa.”
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ŚWIĘTY JAN KANTY

Urodził się 23 
czerwca 1390 r. 
w Kętach. W roku 
1414 w Krakowie 
przyjął święcenia 
kapłańskie. W cią-
gu dalszych lat pil-
nych studiów doszedł 
do stopnia bakałarza 
nauk wyzwolonych, 
a w 3 lata później do 
stopnia magistra filo-
zofii. Objął wówczas 
funkcję wykładowcy. 
W 1421 r. Akademia Krakowska wy-
słała Jana Kantego w charakterze kie-
rownika do tamtejszej szkoły klasz-
tornej. Zadaniem szkoły było przede 
wszystkim kształcenie kleryków za-
konnych. Wolny czas Jan spędzał na 
przepisywaniu rękopisów, które były 
mu potrzebne do wykładów. Jan Kan-
ty pełnił równocześnie przy koście-
le klasztornym obowiązek kazno-
dziei. Musiał również interesować się 
w pewnej mierze muzyką, gdyż odna-
leziono drobne fragmenty zapisów pie-
śni dwugłosowych, skreślonych jego 
ręką. W roku 1429 wrócił do Krakowa 
i objął wykłady na wydziale filozoficz-
nym. Pośród tych rozlicznych zajęć Jan 
znajdował jeszcze czas na przepisywa-
nie manuskryptów. Jego rękopisy liczą 
łącznie ponad 18 000 stron. Biblioteka 
Jagiellońska przechowuje je w 15 gru-
bych tomach. Był człowiekiem żywej 
wiary i głębokiej pobożności. Słynął 

z wielkiego miłosierdzia. Nie mo-
gąc zaradzić nędzy, wyzbył się nawet 

własnego odzienia 
i obuwia. Dożył 83 
lat. Zmarł w Krako-
wie w 1473 r. Istnia-
ło tak powszechne 
przekonanie o jego 
świętości, że od razu 
pochowano go w ko-
ściele św. Anny pod 
amboną. Beatyfika-
cja przez papieża 
bł. Innocentego XI 
nastąpiła w 1680 r. 
Kanonizacji dokonał 

Klemens XIII 16 lipca 1767 r. Jest 
czczony jako patron uczącej się i stu-
diującej młodzieży. Jest także patro-
nem Polski, archidiecezji krakowskiej 
i Krakowa; profesorów, szkół katolic-
kich i „Caritasu”.

JAN PAWEŁ II O ŚWIĘTYM:

„Powołaniem każ-
dego uniwersytetu jest 
służba prawdzie: jej 
odkrywanie i przeka-
zywanie innym. Wy-
mownie wyraził to 
artysta projektujący 

kaplicę św. Jana z Kęt, która zdobi ko-
legiatę. (...) Człowiek przekracza gra-
nice poszczególnych dyscyplin wiedzy, 
tak aby ukierunkować je ku owej praw-
dzie i ku ostatecznemu spełnieniu swe-
go człowieczeństwa.”

FO
T.

 A
R

C
H

IW
U

M



SZLAK WIARY 19www.szlakwiary.pl

ŚW. SIOSTRA FAUSTYNA

Urodziła się 25 sierpnia 1905 roku jako trze-
cie z dziesięciorga dzieci w rodzinie Marianny 
i Stanisława Kowalskich, rolników ze wsi Gło-
gowiec. Na chrzcie świętym w kościele parafial-
nym w Świnicach Warckich otrzymała imię Hele-
na. Od dzieciństwa odznaczała się umiłowaniem 
modlitwy, pracowitością, posłuszeństwem i wiel-
ką wrażliwością na ludzką biedę. W dziewiątym 
roku życia przystąpiła do I Komunii świętej, którą 
głęboko przeżyła, świadoma obecności Boskiego 
Gościa w swej duszy. Do szkoły chodziła niecałe 
trzy lata i jako kilkunastoletnia dziewczyna opu-
ściła rodzinny dom, by na służbie u zamożnych 
rodzin w Aleksandrowie, Łodzi i Ostrówku za-
robić na własne utrzymanie i pomóc rodzicom.

Głos powołania odczuwała w swej duszy już 
od siódmego roku życia, ale wobec braku zgody 
rodziców na wstąpienie do klasztoru próbowała 
go w sobie zagłuszyć. Przynaglona jednak wizją 
cierpiącego Chrystusa wyjechała do Warszawy 
i tam 1 sierpnia 1925 roku wstąpiła do Zgroma-
dzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W klasz-
torze, jako s. Maria Faustyna, przeżyła trzynaście 
lat pełniąc obowiązki kucharki, ogrodniczki i fur-
tianki w wielu domach zgromadzenia, najdłużej 
w Krakowie, Wilnie i Płocku.

Na zewnątrz nic nie zdradzało jej niezwykle 
bogatego życia mistycznego. Gorliwie spełnia-
ła wszystkie prace, wiernie zachowywała regu-
ły zakonne, była skupiona, milcząca, a przy tym 
naturalna, pełna życzliwej i bezinteresownej mi-
łości. Jej życie, na pozór bardzo zwyczajne, mo-
notonne i szare, kryło w sobie nadzwyczajną 
głębię zjednoczenia z Bogiem. Lata jej zakon-
nego życia obfitowały w nadzwyczajne łaski: ob-
jawienia, wizje, ukryte stygmaty, uczestnictwo 
w męce Pańskiej, dar bilokacji, czytania w du-
szach ludzkich, proroctwa czy rzadko spotyka-
ny dar mistycznych zrękowin i zaślubin. żywy 
kontakt z Bogiem, Matką Najświętszą, anioła-
mi, świętymi, duszami czyśćcowymi – cały świat 
nadprzyrodzony był dla niej nie mniej realny 
i rzeczywisty niż ten, który dostrzegała zmy-
słami. Mimo tak wielkiego obdarowania łaska-
mi nadzwyczajnymi wiedziała, że nie one sta-
nowią o istocie świętości.

W Dzienniczku pisała: Ani łaski, ani obja-
wienia, ani zachwyty, ani żadne dary jej [du-
szy] udzielane nie czynią ją doskonałą, ale we-
wnętrzne zjednoczenie duszy mojej z Bogiem. 
Te dary są tylko ozdobą duszy, ale nie stanowią 
treści ani doskonałości. Świętość i doskonałość 

moja polega na ścisłym zjednoczeniu woli mojej 
z wolą Bożą (Dz. 1107).

Posłannictwo s. Faustyny zostało zapisane w jej 
Dzienniczku, który prowadziła na życzenie Pana 
Jezusa oraz spowiedników. Zanotowała w nim 
wiernie wszystkie słowa Pana Jezusa, a także opi-
sała zetknięcia swej duszy z Nim. Sekretarko naj-
głębszej tajemnicy Mojej – mówił do niej Pan Je-
zus – twoim zadaniem jest napisać wszystko, co 
ci daję poznać o Moim miłosierdziu dla pożytku 
dusz, które czytając te pisma doznają w duszy 
pocieszenia i nabiorą odwagi zbliżyć się do Mnie 
(Dz. 1693). To dzieło w sposób niezwykły przy-
bliża tajemnicę miłosierdzia Bożego. Zachwyca 
ono nie tylko ludzi prostych, ale także naukow-
ców, którzy odkrywają w nim dodatkowe źródło 
dla badań teologicznych. Dzienniczek został prze-
tłumaczony na wiele języków, m. in. angielski, nie-
miecki, włoski, hiszpański, francuski, portugal-
ski, arabski, rosyjski, węgierski, czeski i słowacki.

Siostra Faustyna wyniszczona chorobą i róż-
nymi cierpieniami, które znosiła jako dobrowolną 
ofiarę za grzeszników, w pełni dojrzała duchowo 
i mistycznie zjednoczona z Bogiem zmarła w Kra-
kowie 5 października 1938 roku, mając zaled-
wie 33 lata. Sława świętości jej życia rosła wraz 
z rozszerzaniem się nabożeństwa do Miłosier-
dzia Bożego i w miarę łask wypraszanych przez 
jej wstawiennictwo. W latach 1965–67 w Krako-
wie przeprowadzono proces informacyjny doty-
czący jej życia i cnót, a w 1968 roku rozpoczęto 

w Rzymie proces beatyfikacyjny, który ukończo-
no w grudniu 1992 roku. 18 kwietnia 1993 roku, 
na Placu Świętego Piotra w Rzymie, Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II dokonał aktu jej beatyfikacji, a 30 
kwietnia 2000 roku jej kanonizacji. Jej relikwie 
spoczywają w sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie–Łagiewnikach.

FUNDACJA SANKTUARIUM

JAN PAWEŁ II O ŚWIĘTEJ: 
DAR BOŻY DLA NASZYCH CZASÓW

Doznaję dziś naprawdę wiel-
kiej radości, ukazując całemu 
Kościołowi jako dar Boży dla 
naszych czasów życie i świadec-
two Siostry Faustyny Kowalskiej. 
Zrządzeniem Bożej Opatrzności 
życie tej pokornej córy polskiej 

ziemi było całkowicie związane z historią XX w., 
który niedawno dobiegł końca. Chrystus powie-
rzył jej bowiem swoje orędzie miłosierdzia w la-
tach między pierwszą a drugą wojną światową. 
Kto pamięta, kto był świadkiem i uczestnikiem 
wydarzeń tamtych lat i straszliwych cierpień, ja-
kie przyniosły one milionom ludzi, wie dobrze, 
jak bardzo potrzebne było orędzie miłosierdzia.

Jezus powiedział do Siostry Faustyny: Nie znaj-
dzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci 
z ufnością do miłosierdzia Mojego („Dzienniczek”, 
300). Za sprawą polskiej zakonnicy to orędzie 
związało się na zawsze z XX wiekiem, który za-
myka drugie tysiąclecie i jest pomostem do trzecie-
go. Nie jest to orędzie nowe, ale można je uznać za 
dar szczególnego oświecenia, które pozwala nam 
głębiej przeżywać Ewangelię Paschy, aby nieść ją 
niczym promień światła ludziom naszych czasów.

Ty zaś, Faustyno, darze Boga dla naszej epo-
ki, darze polskiej ziemi dla całego Kościoła, wy-
jednaj nam, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego 
Miłosierdzia, pomóż nam, abyśmy osobiście go 
doświadczyli i świadczyli o nim braciom. Twoje 
orędzie światłości i nadziei niech się rozprzestrze-
nia na całym świecie, niech przynagla grzeszni-
ków do nawrócenia, niech uśmierza spory i niena-
wiści, niech uzdalnia ludzi i narody do czynnego 
okazywania braterstwa. My dzisiaj, wpatrując 
się razem z tobą w oblicze zmartwychwstałego 
Chrystusa, powtarzamy twoją modlitwę ufne-
go zawierzenia i mówi my z niezłomną nadzieją: 
„Jezu, ufam Tobie”.

Fragment homilii Ojca Św. Jana Pawła II wygłoszonej w czasie 

Mszy świętej kanonizacyjnej w Rzymie, 30 kwietnia 2000r.

Święci Karola Wojtyły
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SŁUGA BOŻY JAN TYRANOWSKI

W czerwcu 1938 r. Karol Wojtyła prze-
niósł się wraz z ojcem na stałe z Wadowic do 
Krakowa, gdzie zamieszkali przy ul. Tyniec-
kiej w pobliżu Rynku Dębnickiego. Po dru-
giej stronie tego Rynku, przy ul. Różanej, 
mieszkał krawiec – Jan Tyranowski. Dobie-
gał czterdziestki i przeżywał coś, co można 
nazwać przebudzeniem wewnętrznym, od-
rodzeniem religijnym. Trzy lata wcześniej, 
w 1935 r., podczas kazania w kościele na 
Dębnikach usłyszał zachętę do bycia świę-
tym. Zwykłe kazanie otworzyło w sercu 
dojrzałego mężczyzny jakąś nową życiową 
przestrzeń. Od tej chwili wszystko w jego 
życiu się zmieniło. Był bardzo wymagają-
cy wobec siebie: jego dzień wypełniony był 
modlitwą, pracą i studiowaniem. W lutym 
1940 r. drogi Karola Wojtyły i Jana Tyra-
nowskiego spotkały się. Stało się to z inicja-
tywy Jana, który prowadził w parafii kółko 
katechetyczne i żywy Różaniec. Przyglądał 
się Wojtyle już od dłuższego czasu, słuchał 
jego wypowiedzi podczas spotkań kateche-
tycznych i obserwował jak się modli. Za-
proponował mu udział w żywym Różańcu, 
a Karol się zgodził. Od tej pory raz w tygo-
dniu był gościem w mieszkaniu Tyranow-
skiego przy ul. Różanej 11. Widywano ich 
też często jak spacerowali po wałach wiśla-
nych przy Tynieckiej i z zapałem o czymś 
rozmawiali. Jan Tyranowski był słabego 
zdrowia. Któregoś dnia, w 1946 r., roz-
chorował się na tyle poważnie, że już nie 
wyzdrowiał. Wkrótce znalazł się w szpita-
lu i kilka miesięcy później zmarł w ogrom-
nych cierpieniach.

JAN PAWEŁ II O ŚWIĘTYM:

„Od niego nauczyłem 
się między innymi elemen-
tarnych metod pracy nad 
sobą, które wyprzedziły to, 
co potem znalazłem w se-
minarium. Tyranowski, 
który sam kształtował się 

na dziełach świętego Jana od Krzyża i świę-
tej Teresy od Jezusa, wprowadził mnie po 
raz pierwszy w te niezwykłe, jak na mój ów-
czesny wiek, lektury. (...) To jeden z nie-
znanych świętych, ukrytych jak cudowne 
światło na dnie życia, w głębinach, gdzie 
zwykle panuje noc. Przez swoje słowa, du-
chowość i przykład życia całkowicie po-
święconego samemu tylko Bogu reprezento-
wał nowy świat, którego dotąd nie znałem. 
Ujrzałem piękno duszy otwartej na oścież 
przez łaskę”.
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ŚWIĘTA KINGA

Urodzi ła  s ię 
w 1234 r. jako cór-
ka Beli IV, króla wę-
gierskiego z dynastii 
Arpadów, i jego żony 
Marii. Była siostrą św. 
Małgorzaty Węgier-
skiej oraz bł. Jolanty. 
Otrzymała głębokie 
wychowanie religij-
ne i pełne jak na owe 
czasy wykształcenie. 
Około roku 1247 
poślubiła Bolesława 
Wstydliwego. Pierw-
sze swoje lata spędziła 
Kinga w Sandomierzu. Były to cza-
sy najazdów Tatarów. Wieści o ich 
barbarzyńskich mordach dochodzi-
ły do Polski coraz bliżej. Na wiado-
mość o zdobyciu Lublina i Zawi-
chostu Bolesław z Kingą udali się 
do Krakowa. Po klęsce wojsk pol-
skich pod Chmielnikiem uciekli na 
Węgry w nadziei, że tam będzie bez-
pieczniej, później schronili się na 
Morawach w tamtejszym konwen-
cie cystersów. Dopiero po pokona-
niu Konrada Mazowieckiego mło-
dzi książęta mogli wrócić do kraju, 
zamieszkali w Nowym Korczynie. 
Tu właśnie Kinga nakłoniła swe-
go męża do zachowania dozgonnej 
czystości, dlatego historia nadała 
Bolesławowi przydomek „Wstydli-
wy”. Wtedy także zapewne Kinga 
wpisała się do III Zakonu św. Fran-
ciszka jako tercjarka. W tej formie 
czystości małżeńskiej Kinga spędziła 
z Bolesławem 40 lat. Z Węgier spro-
wadziła do Polski górników, którzy 
dokonali pierwszego odkrycia złoży 
soli w Bochni. Stąd powstała pięk-
na legenda o cudownym odkryciu 
soli. Aby dopomóc w odbudowaniu 
zniszczonego przez Tatarów kra-
ju, Kinga ofiarowała Bolesławowi 

część swojego posagu; Bolesław za 
to oddał jej w wieczyste posiadanie 

ziemię sądecką. Hoj-
nie wspierała katedrę 
krakowską, klaszto-
ry benedyktyńskie, 
cysterskie i francisz-
kańskie. Ufundowa-
ła kościoły w Nowym 
Korczynie i w Boch-
ni, a zapewne rów-
nież w Jazowsku 
i w Łęcku. Po śmier-
ci męża postanowiła 
zrezygnować z wła-
dzy i wstąpiła do za-
konu klarysek w Sta-
rym Sączu, gdzie 

spędziła 12 la. Zmarła w 1292 r. 
Beatyfikacja Kingi nastąpiła za pon-
tyfikatu papieża Aleksandra VIII 
10 czerwca 1690 r. Benedykt XIII 
przyznał jej tytuł patronki Polski 
i Litwy. W 1999 r. kanonizował ją 
Jan Paweł II.

JAN PAWEŁ II O ŚWIĘTEJ:

„A gdy dziś py-
tamy, jak uczyć się 
świętości i jak ją 
realizować, świę-
ta Kinga zdaje się 
odpowiadać: trzeba 
troszczyć się o spra-

wy Pana na tym świecie. Ona daje 
świadectwo, że wypełnianie tego za-
dania polega na nieustannym stara-
niu o zachowanie harmonii pomię-
dzy wyznawaną wiarą a własnym 
życiem. Dzisiejszy świat potrzebuje 
świętości chrześcijan, którzy w zwy-
czajnych warunkach życia rodzinne-
go i zawodowego podejmują swoje 
codzienne obowiązki; którzy pragnąc 
spełniać wolę Stwórcy i na co dzień 
służyć ludziom, dają odpowiedź na 
Jego przedwieczną miłość.”

ŚWIĘTY LUDWIK MARIA 
GRIGNION DE MONTFORT

Urodził się w 1673 r. w Montfort 
jako drugi z osiemnaściorga dzie-
ci. Po przyjęciu święceń kapłańskich 
pracował jako kapelan szpitala w Po-
itiers (1701–1703). Założył z Marią 
Ludwiką Trichet zgromadzenie żeń-
skie pod wezwaniem Bożej Mądro-
ści dla pielęgnowania chorych. Na-
stępnie z woli przełożonych został 
misjonarzem. Natrafił jednak nie-
spodziewanie na opór miejscowych 
duszpasterzy, którzy widzieli w mi-
sjonarzu intruza wchodzącego w ich 
kompetencje. W czasie swoich wę-
drówek wygłosił około 200 reko-
lekcji i misji, uczył religijnych śpie-
wów, zapisywał wiernych do bractw: 
Różańca świętego, Pokutników, 44 
Dziewic, Milicji św. Michała i Przy-
jaciół Krzyża. Podejmował w intencji 
nawrócenia grzeszników wiele po-
kut, co tym więcej wzruszało i kru-
szyło serca. Miał szczególne nabo-
żeństwo do Matki Bożej. Oddał się 
Jej w „niewolę miłości” i na wyłącz-
ną własność. W Jej ręce złożył nawet 
wszystkie swoje zasługi, modlitwy, 
posty, uczynki pokutne, prace apo-
stolskie, całą swoją osobę. Zbyt in-
tensywna apostolska praca wyczerpa-
ła siły Świętego. Zmarł w 1716 roku, 
mając zaledwie 43 lata. Pozostawił po 
sobie dwa zakony: „Towarzystwo Ma-
ryi” i „Zgromadzenie Córek Mądrości 
(Bożej)”. Jako cel wyznaczył im na-
uczanie ubogiej młodzieży, nawiedza-
nie i doglądanie chorych w szpitalach, 
przytułkach i domach prywatnych, 
oraz służenie pomocą wszystkim, 
którzy się do nich o nią zwrócą. Lu-
dwika beatyfikował w roku 1888 pa-
pież Leon XIII, a kanonizował w roku 
1947 papież Pius XII. Relikwie św. 
Ludwika znajdują się w kościele w St. 
Lament–sur–Serve.

JAN PAWEŁ II O ŚWIĘTYM:

Św. Ludwik zain-
spirował Papieża do 
napisania listu apo-
stolskiego Rosarium 
Virginis Mariae po-
święconego modli-
twie różańcowej. Tak-

że słowa „Totus tuus” Jan Paweł II 
zaczerpnął z nauczania św. Ludwika, 
który modlił się, naśladując całkowi-
te przylgnięcie Maryi do Jezusa: „Je-
stem cały Twój, a wszystko, co moje, 
do Ciebie należy, mój ukochany Jezu”.

ŚWIĘTY WOJCIECH

Urodził się ok. 
956 roku w moż-
nej rodzinie Sław-
nikowiców w Lu-
bicach (Czechy). 
Według pierwot-
nych planów ojca 
miał być rycerzem. 
Ostatecznie o jego 
przeznaczeniu do 
stanu duchowne-
go zdecydowała 
choroba. Rodzice 
złożyli ślub, że gdy 
syn wyzdrowie-
je, będzie oddany 
Bogu na służbę. 
W 983 roku odby-
ła się konsekracja 
Wojciecha na bi-
skupa, której dokonał metropolita 
Moguncji, św. Willigis. Wojciech 
był pierwszym biskupem narodo-
wości czeskiej w Czechach. Jego 
dobra biskupie nie były zbyt wiel-
kie. Dzielił je na utrzymanie bu-
dynków i sprzętu kościelnego, na 
potrzeby kleru katedralnego i die-
cezjalnego, na potrzeby własne, 
które były w tych wydatkach naj-
mniejsze, i na ubogich. Sytuacja 
Kościoła w Czechach w owym cza-
sie nie była łatwa, był on uzależnio-
ny od kaprysu możnych i władcy. 
Wraz ze swoim bratem Radzimem 
w roku 990 Wojciech złożył profe-
sję zakonną. W charakterze mni-
cha przebywał w Rzymie w latach 
989–992. Potem wrócił do Pragi. 
W 996 roku biskup udał się do Pol-
ski z postanowieniem oddania się 
pracy misyjnej wśród pogan. Woj-
ciechowi przypisuje się ufundo-
wanie pierwszego klasztoru bene-
dyktyńskiego na ziemiach polskich. 
W 997 roku zbrojony tłum Pru-
saków otoczył trzech misjonarzy: 

Wojciecha, Radzima i subdiakona 
Benedykta Boguszę. Rzucono się 

na nich i związa-
no ich. Zaczęto bić 
Wojciecha i zawle-
czono go na pobli-
ski pagórek. Tam 
pogański kapłan 
zadał mu pierwszy 
śmiertelny cios. 
Potem 6 włóczni 
przebiło mu ciało. 
Odcięto mu głowę 
i wbito ją na żerdź. 
Przy zwłokach po-
zostawiono straż. 
W chwili zgonu 
Wojciech miał 41 
lat. Na podstawie 
spisanego przez 
naocznych świad-
ków żywota papież 

Sylwester II jeszcze przed rokiem 
999 dokonał uroczystego ogłosze-
nia Wojciecha świętym. Stał się 
patronem Kościoła w Polsce. Jego 
kult szybko ogarnął Węgry, Czechy 
oraz kolejne kraje Europy.

JAN PAWEŁ II O ŚWIĘTYM:

„Ponad miłość 
doczesnego życia 
postawił on mi-
łość do Syna Boże-
go. Poszedł za Chry-
stusem jako wierny 
i ofiarny sługa, da-

jąc o Nim świadectwo za cenę swej 
krwi. I oto uczcił go Ojciec. Lud 
Boży otoczył go czcią należną świę-
tym na ziemi w przekonaniu, że 
Wojciech, męczennik Chrystusa, 
cieszy się chwałą w niebie. (…) Jego 
męczeńska krew, zmieszana z krwią 
innych polskich męczenników, leży 
u fundamentów Kościoła i państwa 
na ziemiach piastowskich.”
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ŚWIĘTA SIOSTRA URSZULA 
LEDÓCHOWSKA

Św. Urszula (Julia) Ledó-
chowska urodziła się w Austrii 
w 1865 r. W 1883 r. jej rodzi-
na przeniosła się na teren Ma-
łopolski. W 1886 r. wstąpiła do 
klasztoru urszulanek w Krakowie. 
W 1904 r. została wybrana prze-
łożoną klasztoru. W 1907 r. ra-
zem z kilkoma siostrami wyjechała 
do Petersburga (w 1908 wspólno-
ta została kanonicznie erygowana 
jako autonomiczny dom urszula-
nek), gdzie m.in. prowadziła in-
ternat dla dziewcząt. Wyrzucona 
z Rosji po wybuchu I wojny świa-
towej, kontynuowała działalność 
apostolską i patriotyczną na tere-
nie Skandynawii. W 1920 r. po-
wróciła do Polski i wraz ze wspól-
notą zakonną i będącymi pod jej 
opieką dziećmi osiadła w Pnie-
wach k. Poznania. Tu założyła 
zgromadzenie urszulanek szarych, 
którym kierowała do swej śmier-
ci. Otrzymała wysokie odznacze-
nia kościelne i państwowe.

Zmarła w opinii świętości 29 
maja 1939 r. w Rzymie. Papież Jan 
Paweł II beatyfikował ją 20 czerwca 
1983 r. w Poznaniu, kanonizował 18 
maja 2003 r. w Rzymie. Relikwie św. 
Urszuli zostały przewiezione uro-
czyście z Rzymu do Pniew i złożo-
ne w 1989 r. w kaplicy domu ma-
cierzystego, który stał się odtąd jej 
sanktuarium. Pod jej wezwaniem jest 

wiele parafii i kaplic (nie licząc ka-
plic w domach urszulańskich). Jest 
patronką m.in. archidiecezji poznań-
skiej (od 1997), Polskiego Towarzy-
stwa Ziemiańskiego (od 1997), mia-
sta Sieradza (od 2006), Pniew (od 
2016), wielu szkół, przedszkoli, ho-
spicjów, drużyn harcerskich i kilku-
nastu innych instytucji, organiza-
cji lub grup.

S. MAŁGORZATA KRUPECKA

JAN PAWEŁ II O ŚWIĘTEJ:

Święta Urszula Ledóchowska 
przez całe swe życie wiernie i z miło-
ścią wpatrywała się w oblicze Chry-
stusa, swego Oblubieńca.

 W sposób szczególny jednoczyła 
się z Chrystusem konającym na Krzy-
żu. To zjednoczenie napełniało ją nie-
zwykłą gorliwością w dziele głoszenia 
słowem i czynem Dobrej Nowiny o mi-
łości Boga. Niosła ją przede wszyst-
kim dzieciom i młodzieży, ale także 
osobom znajdującym się w potrzebie, 
ubogim, opuszczonym, samotnym. 
Do nich wszystkich mówiła językiem 

miłości popartej czy-
nem. Z przesłaniem 
Bożej miłości prze-
mierzyła Rosję, kra-
je skandynawskie, 
Francję i Włochy. 
Była w swoich cza-

sach apostołką nowej ewangelizacji, 
dając swym życiem i działaniem do-
wód, że miłość ewangeliczna jest za-
wsze aktualna, twórcza i skuteczna.

Zakładając Zgromadzenie Sióstr 
Urszulanek Serca Jezusa Konające-
go, przekazała mu tego właśnie du-
cha. „Przenajświętszy Sakrament 
– pisała – to słońce życia naszego, 
to nasz skarb, nasze szczęście, na-
sze wszystko na ziemi... Kochajcie 
Jezusa w tabernakulum! Tam niech 
serce wasze czuwa, choć ciało przy 
pracy, przy zajęciu. Tam Jezus, a Je-
zusa trzeba nam kochać tak gorąco, 
tak serdecznie. Jeśli nie umiemy ko-
chać, to przynajmniej pragnijmy ko-
chać – kochać coraz więcej”.

Fragment homilii Jana Pawła II 

wygłoszonej podczas Mszy świętej 

kanonizacyjnej 

– 18 maja 2003 roku.

Święci Karola Wojtyły
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ŚWIĘTY STANISŁAW

Urodził się w Szczepano-
wie koło Bochni. Studia odbywał 
w Liege, gdzie znajdował się jeden 
z najlepiej postawionych ośrodków 
naukowych w ówczesnym świe-
cie chrześcijańskim. Po powrocie 
do kraju pełnił funkcje pomocni-
cze w zarządzie diecezją, należąc 
do zespołu kapłanów, prowadzą-
cych życie kanonicze przy kate-
drze krakowskiej, skąd powołany 
został do grona kapelanów książę-
cych. Wybranie Stanisława na bi-
skupa stołecznego predestynowa-
ło go na doradcę księcia. Okres, 
w którym Stanisław pełnił urząd 
biskupa, należy do najświetniej-
szych za panowania Piastów. Pol-
ska osiągnęła niezależność od ce-
sarstwa Niemieckiego, co zostało 

potwierdzone uroczystą korona-
cją Bolesława Śmiałego. Do za-
sług biskupa Stanisława należało 

sprowadzenie legatów rzymskich 
do Polski i zorganizowanie na 
nowo metropolii gnieźnieńskiej 
(było to podstawą do dopełnienia 
koronacji). Biskup Stanisław trosz-
czył się nie tylko o rozwój teryto-
rialny chrześcijaństwa w Polsce, ale 
przede wszystkim był duszpaste-
rzem, który nie wahał się upomnieć 
nawet króla, gdy ten postępował 
niewłaściwie. Spór, jaki zaistniał 
między biskupem Stanisławem 
a królem Bolesławem Śmiałym 
zakończył się śmiercią męczeńską 
biskupa, którego ciało zostało bru-
talnie rozczłonkowane na wiele ka-
wałków. Według legendy, ciało mę-
czennika zrosło się w całość. Był to 
również symbol losów Polski, któ-
ra podzielona w późniejszym czasie 
na dzielnice, miała połączyć się pod 
jednym berłem. Stanisław przyjął 

śmierć z pobudek religijnych i zo-
stał męczennikiem. Kanonizowano 
go w Asyżu w 1253 roku. Wśród 
wielu łask, jakie otrzymano za jego 
pośrednictwem, do największych 
należy zjednoczenie Polski po roz-
biciu dzielnicowym.

JAN PAWEŁ II O ŚWIĘTYM:

„Święty Stani-
sław stał się też 
w dziejach ducho-
wych Polaków pa-
tronem owej wiel-
kiej, zasadniczej 
próby wiary i pró-

by charakteru. Czcimy Go jako pa-
trona chrześcijańskiego ładu mo-
ralnego, albowiem ład moralny 
tworzy się przez ludzi. ”
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Święci Karola Wojtyły

ŚWIĘTY MAKSYMILIAN MARIA 
KOLBE

Rajmund Kolbe urodził się 
w Zduńskiej Woli koło Łodzi 8 
stycznia 1894 r. Jego ubodzy ro-
dzice byli przesiąknięci duchem 
katolickim i polskim. Należe-
li do III zakonu św. Franciszka. 

Pierwsze nauki Rajmund pobierał 
w domu. Nie było bowiem wtedy 
szkół polskich, a rodzice nie chcieli 
posyłać dzieci do szkół rosyjskich. 
Rajmund wyróżniał się szczegól-
nym nabożeństwem do Maryi. 
Jako mały chłopiec kupił sobie fi-
gurkę Niepokalanej. W 1910 r. 
rozpoczął nowicjat, przy obłóczy-
nach otrzymał imię zakonne Mak-
symilian. Przełożeni widząc jego 
wyjątkowe zdolności wysłali go na 
studia do Rzymu. W 1914 r. złożył 
śluby wieczyste, przybierając sobie 
imię Maria. Po naradzie ze współ-
braćmi i za zgodą swego spowied-
nika, Maksymilian Maria założył 
Rycerstwo Niepokalanej. Jego ce-
lem była walka o nawrócenie schi-
zmatyków, heretyków i masonów. 
W roku 1919, po 7 latach pobytu 
w Rzymie, o. Maksymilian wrócił 
do Polski. W 1922 r. zaczął wyda-
wać w Krakowie miesięcznik Ry-
cerz Niepokalanej. W ciągu pię-
ciu lat nakład czasopisma z 5000 
wzrósł do 70000 egzemplarzy! 
W 1930 r. udał się do Japonii, 

gdzie w niezmiernie ciężkich wa-
runkach rozpoczął pracę wydaw-
niczą. W 1931 r. nabył pod klasz-
tor dziki stok góry, gdzie wystawił 
pierwszy własny budynek. Tak po-
wstał japoński Niepokalanów. Po 
wybuchu drugiej wojny świato-
wej o. Kolbe został wywieziony 
do Oświęcimia. Tu otrzymał nu-
mer 16670. Pod koniec lipca 1941 
roku z bloku, w którym był o. Kol-
be, uciekł jeden z więźniów. Zwo-
łano na plac apelowy wszystkich 
więźniów z bloku i wybrano 10, 
skazując ich na śmierć głodową. 
Wśród nich znalazł się także Fran-
ciszek Gajowniczek, który osiero-
ciłby żonę i dzieci. Wtedy z szere-
gu wystąpił o. Kolbe i poprosił, aby 
to jego skazano na śmierć w miej-
sce Gajowniczka. Przez dwa tygo-
dnie pozostał żywy bez kruszyny 
chleba i kropli wody. Hitlerow-
cy dobili go zastrzykiem feno-
lu. Stało się to 14 sierpnia 1941 
roku. Ciało św. Maksymiliana zo-
stało spalone w krematorium. Pa-
pież Paweł VI dokonał beatyfikacji 

o. Maksymiliana. Kanonizował 
go Jan Paweł II 10 październi-
ka 1982 r.

JAN PAWEŁ II O ŚWIĘTYM:

„Bez wahania 
ofiarował swo-
je życie, by oca-
lić ojca rodziny. 
(...) Jego nie-
zwykle szlachet-
ny gest można 

uznać za symboliczny «dar dla ro-
dziny», której ważną misję w Ko-
ściele i w społeczeństwie dobrze ro-
zumiał. (...) Niech pamięć o tym 
męczenniku miłości pomaga wie-
rzącym iść bez wahania i bez kom-
promisów za Chrystusem i Jego 
Ewangelią. Niech św. Maksymi-
lian, oddany syn Dziewicy Maryi, 
zachęca w sposób szczególny ro-
dziny i młodzież, aby w trudnych 
chwilach znajdowały w Matce Bo-
żej oparcie oraz niezawodną prze-
wodniczkę na drodze ku świętości.”
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ŚWIĘTY JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR

Urodził się w 1842 roku w Korczynie 
koło Krosna. Jeszcze przed urodzeniem zo-
stał ofiarowany Najświętszej Maryi Pannie 
przez swoją matkę. W 1860 roku wstąpił 
do Seminarium Duchownego w Przemy-
ślu. W 1864 r. przyjął święcenia kapłań-
skie. Podjął pracę jako wikariusz w Sambo-
rze. Został skierowany na studia w Kolegium 
Polskim w Rzymie, na których uzyskał dok-
toraty z teologii i prawa kanonicznego. Od-
dawał się w tym czasie głębokiemu życiu 
wewnętrznemu. Owocem tego stała się jego 
praca zatytułowana życie duchowe czyli do-
skonałość chrześcijańska. Po powrocie do 
kraju w 1869 r. został wykładowcą teolo-
gii pastoralnej i prawa kościelnego w semi-
narium przemyskim, a w latach 1877–1899 
był profesorem i rektorem Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Obok zajęć uniwersyteckich 
był również znakomitym kaznodzieją, zajmo-
wał się też działalnością kościelno–społecz-
ną. Odznaczał się gorliwością i szczególnym 
nabożeństwem do Najświętszego Sakra-
mentu, do Serca Bożego i Najświętszej Ma-
ryi Panny, czemu dawał wyraz w swej boga-
tej pracy pisarskiej i kaznodziejskiej. Założył 
w Krakowie w 1894 r. Zgromadzenie Służeb-
nic Najświętszego Serca Jezusowego (serca-
nek). W 1899 r. został biskupem pomocni-
czym, a 17 grudnia 1900 r. ordynariuszem 
diecezji przemyskiej. Jako gorliwy arcypa-
sterz dbał o świętość diecezji. Ubodzy i cho-
rzy byli zawsze przedmiotem jego szczególnej 
troski. Jego rządy były czasem wielkiej troski 
o podniesienie poziomu wiedzy duchowień-
stwa i wiernych. Był ogromnie pracowity, 
systematyczny i roztropny w podejmowaniu 
ważnych przedsięwzięć, miał doskonałą pa-
mięć. Oszczędny dla siebie, hojnie wspierał 
wszelkie dobre i potrzebne inicjatywy. Zmarł 
w Przemyślu 28 marca 1924 roku w opinii 
świętości. Beatyfikowany został w Rzeszo-
wie 2 czerwca 1991 roku przez Jana Pawła II.

Kanonizacja odbyła się 18 maja 2003 r. 
w Rzymie.

JAN PAWEŁ II O ŚWIĘTYM:

„Swoje oddanie Chrystu-
sowi pojmował nade wszyst-
ko jako odpowiedź na Jego 
miłość, jaką zawarł i obja-
wił w sakramencie Eucha-
rystii. (...) Jakże wielka jest 
moja radość, że mogę w dniu 

dzisiejszym, odwiedzając diecezję przemyską, 
ogłosić sługę Bożego Józefa Sebastiana Pel-
czara, syna tej ziemi i biskupa w Przemyślu 
– błogosławionym.”
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ŚWIĘTY JAN Z DUKLI

Urodził się w Dukli, mieście leżą-
cym w Karpatach, przy starym szlaku 
handlowym z Węgier. Nie jest znany 
dokładnie rok jego urodzenia, wiado-
mo jednak, iż dożył sędziwego wieku 
i zmarł w 1484 r. Przyjmuje się zgod-
nie, iż urodził się w 1414 r. Pocho-
dził z rodziny bardzo religijnej, miesz-
czańskiej. Ze względu na brak źródeł 
trudno ukazać młodzieńcze lata Jana, 
a zwłaszcza jego wykształcenie i zami-
łowanie do życia pustelniczego w okre-
sie przed wstąpieniem do franciszka-
nów konwentualnych.

Na lata 1434–1440 przypada okres, 
w którym Jan zgłosił się do furty klasz-
tornej klasztoru Kustodii Ruskiej Za-
konu Braci Mniejszych Konwentu-
alnych, nazwanej również Kustodią 
Lwowską, gdyż kustosz rezydował we 
Lwowie. Był to najprawdopodobniej 
klasztor w Krośnie, najbliższy rodzin-
nej Dukli. Jan miał wtedy zapewne 20–
25 lat. Po odbyciu nowicjatu i złożeniu 
profesji czasowej, Jan rozpoczął na-
ukę w zakresie teologii, która była za-
razem następnym etapem formacji za-
konnej, przygotowującej do przyjęcia 
święceń kapłańskich. Jan obok nauki 
rozwijał także swoje życie wewnętrz-
ne poprzez życie zgodne z regułą św. 
Franciszka i czynny udział w zakon-
nych praktykach modlitewnych i asce-
tycznych. Dobrze przygotowany świę-
cenia kapłańskie przyjął około roku 
1440. Był kapłanem światłym i pra-
wym, odznaczającym się świątobliwo-
ścią życia. Bardzo cenił sobie wspólną modlitwę ze 
współbraćmi. Odznaczał się szczególnym nabożeń-
stwem do Matki Bożej.

Predyspozycje owe zapewne zadecydowały 
o wyborze Jana na wysokie i odpowiedzialne urzę-
dy w Kustodii. Był między innymi kustoszem Ku-
stodii Ruskiej Franciszkanów z ośrodkiem we 
Lwowie oraz gwardianem w Krośnie. Przebywał 
u franciszkanów około 25 lat. Po złożeniu wszyst-
kich urzędów zakonnych, został powołany na 
funkcję kaznodziei w lwowskim kościele Święte-
go Ducha. Głosił tam kazania w języku niemiec-
kim, ponieważ przy kościele tym gromadził się 

patrycjat miejski Lwowa, który był zasadniczo po-
chodzenia niemieckiego.

Nurt obserwancki ( wierne zachowywanie regu-
ły św. Franciszka) zaczął się w Polsce w 1453 r., kie-
dy do Krakowa przyjechał Jan Kapistran na zapro-
szenie króla Kazimierza Jagiellończyka i kardynała 
Zbigniewa Oleśnickiego. Wtedy też powstał pierw-
szy obserwancki klasztor i kościół Braci Mniejszych 
w Krakowie pod wezwaniem św. Bernardyna ze Sieny. 
Braciom z czasem nadano nazwę zwyczajową – bra-
cia od św. Bernardyna, a później w skrócie nazywano 
ich Bernardynami. Powstające później liczne klaszto-
ry obserwanckie na ziemiach historycznej Polski na-

zywano bernardyńskimi Jeden z klaszto-
rów bernardyńskich w 1460 r. powstał we 
Lwowie i zapewne Jan słyszał o nowych 
braciach z obserwancji, co też wpłynęło na 
chęć przejścia do nich. Przebywał u Ber-
nardynów 21 lat, pracując krótko w Po-
znaniu, jednak zasadniczo przebywał we 
Lwowie przy klasztorze św. Andrzeja Apo-
stoła. Tam też pełnił bardzo gorliwie swo-
je posługi kaznodziei i spowiednika. Na-
wet w starszym wieku nie zwalniał siebie ze 
wspólnych modlitw i ćwiczeń duchowych. 
Zmarł 29 września 1484 r. i został pocho-
wany we lwowskim kościele Bernardynów.

Przekonanie o świętości zmarłego za-
konnika było tak powszechne, że zaraz 
od początku wierni zaczęli gromadzić się 
przy jego grobie i modlić się o łaski. Jego 
wstawiennictwu przypisuje się cudowne 
ocalenie Lwowa podczas insurekcji ko-
zackiej w 1648 roku. Rozpoczęto starania 
o beatyfikację. W 1733 r. papież Klemens 
XII zaliczył Jana do grona błogosławio-
nych. Od tego też czasu starano się o za-
liczenie błogosławionego Jana w poczet 
świętych. Kanonizacji błogosławionego 
Jana dokonał Ojciec święty Jan Paweł II 
w Krośnie 10 czerwca 1997 r.

 O. INNOCENTY RUSECKI OFM

Święci Karola Wojtyły

BŁOGOSŁAWIONY WINCENTY 
KADŁUBEK

Urodził się w Karwowie pod Opa-
towem pomiędzy 1155 a 1160 r. Po-
chodził z rodu Po-
rajów herbu Róża. 
Cieszył się przyjaź-
nią księcia Kazimie-
rza Sprawiedliwego, 
który być może wspo-
mógł go materialnie 
i umożliwił studia 
za granicą. Nie wie-
my, na którym uni-
wersytecie Wincenty 
wówczas studiował. 
Wincenty należał do 
elity uczonych w Pol-
sce. Zapewne zaraz 
po powrocie ze swo-
ich studiów otrzy-
mał święcenia ka-
płańskie. Pełnił funkcję kanclerza na 
dworze Kazimierza Sprawiedliwe-
go. Mógł być także kapelanem ksią-
żęcym. W tym również czasie zaczął 
zapewne pisać swoją Kronikę polską 
– największe dzieło literatury tamtych 
czasów. Po śmierci księcia Wincenty 
został prepozytem kolegiaty sando-
mierskiej. Kontynuował pisanie Kro-
niki (1194–1207). W 1207 r. umarł 
biskup krakowski, Pełka. Na jego na-
stępcę został wybrany Wincenty. Na-
leżał do najżarliwszych zwolenników 
reform, jakie wówczas w Polsce prze-
prowadził abp Henryk Kietlicz. Brał 
udział w synodach, zwołanych spe-
cjalnie w tym celu w Borzykowie, Ma-
tyczowie i Wolborzu. Dziesięcioletni 
okres pasterskich rządów Wincente-
go Kadłubka zapisał się w Krakowie 
jako pontyfikat dobrego i wzorowe-
go biskupa. Umiał zjednywać wokół 
siebie nie tylko wiernych, ale i kapła-
nów. Błogosławiony szczególną sym-
patią darzył surowy zakon cystersów. 
Zrzekł się urzędu i wstąpił do cyster-
sów w Jędrzejowie. W tym klaszto-
rze 70–letni Błogosławiony jako zwy-
czajny mnich wypełniał wszystkie 

obowiązki. Cześć do Najświętszego 
Sakramentu miał podkreślić przez 
wprowadzenie lampy wiecznej przed 
tabernakulum. Wincenty Kadłubek 
jest pierwszym historykiem polskim. 

Jego historia jest pi-
sana pięknym języ-
kiem łacińskim, ze-
brał w niej wszystkie 
podania i mity o po-
czątkach Polski. 
Zmarł w Jędrzejowie 
w 1223 r. W 1633 r. 
dokonano otwarcia 
grobu Wincente-
go. Ciało znaleziono 
prawie nienaruszo-
ne, co przyczyniło 
się do rozbudzenia 
jego czci. 19 sierp-
nia tegoż roku cia-
ło umieszczono 
w mauzoleum, spe-

cjalnie dla tego celu zbudowanym. 
W roku 1764 Kongregacja Obrzędów 
zatwierdziła kult, a papież Klemens 
XIII podpisał odpowiednią bullę, co 
równało się formalnej beatyfikacji. 
Wincenty jest patronem archidiece-
zji warmińskiej oraz diecezji kielec-
kiej i sandomierskiej.

JAN PAWEŁ II 
O BŁOGOSŁAWIONYM:

„Wspominam przede 
wszystkim patrona tego 
miasta – bł. Wincentego 
Kadłubka, mistrza Win-
centego, który był pre-
pozytem katedry san-
domierskiej i biskupem 

krakowskim, a potem mnichem zakonu 
cystersów w Jędrzejowie. Jako pierwszy 
Polak spisał dzieje narodu w „Kronice 
polskiej”. (...) Trzeba nam wsłuchiwać 
się z ogromną wrażliwością w ten głos 
przeszłości, aby wiarę i miłość do Ko-
ścioła i Ojczyzny przeprowadzić, prze-
nieść przez próg roku dwutysięcznego 
i przekazać następnym pokoleniom.”
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Wspomagają funkcjonowanie gardła i krtani.
Odświeżają śluzówkę jamy ustnej, gardła, 
górnych dróg oddechowych.
Zawierają wysokiej jakości składniki.
Cukierki szałwiowe firmy Reutter 
w milionach ust na świecie. 
Dla całej rodziny!

Reutter ponad 100 lat zaufania

.
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ŚWIĘTY JAN MARIA 
VIANNEY

Urodził się w rodzinie 
ubogich wieśniaków w Dar-
dilly koło Lyonu w 1786 r. 
Do I Komunii przystąpił po-
tajemnie podczas Rewolucji 
Francuskiej. Po raz pierw-
szy przyjął Chrystusa do 
swego serca w szopie, za-
mienionej na prowizorycz-
ną kaplicę, do której wejście 
dla ostrożności zasłonięto 
furą siana. Ponieważ szko-
ły parafialne były zamknię-
te nauczył się czytać i pisać 
kiedy miał 17 lat. Miej-
scowy, świątobliwy pro-
boszcz udzielał młodzień-
cowi nauki łaciny. Wstąpił 
do niższego seminarium du-
chownego w 1812 r. Przy 
tak słabym przygotowa-
niu i późnym wieku na-
uka szła mu bardzo cięż-
ko. W roku 1813 przeszedł 
jednak do wyższego semi-
narium w Lyonie. Przeło-
żeni, litując się nad nim, 
radzili mu, by opuścił se-
minarium, ale odradził mu 
to proboszcz z Ecully. On 
też interweniował za Janem 
w seminarium. 13 sierpnia 
1815 roku otrzymał święce-
nia kapłańskie. Miał wów-
czas 29 lat. Biskup wysłał 
Jana do Ars. Młody kapłan 
zastał kościółek zaniedbany 
i opustoszały. Obojętność 
religijna była tak wielka, że 
na Mszy świętej niedziel-
nej było kilka osób. Całe 

godziny przebywał na mo-
dlitwie przed Najświętszym 
Sakramentem. Sypiał zale-
dwie po parę godzin na go-
łych deskach. Jadł nędz-
nie i mało, można mówić 
o wiecznym poście. Dobroć 
pasterza i surowość jego ży-
cia, kazania proste i płyną-
ce z serca powoli nawracały 
dotąd zaniedbane i zobo-
jętniałe dusze. Kościółek 
zaczął się z wolna zapeł-
niać w niedziele i święta, 
a nawet w dni powszednie. 
Z każdym rokiem wzrasta-
ła liczba przystępujących do 
sakramentów. Ks. Jan spo-
wiadał długimi godzinami. 
W ostatnim roku swojego 
życia miał przy konfesjo-
nale ok. 80000 penitentów. 
Jako męczennik cierpiący za 
grzeszników i ofiara kon-
fesjonału, zmarł 4 sierpnia 
1859 r., przeżywszy 73 lata. 
Papież św. Pius X dokonał 
beatyfikacji Sługi Bożego 
w 1905 roku, a do chwały 
świętych wyniósł go w roku 
jubileuszowym 1925 Pius 
XI. Ten sam papież ogłosił 
św. Jana Vianneya patronem 
wszystkich proboszczów.

JAN PAWEŁ II 
O ŚWIĘTYM:

„Proboszcz 
z Ars mu-
siał poko-
nać w ubie-
głym stuleciu 
t rudnośc i , 
które miały, 

być może, inny charakter, 
ale nie były mniejsze. Ży-
ciem swym i działalnością 
pozostawił społeczeństwu na-
szych czasów jakby wielkie 
ewangeliczne wyzwanie, któ-
re przyniosło zdumiewające 
owoce nawróceń. Nie ule-
ga wątpliwości, że i dla nas 
stanowi on wielkie wyzwanie 
ewangeliczne.”

ŚWIĘTA MATKA TERESA 
Z KALKUTY

Agnes Gonxha Boja-
xhiu urodziła się 26 sierpnia 
1910 r. w Skopje (dziś Mace-
donia) w rodzinie albańskiej. 
Została ochrzczona następ-
nego dnia i ten dzień obcho-
dziła później jako swoje uro-
dziny. Mając 18 lat wstąpiła 
do irlandzkiego zgromadze-
nia loretanek i wyjechała do 
Indii. W 1937 złożyła śluby 
wieczyste, przyjmując imię 
Teresa. Podczas pobytu w In-
diach zetknęła się z wielką 
biedą w Kalkucie i wówczas 
postanowiła założyć nowy in-
stytut zakonny, który zająłby 
się opieką nad najuboższymi. 
W 1948 r., po 20 latach życia 
zakonnego, postanowiła opu-
ścić mury klasztorne. Chcia-
ła pomagać biednym i umie-
rającym w slumsach Kalkuty. 
Przez dwa lata oczekiwała na 
decyzję władz kościelnych, by 
w 1950 r. móc założyć wła-
sne Zgromadzenie Misjona-
rek Miłości i zamienić ha-
bit na sari – tradycyjny strój 
hinduski. Misjonarki prowa-
dzą sierocińce, domy dla cho-
rych i umierających. Matka 
Teresa na całym świecie za-
kładała placówki swej wspól-
noty zakonnej i pomagała na 

różne sposoby najuboższym 
i najbardziej potrzebującym. 
Otrzymała wiele nagród i od-
znaczeń międzynarodowych, 
m.in. Pokojową Nagrodę 
Nobla w 1979. Na wnio-
sek włoskich dzieci została 
Kawalerem Orderu Uśmie-
chu (1996). Obecnie w po-
nad 560 domach w 130 kra-
jach pracuje prawie 5 tys. 
sióstr. Zmarła na zawał serca 
w domu macierzystym swe-
go zgromadzenia w Kalku-
cie 5 września 1997 r. w opi-
nii świętości. Jan Paweł II już 
w 1999 r., a więc zaledwie 
w 2 lata po jej śmierci wydał 
zgodę na oficjalne rozpoczę-
cie procesu beatyfikacyjne-
go, chociaż przepisy kościel-
ne wymagają minimum 5 lat 
na podjęcie takich działań. 
Proces ten na szczeblu die-
cezjalnym zakończono już 
w 2001 r. Beatyfikacji Mat-
ki Teresy Jan Paweł II doko-
nał 19 października 2003 r.

Kanonizacja odbyła się 4 
września 2016r.

JAN PAWEŁ II 
O ŚWIĘTEJ:

„Ta zakon-
nica uznawa-
na powszech-
nie za matkę 
ubogich po-
zostawia wy-
mowny przy-

kład wszystkim wierzącym 
i niewierzącym. Pozosta-
wia nam świadectwo miłości 
Boga, którą ona sama przyjęła 
i która przekształciła jej życie 
w totalny dar dla braci. Pozo-
stawia nam świadectwo kon-
templacji, która staje się miło-
ścią, i miłości, która staje się 
kontemplacją. Jej dzieła mó-
wią same za siebie i ukazują 
ludziom naszych czasów ów 
wzniosły sens życia, o którym 
niejednokrotnie niestety zda-
ją się zapominać.”
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ŚWIĘTY JAN OD KRZYŻA

Jan de Yepes był trze-
cim z kolei dzieckiem Gon-
zaleza de Yepes i Katarzyny 
Alvarez. Po śmierci ojca Jan 
został oddany do przytuł-
ku. Za uciułane pieniądze 
wstąpił do kolegium jezu-
ickiego w Medinie. W roku 
1563 wstąpił do karmeli-
tów w Medinie i wtedy ob-
rał sobie imię Jan od św. 
Macieja. Miał wtedy lat 21. 
Po ukończeniu studiów filo-
zoficznych i teologicznych 
w Salamance w 25 roku ży-
cia otrzymał święcenia ka-
płańskie (1567). W tym sa-
mym roku Święty spotkał 
się ze św. Teresą z Avila, 
która już podjęła się dzieła 
reformy zakonu karmelita-
nek. Te dwie dusze bratnie 
zrozumiały się i postanowi-
ły wytężyć wszystkie siły dla 
reformy obu rodzin karme-
litańskich. Jan przybrał so-
bie wówczas imię Jana od 
Krzyża. Postanowił pozo-
stać wierny reformie, choć-
by „miał to przypłacić ży-
ciem”. W roku 1571 został 
rektorem pierwszego klasz-
toru karmelitów w Alka-
la, który przyjął reformę. 
Równocześnie pełnił obo-
wiązki spowiednika kar-
melitanek zreformowanych 
w Avila. W postępowaniu 
św. Jana przełożeni dopa-
trzyli się niesubordynacji, 
posypały się napomnienia 

i nakazy. Został aresztowa-
ny i wtrącony do więzienia 
klasztornego, gdzie był ska-
zany na głód i częstą chło-
stę. W 1578 roku udało mu 
się uciec. Gorliwi zakonnicy 
widzieli w nim męczennika 
sprawy i zaczęli przekony-
wać się do reformy. Św. Jan 
został usunięty ze wszyst-
kich urzędów i jako zwy-
kły zakonnik zakończył nie-
bawem życie w klasztorze 
w Ubedzie w 1591 roku 
w wieku zaledwie 49 lat. 
Pozostały po nim 22 dzieła, 
które dla mistyki chrześci-
jańskiej mają bezcenną war-
tość. Wśród nich są najważ-
niejsze: Noc ciemna i Pieśń 
duchowa. Jego relikwie znaj-
dują się w kościele karmeli-
tów w Segovii. Beatyfikowa-
ny w 1591 r., kanonizowany 
w 1726. Pius XI ogłosił go 
doktorem Kościoła (1926). 
Jest patronem karmelitów 
bosych.

JAN PAWEŁ II 
O ŚWIĘTYM:

„ M i s t r z 
w wierze 
i świadek 
Boga żywe-
go, święty 
Jan od Krzy-
ża (...) jego 

postać i nauczanie przyciąga-
ją uwagę różnorodnych śro-
dowisk religijnych i kulturo-
wych, które znajdują w nim 
zrozumienie i odpowiedź na 
najgłębsze aspiracje zarów-
no człowieka, jak i wierzące-
go. (...) przykład jest wzorem 
życia, jego pisma są skarbem, 
którym należy podzielić się ze 
wszystkimi szukającymi Bo-
żego oblicza. Jego doktryna 
jest również słowem aktual-
nym, szczególnie dla Hisz-
panii, jego ojczyzny, której 
imię rozsławił pismami o po-
wszechnym znaczeniu.”
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Święci Karola Wojtyły
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Żeń–szeń i Imbir 
– ZASTRZYK ENERGII 
I ODPORNOŚCI!
Mózg stale odbiera, przetwarza 

i  zachowuje miliony informacji. By 

robić to sprawnie potrzebuje przede 

wszystkim energii oraz składników, 

które go budują. Żeńsz–szeń zapew-

nia świetną kondycję oraz zmniejsza 

zmęczenie, zaś imbir uodparnia i utrzymuje w  formie organizm. 

W  Cukierkach Żeńszeniowo–Imbirowych fi rmy Reutter zastoso-

wano wysokiej jakości ekstrakty z żeń–szenia i  imbiru. Płacisz? 

Bądź mądry i wymagaj wysoką jakość ! Fabryka Reutter jest gwa-

rantem wysokiej jakości i oryginałów.

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

Dobry wybór!
Cukierki Aloesowe z Tra-

wą Cytrynową reno-

mowanej fi rmy Reutter 

zawierają naturalny eks-

trakt z aloesu i olejek tra-

wy cytrynowej.

To  idealne połączenie 

polecane przy obniżonej 

odporności, do  wspie-

rania przewodu pokar-

mowego, wspomagania 

pamięci i  koncentracji. 

Dostępne w aptekach i zielarniach. 

Cena 7,90 zł.

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

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

Skutecznie eliminuje przykry zapach potu.

Super Deo to wypróbowany 

oryginalny dezodorant!

Firma REUTTER GmbH/ Niemcy

Uwaga! – Nie zostawia plam!

Testowany dermatologicznie.

Cena: ok. 17 zł
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