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Encyklika Redemptor H ominis Jana Pawła II – programem pontyfikatu

M
oi drodzy braci 
i siostry. W tym 
roku obchodzimy  
już 40. rocznicę 
wyboru kardynała 

krakowskiego Karola Wojtyły 
na Stolicę Piotrową. Dobrze pa-
miętamy ten piękny dzień – 16 
października 1978 roku. Ku za-
skoczeniu całego świata papie-
żem został wybrany syn polskiej 
ziemi, kardynał z Krakowa.

Dziś z perspektywy czasu 
możemy wszyscy powiedzieć, 
iż jego pontyfikat, trwający po-
nad 26. lat – był bardzo waż-
nym pontyfikatem nie tylko dla 
Kościoła, ale i całego świata. 

Był przede wszystkim papie-
żem pokoju, papieżem rodziny, 
papieżem nauczycielem, uczą-
cym współczesnego człowieka 
miłości do Boga i bliźniego; pa-
pieżem niosącym nadzieję cho-
rym, samotnym, opuszczonym; 
papieżem, który zbliżał do sie-
bie religie i wyznania; papie-
żem młodzieży, który w mło-
dych widział przyszłość świata 
i Kościoła; papieżem pielgrzy-
mem, odwiedzający wiernych 
prawie na całym świecie; pa-
pieżem wszystkich ludzi świata. 
Był wreszcie patriotą, kochający 
ponad wszystko swoją ziemską 
Ojczyznę – Polskę.

Pontyfikat Jana Pawła II 
przypadł na trudne czasy róż-
norodnych przemian, które do-
konywały się w świecie – prze-
miany społeczne, ekonomicz-
ne; polityczne, czas licznych 
konfliktów zbrojnych i wojen; 
czas kryzysu człowieka, obja-
wiający się w budowie cywili-
zacji śmierci. 

Już kilka miesięcy po swoim 
wyborze wydał pierwszą swo-
ją encyklikę Redemptor ho-
minis, co znaczy Odkupiciel 
człowieka. Encyklika w całości 

poświęcona jest Jezusowi Chry-
stusowi jako Odkupicielowi. 
Na wstępie papież wyjaśnia 
zrozumienie zjawiska odkupie-
nia, które opisuje jako osobo-
wą relację pomiędzy Chrystu-
sem a człowiekiem.

Papież ową encykliką pra-
gnie przypomnieć współcze-
snemu człowiekowi, że został 
odkupiony przez Chrystusa, 
że On jest tym, który ubogaca 
ludzkie życie, nadaje mu sens 
i wartość, że obdarowuje go 
miłością, którą jest On sam. 
Oznacza to, że trzeba patrzeć 
na Chrystusa jako na pełne-
go człowieka, na Odkupiciela, 
który ukazuje właściwą treść 
człowieczeństwa. Jako chrze-
ścijanie odkrywamy treść by-
cia człowiekiem, dopiero bę-
dąc wszczepieni w Chrystusa, 
będąc z nim złączeni. W swo-
jej encyklice napisał na ten te-
mat m.in.: 

„Człowiek nie może żyć bez 
miłości. Człowiek pozostaje dla 
siebie istotą niezrozumiałą, jego 
życie jest pozbawione sensu, je-
śli nie objawi mu się Miłość, jeśli 
nie spotka się z Miłością, jeśli jej 
nie dotknie i nie uczyni w jakiś 
sposób swoją, jeśli nie znajdzie 
w niej żywego uczestnictwa. 
I dlatego właśnie Chrystus–
Odkupiciel, jak to już zostało 
powiedziane, „objawia w peł-
ni człowieka samemu człowie-
kowi”. 

To jest ów – jeśli tak wol-
no się wyrazić – ludzki wymiar 
Tajemnicy Odkupienia. Czło-
wiek odnajduje w nim swo-
ją właściwą wielkość, godność 
i wartość swego człowieczeń-
stwa. Człowiek zostaje w Ta-
jemnicy Odkupienia na nowo 
potwierdzony, niejako wypo-
wiedziany na nowo. Stworzo-
ny na nowo! „Nie ma już Żyda 

ani poganina, nie ma już nie-
wolnika ani człowieka wolnego, 
nie ma mężczyzny ani kobiety, 
wszyscy bowiem jesteście kimś 
jednym w Chrystusie Jezusie” 
(Ga 3, 28). 

Człowiek, który chce zro-
zumieć siebie do końca – nie 
wedle jakichś tylko doraźnych, 
częściowych, czasem powierz-
chownych, a nawet pozornych 
kryteriów i miar swojej własnej 
istoty – musi ze swoim niepoko-
jem, niepewnością, a także sła-
bością i grzesznością, ze swo-
im życiem i śmiercią, przybli-
żyć się do Chrystusa. Musi nie-
jako w Niego wejść z sobą sa-
mym, musi sobie „przyswo-
ić”, zasymilować całą rzeczy-
wistość Wcielenia i Odkupienia, 
aby siebie odnaleźć. Jeśli doko-
na się w człowieku ów dogłęb-
ny proces, wówczas owocuje 
on nie tylko uwielbieniem Boga, 
ale także głębokim zdumieniem 
nad sobą samym. Jakąż wartość 
musi mieć w oczach Stwórcy 
człowiek, skoro zasłużył na ta-
kiego i tak potężnego Odkupi-
ciela (por. hymn Exsultet z Wi-
gilii Wielkanocnej), skoro Bóg 
„Syna swego Jednorodzonego 
dał”, ażeby on, człowiek „nie 
zginął, ale miał życie wieczne” 
(por. J 3, 16). 

Właśnie owo głębokie zdu-
mienie wobec wartości. i god-
ności człowieka nazywa się 
Ewangelią, czyli Dobrą No-
winą. Nazywa się też chrze-
ścijaństwem. Stanowi o po-
słannictwie Kościoła w świecie 
– również, a może nawet szcze-
gólnie – „w świecie współcze-
snym”. Owo zdumienie, a za-
razem przeświadczenie, pew-
ność, która w swym głębokim 
korzeniu jest pewnością wiary, 
ale która w sposób ukryty oży-
wia każdą postać prawdziwego 

humanizmu – pozostają naj-
ściślej związane z Chrystusem. 
Ono wyznacza zarazem Jego 
miejsce. Jego –jeśli tak można 
się wyrazić – szczególne pra-
wo obywatelstwa w dziejach 
człowieka i ludzkości. Kościół, 
który nie przestaje kontemplo-
wać całej tajemnicy Chrystu-
sa, wie z całą pewnością wia-
ry, że Odkupienie, które przy-
szło przez Krzyż, nadało czło-
wiekowi ostateczną godność 
i sens istnienia w świecie, sens 
w znacznej mierze zagubio-
ny przez grzech. I dlatego też 
to Odkupienie wypełniło się 
w tajemnicy paschalnej, pro-
wadzącej przez krzyż i śmierć 
do zmartwychwstania.

Jest to podstawowe zadanie 
Kościoła we wszystkich epo-
kach, a w szczególności w epo-
ce naszej, aby skierowywał 
wzrok człowieka, aby skiero-
wywał świadomość i doświad-
czenie całej ludzkości w stronę 
tajemnicy Chrystusa, aby poma-
gał wszystkim ludziom obco-
wać z głębią Odkupienia, która 
jest w Jezusie Chrystusie. Przez 
to samo dotykamy równocze-
śnie największej głębi człowie-
ka: ludzkich serc, ludzkich su-
mień, ludzkich spraw”.

Współczesny człowiek musi 
się przebudzić, musi się opa-
miętać i zrozumieć, że bez 
Chrystusa nie tylko nie zrozu-
mie samego siebie, jego ser-
ce będzie niespokojne, a życie 
jakieś niejakie, można by rzec 
beznadziejne. Papież w swojej 
encyklice kreśląc sytuację czło-
wieka we współczesnym świe-
cie napisał m.in.:

„Człowiek dzisiejszy zdaje 
się być stale zagrożony przez 
to, co jest jego własnym wy-
tworem, co jest wynikiem pra-
cy jego rąk, a zarazem – i bar-
dziej jeszcze – pracy jego umy-
słu, dążeń jego woli Owoce tej 
wielorakiej działalności czło-
wieka zbyt rychło, i w sposób 
najczęściej nie przewidywany, 
nie tylko i nie tyle podlegają 
„alienacji” w tym sensie, że zo-
stają odebrane temu, kto je wy-
tworzył, ile – przynajmniej czę-
ściowo, w jakimś pochodnym 
i pośrednim zakresie skutków 
– skierowują się przeciw czło-
wiekowi. Zostają przeciw nie-
mu skierowane lub mogą zo-
stać skierowane przeciw nie-
mu. Na tym zdaje się pole-
gać główny rozdział drama-
tu współczesnej ludzkiej egzy-
stencji w jej najszerszym i naj-
powszechniejszym wymiarze. 

Człowiek coraz bardziej bytuje 
w lęku. Żyje w lęku, że jego wy-
twory – rzecz jasna nie wszyst-
kie i nie większość, ale niektó-
re, i to właśnie te, które zawie-
rają w sobie szczególną miarę 
ludzkiej pomysłowości i przed-
siębiorczości – mogą zostać 
obrócone w sposób radykalny 
przeciwko człowiekowi. Mogą 
stać się środkami i narzędziami 
jakiegoś wręcz niewyobrażal-
nego samozniszczenia, wobec 
którego wszystkie znane nam 
z dziejów kataklizmy i katastro-
fy zdają się blednąć. Musi prze-
to zrodzić się pytanie, na jakiej 
drodze owa dana człowieko-
wi od początku władza, mocą 
której miał czynić ziemię sobie 
poddaną (por. Rdz 1, 28), ob-
raca się przeciwko człowieko-
wi, wywołując zrozumiały stan 
niepokoju, świadomego czy też 
podświadomego lęku, poczu-
cie zagrożenia, które na różne 
sposoby udziela się współcze-
snej rodzinie ludzkiej i w róż-
nych postaciach się ujawnia”.

Drodzy bracia i siostry 
– jako ludzie współczesnych 
czasów zrozumiejmy, że trze-
ba nam żyć w prawdziwej wol-
ności, którą daje każdemu z nas 
Jezus Chrystus. Weź tę wolność 
w swoje życie, weź Chrystusa 
w swoje życie, a ono się odmie-
ni. Ojciec święty w swojej ency-
klice napisał na ten temat m.in.:

W naszych czasach nieraz 
błędnie się mniema, że wol-
ność sama jest dla siebie celem, 
że człowiek jest wolny, kiedy jej 
używa w jakikolwiek sposób, 
że do tego należy dążyć w życiu 
jednostek i społeczeństw. Tym-
czasem wolność jest wielkim 
dobrem wówczas, kiedy umie-
my świadomie jej używać dla 
tego wszystkiego, co jest praw-
dziwym dobrem. Chrystus uczy 
nas, że najwspanialszym wypeł-
nieniem wolności jest miłość, 
która urzeczywistnia się w od-
daniu i służbie. Do takiej to wła-
śnie „wolności wyswobodził nas 
Chrystus” (Ga 5, 1; por. 5, 13) 
i stale wyzwala”.

Jan Paweł II kończąc ency-
klikę wezwał nas do budowa-
nia ścisłych relacji z Chrystu-
sem. Chce niejako powiedzieć, 
aby otworzyć się na Bożą mi-
łość, aby otworzyć drzwi swo-
ich serc dla Chrystusa, bo tylko 
to warunkuje, że nasze życie bę-
dzie piękne, pełne nadziei, bę-
dzie dokonywało się w prawdzi-
wej wolności i prawdzie:

„Stojąc wobec tych zadań, 
jakie wyrastają na drogach 

Kościoła – na tych drogach, 
które tak wyraźnie już uka-
zał Papież Paweł VI w pierw-
szej Encyklice swego Ponty-
fikatu – uświadamiając sobie 
nieodzowność tych wszystkich 
dróg, a równocześnie trudno-
ści, jakie się na nich spiętrzają, 
tym bardziej odczuwamy po-
trzebę głębokiej więzi z Chry-
stusem. Odzywają się w nas 
mocnym echem te słowa, któ-
re On powiedział: „beze Mnie 
nic nie możecie uczynić” (J 15, 
5). Odczuwamy także nie tyl-
ko potrzebę, ale wręcz potęż-
ny imperatyw jakiejś wielkiej, 
wzmożonej i spotęgowanej mo-
dlitwy całego Kościoła. Tylko 
modlitwa może sprawić, żeby 
te wielkie zadania i spiętrzają-
ce się: trudności nie stawały się 
źródłem kryzysów, ale okazją 
i niejako podłożem coraz doj-
rzalszych osiągnięć w pocho-
dzie Ludu Bożego ku Ziemi 
Obiecanej na tym etapie dzie-
jów, gdy zbliżamy się do kre-
su drugiego tysiąclecia. I dla-
tego też, kończąc to rozważa-
nie gorącym i pokornym we-
zwaniem do modlitwy pragnę, 
abyśmy na tej modlitwie trwa-
li złączeni z Maryją, Matką Je-
zusa (por. Dz J, 14), tak jak 
trwali Apostołowie i Uczniowie 
Pańscy po Wniebowstąpieniu 
w jerozolimskim Wieczerniku 
(por. Dz 1, 13). I proszę nade 
wszystko samą niebiańską Mat-
kę Kościoła, aby raczyła na tej 
modlitwie nowego Adwentu 
ludzkości trwać z nami, którzy 
stanowimy Kościół, czyli Ciało 
Mistyczne Jej rodzonego Syna. 
Ufam, że poprzez taką modli-
twę otrzymamy zstępującego 
na nas Ducha Świętego (por. 
Dz 1, 8) i staniemy się świad-
kami Chrystusa „aż po krańce 
ziemi” (tamże), podobnie jak 
ci, którzy z Wieczernika jero-
zolimskiego wyszli w dniu Pięć-
dziesiątnicy”.

Moi drodzy! I chociaż 
od wydania encykliki minie nie-
bawem 40. lat (1979) to trze-
ba zaznaczyć, iż jest ona nadal 
aktualna – nadal wzywa współ-
czesnego człowieka do otwar-
cia się na Chrystusa, otwarcia 
się na jego miłość, bo to spra-
wi, że budowana aktualnie „cy-
wilizacja śmierci”, w której zwy-
cięża zło i nienawiść – zamie-
ni się w „cywilizację miłości”, 
opartą na wzajemnym szacun-
ku, sprawiedliwości, pokoju, 
poszanowaniu wolności i god-
ności człowieka. 

Opracował: KS. MAREK RUSECKI

„Chrystus, Syn Boga żywego”, przemawia do ludzi równocześnie jako 
Człowiek. Przemawia Jego życie, Jego człowieczeństwo, Jego wierność 
prawdzie, Jego miłość wszystkich ogarniająca. Przemawia z kolei Jego 
śmierć na Krzyżu, zdumiewająca głębia cierpienia i oddania. Kościół nie 
przestaje przeżywać Jego śmierci na Krzyżu i Jego Zmartwychwstania. 
Są one treścią codziennego życia Kościoła. Z ustanowienia bowiem sa-
mego Chrystusa — swojego Pana — Kościół stale sprawuje Euchary-
stię, znajdując w niej „źródło życia i świętości” (por. Litania do Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa), znak skuteczny łaski i pojednania z Bogiem, 
zapowiedź życia wiecznego. Kościół żyje Jego tajemnicą, czerpie z niej 
bez wytchnienia i stale szuka dróg, ażeby tę tajemnicę swojego Mistrza 
i Pana przybliżać ludzkości: ludom, narodom, coraz nowym pokoleniom, 
każdemu człowiekowi — jakby wciąż powtarzał za Apostołem: „postano-
wiłem (...) nie znać niczego więcej, jak tylko Chrystusa, i to ukrzyżowane-
go” (1 Kor 2, 2). Kościół trwa w kręgu Tajemnicy Odkupienia, która stała 
się najgłębszą zasadą jego życia i jego posłannictwa”. 

(Redemptor Hominis 7).
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T
yś jest Chrystus, Syn 
Boga żywego (Mt 
16,16). Słowa te wy-
powiedział Szymon 
syn Jony w pobliżu Ce-

zarei Filipowej. Tak, wypowie-
dział je w swoim własnym języ-
ku z głębokim, przeżytym i od-
czuwalnym przeświadczeniem. 
Ale słowa te nie wyszły od nie-
go, nie w nim miały swe źródło, 
"bo nie ciało i nie krew objawi-
ły tobie, jeno Ojciec mój, który 
jest w niebiesiech (Mt 16,17). 
To były słowa Wiary.

Słowa te zaznaczają począ-
tek posłannictwa Piotrowego 
w historii zbawienia, w dzie-
jach ludu Bożego. Od tego mo-
mentu poprzez takie wyzna-
nie wiary święta historia zba-
wienia ludu Bożego miała zy-
skać nowy wymiar, wyrażać się 
odtąd w historycznym wymia-
rze Kościoła. Ten kościelny wy-
miar historii ludu Bożego bierze 
swoje początki, rodzi się wła-
śnie z tych słów wiary i zwią-
zany jest z człowiekiem, który 
je wypowiedział. Ty jesteś ka-
mieniem, skałą, opoką, i na to-
bie jak na opoce zbuduję Ko-
ściół mój.

Trzeba, aby dzisiaj w tym 
właśnie miejscu, te same słowa 
zostały wypowiedziane i wysłu-
chane: "Tyś jest Chrystus, Syn 
Boga żywego".

Tak, Bracia i Synowie, 
przede wszystkim te słowa. 
Ich zawartość otwiera naszym 
oczom tajemnicę Boga żywego, 
tajemnicę, którą Syn zna i któ-
rą nam przybliżył. Nikt jeszcze 
nie przybliżył Boga żywego lu-
dziom, nikt Go nie objawił tak, 
jak to zrobił On sam. W naszym 
poznaniu Boga, w naszym dą-
żeniu do Boga jesteśmy zdani 
bez reszty na potęgę tych słów: 
"Kto mnie widzi, widzi Ojca". 
Tego, który jest nieskończony, 
nieprzenikniony, niewypowie-
dziany. Jezus Chrystus. Syn 
Jednorodzony, zrodzony z Ma-
ryi Dziewicy, stał się nam bliski 
w stajni betlejemskiej.

Wy wszyscy, którzy posiada-
cie nieocenione szczęście wiary, 
wy wszyscy, którzy jeszcze szu-
kacie Boga, a także wy, których 
dręczy zwątpienie, zechciejcie 
przyjąć raz jeszcze – dzisiaj, 
w tym świętym miejscu – słowa 
wypowiedziane przez Szymo-
na Piotra. W tych słowach jest 
wiara Kościoła, w tych właśnie 
słowach jest nowa prawda, czy-
li najwyższa i ostateczna praw-
da o Człowieku, Synu Boga ży-
wego. "Tyś jest Chrystus, Syn 
Boga żywego".

Dziś nowy biskup Rzymu 
rozpoczyna uroczyście sprawo-
wanie swego urzędu i misję Pio-
trową. W tym właśnie Mieście 

Piotr zakończył, wypełnił po-
słannictwo powierzone przez 
Pana. Pan zwrócił się do nie-
go mówiąc: "Kiedy byłeś mło-
dy, przepasywałeś się i chodzi-
łeś dokąd chciałeś, lecz gdy się 
zestarzejesz, wyciągniesz ręce 
swoje, a kto inny cię przepasze 
i poprowadzi tam, dokąd ty nie 
zechcesz" (Jan 21,18).

I Piotr przybył do Rzymu! 
Cóż skierowało go i doprowa-
dziło do tego Miasta, w serce 
rzymskiego Imperium, jak nie 
posłuszeństwo wobec posłan-
nictwa otrzymanego od Pana? 
Zapewne ten rybak z Galilei nie 
chciałby przybyć aż tutaj, wolał-
by pewnie zostać tam, nad brze-
giem jeziora Genezaret, ze swo-
ją łodzią i sieciami. Ale prowa-
dzony przez Pana, posłuszny 
natchnieniu, dotarł tu. Jak głosi 
starożytna tradycja (która zna-
lazła wspaniały wyraz literacki 
w powieści Henryka. Sienkie-
wicza), w czasie prześladowań 
Nerona Piotr zamierzał opuścić 
Rzym. Ale Pan przeszkodził mu 
w tym, wychodząc na jego spo-
tkanie. Piotr zwrócił się do Nie-
go pytając: "Quo vadis Domi-
ne? – Dokąd idziesz Panie?". 
A On odpowiedział mu zaraz: 
"Do Rzymu idę, by mnie tam 
ukrzyżowano po raz wtóry". 
Piotr wrócił do Rzymu i pozo-
stał w nim aż do swego ukrzy-
żowania.

Tak, Bracia i Synowie 
– Rzym jest Stolicą Piotra. 
W ciągu wieków następowa-
li na niej coraz to nowi bisku-
pi. Dziś właśnie nowy biskup 
wstępuje na rzymską Stolicę 
Piotra. Biskup przejęty głębo-
kim drżeniem w poczuciu swej 
niegodności. I jak tu nie drżeć 

wobec wielkości takiego we-
zwania i wobec powszechnej 
misji tej Stolicy rzymskiej.

Na rzymską Stolicę Piotra 
wstępuje dzisiaj biskup, któ-
ry nie jest rzymianinem. Bi-
skup, który jest synem Polski. 
Ale z tą chwilą i on staje się 
rzymianinem. Tak, rzymiani-
nem! Także dlatego, że jest sy-
nem narodu, którego historia 
od zarania dziejów i którego 
tysiącletnia tradycja naznaczo-
ne są żywą, mocną, nigdy nie 
przerwaną, przeżytą i głęboką 
więzią ze Stolicą Piotrową. Na-
rodu, który tej Stolicy pozostał 
zawsze wierny. O, niezbadane 
są wyroki boskiej Opatrzności!

W minionych wiekach, kie-
dy następca Piotra brał w posia-
danie swoją Stolicę, wkładano 
na jego głowę potrójną koronę. 
Ostatnim ukoronowanym był 
Papież Paweł VI w roku 1963. 
I on jednak po uroczystym ob-
rzędzie koronacji nigdy już wię-
cej nie włożył tiary, pozostawia-
jąc swoim następcom swobodę 
decyzji w tej sprawie. Papież Jan 
Paweł I, którego wspomnienie 
jest tak jeszcze żywe w naszych 
sercach, nie chciał potrójnej ko-
rony, a dzisiaj nie chce jej jego 
następca. Nie czas, w istocie, 
powracać do tego obrzędu, któ-
ry – może niesłusznie – uznany 
został za symbol doczesnej wła-
dzy papieży.

Nasz czas skłania nas, za-
chęca, zmusza do spojrzenia 
na Pana i zanurzenia się w po-
korne i pobożne rozważanie ta-
jemnicy najwyższej władzy sa-
mego Chrystusa. Tego, któ-
ry zrodzony z Maryi Dziewicy, 
syn cieśli – jak mniemano, Syn 
Boga żywego – jak to wyznał 

Piotr, przyszedł tu, by z nas 
wszystkich uczynić jedno kró-
lestwo: królestwo kapłańskie. 
Sobór Watykański II przypo-
mniał na nowo tajemnicę tej 
władzy oraz fakt, że posłan-
nictwo Chrystusa – Kapłana, 
Proroka i Króla – trwa nadal 
w Kościele. Wszyscy, cały lud 
Boży uczestniczy w tym po-
trójnym posłannictwie. I cho-
ciaż dawniej wkładano na gło-
wę papieża tiarę, potrójną koro-
nę, by poprzez ten symbol wy-
razić cały ustrój hierarchiczny 
Kościoła Chrystusowego, cała 
"święta władza" w nim spra-
wowana nie jest niczym in-
nym jak służbą, służbą mają-
cą na celu jedną tylko rzecz: by 
cały lud Boży uczestniczył w tej 
potrójnej misji Chrystusa i po-
zostawał na zawsze we władzy 
Pana, z której bierze swoje po-
czątki. Nie z władzy doczesnej, 
ale od Ojca Niebieskiego i z ta-
jemnicy Krzyża i Zmartwych-
wstania.

Ta władza Pana naszego, ab-
solutna, a przecież słodka i ła-
godna, odpowiada całej głębi 
ludzkiego wnętrza, jego wznio-
słym dążeniom, jego woli i ser-
cu. Nigdy nie przemawia języ-
kiem siły, ale wyraża się w mi-
łości bliźniego i w prawdzie. 
Nowy następca Piotra na Stoli-
cy rzymskiej wznosi dzisiaj go-
rącą, pokorną, ufną modlitwę: 
"Spraw, Chryste, bym mógł stać 
się i pozostać sługą Twojej słod-
kiej władzy, sługą Twojej wła-
dzy, która nie przemija, spraw, 
abym mógł być sługą, sługą 
twoich sług".

Bracia i Siostry, nie bój-
cie się przygarnąć Chrystusa 
i przyjąć Jego władzę, pomóżcie 

Papieżowi i wszystkim tym, któ-
rzy pragną służyć Chrystuso-
wi, służyć człowiekowi i całej 
ludzkości.

Nie bójcie się, otwórzcie, 
otwórzcie na oścież drzwi Chry-
stusowi.

Dla Jego zbawczej władzy 
otwórzcie granice państw, sys-
temów ekonomicznych i po-
litycznych, szerokie dziedzi-
ny kultury, cywilizacji, rozwo-
ju! Nie bójcie się! Chrystus wie, 
co nosi w swoim wnętrzu czło-
wiek. On jeden to wie!

Dzisiaj często człowiek nie 
wie, co kryje się w jego wnę-
trzu, w głębokości jego du-
szy i serca. Tak często nie-
pewny sensu życia na tej ziemi 
i ogarnięty zwątpieniem, któ-
re zamienia się w rozpacz. Po-
zwólcie więc, proszę was, bła-
gam was z pokorą i zaufaniem! 
Pozwólcie Chrystusowi mówić 
do człowieka! On jeden ma sło-
wa życia, tak, życia wiecznego. 
Właśnie dzisiaj cały Kościół 
obchodzi dzień misyjny, modli 
się, rozmyśla, działa, ponieważ 
Chrystusowe słowa docierają 
do wszystkich ludzi i są przez 
nich przyjmowane jako posła-
nie nadziei, ocalenia, całkowi-
tego wyzwolenia.

Dziękuję wszystkim obec-
nym, którzy zechcieli uczest-
niczyć w rozpoczęciu pontyfi-
katu nowego następcy Piotra. 
Dziękuję z całego serca gło-
wom państw, przedstawicie-
lom władz, delegacjom rządo-
wym – za ich obecność, któ-
ra mi wielki przynosi zaszczyt. 
Dziękuję wam, najczcigodniejsi 
kardynałowie Świętego Kościo-
ła Rzymskiego, dziękuję drogim 
Braciom w biskupstwie i wam 

kapłani, wam siostry i bracia, 
zakonnice i zakonnicy z zako-
nów i zgromadzeń. Dzięku-
ję! Dziękuję wam, rzymianie! 
Dziękuję pielgrzymom przy-
byłym z całego świata. Dzięku-
ję tym, którzy uczestniczą w tej 
świętej uroczystości poprzez ra-
dio i telewizję.

Do was się zwracam, umi-
łowani moi Rodacy, Pielgrzy-
mi z Polski, Bracia Biskupi 
z Waszym wspaniałym Pry-
masem na czele, Kapłani, Sio-
stry i Bracia polskich zakonów, 
do Was, przedstawiciele Polonii 
z całego świata. A cóż powie-
dzieć do was, którzy tu przy-
byliście z mojego Krakowa, 
od stolicy św. Stanisława, któ-
rego byłem niegodnym następ-
cą przez lat 14. Cóż powie-
dzieć?! Wszystko, co mógł-
bym powiedzieć, będzie blade 
w stosunku do tego, co czuje 
w tej chwili moje serce, a także 
do tego, co czują wasze serca. 
Więc oszczędźmy słów. Niech 
pozostanie tylko wielkie mil-
czenie przed Bogiem, które jest 
samą modlitwą.

Proszę was! Bądźcie ze mną! 
Na Jasnej Górze i wszędzie! Nie 
przestawajcie być z Papieżem, 
który dziś prosi słowami po-
ety: "Panno Święta, co Jasnej 
bronisz Częstochowy i w Ostrej 
świecisz Bramie" – i do was kie-
ruję te słowa w takiej niezwy-
kłej chwili.

Był to apel i zaproszenie 
do modlitwy za nowego Papie-
ża, apel wygłoszony w moim 
rodzinnym języku. Z tym sa-
mym wezwaniem zwracam się 
do wszystkich Synów i wszyst-
kich Córek Kościoła katolic-
kiego. Wspierajcie mnie dzi-
siaj i zawsze w Waszych mo-
dlitwach.

Następnie Ojciec święty 
przemówił w języku francu-
skim, angielskim, niemieckim, 
hiszpańskim, portugalskim, 
serbsko–chorwackim, słowac-
kim, ukraińskim i litewskim. 
Przemówienie zakończył w ję-
zyku włoskim:

Otwieram serce dla 
wszystkich Braci z Kościo-
łów i Wspólnot chrześcijań-
skich, pozdrawiając szczegól-
nie tych z Was, którzy tutaj je-
steście obecni w oczekiwaniu 
na bliskie spotkanie osobiste; 
ale już teraz wyrażam szczerą 
wdzięczność za to, że zechcie-
liście uczestniczyć w tych uro-
czystościach.

I na koniec zwracam się 
do wszystkich ludzi, do każde-
go człowieka (z jaką czcią apo-
stoł Chrystusa musi wymawiać 
to słowo "człowiek"!). Módlcie 
się za mnie. Pomóżcie mi aże-
bym mógł wam służyć. Amen.

FO
T.

 B
IU

R
O

 P
R

A
S

O
W

E 
A

R
C

H
ID

IE
C

EZ
JI

 K
R

A
K

O
W

S
K

IE
J 

W
W

W
.D

IE
C

EZ
JA

.P
L

„Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego”
Homilia Ojca św. Jana Pawła II wygłoszona w czasie Mszy św. rozpoczynającej pontyfi kat; Watykan 22 X 1978
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J
an Paweł II był najczęściej 
pielgrzymującym Papieżem 
w historii. W czasie swego 
pontyfikatu odbył 104 piel-
grzymki zagraniczne, od-

wiedzając 129 krajów na wszyst-
kich kontynentach. Do Polski przy-
był osiem razy. Spotkania z Ojcem 
Świętym były za każdym razem wiel-
kim przeżyciem dla wiernych.

I pielgrzymka
TERMIN: 2–10 czerwca 1979 r.
HASŁO: „Gaude Mater Polonia”
TRASA: Warszawa – Gniezno 
– Częstochowa – Kraków – Kal-
waria Zebrzydowska – Wadowice 
– Oświęcim – Nowy Targ

Pierwsza wizyta Papieża Jana 
Pawła II w Ojczyźnie miała zwią-
zek z obchodzoną w 1979 roku 
dziewięćsetną rocznicą śmierci św. 
Stanisława, biskupa krakowskiego. 
Po raz pierwszy w historii Papież od-
wiedził państwo zniewolone przez 
komunistyczny reżim. Tym samym 
włączył się w sprawy międzynaro-
dowe, które były dotychczas domeną 
polityków. Słowa, które Ojciec Świę-
ty skierował do Polaków podczas tej 
wizyty przyczyniły się do powstania 
„Solidarności” w 1980 roku, bę-
dąc wezwaniem do przemian ustro-
jowych i odbudowy wolności w na-
szym kraju.

Fragment homilii wygłoszonej 
na Placu Zwycięstwa w Warszawie, 
2 czerwca 1979 roku:

„To wszystko: dzieje Ojczyzny, 
tworzone przez każdego jej syna 
i każdą córkę od tysiąca lat – i w tym 
pokoleniu, i w przyszłych – choćby 
to był człowiek bezimienny i niezna-
ny, tak jak ten żołnierz, przy które-
go grobie stoimy... 

To wszystko: i dzieje ludów, któ-
re żyły wraz z nami i wśród nas, jak 
choćby ci, których setki tysięcy zgi-
nęły w murach warszawskiego getta. 

To wszystko w tej Eucharystii 
ogarniam myślą i sercem i włączam 
w tę jedną jedyną Najświętszą Ofia-
rę Chrystusa na placu Zwycięstwa. 

I wołam, ja, syn polskiej ziemi, 
a zarazem ja: Jan Paweł II papież, 
wołam z całej głębi tego tysiąclecia, 
wołam w przeddzień święta Zesła-
nia, wołam wraz z wami wszystkimi: 

Niech zstąpi Duch Twój! 
Niech zstąpi Duch Twój! 
I odnowi oblicze ziemi. 
Tej Ziemi! Amen”.

II pielgrzymka
TERMIN: 16–23 czerwca 1983 r.
HASŁO: „Pokój Tobie, Ojczyzno 
moja”
TRASA: Warszawa – Niepoka-
lanów – Częstochowa – Poznań 
– Katowice – Wrocław – Góra Św. 
Anny – Kraków

Druga wizyta Papieża w Polsce 
miała na celu udział Ojca Świętego 
w obchodach 600–lecia obecności 
Maryi w jasnogórskim obrazie. Jan 
Paweł II zostawił Matce Bożej jako 

wotum pas sutanny, przestrzelony 
13 maja 1981 r., podczas zamachu 
na Placu św. Piotra. Podczas tej piel-
grzymki Papież beatyfikował Urszu-
lę Ledóchowską, brata Alberta (Ada-
ma Chmielowskiego) oraz o. Rafała 
(Józefa Kalinowskiego). Jan Paweł II 
w swoim nauczaniu przypomniał za-
sady sprawiedliwości społecznej za-
warte w Ewangelii. Mówił też o po-
jednaniu i poszanowaniu. Przybył 
do nas z orędziem miłości, prawdy 
i pokoju. Miesiąc po papieskiej piel-
grzymce (22 lipca 1983 r.) generał 
Wojciech Jaruzel ski zniósł w Polsce 
stan wojenny.

Fragment homilii wygłoszo-
nej na Stadionie Dziesięciolecia 
w Warszawie 17 czerwca 1983 
roku:

„Jednakże naród nade wszystko 
musi żyć o własnych siłach i rozwijać 
się o własnych siłach. Sam musi od-
nosić to zwycięstwo, które Opatrz-
ność Boża zadaje mu na tym eta-
pie dziejów. Wszyscy zdajemy sobie 
sprawę z tego, że nie chodzi o zwy-
cięstwo militarne – jak przed trzystu 
laty – ale o zwycięstwo natury mo-
ralnej. To ono właśnie stanowi isto-
tę wielokrotnie proklamowanej od-
nowy. Chodzi tu o dojrzały ład życia 
narodowego i państwowego, w któ-
rym będą respektowane podstawowe 
prawa człowieka. Tylko zwycięstwo 
moralne może wyprowadzić spo-
łeczeństwo z rozbicia i przywrócić 
mu jedność. Taki ład może być zara-
zem zwycięstwem rządzonych i rzą-
dzących. Trzeba do niego dochodzić 
drogą wzajemnego dialogu i porozu-
mienia, jedyną drogą, która pozwala 
narodowi żyć pełnią praw obywatel-
skich i posiadać struktury społecz-
ne odpowiadające jego słusznym wy-
mogom; wyzwoli to poparcie, które-
go państwo potrzebuje, aby mogło 
spełnić swoje zadania, i przez któ-
re naród rzeczywiście wyrazi swoją 
suwerenność”.

III pielgrzymka
TERMIN: 8–14 czerwca 1987 r.
HASŁO: „Do końca ich umiłował”
TRASA: Warszawa – Lublin – Tar-
nów – Kraków – Szczecin – Gdy-
nia – Gdańsk – Częstochowa 
– Łódź – Warszawa

III pielgrzymka Jana Pawła II 
do Polski była, jak się miało oka-
zać, ostatnią, w czasie której Papież 
przybył do Polski Ludowej. Oficjal-
nym powodem przyjazdu Papieża był 
udział w II Kongresie Eucharystycz-
nym w Warszawie oraz beatyfikacja 
Karoliny Kózkówny i bpa Michała 
Kozala. Już dwie poprzednie wizy-
ty Ojca Świętego w 1979 i 1983 r. 
pokazały, że papieskie pielgrzymki 
wykraczają poza wymiar czysto re-
ligijny i mogą mieć poważne skutki 
polityczne i społeczne. Nie inaczej 
było w 1987 r. Ekipa gen. Wojcie-
cha Jaruzelskiego przyjęła zapowia-
dany przyjazd Papieża z dużymi na-
dziejami, a jednocześnie obawami. 
Spodziewano się, że obecność Ojca 
Świętego może załagodzić napięcia 
między władzą a społeczeństwem. 
Jednocześnie obawiano się demon-
stracji antyrządowych i wystąpień 
środowisk opozycyjnych. Papież miał 
przecież odwiedzić Trójmiasto – ko-
lebkę „Solidarności”, pomodlić się 
w Warszawie przy grobie zamordo-
wanego w 1984 r. ks. Jerzego Popie-
łuszki a także poprowadzić uroczy-
stości kanonizacyjne Karoliny Kóz-
kówny – zamordowanej w 1914 r. 
przez rosyjskiego żołnierza. 

Fragment homilii wygłoszonej 
na Westerplatte 12 czerwca 1987 
roku:

„Człowiek jest sobą poprzez we-
wnętrzną prawdę. Jest to prawda 
sumienia, odbita w czynach. W tej 
prawdzie każdy człowiek jest zada-
ny samemu sobie. Każde z tych przy-
kazań, które wymienia z przekona-
niem młody rozmówca Chrystusa, 

każda zasada moralności jest szcze-
gólnym punktem, od którego roz-
chodzą się drogi ludzkiego postępo-
wania, a przede wszystkim drogi su-
mień. Człowiek idzie za prawdą tutaj 
wyrażoną, którą równocześnie dyk-
tuje mu sumienie, albo też postępuje 
wbrew tej prawdzie. W tym miejscu 
zaczyna się istotny dramat, tak daw-
ny jak człowiek. W punkcie, który 
ukazuje Boże przykazanie, człowiek 
wybiera pomiędzy dobrem a złem. 
W pierwszym wypadku – rośnie jako 
człowiek, staje się bardziej tym, kim 
ma być. W drugim wypadku – czło-
wiek się degraduje. Grzech pomniej-
sza człowieka.

Czy tak nie jest? Rozejrzyjcie 
się wokoło! Popatrzcie po środowi-
skach bliższych i dalszych! Czy tak 
nie jest?”

IV pielgrzymka
TERMIN: 1–9 czerwca oraz 13–20 
sierpnia 1991 r.
HASŁO: „Bogu dziękujcie, ducha 
nie gaście”
TRASA: 
Część I: Koszalin – Rzeszów 
– Przemyśl – Lubaczów – Kielce 
– Radom – Łomża – Białystok 
– Olsztyn – Włocławek – Płock 
– Warszawa

Odwiedzając wolną już Polskę, 
Ojciec Święty starał się uświado-
mić rodakom, że wolność musi być 
oparta na prawdzie i wartościach 
chrześcijańskich. Główną treścią 
papieskich przemówień było Dzie-
sięć Przykazań – fundament na-
szego życia osobistego, rodzinne-
go i społecznego. Jan Paweł II pod-
kreślił także, że Kościół nie utoż-
samia się z żadną partią politycz-
ną i nie wiąże się z żadnym syste-
mem politycznym. Ważnym wyda-
rzeniem podczas tej pielgrzymki było 
nawiedzenie przez Ojca Świętego 
prawosławnej katedry w Białymsto-
ku, a także nabożeństwo w kościele 

ewangelicko–augsburskim św. Trój-
cy w Warszawie. Papież podkreślił, 
że ludzie innych wyznań także byli 
i są wielkimi patriotami. Wyjątko-
wym spotkaniem był również udział 
Jana Pawła II w telewizyjnym pro-
gramie dla dzieci „Ziarno”, podczas 
którego Papież odpowiadał na pyta-
nia najmłodszych. 

Fragment homilii wygłoszonej 
na lotnisku w Masłowie 3 czerw-
ca 1991 roku:

„Ta moja pielgrzymka do Ojczy-
zny – czwarta z kolei – idzie po śla-
dach Dekalogu. I oto rozważanie 
Bożych słów, stanowiących nienaru-
szalny ład ludzkiej moralności, pro-
wadzi nas na każdym etapie do głęb-
szego zrozumienia tajemnicy Jezusa 
Chrystusa – czyli istotnej rzeczywi-
stości chrześcijaństwa, naszej wia-
ry i życia z wiary, czyli naszej mo-
ralności. Chciałbym tu zapytać tych 
wszystkich, którzy za tę moralność 
małżeńską, rodzinną mają odpowie-
dzialność, tych wszystkich: czy wol-
no lekkomyślnie narażać polskie ro-
dziny na dalsze zniszczenie?

Nie można tutaj mówić o wol-
ności człowieka, bo to jest wolność, 
która zniewala. Tak, trzeba wycho-
wania do wolności, trzeba dojrza-
łej wolności. Tylko na takiej może 
się opierać społeczeństwo, naród, 
wszystkie dziedziny jego życia, ale 
nie można stwarzać fikcji wolności, 
która rzekomo człowieka wyzwa-
la, a właściwie go zniewala i znie-
prawia. Z tego trzeba zrobić rachu-
nek sumienia u progu III Rzeczy-
pospolitej!

„Oto matka moja i moi bracia”.
Może dlatego mówię tak, jak 

mówię, ponieważ to jest moja mat-
ka, ta ziemia! To jest moja matka, 
ta Ojczyzna! To są moi bracia i sio-
stry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy 
lekkomyślnie podchodzicie do tych 
spraw, zrozumcie, że te sprawy nie 
mogą mnie nie obchodzić, nie mogą 
mnie nie boleć! Was też powinny bo-
leć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej 
odbudować. Zbyt długo niszczo-
no! Trzeba intensywnie odbudowy-
wać! Nie można dalej lekkomyślnie 
niszczyć!”.

Część II: Kraków – Wadowice 
– Częstochowa – Kraków

Najważniejszym wydarzeniem 
drugiego etapu papieskiej piel-
grzymki w 1991 roku był VI Świa-
towy Dzień Młodzieży w Często-
chowie. Jan Paweł II spotkał się 
z milionem młodych z całego świa-
ta. Wśród nich było ok. sto tysięcy 
osób z terenu byłego ZSRR. Jan Pa-
weł II w kilkunastu językach zwró-
cił się do przybyłych z całego świa-
ta pątników. W czasie wieczornego 
Apelu Jasnogórskiego odczytał tekst 
rozważania. Następnego dnia zosta-
ła odprawiona Eucharystia na wa-
łach jasnogórskich dla wszystkich 
uczestników spotkania. Przed mo-
dlitwą „Anioł Pański” Jan Paweł II 
odmówił akt zawierzenia młodzie-
ży świata Matce Bożej.

Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny
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NAJWAŻNIEJSZE PAPIESKIE WEZWANIE, NAJISTOTNIEJSZE ORĘDZIE!

Wezwanie do modlitwy
Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać (por. ¸k 18,1), powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie 

poprzez modlitwę swoje życie. „Nie samym chlebem żyje człowiek” (Mt 4,4) i nie samą doczesnością, i nie tylko 
poprzez zaspakajanie doczesnych – materialnych potrzeb, ambicji, pożądań, człowiek jest człowiekiem... „Nie sa-
mym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Jeśli mamy żyć tym słowem, sło-
wem Bożym, trzeba „nie ustawać w modlitwie!” Może to być nawet modlitwa bez słów.

Niech z tego miejsca do Wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze 
papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!

Ojciec Święty Jan Paweł II, Kalwaria Zebrzydowska, 7 czerwca 1979 roku
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Fragment homilii wygłoszonej 
w Częstochowie 15 sierpnia 1991 
roku:

„Ten szósty z kolei Świato-
wy Dzień Młodzieży posiada swoje 
szczególne znamię, które odróżnia 
go od poprzednich: po raz pierwszy 
uczestniczą w nim licznie młodzi lu-
dzie z Europy Wschodniej. Jakże nie 
widzieć w tym wydarzeniu wielkiego 
daru Ducha Świętego: Razem z wami 
składam Mu za to dzięki. Po długim 
okresie, w którym granice pozosta-
wały właściwie zamknięte, Kościół 
w Europie może w końcu oddychać 
swobodnie obydwoma swoimi płuca-
mi. Wasza obecność, drodzy młodzi 
przyjaciele z Europy Wschodniej, jest 
dziś niezmiernie ważna. Kościół po-
wszechny potrzebuje waszego świa-
dectwa chrześcijańskiego jako cen-
nego skarbu: świadectwa, za które 
trzeba było często płacić wielką cenę 
cierpienia w wyobcowaniu, prześla-
dowaniach, w więzieniu, wielką cenę.

Dziś nadeszła wreszcie wasza go-
dzina. W okrutnych latach próby Ko-
ściół i Następca św. Piotra nie zapo-
minał nigdy o was. Tu, w jasnogór-
skim sanktuarium, możecie teraz dać 
światu publiczne świadectwo waszej 
przynależności do Chrystusa i waszej 
jedności z Kościołem”.

V pielgrzymka
TERMIN: 22 maja 1995 r.
TRASA: Skoczów – Bielsko–Bia-
ła – Żywiec

Była to najkrótsza wizyta Ojca 
Świętego w Ojczyźnie. Papież przy-
jechał do Polski z Czech na jeden 
dzień, pielgrzymując do miejsca uro-
dzenia kanonizowanego dzień wcze-
śniej Jana Sarkandra. Odwiedził tak-
że Żywiec i Bielsko–Białą – miasto, 
z którego wywodził się ród Wojtyłów 
i gdzie przedwcześnie zmarł starszy 
brat Papieża, Edmund. W swoim na-
uczaniu Ojciec Święty przestrzegał 
rodaków przed mylnym, zbyt szero-
kim pojmowaniem tolerancji, która 
może być w istocie nietolerancją wo-
bec ludzi wierzących.

Fragment homilii wygłoszonej 
w Skoczowie 22 maja 1995 roku:

„Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj 
przed wieloma trudnymi problemami 
społecznymi, gospodarczymi, także 
politycznymi. Trzeba je rozwiązywać 
mądrze i wytrwale. Jednak najbar-
dziej podstawowym problemem po-
zostaje sprawa ładu moralnego. Ten 

ład jest fundamentem życia każde-
go człowieka i każdego społeczeń-
stwa. Dlatego Polska woła dzisiaj 
nade wszystko o ludzi sumienia! 
Być człowiekiem sumienia, to zna-
czy przede wszystkim w każdej sytu-
acji swojego sumienia słuchać i jego 
głosu w sobie nie zagłuszać, choć 
jest on nieraz trudny i wymagający; 
to znaczy angażować się w dobro 
i pomnażać je w sobie i wokół siebie, 

a także nie godzić się nigdy na zło, 
w myśl słów św. Pawła: ‘Nie daj się 
zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwy-
ciężaj!’. Być człowiekiem sumienia, 
to znaczy wymagać od siebie, pod-
nosić się z własnych upadków, cią-
gle na nowo się nawracać. Być czło-
wiekiem sumienia, to znaczy anga-
żować się w budowanie królestwa 
Bożego: królestwa prawdy i życia, 
sprawiedliwości, miłości i pokoju, 

w naszych rodzinach, w społeczno-
ściach, w których żyjemy, i w całej 
Ojczyźnie; to znaczy także podej-
mować odważnie odpowiedzialność 
za sprawy publiczne; troszczyć się 
o dobro wspólne, nie zamykać oczu 
na biedy i potrzeby bliźnich, w du-
chu ewangelicznej solidarności: ‘Je-
den drugiego brzemiona noście’”.

VI pielgrzymka
TERMIN: 31 maja – 10 czerwca 
1997 r.
HASŁO: „Chrystus wczoraj, dziś 
i na wieki”
TRASA: Wrocław – Legnica – Go-
rzów Wlkp. – Gniezno – Poznań 
– Kalisz – Częstochowa – Zako-
pane – Kraków – Dukla – Krosno 
– Kraków–Balice

Szóstą wizytę Papieża w Polsce 
nazwano „pielgrzymką radości”. 
Przemówienia Ojca Świętego doty-
czyły Eucharystii, pojednania, eku-
menizmu, rodziny, pracy, posza-
nowania zdrowia i przyrody, wy-
chowania i miłosierdzia. Ważnym 
punktem papieskiej pielgrzymki była 
Msza św. na zakończenie 46. Mię-
dzynarodowego Kongresu Euchary-
stycznego. Historycznym momentem 

były natomiast obchody 1000–lecia 
śmierci św. Wojciecha. Przy grobie 
apostoła narodów słowiańskich Pa-
pież spotkał się z prezydentami sied-
miu krajów: Litwy, Ukrainy, Słowa-
cji, Czech, Węgier, Niemiec i Polski. 
Spotkanie to nazwano II Zjazdem 
Gnieźnieńskim. Podczas tej piel-
grzymki Jan Paweł II mógł także od-
począć w polskich Tatrach. Kanoni-
zował królową Jadwigę i Jana z Du-
kli, beatyfikował s. Marię Bernardy-
nę Jabłońską i s. Marię Karłowską.

Fragment homilii wygłoszonej 
we Wrocławiu 1 czerwca 1997 
roku:

„Oto Chrystus przyszedł na świat, 
aby obdarzyć człowieka życiem Bo-
żym. Nie tylko głosił Dobrą Nowi-
nę, ale także ustanowił Eucharystię, 
która ma do końca czasów uobecniać 
Jego odkupieńcze misterium. A wy-
brał jako środek wyrazu elementy 
natury – chleb i wino, pokarm i na-
pój, które człowiek musi spożywać, 
ażeby utrzymać się przy życiu. Eu-
charystia jest właśnie takim pokar-
mem i napojem. Ten pokarm zawie-
ra w sobie całą moc Chrystusowego 
odkupienia. 

Człowiek, ażeby żyć, potrzebuje 
pokarmu i napoju. Człowiek, ażeby 
osiągnąć życie wieczne, potrzebu-
je Eucharystii. Jest to pokarm oraz 
napój, który przemienia życie czło-
wieka i otwiera przed nim horyzont 
życia wiecznego. Spożywając Ciało 
i Krew Chrystusa, człowiek już tu, 
na ziemi, nosi w sobie zalążek życia 
wiecznego, gdyż Eucharystia jest sa-
kramentem życia w Bogu”. 

VII pielgrzymka
TERMIN: 5–17 czerwca 1999 r.
HASŁO: „Bóg jest miłością” 
TRASA: Gdańsk – Pelplin – El-
bląg – Licheń – Bydgoszcz – Toruń 
– Licheń – Ełk – Wigry – Siedl-
ce – Drohiczyn – Warszawa – San-
domierz – Zamość – Radzymin 
– Warszawa – Łowicz – Sosno-
wiec – Kraków – Stary Sącz – Wa-
dowice – Kraków – Gliwice – Kra-
ków–Balice

W czasie siódmej pielgrzym-
ki Ojciec Święty odwiedził aż 21 
miejscowości. Wiodącym tema-
tem papieskich przemówień było 
Osiem Błogosławieństw. Podczas 
tej pielgrzymki Jan Paweł II po raz 
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pierwszy pojawił się w polskim 
parlamencie. Podczas kanoniza-
cji księżnej Kingi w Starym Sączu, 
Papież ku zaskoczeniu wszystkich, 
bezbłędnie wymieniał trasy i szczy-
ty okalające Stary Sącz. Natomiast 
na Rynku w Wadowicach dokładnie 
odtworzył drogie i znajome miej-
sca z czasów dzieciństwa. Podczas 
tej pielgrzymki było wiele wzru-
szających i wymownych momen-
tów. Papież poświęcił pomnik Ar-
mii Krajowej nieopodal Parlamen-
tu w Warszawie, modlił się na war-
szawskim Umschlagplatzu, skąd 
odchodziły transporty Żydów oraz 
pod Pomnikiem Poległych i Pomor-
dowanych na Wschodzie za Pola-
ków poległych na nieludzkiej zie-
mi. Odwiedził również cmentarz 
ofiar wojny polsko–bolszewickiej 
1920 r. w Radzyminie. 

Podczas tej pielgrzymki Papież 
beatyfikował 108 Polaków – męczen-
ników z okresu II wojny światowej. 
Podkreślał rolę Kościoła w przemia-
nach ustrojowych w Polsce oraz zna-
czenie wartości etycznych w pań-
stwie demokratycznym. Niezapla-
nowanym wcześniej punktem pa-
pieskiej pielgrzymki były odwiedzi-
ny w domu państwa Bożeny i Sta-
nisława Milewskich – mieszkańców 
wsi Leszczewo.

Fragment homilii wygłoszonej 
w Wadowicach 16 czerwca 1999 
roku:

„Po synowsku całuję próg domu 
rodzinnego, wyrażając wdzięczność 
Opatrzności Bożej za dar życia prze-
kazany mi przez moich Rodziców, za 
ciepło rodzinnego gniazda, za miłość 
moich najbliższych, która dawała po-
czucie bezpieczeństwa i mocy, nawet 
wtedy, gdy przychodziło zetknąć się 
z doświadczeniem śmierci i truda-
mi codziennego życia w niespokoj-
nych czasach.

Z czcią całuję też próg domu 
Bożego – wadowickiej fary, a w niej 
chrzcielnicę, przy której zostałem 
wszczepiony w Chrystusa i przyjęty 
do wspólnoty Kościoła. W tej świą-
tyni przystąpiłem do pierwszej spo-
wiedzi i komunii św. Tu byłem mi-
nistrantem. Tu dziękowałem Bogu 
za dar kapłaństwa i – już jako ar-
cybiskup krakowski – tu przeży-
wałem swój srebrny jubileusz ka-
płański. Ile dobra, ile łask wynio-
słem z tej świątyni i z tej parafial-
nej wspólnoty, wie jedynie Ten, 
który jest Dawcą wszelkich łask. 
Jemu też, Bogu w Trójcy Jedyne-
mu, oddaję dziś chwałę na progu 
tego kościoła.

W końcu, jak za dawnych lat 
kieruję swe kroki do świętokrzy-
skiej kaplicy, aby na nowo spojrzeć 
w oblicze Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Jej wadowickim Obra-
zie. Czynię to z tym większą rado-
ścią, że dane mi jest dzisiaj ozdobić 
ten wizerunek koronami na znak 
naszej miłości ku Matce Zbawi-
ciela. A jest to znak tym bardziej 

wymowny, że – jak wiem – koro-
ny te zostały wykonane z waszych 
darów, często bardzo cennych da-
rów, niosących w sobie szczególną 
treść wspomnień, ludzkich losów, 
przeżyć czy też najszlachetniej-
szych uczuć rodzinnych, małżeń-
skich i narzeczeńskich. A do tych 
materialnych darów dołączyliście 
wielki dar ducha – modlitwę odda-
nia Matce Chrystusa nawiedzającej 
wasze domy. Bądźcie pewni, że wa-
sza gorąca miłość dla Maryi nigdy 
nie pozostaje bez odpowiedzi. Wła-
śnie ta wzajemna więź miłości jest 
niejako nośnikiem łask i rękojmią 
nieustającej pomocy, jaką za spra-
wą Maryi otrzymujemy od Jej Bo-
skiego Syna”.

VIII pielgrzymka
TERMIN: 16–19 sierpnia 2002 r.
HASŁO: „Bóg bogaty w miło-
sierdzie”
TRASA: Kalwaria Zebrzydowska 
– Kraków–Łagiewniki

Podczas ostatniej wizyty w Oj-
czyźnie Jan Paweł II poświęcił Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia w Ła-
giewnikach. Odwiedził także Kal-
warię Zebrzydowską, obchodzącą 
400–lecie istnienia. W Krakowie Oj-
ciec Święty beatyfikował abp. Zyg-
munta Szczęsnego Felińskiego, ks. 
Jana Balickiego, o. Jana Beyzyma SJ 
oraz s. Sancję Szymkowiak.

Fragment homilii wygłoszonej 
w Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 
roku:

„Gorąco wierzę, że ta nowa świą-
tynia pozostanie na zawsze miej-
scem, w którym ludzie będą stawać 
przed Bogiem w Duchu i w praw-
dzie. Będą przychodzić tu z ufnością, 
jaka towarzyszy każdemu, kto z po-
korą otwiera swe serce na działanie 

miłosiernej miłości Boga – tej miło-
ści, której największy grzech nie zdo-
ła przezwyciężyć. Tu w ogniu Bo-
żej miłości ludzkie serca pałać będą 
pragnieniem nawrócenia, a każdy, 
kto szuka nadziei, znajdzie ukoje-
nie. (…)

Jak bardzo dzisiejszy świat potrze-
buje Bożego miłosierdzia! Na wszyst-
kich kontynentach z głębin ludzkiego 

cierpienia zdaje się wznosić wołanie 
o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje 
nienawiść i chęć odwetu, gdzie woj-
na przynosi ból i śmierć niewinnych, 
potrzeba łaski miłosierdzia, które koi 
ludzkie umysły i serca, i rodzi po-
kój. Gdzie brak szacunku dla życia 
i godności człowieka, potrzeba miło-
siernej miłości Boga, w której świetle 
odsłania się niewypowiedziana war-
tość każdego ludzkiego istnienia. Po-
trzeba miłosierdzia, aby wszelka nie-
sprawiedliwość na świecie znalazła 
kres w blasku prawdy. 

Dlatego dziś w tym sanktuarium 
chcę dokonać uroczystego aktu za-
wierzenia świata Bożemu miłosier-
dziu. Czynię to z gorącym pragnie-
niem, aby orędzie o miłosiernej mi-
łości Boga, które tu zostało ogłoszo-
ne przez pośrednictwo św. Faustyny, 
dotarło do wszystkich mieszkańców 
ziemi i napełniało ich serca nadzieją”.

* * *
Każde spotkanie z Papieżem 

– osobiste lub za pośrednictwem 
środków masowego przekazu – było 
dla Polaków szansą odkrycia piękna 
chrześcijańskiej wizji człowieka, bu-
dowania i pogłębiania więzi małżeń-
skiej. Nie możemy zatem zaprzepa-
ścić szansy wypełniania słów, które 
sam Chrystus kierował do nas przez 
następcę św. Piotra – Papieża Pola-
ka, Świętego Jana Pawła II.

DOMINIKA MAZUREK

Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny
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N
ie dawno sięgnąłem do li-
stu Świętego Jana Paw-
ła II skierowanego do lu-
dzi młodych z całego świa-
ta. Papież zwrócił uwa-

gę w nim, że „młodość jest szcze-
gólnym bogactwem, które okazu-
je się w pytaniach. Człowiek stawia 
je na przestrzeni całego życia – jed-
nakże w młodości narzucają się one 
w sposób szczególnie intensywny 
(…). Te pytania świadczą o dyna-
mice rozwoju ludzkiej osobowości, 
która właściwa jest do Waszego wie-
ku (…). Odpowiedź na nie może być 
pośpieszna ani powierzchowna. Musi 
posiadać właściwy sobie ciężar gatun-
kowy. Chodzi tu o odpowiedź, któ-
ra dotyczy całego życia, która zamy-
ka w sobie całokształt ludzkiej egzy-
stencji” (Jan Paweł II, List do mło-
dych całego świata Parati semper, w: 
Ojciec Święty Jan Paweł II, Do mło-
dych, Kraków 2000, s. 31–32).

Kiedy słuchamy dzisiejszej Ewan-
gelii, również jesteśmy świadkami py-
tania stawianego Jezusowi: „Nauczy-
cielu, co mam czynić by osiągnąć ży-
cie wieczne?”. Jezus z wielkim sza-
cunkiem odpowiada swojemu roz-
mówcy na dosyć trudny problem. 
Próbuje dać wystarczającą odpowiedź 
i nie udziela jej w sposób pospieszny 
i powierzchowny, ale znajduje czas 
dla tego, który zmaga się z poważ-
nymi trudnościami. Nauczyciel z Na-
zaretu wykazuje się darem mądrości, 
o której dziś czytaliśmy, a nawiązując 
do liturgicznego psalmu, chce nas na-
sycić swoją łaską, abyśmy mogli ra-
dować się i cieszyć, gdyż Jego dobroć 
będzie nad nami (por. Ps 90). Moż-
na śmiało powiedzieć, że słuchacz Je-
zusa został potraktowany z wielkim 
szacunkiem i godnością. Tak działa 
Bóg. On nigdy nie przechodzi obojęt-
nie wobec ludzi, którzy stawiają tego 
typu pytania. Jezus wyraźnie podkre-
śla, że u Boga wszystko jest możliwe. 

Być może mieliście takie doświad-
czenie spotkań z różnymi ludźmi, 
którym zadawaliście różne, czasami 
nawet bardzo trudne pytania. Przypo-
mnijcie sobie takie sytuacje i to jak się 
czuliście, gdy nie uzyskaliście właści-
wej odpowiedzi. Pewnie towarzyszy-
ło wam doświadczenie pustki i nie-
pokoju serca. Myślę, że wielu z was 
przeżyło takie chwile. Być może były 
też takie momenty, gdy Pan Bóg po-
dał wam pomocną dłoń w trudnym 
czasie zadawania kłopotliwych pytań.

Pamiętam, gdy kiedyś w czasie 
ewangelizacji na Przystanku Wood-
stock rozmawiałem z młodym czło-
wiekiem, który powiedział do mnie, 
że jego życie przez wiele lat było pu-
ste i nie miało celu. W domu, w szko-
le, a nawet na studiach próbował roz-
mawiać z wieloma osobami, od któ-
rych oczekiwał odpowiedzi na nur-
tujące go pytania i problemy. Jed-
nak nikt nie potrafił mu pomóc. Taka 
pustka egzystencjalna i brak sensu ży-
cia doprowadziły go do tego, że po-
padł w różne uzależnienia i odszedł 
od Boga oraz prawdziwych wartości. 

Jednak był taki moment w życiu, gdy 
właśnie na jednym z koncertów roc-
kowych podeszli do niego ludzie, 
którzy podzielili się z nim swoją wia-
rą i świadectwem życia oraz, czyta-
jąc słowo Boże, pokazali mu, że jest 
Ktoś, na kim można zawsze pole-
gać i od Niego można zawsze uzy-
skać odpowiedzi na nurtujące proble-
my oraz pytania. Tą Osobą jest Jezus 
Chrystus. „Na Nim zawsze możesz 
polegać” – mówili z przekonaniem. 
„On Cię nigdy nie zostawi, wystar-
czy, że całkowicie oddasz Mu swoje 
życie” – powtarzali. Młody chłopak, 
z którym rozmawiałem, powiedział 
mi, że wówczas zaryzykował i popro-
sił o modlitwę wstawienniczą. 

Po niej doświadczył prawdziwego 
pokoju serca i radości. Młodzi ludzie, 
modląc się nad nim, zaśpiewali też 
pieśń, która towarzyszyła młodzieży 
w czasie spotkań z Ojcem Świętym 
Janem Pawłem II: „Nie bój się, wy-
płyń na głębię, jest przy Tobie Chry-
stus”. „Gdybym wówczas nie zawie-
rzył Bogu, nie wiem jak, wyglądało-
by dalej moje życie, proszę księdza” 
– powiedział do mnie mój rozmów-
ca. „To słowa „nie bój się” pozwoliły 
mi na nowo uwierzyć w Boga i pójść 
za Nim pomimo tego, że się w życiu 
mocno zagubiłem i byłem przywiąza-
ny do innych wartości. Działo się tak, 
gdyż wychowywałem się w domu bez 
ojca i nie miał kto mi przekazać praw-
dziwych zasad, na których mógłbym 
oprzeć swoje życie”.

Młody chłopak zrozumiał, że bez 
Jezusa nie da się iść przez życie i ni-
gdy nie jest za późno, by do Nie-
go wrócić. Inna była jednak postawa 
naszego ewangelicznego bohatera. 
On odszedł zasmucony po rozmowie 
z Jezusem, gdyż był za bardzo przy-
wiązany do tego, co materialne i nie 
potrafił całkowicie powierzyć swoje-
go życia Bogu. Wielu ludzi młodych 
zadaje sobie dziś pytanie o to, w któ-
rą stronę pójść i jaki obrać życiowy 
kierunek. Wiemy jednak, że nie jest 

im łatwo z wyborami życiowych de-
cyzji i odkładają je na później, nie po-
dejmując ryzyka i często zapomina-
jąc o tym, że z Bogiem wszystko jest 
możliwe. Dzieje się często tak, gdyż 
nie mają właściwych wzorców w swo-
ich rodzinach i brakuje im właściwych 
autorytetów, które często są zastępo-
wane różnymi idolami. Gdzie zatem 
szukać inspiracji do podejmowania 
właściwych decyzji i kogo słuchać, by 
mieć podpowiedź, jak właściwie wy-
korzystać swoje życie?

Dobrze się składa, że dziś po raz 
kolejny w całej naszej ojczyźnie prze-
żywamy Dzień Papieski. Wiemy do-
brze, że św. Jan Paweł II był dla wie-
lu młodych ludzi „Nauczycielem do-
brym”, który zawsze podpowiadał, 
na kim trzeba opierać swoje życie 
i jaki obrać kierunek, by się nie pogu-
bić. Gdy spotykał się z młodymi całe-
go świata, stawał przed nimi, jak do-
świadczony ojciec, przy którym pomi-
mo różnicy wieku ludzie młodzi czu-
li się bezpiecznie. Można śmiało po-
wiedzieć, że w czasie spotkań z nim 
doświadczaliśmy prawdziwego pro-
mieniowania ojcostwa. On dziś także 
przemawia do nas i jego słowa są za-
wsze żywe i aktualne. Święty Jan Pa-
weł II, jako doświadczony ojciec, sta-
wiał nam wymagania, które również 
dzisiaj nie tracą na wartości. 

Warto przypomnieć, że słowa za-
pisane przez niego w dramacie pt.: 
Promieniowanie ojcostwa mogą być 
także dla was ludzi młodych inspira-
cją do podejmowania ważnych decy-
zji. Papież podpowiadał, że: „trzeba 
wejść w promieniowanie ojcostwa, 
w nim dopiero wszystko staje się 
rzeczywistością pełną”. Ojciec Świę-
ty wiedział, że „wszyscy są w dro-
dze. Droga ich prowadzi od biegu-
na samotności do bieguna miłości” 
i dlatego zapisał krótkie słowa, któ-
re mogą być piękną modlitwą, aktu-
alną także dla ludzi młodych rów-
nież dzisiaj: „Ojcze, bądź moją Dro-
gą, bądź Źródłem!” (por. K. Wojtyła, 

Promieniowanie ojcostwa, w: tenże, 
„Poezje i dramaty”, Kraków 1999, 
tamże, s. 265, 286). 

To tylko zaledwie kilka zdań za-
pisanych przez wielkiego Polaka 
– Świętego Jana Pawła II. Jednak 
te słowa i dzień, który przeżywamy, 
może być dla was, młodzi przyjaciele, 
inspiracją do poszukania takich tek-
stów papieża, które pomogą wam od-
powiedzieć na ewangeliczne pytanie: 

„Co mam czynić i jakich dokonywać 
wyborów, by być człowiekiem szczę-
śliwym?”. Na koniec jednak 
pozwólcie, że przypomnę słowa obec-
nego papieża Franciszka, który kon-
tynuuje na Stolicy Piotrowej misję 
Świętego Jana Pawła II. 

Te zdania mogą być także dla was, 
ludzi młodych, inspiracją do tego, by, 
czytając dzisiejszą Ewangelię i słu-
chając papieskich tekstów, obrać wła-
ściwy kierunek w życiu. 

„Ewangelia zachęca nas do roz-
poznania prawdy naszego serca, aby 
zobaczyć w czym upatrujemy bez-
pieczeństwo naszego życia. Zwykle 
bogacz czuje się pewnie dzięki swo-
im bogactwom i sądzi, że gdy są one 
zagrożone, rozpada się sens jego ży-
cia na ziemi (...). Bogactwa nic tobie 
nie zapewniają. Co więcej: gdy serce 
czuje się bogate, jest tak bardzo za-
dowolone z siebie, że nie ma w nim 
miejsca na Słowo Boże, na to, by ko-
chać braci ani cieszyć się najważniej-
szymi rzeczami w życiu. Przez to je-
steśmy pozbawieni najwspanialszych 
dóbr. Dlatego Jezus nazywa błogo-
sławionymi ubogich w duchu, którzy 
mają serce ubogie, do których może 
wejść Pan ze swoją nieustanną nowo-
ścią” (Franciszek, Adhortacja apostol-
ska Gaudete et exultate o powołaniu 
do świętości w świecie współczesnym, 
Wrocław 2018, s. 42-43.).  

KS. DR RADOSŁAW KACPRZAK, RADOM

www.dzielo.pl
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14 paździer-
nika br. 
w Wa-
t y k a n i e , 
p o d c z a s 

obrad Synodu o młodzieży, 
odbędzie się kanonizacja pa-
pieża Pawła VI. 

6 marca br. papież Fran-
ciszek zatwierdził 13 dekre-
tów, z których dwa uznawały 
cuda, przypisywane wstawien-
nictwu bł. Pawła VI i bł. Oska-
ra Arnulfa Romero. Otwo-
rzyło to drogę do oficjalne-
go ogłoszenia ich świętości. 
Franciszek postanowił jed-
nocześnie kanonizować pa-
pieża Pawła VI i arcybiskupa 
San Salvadoru, gdyż obaj do-
brze się znali, współpracowa-
li ze sobą i darzyli się szacun-
kiem. Abp Romero wspominał 
papieża z podziwem, mówiąc, 
że spotkał w nim swego ojca 
i ojca jego narodu. Wspól-
na kanonizacja będzie donio-
słym wydarzeniem dla Ko-
ścioła w Ameryce Łacińskiej, 
gdzie mieszka prawie połowa 
katolików świata.

Przed wyborem na Stolicę 
Piotrową 

Giovanni Battista En-
rico Antonio Maria Monti-
ni – późniejszy papież Pa-
weł VI – urodził się 26 wrze-
śnia 1897 w małym miastecz-
ku Concesio we Włoszech. 
W 1916 r. zdał maturę w gim-
nazjum Arnoldo di Brescia, 
a następnie studiował w se-
minarium w Brescii. 29 maja 
1920 r. przyjął święcenia ka-
płańskie. Wkrótce przeniósł 
się do Rzymu, gdzie studio-
wał filozofię i prawo kano-
niczne na Papieskim Uniwer-
sytecie Gregoriańskim, litera-
turę na Sapienzy oraz dyplo-
mację w Kościelnej Akade-
mii Szlacheckiej. Był poliglo-
tą, znał język francuski, hisz-
pański, niemiecki i angielski, 
a także grekę. 

W czasie studiów praco-
wał jako duszpasterz. W 1923 
podjął pracę w dyplomacji wa-
tykańskiej, był m.in. sekreta-
rzem abp. Lorenzo Laurie-
go – nuncjusza apostolskie-
go w Polsce. W naszej ojczyź-
nie spędził niespełna pół roku, 
odwiedził Jasną Górę, Kra-
ków, Gniezno i Poznań. Uczył 
się również języka polskiego. 
Z przechadzek po Krakow-
skim Przedmieściu zapamię-
tał figurę Chrystusa niosące-
go krzyż sprzed kościoła pw. 
Świętego Krzyża, co uznał za 
znak nadziei dla odrodzo-
nej Polski. Niestety, częste 
przeziębienia spowodowa-
ne naszym dość chłodnym 

klimatem sprawiły, że Paweł 
VI musiał wrócić do Włoch. 
W Watykanie został urzędni-
kiem Sekretariatu Stanu. Był 
jednym z najbliższych współ-
pracowników kard. Eugenia 
Pacellego – późniejszego pa-
pieża Piusa XII. 

W 1954 r. Montini przyjął 
sakrę biskupią. Jako biskup od-
wiedzał zakłady pracy, powo-
ływał nowe parafie, inne wizy-
tował, był inicjatorem budowy 
nowych kościołów. Wspierał 
również robotników, podkre-
ślając znaczenie sprawiedliwo-
ści społecznej. Popierał rozwój 
prasy katolickiej.

Następca Piusa XII, Jan 
XXIII mianował go kardyna-
łem w 1958 r. Ówczesny pa-
pież i kardynał Montini współ-
pracowali w okresie przygo-
towań do Soboru Watykań-
skiego II oraz podczas pierw-
szej sesji Soboru. Montini zo-
stał mianowany członkiem 

Kongregacji Konsystorialnej, 
Kongregacji Nadzwyczajnych 
Spraw Kościoła oraz Kongre-
gacji ds. Seminariów i Uni-
wersytetów.

Po śmierci Jana XXIII 
kard. Montini już po dwóch 
dniach konklawe (21 czerwca 
1963 r.) został jego następcą. 
Przyjął imię Pawła VI. Nowy 
papież zapowiedział, że zamie-
rza kontynuować dzieło Jana 
XXIII – Sobór Watykański II. 

Papież Soboru 
Pontyfikat Pawła VI trwał 

15 lat (od 21 czerwca 1963 
do 6 sierpnia 1978). Papież 
wznowił obrady Soboru Wa-
tykańskiego II i przewodni-
czył jego pracom, a następ-
nie podjął niezwykle trud-
ne i delikatne zadanie wcie-
lania w życie jego postano-
wień. Z jednej strony istniał 
opór, głównie ze strony star-
szych hierarchów i katolików 

świeckich, obawiających się, 
że zbyt szybkie wprowadzanie 
zmian, np. języków narodo-
wych w liturgii, może dopro-
wadzić do zamętu wśród wier-
nych i osłabi wiarę. Z dru-
giej strony papież musiał ha-
mować tych, którzy od razu 
chcieli wprowadzać zmiany 
soborowe, bez odpowiednie-
go przygotowania duchowień-
stwa i wiernych.

Pontyfikat Pawła VI przy-
padł na bardzo trudny okres 
w dziejach Kościoła XX wie-
ku. Toczyła się wówczas wojna 
w Wietnamie, doszło do inter-
wencji zbrojnej państw Ukła-
du Warszawskiego w Cze-
chosłowacji, wybuchały licz-
ne wojny i konflikty w Afry-
ce i Ameryce Łacińskiej. Dla-
tego, jako pierwszy następ-
ca św. Piotra, papież Paweł 
VI zaczął jeździć po świe-
cie, odwiedzając wszystkie 
kontynenty i głosząc Dobrą 

Nowinę. Najpierw odwiedził 
Ziemię Świętą (1964 r.). Na-
stępne podróże odbył do In-
dii, USA, Portugalii, Turcji, 
Kolumbii, Szwajcarii i Ugan-
dy. Był również na Filipinach, 
w Australii, Indonezji, Hong-
kongu i w Cejlonie.

Ojciec Święty wprowadził 
też ważne reformy, m.in. za-
rządził, aby wszyscy biskupi 
po osiągnięciu 75. roku ży-
cia składali dymisję. Wydał 
też rozporządzenie, aby kar-
dynałowie po skończeniu 80 
lat nie uczestniczyli w kon-
klawe i nie pełnili stanowisk 
w Kurii Rzymskiej. Ustalił 
również, że kardynałów wy-
bierających nowego Bisku-
pa Rzymu nie może być wię-
cej niż 120. Ważną inicjaty-
wą papieża było ustanowie-
nie w 1967 r. Światowego 
Dnia Pokoju, obchodzonego 
od 1968 r. w dniu 1 stycznia.

Paweł VI pozostawił po so-
bie wiele ważnych dokumen-
tów, m.in. encyklikę Huma-
nae vitae z 1968 r. na temat 
miłości małżonków i odpo-
wiedzialnej prokreacji, niero-
zerwalności małżeństwa oraz 
jednoczącej i prokreacyjnej 
rangi aktu małżeńskiego. Do-
kument stwierdza zdecydowa-
nie, że „każdy akt małżeński 
musi być otwarty na przeka-
zywanie życia”. Bardzo waż-
ną rolę w powstaniu encykliki 
odegrał ówczesny arcybiskup 
metropolita krakowski Ka-
rol Wojtyła, który tę tematykę 

poruszył wcześniej w swojej 
książce pt. Miłość i odpowie-
dzialność.

Paweł VI zmarł 6 sierp-
nia 1978 r., w święto Prze-
mienienia Pańskiego. Miał 81 
lat. Wiadomość o jego śmier-
ci była zaskoczeniem i wstrzą-
sem dla całego Kościoła 
i świata, gdyż w odróżnieniu 
od swych poprzedników Piu-
sa XII i Jana XXIII, Paweł VI 
do końca był aktywny i spoty-
kał się z wiernymi.

Związki z Polską
Po wspomnianej półrocz-

nej wizycie w Polsce, zawsze 
pamiętał o naszym kraju. Gdy 
w 1966 r. trwały obchody 
milenijne, pragnął tu przybyć 
jako Następca Świętego Pio-
tra, aby na Boże Narodze-
nie odprawić milenijną Mszę 
św. na Jasnej Górze. Miał 
już nawet przygotowaną zło-
tą różę dla Madonny Jasno-
górskiej (przywiózł ją 40 lat 
później Benedykt XVI). Jed-
nak ówczesne władze nie wy-
raziły zgody. Paweł VI bar-
dzo to przeżył, ponieważ nie 
mógł spełnić życzeń i pra-
gnień większości Polaków. 
Papież nie mógł też uczestni-
czyć w uroczystościach mile-
nijnych 3 maja 1966 r. na Ja-
snej Górze. O nieobecności 
Ojca Świętego przypominał 
fotel z jego fotografią, herbem 
i biało–żółtą wiązanką kwia-
tów. Tego samego dnia Pa-
weł VI w Bazylice św. Piotra 

Kanonizacja Pawła VI

ZD
JĘ

C
IA

: W
IK

IM
ED

IA
 C

O
M

M
O

N
S



11SZLAK WIARY www.szlakwiary.pl

 

 

www.olivocap.pl olivocap

Dbaj
o słuch i głos

Olivocap® Spray 
do usuwania woskowiny usznej
to preparat rozpuszczający, usuwający woskowinę 
uszną  zapobiegający jej nadprodukcji 
- rekomendowany u osób z nawracającymi
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Olivocap® Gardło
to naturalny spray z Wit. A+E nawilżający 
wysuszoną śluzówkę gardła - rekomendowany 
przy infekcjach, chrypkach, radioterapiach, 
refluksach i u osób pracujących głosem.

przewodniczył Mszy św. w in-
tencji naszej Ojczyzny. W pło-
miennym kazaniu oddał hołd 
katolickiej Polsce. Powiedział 
wówczas: „Zegar wieków, 
milczący poprzez liczne i dłu-
gie okresy, tak, iż mógł cza-
sem podawać w wątpliwość 
swoją wierną ciągłość, prze-
budził się dzisiaj i bije dokład-
nie i doniośle swój dzwon: je-
den, dwa, trzy... dziesięć wie-
ków! Polsko, któraż to bije go-
dzina twojego życia? Godzina 
tysiąclecia! Wstrząsający jest 
ten głos, który niesie pomnik 
ojczysty, pogłębia w sposób 
tajemniczy – każda mogiła!

Jest to głos, który woła: 
Polska żyje! Głos, który śpie-
wa: Polska jest zjednoczo-
na! Głos, który płacze: Pol-
ska cierpi! Głos, który się mo-
dli: Polska jest katolicka! Głos 
to wielkich, głos bohaterów, 
głos artystów, głos młodych, 
głos prostaczków, głos świę-
tych! Głos ten urasta w chór.

Cały Naród woła jed-
nomyślnie. Słuchajcie, słu-
chajcie, to Naród powtarza: 
«Niech będzie pochwalo-
ny Jezus Chrystus! Na wieki 
wieków!»”.

Ostatnie dwa zdania Oj-
ciec Święty wygłosił po pol-
sku. Można było odnieść wra-
żenie, że Paweł VI jak tyl-
ko mógł, starał się nie tylko 
uczcić fundamentalne wyda-
rzenie w naszej historii, ale też 

chciał wynagrodzić Polakom 
krzywdy, upokorzenia i przy-
krości, których doświadczyli 
w czasie Millennium ze strony 
władzy komunistycznej. 

Warto też pamiętać, że Pa-
weł VI beatyfikował dwoje na-
szych rodaków: o. Maksymi-
liana Kolbego (w 1971 r.) i s. 
Marię Teresę Ledóchowską 
(w 1975 r.).

Proces beatyfikacyjny
11 maja 1993 roku Jan Pa-

weł II otworzył proces beaty-
fikacyjny Pawła VI. Faza die-
cezjalna procesu beatyfikacyj-
nego zakończyła się 18 marca 
1999. 20 grudnia 2012 r. Be-
nedykt XVI promulgował de-
kret o heroiczności cnót Pawła 
VI. 6 maja 2014 roku komisja 
Kongregacji Spraw Kanoniza-
cyjnych zaaprobowała cud za 
wstawiennictwem Pawła VI. 
U młodej kobiety w ciąży leka-
rze stwierdzili poważne pro-
blemy z dzieckiem i ze wzglę-
du na skutki dla mózgu, jakie 
w takich wypadkach występu-
ją, zaproponowali jej aborcję. 
Matka się nie zgodziła i posta-
nowiła urodzić dziecko, ufa-
jąc przy tym wstawiennictwu 
Pawła VI. Dziecko urodzi-
ło się zdrowe. Z ujawnieniem 
cudu czekano kilkanaście lat, 
do czasu aż dziecko podro-
śnie, aby ostatecznie stwier-
dzić brak jakichkolwiek na-
stępstw problemów z okresu 

ciąży i tym samym móc po-
twierdzić cudowne uzdro-
wienie. 

10 maja 2014 r. papież 
Franciszek podpisał dekret 
o beatyfikacji Pawła VI. 19 
października 2014, w dniu 
zakończenia III Nadzwyczaj-
nego Zgromadzenia Synodu 
Biskupów poświęconego ro-
dzinie, papież Franciszek do-
konał uroczystej beatyfikacji 
Pawła VI podczas Mszy świę-
tej na Placu Świętego Piotra. 
Podczas tej uroczystości obec-
ny był papież–senior Benedykt 
XVI, który jest jednym z żyją-
cych kardynałów, kreowanych 
przez Pawła VI.

Kongregacja ds. Kultu Bo-
żego i Dyscypliny Sakramen-
tów ogłosiła, że dniem wspo-
mnienia liturgicznego bł. Pawła 
VI będzie 26 września – dzień 
urodzin błogosławionego. 

Wkrótce święty 
6 lutego 2018 r. komi-

sja kardynałów i biskupów 
w Kongregacji Spraw Kano-
nizacyjnych zaaprobowała cud 
kanonizacyjny za wstawien-
nictwem Pawła VI. Chodzi 
o ocalenie życia dziewczynki 
w łonie matki w piątym mie-
siącu ciąży. Była to trudna cią-
ża z powodu przedwczesnego 
pęknięcia pęcherza płodowe-
go, co zagrażało życiu dziec-
ka. Mieszkająca w prowin-
cji Werona matka pojechała 

do sanktuarium Matki Bożej 
Łaskawej w Brescii, by po-
modlić się za wstawiennic-
twem pochodzącego stamtąd 
bł. Pawła VI. Wiedziała bo-
wiem, że cud uznany do be-
atyfikacji papieża miał rów-
nież związek z trudną ciążą. 
25 grudnia 2014 roku uro-
dziła się zdrowa dziewczynka.

6 marca 2018 roku papież 
Franciszek zatwierdził dekret 
o cudzie. 19 maja 2018 r. 
podczas konsystorza wyzna-
czył dzień 14 października br., 
jako datę wyniesienia Pawła 
VI do chwały świętych.

Papież Franciszek darzy 
wielkim szacunkiem bł. Paw-
ła VI i wielokrotnie cytował 
go w swoich wystąpieniach. 
W homilii w czasie Mszy be-
atyfikacyjnej podkreślił, że jego 
poprzednik „potrafił kierować 
z dalekowzroczną mądro-
ścią – a czasem w samotno-
ści – sterem łodzi Piotrowej, 
nigdy nie tracąc radości i uf-
ności w Panu”. „W odniesie-
niu do tego wielkiego Papie-
ża, odważnego chrześcijani-
na, niestrudzonego apostoła, 
przed Bogiem możemy dziś 
tylko wypowiedzieć słowo tak 
proste, a jednocześnie szcze-
re i ważne: dziękuję! Dzięku-
jemy nasz drogi i umiłowany 
papieżu Pawle VI! Dziękujemy 
za Twoje pokorne i prorocze 
świadectwo miłości do Chry-
stusa i Jego Kościoła!” – mó-
wił wówczas Franciszek.

Paweł VI będzie trzecim 
papieżem – po Janie XXIII 
i Janie Pawle II – kanonizo-
wanym w XXI wieku.

Warto przypomnieć, że 27 
kwietnia 2014 w Watyka-
nie na Placu Świętego Piotra 
odbyła się kanonizacja Jana 
XXIII i Jana Pawła II, pod-
czas której dwaj błogosławie-
ni papieże zostali ogłoszony-
mi świętymi Kościoła katolic-
kiego. Uroczystościom prze-
wodniczył papież Franciszek, 
wśród celebransów obecny był 
także emerytowany papież Be-
nedykt XVI.

Po trzykrotnym przedsta-
wieniu Franciszkowi prośby 
o wpisanie obu papieży w po-
czet świętych ogłosił on uro-
czyście Jana XXIII i Jana Paw-
ła II świętymi.

„Na chwałę Trójcy Przenaj-
świętszej, dla wywyższenia ka-
tolickiej wiary i wzrostu chrze-
ścijańskiego życia, na mocy 
władzy naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła, a także Na-
szej, po uprzednim dojrzałym 
namyśle, po licznych prośbach 
o pomoc Bożą i po wysłucha-
niu opinii naszych Braci w bi-
skupstwie orzekamy i ogła-
szamy świętymi błogosławio-
nych Jana XXIII i Jana Paw-
ła II i wpisujemy ich w poczet 
świętych i polecamy, aby w ca-
łym Kościele byli oni czczeni 
z oddaniem pośród świętych. 
W Imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego” – powiedział papież 
Franciszek. 

KINGA KACZMAREK
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B
ył prymasem w naj-
trudniejszym dla 
polskiego Kościoła 
czasie. Od początku 
swojej posługi kar-

dynał Stefan Wyszyński mu-
siał stawić czoło niechętne-
mu stosunkowi władz komu-
nistycznych. Jego życie i dzia-
łalność to wielka manifestacja 
siły ludzkiego ducha i nieza-
chwianej wiary. Autorytet dla 
wielu Polaków, mąż stanu, po-
lityk. Ale przede wszystkim 
człowiek, który całe swoje ży-
cie oddał Bogu i Kościołowi. 

Życiorys
Stefan Wyszyński uro-

dził się 3 sierpnia 1901 r. 
w miejscowości Zuzela nad 
Bugiem. Mając 19 lat wstą-
pił do Wyższego Seminarium 
Duchownego we Włocław-
ku. 3 sierpnia 1924 r. z rąk 
biskupa Wojciecha Owczar-
ka przyjął święcenia kapłań-
skie. Przez kolejne cztery lata 
kontynuował naukę na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lu-
belskim. W 1929 r. uzyskał 
doktorat na podstawie roz-
prawy „Prawa rodziny, Ko-
ścioła i państwa do szkoły”. 
Rok później został profe-
sorem prawa kanonicznego 
i socjologii w Wyższym Se-
minarium Duchownym we 
Włocławku. Działał też w re-
dakcji „Ateneum Kapłańskie-
go”, a także na Uniwersyte-
cie Robotniczym i w solida-
cji mariańskiej. 

Podczas Powstania War-
szawskiego był kapelanem 
zgrupowania AK „Kam-
pinos”. Po wojnie wrócił 
do Włocławka, gdzie zaanga-
żował się w prace nad ponow-
nym otwarciem seminarium. 
W 1945 r. został jego rekto-
rem, a także redaktorem cza-
sopisma „Ład Boży”. W 1946 
r. papież Pius XII mianował 
go biskupem ordynariuszem 
diecezji lubelskiej. Sakrę bi-
skupią przyjął na Jasnej Gó-
rze 12 maja 1946 r., jako de-
wizę przyjmując hasło: Soli 
Deo (Jedynemu Bogu). Dwa 
lata później, po śmierci kar-
dynała Hlonda, został pod-
niesiony do godności arcybi-
skupa metropolity warszaw-
sko–gnieźnieńskiego, pryma-
sa Polski. 

Na trudne czasy
W okresie komunistycz-

nych represji wobec Kościoła 
i społeczeństwa bronił chrze-
ścijańskiej tożsamości naro-
du. Jako głowa polskiego Ko-
ścioła w 1950 r. zawarł po-
rozumienie z władzami PRL. 

W zamian za potępienie wciąż 
walczących oddziałów par-
tyzanckich oraz uznanie no-
wej granicy zachodniej uzy-
skał zgodę na naukę reli-
gii w szkołach i działalność 
KUL. W 1953 r. okazało się, 
że taki kompromis władzom 
komunistycznym nie wystar-
cza. Prymas został aresztowa-
ny. W ciągu trzech lat więzie-
nia przebywał kolejno w: Ry-
wałdzie Królewskim, Stoczku 
Warmińskim, Prudniku Ślą-
skim oraz Komańczy, gdzie 
powstał tekst Jasnogórskich 
Ślubów Narodu Polskiego.

„Gdy będę w więzieniu, 
a powiedzą Wam, że Pry-
mas zdradził sprawy Boże 
– nie wierzcie. Gdyby mówili, 
że Prymas ma nieczyste ręce 
– nie wierzcie. Gdyby mówi-
li, że Prymas stchórzył – nie 
wierzcie. Gdy będą mówili, 
że Prymas działa przeciwko 
Narodowi i własnej Ojczyź-
nie – nie wierzcie. Kocham 
Ojczyznę więcej niż własne 
serce i wszystko, co czynię 
dla Kościoła, czynię dla niej” 
– to słowa kardynała z 25 li-
stopada 1953 r.

„Modlę się za 
wszystkich”

Podobno w jego brewia-
rzu były dwie kartki. Na jed-
nej miał zapisane nazwiska 
wszystkich księży, którzy ode-
szli z kapłaństwa. Na dru-
giej – nazwisko swego prze-
śladowcy: Bolesława Bieruta. 
Modlił się za nich codziennie.

Odzyskawszy wolność, 
prymas Wyszyński w latach 
1957–1966 prowadził Wielką 
Nowennę, która miała przy-
gotować naród na obcho-
dy Tysiąclecia Chrztu Pol-
ski. Nowenna zakończyła się 
3 maja 1966 r. Aktem Od-
dania Narodu Matce Bożej. 
Prymas starał się również ła-
godzić konflikty między rzą-
dem a opozycją, co nie było 
łatwe wobec sytuacji politycz-
no–społecznej w naszym kra-
ju. W latach 1980–1981 Wy-
szyński pełnił rolę pośredni-
ka w negocjacjach między 
władzą, a „Solidarnością”. 
Kard. Wyszyński był nie-
kwestionowanym autoryte-
tem moralnym i duchowym 
współtwórcą przemian spo-
łecznych, które doprowadziły 
do upadku komunizmu. 

„Tak często słyszymy zda-
nie: Piękną i zaszczytną rze-
czą jest umrzeć za Ojczyznę. 
Jednakże trudniej jest niekie-
dy żyć dla Ojczyzny. Można 
w odruchu bohaterskim od-
dać swoje życie na polu walki, 

ale to trwa krótko. Większym 
niekiedy bohaterstwem jest 
żyć, trwać, wytrzymać całe 
lata” – mówił w Warszawie 6 
stycznia 1981 r.

Zmarł 28 maja 1981 r. 
w Warszawie, w uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego. 
Miał 80 lat, z których 57 prze-
żył w kapłaństwie. Trumna 
z jego ciałem spoczęła w pod-
ziemiach katedry św. Jana 
w Warszawie, a pogrzeb stał 
się wielką manifestacją na-
rodową. 

Człowiek miłości 
Prymas Wyszyński zdołał 

przeprowadzić polski Kościół 
przez niezwykle trudne lata 
komunizmu. Udało mu się, 
czego najlepszym świadec-
twem są słowa Jana Pawła II 
podczas inauguracji pontyfi-
katu, 22 października 1978 
r.: „Nie byłoby na stolicy tego 
Papieża – Polaka (...) gdyby 
nie było Twojej wiary nie co-
fającej się przed więzieniem 
i cierpieniem, Twojej hero-
icznej nadziei, Twojego za-
wierzenia bez reszty Matce 
Kościoła, gdyby nie było Ja-
snej Góry i tego całego okresu 
dziejów Kościoła w Ojczyźnie 

naszej, który jest związany 
z Twoim biskupim i pryma-
sowskim posługiwaniem”.

Kard. Wyszyński był czło-
wiekiem miłości. Przede 
wszystkim – miłości czło-
wieka. Po prostu kochał każ-
dego, „bo Bóg go kocha” 
– jak sam mówił. W jego tek-
stach, książkach, przemówie-
niach i zapiskach zawarta 
jest wielka miłość i szacu-
nek dla innych. Przypomi-
nał: „Szanuj każdego czło-
wieka, bo Chrystus w nim 
żyje; bądź wrażliwy na dru-
giego człowieka, Twojego 
brata”. Kard. Wyszyński mo-
dlił się za wszystkich swo-
ich prześladowców, za tych, 
którzy przyszli go areszto-
wać, za tych, którzy pilnowa-
li go w kolejnych miejscach 
odosobnienia. Do odprawia-
nych Mszy św. włączał inten-
cje za wyrządzających krzyw-
dę narodowi, za państwo-
we służby, które utrudnia-
ły obchody tysiąclecia chrztu 
Polski i uwięziły obraz Mat-
ki Bożej. Bo „nie ma takiej 
krzywdy, której by nie można 
przebaczyć” – pisał. Przeba-
czenie wrogom i zwyciężanie 
zła dobrem to kwintesencja 

Ewangelii. Takimi zasada-
mi może żyć jedynie czło-
wiek wielki, nieprzeciętny, 
niezwykły. 

Przez całe swe prymasow-
skie życie kard. Wyszyński 
prowadził prywatne zapiski. 
Niemal codziennie znajdował 
czas, by zanotować główne 
wydarzenia dnia. Swoje notat-
ki zatytułował „Pro memoria” 
(Dla pamięci). Tworzą one 
dziennik duszy – taki, jaki pi-
sali wielcy mistycy.

Wkrótce na ołtarze?
29 maja 1989 r. z inicjaty-

wy papieża Jana Pawła II roz-
począł się proces beatyfikacyj-
ny kardynała Wyszyńskiego. 
Odtąd przysługuje mu tytuł 
Czcigodnego Sługi Bożego. 

6 lutego 2001 r. zakoń-
czył się etap diecezjalny tego 
procesu, po czym akta zo-
stały wysłane do Watykanu. 
W tym czasie odbyło się 289 
sesji, w ramach których prze-
słuchano 59 świadków. Wa-
tykańska Kongregacja Spraw 
Kanonizacyjnych wydała 8 lu-
tego 2002 dekret o ważności 
procesu diecezjalnego. 

Od marca 2012 r. do maja 
2013 r. w archidiecezji 

szczecińsko–kamieńskiej to-
czył się diecezjalny proces 
o domniemanym uzdrowie-
niu za wstawiennictwem kard. 
Wyszyńskiego mieszkanki 
Szczecina. W wieku 19 lat 
rozpoznano u niej raka tarczy-
cy. W lutym 1988 przeprowa-
dzono operację, w trakcie któ-
rej usunięto zmiany nowotwo-
rowe oraz dotknięte przerzu-
tami węzły chłonne. Niestety, 
w kolejnym roku zdiagnozo-
wano w gardle guz wielkości 5 
cm, który dusił kobietę. Prze-
łom w chorobie stwierdzono 
po intensywnych modlitwach 
za wstawiennictwem Stefana 
Wyszyńskiego. Pacjentka wró-
ciła do zdrowia. 

W listopadzie 2015 r. zło-
żono tzw. positio w Kongre-
gacji Spraw Kanonizacyjnych. 
W kwietniu 2016 r. komisja 
teologów w Rzymie jedno-
myślnie uznała heroiczność 
cnót kard. Stefana Wyszyń-
skiego, a 12 grudnia 2017 
uczynili to kardynałowie i bi-
skupi z Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych. Sześć dni 
później dekret o heroiczno-
ści cnót podpisał papież Fran-
ciszek. 

MARIA GŁODEK

Prymas Niezłomny
Z nauczania kardynała Wyszyńskiego

Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci, nawet z ta-
kich, które stoją plecami do Niego.

Choćbyś przegrał całkowicie, zbierz się, zgarnij, dźwi-
gnij, zacznij od nowa! Spróbuj budować na tym, co w to-

bie jest z Boga.

Jeśli wasza światłość, wiedza, nauka, mądrość prowa-
dzi do uczynków dobrych, wówczas pochodzi z miłości. 
Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, 

ani  nauką, ani prawdą, ani miłością.

Ludzie mówią: „czas to pieniądz”. Ja mówię inaczej: 
„czas to miłość”. Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa.

Matka ma prawo do swego ciała, ale nie ma prawa 
do poczętego dziecięcia, bo ono jest własnością Boga i na-

rodu. 

Potrzeba w naszej Ojczyźnie przykładu ofiary z sie-
bie, aby człowiek współczesny zapomniał o sobie, a my-

ślał o drugich – o dobru rodziny, o wypełnieniu swego po-
wołania i zadania życiowego wobec innych, o dobru całe-

go narodu. 

Nie trzeba oglądać się na innych, na tych lub owych, 
może na polityków, żądając od nich, aby się odmienili. 

Każdy musi zacząć od siebie, abyśmy prawdziwie się od-
mienili. 

W poznaniu woli Bożej znajdujemy pełny i całkowity 
spokój. Wola Boża jest zawsze powiązana z miłością, do-
brocią i miłosierdziem, z mądrością i wszechwiedzą Boga, 
który patrzy na początek i kres naszego życia. On jeden 

jest nieomylny w układaniu planów.
Z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, Stryszawa 1957 r.
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C
hoć są szkoły rodze-
nia, to nikt nie pro-
wadzi szkół macie-
rzyństwa. A z ojco-
stwem jest jeszcze go-

rzej. A przecież być dobrym oj-
cem to wielka sztuka. Dzisiejsza 
rodzina przeżywa wyraźny kry-
zys ojcostwa. Coraz więcej ma-
tek samotnie wychowuje dzie-
ci. Ojcowie odeszli, nie zdając 
życiowego egzaminu. W wie-
lu rodzinach są ojcowie, ale ich 
obecność budzi zagrożenie, nie-
pewność, a czasami lęk i prze-
rażenie. Dzieci boją się ojców, 
nie mogą na nich liczyć, nie ufa-
ją im... Tymczasem dziecku do 
pełni szczęścia potrzebny jest 
prawdziwy, czuły i zatroska-
ny ojciec. Mężczyzn w pojęciu 
macho jest wielu, ale wciąż bra-
kuje prawdziwych ojców. Nor-
malnym i naturalnym etapem 
rozwoju dziecka jest wzrastanie 
u boku kochającej matki i ko-
chającego ojca.

Dobry jak... ojciec
Pragnienie ojcowskiej miło-

ści jest głęboką potrzebą, do-
tyczącą każdego z nas. Prawi-
dłowa relacja z ojcem oddzia-
łuje i wpływa na człowieka już 
od najmłodszych lat: modelu-
je dziecięce zachowania, świa-
topogląd, poziom społeczne-
go funkcjonowania. Znacząco 
obecny i zaangażowany w pro-
ces wychowawczy ojciec kształ-
tuje sposób komunikacji mię-
dzyludzkiej, stany emocjonal-
ne, poczucie akceptacji i bez-
pieczeństwa, doznanie własnej 
mocy sprawczej oraz wiele in-
nych pozytywnych i ważnych 
tendencji rozwojowych dziecka. 

Fenomen ojcostwa zawiera 
się w dobroci, miłości, poświę-
ceniu, przywiązaniu i cierpliwo-
ści. Ojcostwo to także czas po-
święcony dziecku, wspólne za-
bawy, wycieczki. Ojciec staje się 
bogactwem cnót i skarbnicą za-
sad, które nie mogą być przypi-
sane wyłącznie kobiecie. Portret 
ojca powinien być rzeczywistym 
obrazem „normalnego” męż-
czyzny, który świadomy swo-
ich nowych życiowych zadań, 
w sposób dojrzały i odpowie-
dzialny (mimo słabości, wątpli-
wości i lęków), bierze na barki 
ciężar opiekuna i stara się peł-
nić nadaną rolę rodzicielską naj-
lepiej, jak potrafi. Ale najistot-
niejszą cechą ojca jest dobroć. 
To podstawowa cecha ojca re-
alnie obecnego w życiu dziec-
ka. Dobry ojciec jest pracowity, 
uczciwy, kochający, wymagają-
cy (względem siebie i względem 
dzieci), pomocny, troskliwy, ko-
munikatywny, cierpliwy, rado-
sny, współczujący i szczęśliwy. 

I choć mówi się, że ideały nie 
istnieją, to jednak ten, który 
kocha swoje dzieci bezgranicz-
nie, stara się im „przychylić nie-
ba”, a przy tym nie urządza ni-
komu życia na siłę, staje się oj-
cem nadzwyczajnym. Co wię-
cej, dobry tato czasami potra-
fi być ojcem i matką jednocze-
śnie, to znaczy w sposób natu-
ralny łączy czułość z surowo-
ścią czy opiekuńczość ze spra-
wiedliwością.

Święty Józef – wzorem 
dla ojców 

Ewangelia nie opisuje szcze-
gółowo dzieciństwa Jezusa, ale 
zakłada, że Józef był nie tylko 
dobrym opiekunem, lecz rów-
nież dobrym wychowawcą dla 
Jezusa. Z pewnością miał dla 
Niego czas, godzinami z Nim 
rozmawiał, okazywał czułość 
i wprowadzał w głębię tajem-
nicy człowieka. Zanim doro-
sły Jezus zaczął żyć bezpośred-
nio w niezwykłym kontakcie 
ze swoim Ojcem Niebieskim, 
korzystał z obecności i miłości 
ziemskiego opiekuna. To wła-
śnie dzięki takiej postawie Jó-
zefa „Dziecię rosło i nabierało 
mocy, napełniając się mądro-
ścią, a łaska Boża spoczywała 
na Nim” (Łk 2, 40). 

Ksiądz Marek Dziewiecki 
pisze: „Może budzić zdziwie-
nie fakt, że święty Józef nie jest 
tak znany i popularny wśród 
niezwykłych i szlachetnych 
mężczyzn opisywanych w Bi-
blii, jak choćby Abraham, Moj-
żesz, Hiob, czy też apostołowie: 
Piotr, Jan albo Paweł. Po dwóch 

tysiącach lat ciągle jeszcze wie-
lu chrześcijan ma dziwne i wy-
paczone wyobrażenia na temat 
małżonka Maryi. Często myśli-
my o nim jako o starszym, po-
ważnym, a może nawet smut-
nym mężczyźnie, który niewie-
le rozumiał z tajemniczej historii 
Maryi oraz z tajemnicy Jej nie-
zwykłego Dziecka. Wielu ludzi 
sądzi, że powołaniem Józefa 
było jedynie dyskretne opieko-
wanie się Małżonką i Jej Dziec-
kiem poprzez bierne wypełnia-
nie poleceń, które Bóg prze-
kazywał mu we śnie. (...) Jest 
to efekt jego własnej decyzji, 
by pozostać na drugim planie, 
by być dobrym cieniem Maryi 
i Jezusa, by być dla nich para-
solem przyjaźni, troski i czuło-
ści, by być dyskretnie obecnym 
po to, aby osoby, które najbar-
dziej pokochał, czuły się naj-
mocniej chronione i bezpiecz-
ne. Dla św. Józefa było oczy-
wiste, że im dojrzalsza i silniej-
sza jest miłość mężczyzny do 
żony i dziecka, tym bardziej on 
sam pragnie pozostać w cieniu 
i ukryciu. Podobnie roztropny 
żołnierz pozostaje w ukryciu, 
by tym skuteczniej strzec po-
wierzonego sobie odcinka gra-
nicy” – podsumowuje Ksiądz 
Marek Dziewiecki.

Dobry, czyli jaki?
„Trudno być dobrym czło-

wiekiem, bardzo trudno być do-
brym mężem, najtrudniej być 
dobrym ojcem” (Norm Wake-
field). Dobry tato to przecież 
nie tylko taki, który po prostu 
jest. Jednak wielu dzisiejszym 

mężczyznom trudno jest odna-
leźć się w tej roli. I nawet, jeśli 
mężczyzna chce spełnić się jako 
dobry ojciec, to nierzadko nie 
wie, jak to zrobić. Tymczasem 
mężczyzna swoją stanowczo-
ścią, konsekwencją i siłą ma po-
móc matce w trudzie wychowy-
wania dzieci, aby weszły w do-
rosłe życie z bagażem dobrych 
przeżyć i wspomnień. Jeśli nie 
może to być ojciec, niech będzie 
dziadek, wujek, ktoś z rodzi-
ny. Dziecko wychowane jedy-
nie w kobiecym świecie nie po-
zna wszystkich aspektów czło-
wieczeństwa. 

Mamy drżą o swoje dzie-
ci, martwią się, że zrobią so-
bie krzywdę. Po prostu chcą je 
chronić. Ojcowie inaczej – sta-
wiają swoim dzieciom wyzwa-
nia, uczą nowych rzeczy, umie-
jętności, mobilizują do rozwo-
ju. Pozwalają na wchodzenie na 
drzewo, malowanie płotu, na-
prawę filtra w akwarium, uczą 
zasad gry w piłkę, jazdy na nar-
tach i na rowerze. Jednocze-
śnie bacznie obserwują i czuj-
nie je asekurują, by były bez-
pieczne. A gdy dziecku uda się 
pokonać strach albo nauczyć 
się różnych czynności, chwa-
lą je, zauważają sukcesy. Dzie-
ci w oczach taty szukają uzna-
nia. Świadomość, że „mój tato” 
docenia „moje” osiągnięcia, ma 
ogromne znaczenie dla poczu-
cia ich własnej wartości. Mą-
dry tato nie mówi: „Jeszcze nie 
skończyłaś tego zadania?” tyl-
ko dając „żółwika” stwierdza: 
„O... już niewiele ci zostało do 
zrobienia!”. Nie karci dzieci za 

marny efekt pracy, ale chwa-
li za ilość włożonego wysił-
ku. Nie mówi „Coś ci nie wy-
szło!” tylko „Widzę, że się na-
pracowałeś i nawet ci to nieźle 
wyszło, a jakby jeszcze coś do-
dać byłoby super!”. Chwali za 
najmniejsze sukcesy „Świetnie 
pościeliłaś łóżko”, „Ale szybko 
biegasz”, „Dziś rano tak szybko 
ubrałaś się do szkoły!”, „Sam 
pomyślałeś o skoszeniu tra-
wy!”. Akceptuje „pozdzierane” 
kolana u syna czy córki, brud-
ne ubranie po grze w piłkę, we-
soło śmieje się z brudnych po-
liczków i rąk. Szanuje prywat-
ność córki i puka do jej poko-
ju, wymaga pewnych „domo-
wych” zasad, kulturalnych za-
chowań przy stole. 

Obydwoje rodzice powin-
ni się wspierać by móc mą-
drze i z miłością wychować 
swoje dzieci. Nie zawsze jest 
to, niestety, możliwe. Jednak 
bez względu na to, czy jest się 
matką samotnie wychowującą 
dziecko, czy żoną, trzeba pa-
miętać, że ojciec jest dziecku 
potrzebny i na ile to tylko moż-
liwe – trzeba im ułatwić kon-
takty. 

Rady dla ojców
Mów dziecku, że je kochasz. 

Tu obowiązuje ta sama zasa-
da, co w stosunku do żony. Od 
czasu do czasu przypomnij so-
bie, kiedy to ostatnio powie-
działeś. Jeśli nie pamiętasz, bie-
gnij nadrabiać zaległości. Po-
wiedz córce: „Świetnie, że się 
nam urodziłaś”, „Cieszę się, że 
cię mam”, a do syna: „Jesteś 

fantastycznym facetem, „Jesteś 
najwspanialszym prezentem, 
jaki w życiu dostałem”...

Przytulaj, całuj, głaszcz. 
Taka fizyczna bliskość ma 
ogromne znaczenie. Oczywi-
ście dwunastolatka raczej już 
nie weźmiesz na kolana, ale 
poklepanie po ramieniu, męski 
uścisk dłoni, czy „żółwik” albo 
„piątka” odegrają podobną rolę.

Nie żałuj dziecku swojego 
czasu. Z pewnością jesteś bar-
dzo zajęty. Ale nawet pilna pra-
ca może poczekać pięć, albo 
i dwadzieścia pięć minut. Rzad-
ko rzecz jest ważniejsza od oso-
by. Oczywiście, im dziecko star-
sze, tym dłużej może zacze-
kać. Lepiej jednak nie wysta-
wiać jego cierpliwości na pró-
bę. Bo potem to ty możesz cze-
kać na próżno.

Słuchaj. Ale bądź szczery, 
nie udawaj. Pytaj o to, co cię 
naprawdę ciekawi. Jeśli jesteś 
zmęczony, po prostu powiedz 
o tym i dodaj: „Myślę, że za pół 
godziny będziemy sobie mo-
gli pogadać”, „Potrzebuję pół 
godzinki odpoczynku, potem 
wrócimy do rozmowy”. To bar-
dzo ważne. Jeśli przez osiem 
lat pytasz tylko: „No i jak tam 
w szkole?”, a potem w dodat-
ku nie słuchasz, to istnieje mała 
szansa, że dziecko nagle powie 
ci o tym, że ktoś mu propono-
wał narkotyki.

Nie sprowadzaj rozmowy 
tylko do relacjonowania faktów. 
Dziel się z dziećmi swoimi po-
glądami, mów, co jest dla ciebie 
ważne, co czujesz, o czym ma-
rzysz, czego pragniesz. Dzięki 
temu nie tylko lepiej cię poznają, 
ale i łatwiej będzie im mówić to 
samo o sobie. Tego też się trze-
ba nauczyć.

Wszystko to zaprocentuje, 
i to niedługo! Kiedy twój zbun-
towany nastolatek będzie po-
szukiwał odpowiedzi na pytanie 
„kim jestem?” i „jakie jest moje 
miejsce w świecie?”. A potem, 
gdy będzie wychowywał two-
je wnuki... 

Jesteś idolem swojego dziec-
ka. Maluch opowiada o Tobie 
w przedszkolu… To wspania-
ły czas w byciu tatą. Ale czeka 
Cię jeszcze wiele wyzwań. Pa-
miętaj, że Twoje dziecko potrze-
buje miłości i akceptacji przez 
całe życie. 

Bycie tatą to wyzwanie 
wymagające aktywności i za-
angażowania od pierwszych 
chwil życia Twojego dziecka, 
to rola na całe życie! To dar, 
z którego możesz czerpać całe 
życie: poczucie własnej warto-
ści, wysoką samoocenę, zapał 
i odwagę. 

SABINA MIODOŃSKA

Fenomen ojcostwa
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Święty Jan Paweł II w obronie życia
„Troska o dziecko, jeszcze przed 

jego narodzeniem, od pierwszej chwi-
li poczęcia (...) jest pierwszym i pod-
stawowym sprawdzianem stosunku 
człowieka do człowieka”. 

(Nowy Jork, ONZ 2.10.1979 r.)
„Bronić życia i umacniać je, czcić 

je i kochać – oto zadanie, które Bóg 
powierza każdemu człowiekowi…” 
(Evangelium vitae)

I życzę, i modlę się o to stale, aże-
by rodzina polska dawała życie, żeby 
była wierna świętemu prawu życia. 
Jeśli się naruszy prawo człowieka 
do życia w tym momencie, w któ-
rym poczyna się on jako człowiek 
pod sercem matki, godzi się pośred-
nio w cały ład moralny, który słu-
ży zabezpieczeniu nienaruszalnych 
dóbr człowieka. Życie jest pierw-
szym wśród tych dóbr. Kościół bro-
ni prawa do życia nie tylko z uwagi 
na majestat Stwórcy, który jest tego 
życia pierwszym Dawcą, ale równo-
cześnie ze względu na podstawo-
we dobro człowieka. (Nowy Targ, 8 
czerwca 1979 r.)

***
Do tego cmentarzyska ofiar ludz-

kiego okrucieństwa w naszym stu-
leciu dołącza się inny jeszcze wiel-
ki cmentarz: cmentarz nienarodzo-
nych, cmentarz bezbronnych, któ-
rych twarzy nie poznała nawet wła-
sna matka, godząc się lub ulegając 
presji, aby zabrano im życie, zanim 
jeszcze się narodzą. A przecież już 
miały to życie, już były poczęte, roz-
wijały się pod sercem swych matek, 
nie przeczuwając śmiertelnego za-
grożenia. A kiedy już to zagrożenie 
stało się faktem, te bezbronne istoty 
ludzkie usiłowały się bronić. Aparat 
filmowy utrwalił tę rozpaczliwą obro-
nę nie narodzonego dziecka w łonie 
matki wobec agresji. Kiedyś oglą-
dałem taki film – i do dziś dnia nie 
mogę się od niego uwolnić, nie mogę 
uwolnić się od jego pamięci. Trudno 
wyobrazić sobie dramat straszliwszy 
w swej moralnej, ludzkiej wymowie.

Korzeń dramatu – jakże bywa on 
rozległy i zróżnicowany. Jednakże 
pozostaje i tutaj ta ludzka instancja, 
te grupy, czasem grupy nacisku, te 
ciała ustawodawcze, które „legali-
zują” pozbawienie życia człowie-
ka nie narodzonego. Czy jest taka 
ludzka instancja, czy jest taki par-
lament, który ma prawo zalegali-
zować zabójstwo niewinnej i bez-
bronnej ludzkiej istoty? Kto ma 
prawo powiedzieć: „Wolno zabijać”, 
nawet: „Trzeba zabijać”, tam gdzie 
trzeba najbardziej chronić i poma-
gać życiu?

Zauważmy jeszcze, że przyka-
zanie: „Nie zabijaj” zawiera w so-
bie nie tylko zakaz. Ono wzywa nas 
do określonych postaw i zachowań 
pozytywnych. Nie zabijaj, ale raczej 
chroń życie, chroń zdrowie i szanuj 
godność ludzką każdego człowie-
ka, niezależnie od jego rasy czy re-
ligii, od poziomu inteligencji, stop-
nia świadomości czy wieku, zdrowia 
czy choroby.

Nie zabijaj, ale raczej przyjmij 
drugiego człowieka jako dar Boży 
– zwłaszcza jeśli jest to twoje własne 
dziecko. Nie zabijaj, ale raczej staraj 
się pomóc twoim bliźnim, aby z ra-
dością przyjęli swoje dziecko, które 
– po ludzku biorąc – uważają, że po-
jawiło się nie w porę.

Musimy zwiększyć równocze-
śnie naszą społeczną troskę nie tyl-
ko o dziecko poczęte, ale również 
o jego rodziców, zwłaszcza o jego 
matkę – jeśli pojawienie się dziecka 
stawia ich wobec kłopotów i trud-
ności ponad ich siły, przynajmniej 
tak myślą. Troska ta winna zna-
leźć wyraz zarówno w spontanicz-
nych ludzkich postawach i działa-
niach, jak też w tworzeniu instytu-
cjonalnych form pomocy dla tych 
rodziców poczętego dziecka, któ-
rych sytuacja jest szczególnie trud-
na. Niech również parafie i klaszto-
ry włączają się w ten ruch solidar-
ności społecznej z dzieckiem po-
czętym i jego rodzicami. (Radom, 
4 czerwca 1991 r.)

***
Także państwa pluralistycz-

ne nie mogą zrezygnować z norm 
etycznych w swoim prawodawstwie 
i w życiu publicznym, zwłaszcza 

tam, gdzie ochrony domaga się 
dobro podstawowe, jakim jest 
życie człowieka od momentu 
jego poczęcia aż po naturalną 
śmierć. (Przemówienie do korpu-
su dyploma tycznego, Warszawa, 8 
czerwca 1991 r.)

Dziękuję za inicjatywy parla-
mentarne, zmierzające do zabez-
pieczenia życia ludzkiego od chwili 
poczęcia w łonie matki. Jasne sta-
nowisko prawa jest nieodzowne, aby 
mógł dokonywać się również grun-
towny proces nawrócenia. Trud-
no bowiem o właściwą działalność 
wychowawczą czy duszpasterską, 
gdy prawo temu przeszkadza. To, 
co „legalne”, zostaje niestety bar-
dzo łatwo przyjęte jako „moralnie 
dozwolone”. (Warszawa, 9 czerw-
ca 1991 r.)

***
Wiele z tego, co będzie jutro, 

zależy od zaangażowania się dziś 
dzisiejszego pokolenia chrześci-
jan. Zależy nade wszystko od wa-
szego zaangażowania, dziewczę-
ta i chłopcy, na których wnet spo-
cznie odpowiedzialność za decyzje, 
od których zależeć będą nie tylko 
wasze losy, ale także losy wielu in-
nych ludzi.

Waszym posłannictwem jest za-
bezpieczenie w jutrzejszym świecie 
obecności takich wartości, jak peł-
na wolność religijna, poszanowa-
nie osobowego wymiaru rozwoju, 
ochrona prawa człowieka do ży-
cia począwszy od momentu poczę-
cia aż do naturalnej śmierci, troska 
o rozwój i umocnienie rodziny, do-
wartościowanie kulturowych odręb-
ności dla wzajemnego ubogacania się 
wszystkich ludzi, ochrona równowa-
gi naturalnego środowiska, które co-
raz bardziej bywa zagrożone. (Czę-
stochowa, 15 sierpnia 1991r.)

***
Józef z Nazaretu, który uchro-

nił Jezusa od okrucieństwa Heroda, 
staje w tej chwili przed nami jako 
wielki rzecznik sprawy obrony ży-
cia ludzkiego od pierwszej chwili 
poczęcia aż do naturalnej śmierci. 
Pragniemy więc w tym miejscu po-
lecić Bożej Opatrzności i świętemu 
Józefowi życie ludzkie, zwłaszcza 
życie nie narodzonych – i w naszej 
Ojczyźnie, i na całym świecie. Ży-
cie posiada nienaruszalną wartość 
i niepowtarzalną godność, dlatego 
zwłaszcza, że – jak czytamy dzisiaj 
w liturgii – każdy człowiek jest po-
wołany do uczestniczenia w życiu 
Bożym. Święty Jan pisze: „Popa-
trzcie, jaką miłością obdarzył nas 
Ojciec: zostaliśmy nazwani dzieć-
mi Bożymi i rzeczywiście nimi je-
steśmy” (1 J 3, 1).

Okiem wiary w sposób szczegól-
nie wyraźny możemy dostrzec nie-
skończoną wartość każdej ludzkiej 
istoty. Ewangelia, głosząc dobrą no-
winę o Jezusie, jest również dobrą 
nowiną o człowieku – o jego wiel-
kiej godności. Uczy wrażliwości na 
człowieka. Na każdego człowieka. 
„Zostaliśmy nazwani dziećmi Boży-
mi”. Kościół, broniąc prawa do ży-
cia, odwołuje się do szerszej, uni-
wersalnej płaszczyzny, która obo-
wiązuje wszystkich ludzi. Prawo do 
życia nie jest tylko kwestią świato-
poglądu, nie jest tylko prawem re-
ligijnym, ale jest prawem człowie-
ka. Jest prawem najbardziej pod-
stawowym. Bóg mówi: „Nie bę-
dziesz zabijał!” (Wj 20, 13). Przyka-
zanie to jest zarazem fundamental-
ną zasadą i normą kodeksu moral-
ności, wpisanego w sumienie każ-
dego człowieka.

Miarą cywilizacji – miarą uniwer-
salną, ponadczasową, obejmującą 
wszystkie kultury – jest jej stosunek 
do życia. Cywilizacja, która odrzu-
ca bezbronnych, zasługuje na miano 
barbarzyńskiej. Choćby nawet mia-
ła wielkie osiągnięcia gospodarcze, 
techniczne, artystyczne, naukowe. 
(Kalisz, 4 czerwca 1997 r.)

***
Tu, z tego miejsca, zwracam się 

do wszystkich ojców i matek mo-
jej Ojczyzny i całego świata, do 
wszystkich ludzi bez wyjątku: każ-
dy człowiek poczęty w łonie matki 
ma prawo do życia! „Życie ludzkie 
jest święte. Nikt w żadnej sytuacji 

nie może rościć sobie prawa do 
bezpośredniego zniszczenia nie-
winnej istoty ludzkiej. Bóg sam jest 
Panem życia Człowieka, ukształto-
wanego na Jego obraz i podobień-
stwo (por. Rdz 1, 26–28). Życie 
ludzkie ma zatem charakter święty 
i nienaruszalny, w którym odzwier-
ciedla się nienaruszalność same-
go Stwórcy” (por. Evangelium vi-
tae, 53). Bóg chroni życie zdecydo-
wanym zakazem wypowiedzianym 
na Synaju: „Nie będziesz zabijał” 
(Wj 20,13). Dochowajcie wierno-
ści temu przykazaniu. Kard. Ste-
fan Wyszyński, Prymas Tysiącle-
cia, powiedział:

„Pragniemy być narodem żywych, 
a nie umarłych”. (Łowicz, 14 czerw-
ca 1999 r.)

***
„Stosunek do daru życia jest wy-

kładnikiem i podstawowym spraw-
dzianem autentycznego stosunku 
człowieka do Boga i do człowieka, 
czyli wykładnikiem i sprawdzia-
nem autentycznej religijności i mo-
ralności”. (Częstochowa, 19 czerw-
ca 1983 r.)

***
„Pilnie potrzebna jest wielka mo-

dlitwa za życie, przenikająca cały 
świat.”

(Evangelium vitae)

***
 „Walczcie, aby każdemu człowie-

kowi przyznano prawo do narodze-
nia się... Nie zniechęcajcie się trud-
nościami, sprzeciwami czy niepowo-
dzeniami, jakie możecie spotkać na 
tej drodze. Chodzi o człowieka i nie 
można w tej sytuacji zamykać się 
w biernej rezygnacji.

Jako Namiestnik Chrystusa, 
Wcielonego Słowa Bożego, mówię 
Wam: pokładajcie wiarę w Bogu, 
Stworzycielu i Ojcu każdej ludzkiej 
istoty. Ufajcie też człowiekowi, stwo-
rzonemu na obraz i podobieństwo 
Boże i powołanemu, by być dziec-
kiem Bożym.

W Chrystusie Zmarłym i Zmar-
twychwstałym sprawa człowieka 
otrzymała już swój ostateczny wy-
rok: ŻYCIE ZWYCIĘŻY ŚMIERĆ!”

(Rzym, 26.02.1979 r.)

***
 „Człowiekiem jest również niena-

rodzone dziecko: co więcej, Chrystus 
w sposób uprzywilejowany utożsa-
mia się z „najmniejszymi”; jak więc 
można nie widzieć szczególnej Jego 
obecności w istocie jeszcze nie na-
rodzonej, spośród wszystkich istot 
prawdziwie najmniejszej, najsłabszej, 
pozbawionej jakiegokolwiek środ-
ka obrony, nawet głosu, która nie 
może protes tować przeciw ciosom 
godzącym w jej najbardziej podsta-
wowe prawa.”

(Rzym, 28.01.1980 r.)

Wybór przygotowany przez Polskie 
Stowarzyszenie Obrońców Życia 
Człowieka www.pro-life.pl
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Profesjonalne videofi lmowanie, videoreportaże i fotografi a ślubna, okolicznościowa, artystyczna, plenerowa.
Filmy i zdjęcia reklamowe, video korporacyjne i instruktażowe. Teledyski, wizytówki fi lmowe.

Fotografi e i fi lm z lotu ptaka (profesjonalnym dronem 4K).
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K
ościół umacnia ład mo-
ralny przede wszystkim 
przez ład w sercach wa-
szych. Ład waszych serc, 
dzięki któremu poznaje-

cie, że rozum wasz ma być wspie-
rany przez wiarę, serce przez łaskę, 
wola przez moce Boże – prowadzi 
do jedności i zespolenia, do poko-
ju i braterskiej miłości. Ład ten ko-
nieczny jest również w rodzinach 
waszych. Każda rodzina, na cze-
le której stoi ojciec i matka, pod-
porządkowani łasce i wierze, zdol-
na jest wychować młode pokolenie 
zdrowe i czyste. A to jest koniecz-
ne dla normalnego życia Narodu. 
Gdyby rodzina się zachwiała, gdyby 
umocniły się w niej złe wpływy, nie-
wierność i demoralizacja, gdyby nie 
miała woli poszanowania, zachowa-
nia i obrony życia, wówczas rozpo-
czynałoby się wielkie nieszczęście 
całego Narodu.

Wróćmy na odcinek życia ro-
dzinnego. Ileż tu jest sposobno-
ści do okazania współczucia i mi-
łosierdzia, gdy zabraknie miło-
ści i uczuć ludzkich, gdy zacznie 
władać samolubstwo. A tak czę-
sto bywa! Raduje nas widok ojca 
z dzieckiem na ręku, ale smuci oj-
ciec nietrzeźwy, tyran domowy, 
przed którym drży żona i dzieci. 
Raduje nas liczna rodzina, jako 

największe bogactwo Narodu, ale 
smuci wygasłe ognisko i pusta ko-
łyska. Radują nas rodzice, którzy 
umieją podzielić swój czas mię-
dzy pracę zawodową i wychowanie 
dzieci w rodzinie, ale smucą takie 
matki, które wyżej stawiają pracę 
poza domem niż uruchomione ser-
ce macierzyńskie dla owoców swe-
go łona. Zapewne, Polska potrze-
buje rąk do pracy, ale Polska po-
trzebuje też i matek! Szczególne-
go współczucia i pomocy wyma-
ga rwący się w świat mały czło-
wiek, który oczekuje samodziel-
ności pod sercem matki. Trzeba 
uznać za okrucieństwo i pospo-
lite morderstwo tak zwane „spę-
dzanie płodu” dokonywane przez 
bezmyślne matki, niektórych gine-
kologów lub też położne. – Nauka 
coraz bliżej ujawnia nam tajemni-
ce życia małego człowieka w łonie 
matki, który już w kilka tygodni 
od poczęcia jest w pełni rozwoju. 
Serce burzy się na myśl, że ta isto-
ta, mająca prawo do życia i do wła-
snych dziejów, musi zginąć. 

KS. KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI, 

WARSZAWA, SIERPIEŃ 1977 R.

Jakkolwiek bowiem wielu mło-
dych ludzi uważa małżeństwo 
dwojga za rzecz prywatną, jed-
nak pozostanie zawsze prawdą, 

że małżeństwo jest powołaniem 
społecznym. Przede wszystkim dla-
tego, że małżeństwo jest dla rodzi-
ny i wiąże dwoje tym głównym za-
daniem: „Bądźcie płodni i rozmna-
żajcie się, abyście zaludnili ziemię 
i czynili ją sobie poddaną...” (Rdz 
1,28). Takie są najstarsze ukie-
runkowania rodziny, zarówno re-
ligijne, jak i społeczno–politycz-
ne. Z tym wiąże się religijny cha-
rakter związku małżeńskiego, tak 
wybitnie zaznaczający się w ba-
daniach porównawczych z innymi 
religiami. Chrześcijaństwo nada-
ło tym religijnym właściwościom 
związku dwojga charakter sakra-
mentalny, bo „sakrament to wielki 
– jak mówi święty Paweł – a ja Wam 
to mówię w Chrystusie i w Koście-
le” (Ef 5,32). Trzeba więc wyzwo-
lić się z samolubnego i zeświec-
czonego pojmowania małżeństwa, 
przez co wzmocni się więź rodzin-
na i społeczny wymiar posłannic-
twa rodziny, która jest na służbie 
domowej, społecznej, narodowej 
i Bożej. (…)

Obrona życia w rodzinie wyma-
ga zerwania z rozpowszechniony-
mi praktykami nieuczciwości wo-
bec powołania rodzicielskiego lub 
własnych dzieci. Trudno tu wyli-
czać powody, które doprowadzi-
ły do tego, że wiele kobiet nie chce 

spełnić powinności macierzyńskiej, 
uprawiając nieludzką antykoncep-
cję, przerywanie poczętego życia 
albo też zwykły gwałt na dzieciach 
już narodzonych. „Matka życia” 
dziś często staje się matką śmier-
ci. Lęk społeczno–ekonomiczny 
przed wzrostem ludności dopro-
wadził do tego, że rozpoczęto han-
dlową produkcję środków prze-
ciwpoczęciowych. A chociaż bar-
dzo szybko przekonano się o szko-
dliwości moralnej i społecznej tej 
zdrożnej produkcji, dziś jeszcze 
bardzo często znajduje ona swo-
ich obrońców. Oni to wysilają się 
nad tym, jak wykazać, że dla mło-
dzieży jest to jedyna droga, chociaż 
nie zawsze pewna, uchronienia się 
przed przedwczesnymi następstwa-
mi moralnych nadużyć przeciwpo-
częciowych.

Zwłaszcza młodzież ma od razu 
skrzywione sumienie, które zwalnia 
ją od niezbędnego zawsze wysiłku 
samowychowania, opanowania się, 
by nie szkodzić sobie i innym. Ra-
czej należałoby dołożyć trudu, aby 
pouczyć młode pokolenie o szla-
chetnym powołaniu do przekazy-
wania życia. A chociaż jest to dro-
ga dłuższa i trudniejsza, jest jedynie 
godna człowieka, który ma obowią-
zek panować nie tylko nad ziemią, 
ale i nad samym sobą.(…) 

Przyjęło się powiedzenie: naj-
pierw ślub, później urządzenie 
mieszkania. A jeszcze później... 
po kilku latach, może jedno lub 
drugie dziecko. Kiedy? Na to py-
tanie rzadko kto odpowie uczci-
wie. Już to, że dziecko w tym 
programie schodzi na ostatnie 
miejsce, jest głębokim zaniża-
niem celów małżeństwa i rodzi-
ny, wartości ludzkich dziecka, 
gdyż w tym układzie znaczy ono 
mniej niż sprzęty mieszkaniowe. 
A gdy wreszcie przyjdzie na świat, 
jest zawadą, która przeszkadza 
uprawianiu egoizmu we dwoje. 
Cóż dziwnego, że w Polsce ro-
śnie ilość rodzin bezdzietnych lub 
jednodzietnych? W tych kosztow-
nie urządzonych klatkach domo-
wych jest niemal wszystko, co uła-
twia życie we dwoje, ale takie ży-
cie potęguje często egoizm, nudę 
i odczucie pustki, którą trzeba za-
pełnić jakąś złudą. Tylko dziecko 
może być radością życia domowe-
go i więzi dla dwojga serc, wła-
ściwego celu ich bytowania, pra-
cy, poświęceń i wyrzeczeń oso-
bistych, dzięki którym człowiek 
staje się doskonalszym i pełniej-
szym obrazem macierzyńskiego 
Kościoła. (…)

KS. KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI, 

WARSZAWA, 26 LIPCA 1978 R.

Liczna rodzina największe bogactwo Narodu
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S
andomierz to niezwy-
kłe miasto, położone nad 
Wisłą, na kilku niewyso-
kich wzgórzach. Nazywa-
ne „Małym Rzymem”, ma 

do zaoferowania ponad 120 zabyt-
ków architektonicznych, piękny kra-
jobraz, bujną zieleń oraz serdecz-
nych mieszkańców. 

Historia Sandomierza
Pochodzenie nazwy Sandomierz 

nie jest znane. Istnieją trzy teorie 
na ten temat. Pierwsza teza gło-
si, że nazwa wywodzi się od poło-
żenia geograficznego. San uchodzi 
tu do Wisły, czyli do niej „domierza”. 
Druga teoria mówi o tym, że Sando-
mierz niegdyś sprawował sądy poko-
ju („sud” i „mir”). Tu sądzono i go-
dzono ludzi. Wreszcie trzecia – naj-
bardziej prawdopodobna – teoria gło-
si, iż nazwa wywodzi się od legendar-
nego założyciela osady – Sudomira. 

Pierwsze ślady osadnictwa na zie-
miach sandomierskich sięgają cza-
sów neolitu (5200–1700 p.n.e.) 
Świadczą o tym liczne odkrycia ar-
cheologiczne dokonane w obrębie 
miasta. Pierwotne sandomierskie 
osiedla znajdowały się na wzgórzach 
wokół obecnego Starego Miasta. 
Dogodna lokalizacja oraz możliwość 
transportu towarów rzeką spowodo-
wały, że nadwiślański gród był waż-
nym węzłem handlowym. 

Pierwsza pisana wzmianka o San-
domierzu zawarta jest w Kronice 
Galla Anonima. Dotyczy wydarze-
nia z 1097 roku, kiedy książę Wła-
dysław Herman nakazał, aby po jego 
śmierci syn Bolesław objął we włada-
nie główne stolice królestwa: Kra-
ków, Wrocław i Sandomierz. 

W XI wieku Sandomierz zyskał 
tytuł sedes regni pricipales, czyli jed-
nego z trzech miast, które były sie-
dzibą królewską. Dawało to duże 
szanse rozwoju miasta. Złoty okres 
miasta trwał do XIII wieku. W dal-
szym rozwoju miasta przeszkodzi-
ły tragiczne w skutkach trzykrotne 
najazdy Tatarów. Po najazdach ta-
tarskich miasto otrząsnęło się z tra-
gedii i odbudowało w nowym kształ-
cie. Szczególny okres rozwoju San-
domierza sięga czasów ostatnich Ja-
giellonów i pierwszych królów elek-
cyjnych. Najwięcej zasług przypisu-
je się Kazimierzowi Wielkiemu, któ-
ry „zastał miasto drewniane, a zosta-
wił murowane”. Za jego panowania 
wybudowano katedrę, zamek kró-
lewski oraz mury obronne z cztere-
ma bramami – Opatowską (istnie-
jącą do dziś), Krakowską, Lubelską 
i Zawichojską. 

Sandomierz rozwijał się znakomi-
cie aż do połowy XVII wieku. Miesz-
czanie bogacili się na handlu, rze-
miośle, budowali domy, uprawia-
li ogrody. Dobra passa skończyła 
się wraz z „potopem szwedzkim”. 
Najeźdźcy, wycofując się, wysadzili 
część zamku. W 1757 roku w mie-
ście wybuchła zaraza oraz pożar, 
który strawił m.in. ratusz. W cza-
sie rozbiorów Sandomierz stał się 

miastem pogranicznym między Kró-
lestwem Polskim a Galicją i stracił 
swoje znaczenie administracyjne, 
a także gospodarcze. Podczas I woj-
ny światowej stał się areną działań 
zbrojnych. Także podczas II wojny 

światowej miasto zajęły oddziały nie-
mieckie i rozpoczęła się trwająca 5 
lat hitlerowska okupacja. 

Większość zabudowy wraz z hi-
storycznym centrum Sandomierza, 
uznanym w 2017 roku za pomnik 

historii, znajduje się na lewym brze-
gu Wisły, a przemysłowa część mia-
sta, zwana Nadbrzeziem, leży przy 
prawym brzegu Wisły, w Kotlinie 
Sandomierskiej.

Najważniejsze zabytki
Zamek Sandomierski – w cza-

sach rozbicia dzielnicowego rezy-
dowali w nim Henryk Sandomier-
ski, Leszek Biały i Leszek Czarny. 
Był wówczas drewnianą budowlą. 
W XIV wieku z fundacji króla Kazi-
mierza Wielkiego na miejscu drew-
nianego grodu wzniesiono murowa-
ną gotycką budowlę z wieżą obron-
ną, zbudowaną na planie ośmiobocz-
nym, i murem zamkowym. Do cza-
sów współczesnych zamek dotrwał 
w jednej trzeciej. W okresie zabo-
rów budynek służył jako więzie-
nie – funkcję tę spełniał aż do 1959 
roku. Od 1986 roku w odrestauro-
wanych pomieszczeniach zamku ma 
siedzibę Muzeum Okręgowe. 

Bazylika Katedralna pw. Na-
rodzenia Najświętszej Maryi Pan-
ny – to budowla gotycka. Powsta-
ła w II połowie XIV wieku z funda-
cji Kazimierza Wielkiego. W połu-
dniowej zewnętrznej ścianie kate-
dry można zobaczyć romańskie cio-
sy, pochodzące ze świątyni wznie-
sionej w 1120 roku! Uwagę przy-
ciągają unikalne freski, a także wiel-
kich rozmiarów płótna w barokowej 
boazerii – cykl „Martyrologium Ro-
manum” namalowany w XVIII wie-
ku, będący kalendarzem męczenni-
ków Kościoła. Jedna z opowieści gło-
si, że chcąc sprawdzić swoją przy-
szłość należy odszukać na 12 obra-
zach męczennika, który odpowiada 
dacie naszych urodzin. Obrazów jest 

12, tyle, ile miesięcy, a każdy przed-
stawia tylu męczenników, ile dany 
miesiąc ma dni. W skarbcu kate-
dralnym przechowywane są cenne 
pamiątki, m.in. dokument lokacyj-
ny miasta z 1286 roku. 

Collegium Gostomianum 
– to jedna z najstarszych i najbar-
dziej prestiżowych szkół średnich 
w Polsce, funkcjonująca od 1602 
roku. Budynek Collegium liczy sześć 
kondygnacji, w tym trzy poniżej po-
ziomu gruntu. W szkole zachowa-
ły się oryginalne jezuickie katakum-
by, znajdujące się na najniższych 
piętrach budynku. W części piwnic 
urządzono szatnie dla uczniów, lecz 
reszta, znajdująca się pod szkolnym 
refektarzem, pozostaje zamknięta 
i nieużytkowana. Budynek posia-
da również unikalną w skali kraju 
– eliptyczną klatkę schodową. 

Brama Opatowska – to gotycka 
brama wjazdowa do miasta, zbudo-
wana w XIV wieku z fundacji Ka-
zimierza Wielkiego. Jedna z czte-
rech zachowanych do czasów współ-
czesnych. 

W XVI wieku została podwyższo-
na i zwieńczona renesansową attyką. 
Wysoka na 30 m pozwala na podzi-
wianie wspaniałych widoków mia-
sta i płynącej w dole Wisły, a tak-
że kościołów św. Jakuba i św. Pawła 
i Gór Pieprzowych. Pierwotnie po-
szczególne kondygnacje wieży po-
łączone były drabinami i pomosta-
mi przy otworach strzelniczych. 
W 1928 roku podczas jej remontu 
wykonano metalowe schody. Wjazd 
przez bramę zamykany był żelazną 
kratą, spuszczaną po prowadnicy, 
która zachowała się do dzisiaj.

Ratusz – zbudowany w XIV wie-
ku, miał pierwotnie kształt wieży. 
Później uzyskał plan wydłużonego 
prostokąta, natomiast w XVI w. zo-
stał zwieńczony attyką. Sandomier-
ski ratusz wielokrotnie ulegał poża-
rom. Dziś mieszczą się tutaj: oddział 
Muzeum Okręgowego, Urząd Stanu 
Cywilnego, a w podziemiach klub 
„Lapidarium”. O godzinie 12.00 
z wieży ratuszowej rozbrzmiewa hej-
nał sandomierski. 

Ucho igielne – czyli furta Do-
minikańska. Jedna zachowana furta 
spośród dwóch niegdyś istniejących 
w systemie murów obronnych San-
domierza. Stanowiła najkrótsze po-
łączenie między dwoma klasztorami 
dominikańskimi – przy kościele św. 
Jakuba oraz przy kościele św. Ma-
rii Magdaleny. Umożliwiała wejście 
do Sandomierza nie tylko dominika-
nom, ale także innym osobom, kiedy 
bramy miejskie były już zamknięte.

Podziemna trasa turystyczna 
– to udostępniona do zwiedzania 
część kilkukondygnacyjnych komór 
i chodników znajdujących się pod 
Starym Miastem. Korytarze te peł-
niły w minionych wiekach rolę skła-
dów kupieckich, w których przecho-
wywano głównie wino, sól i śledzie. 
Osiągały one nawet 15 metrów głę-
bokości. Po kilku wiekach nieuży-
wane i niezabezpieczone tunele sta-
ły się przyczyną katastrof budow-
lanych. Obecnie istnieje tutaj pod-
ziemna Trasa Turystyczna. Jej dłu-
gość wynosi 470 m, najgłębsze wy-
robiska znajdują się na głębokości 
12 m. Każda z udostępnionych dla 

Królewskie miasto na siedmiu wzgórzach

Jeden z najpiękniejszych ratuszy renesansowych w Polsce; zbudowany 

w XIV wieku.

Gotycki ratusz oraz zabytkowe kamienice okalające rynek w Sandomierzu.
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turystów piwniczek i komór ma swo-
ją nazwę, która nawiązuje do historii 
Sandomierza, jego tajemnic i legend. 

Sandomierskie ciekawostki
W 1910 roku w czasie karczowa-

nia lipy w ogrodzie sióstr benedyk-
tynek w pobliżu kościoła św. Micha-
ła znaleziono koronę, która (jak się 

później okazało) należała do Kazi-
mierza Wielkiego. Wykopano ją ra-
zem z hełmem i grotem włóczni. 
Jest to korona tzw. hełmowa, za-
kładana przez króla na zbroję. Zo-
stała wykonana z miedzi, jest wy-
sadzana szkiełkami – imitacją dro-
gich kamieni. Kopia korony znajdu-
je się w Zamku Kazimierzowskim, 

natomiast oryginał trafił do Krako-
wa, do skarbca królewskiego na Wa-
welu. Kazimierz Wielki był związany 
z Sandomierzem. Historycy obliczy-
li, że w latach 1333–1369 przybywał 
tu aż 18 razy. Łącznie spędził w tym 
mieście 25 miesięcy.

Kolejnym ciekawym znalezi-
skiem archeologicznym są szachy 

pochodzące z XI lub XII wieku. Od-
naleziono je w 1962 roku w pobliżu 
kościoła św. Jakuba w odkopanej zie-
miance. Szachy są wykonane z rogu 
jelenia. Wysokość pionków i figur 
nie przekracza 2,5 cm. Do pełnego 
kompletu brakuje tylko trzech pion-
ków. Można je zobaczyć w Muzeum 
Okręgowym. 

Inną ciekawostką jest sandomier-
ska mumia. Znakomicie zachowane 
zwłoki Teresy Izabeli Morsztynów-
ny spoczywają w oszklonej trumnie 
w kryptach kościoła św. Józefa. Tere-
sa była córką wojewody sandomier-
skiego. Słynęła z pobożności i urody. 
Ślubowała czystość, dlatego nie pod-
dała się presji rodziców, którzy pra-
gnęli wydać ją za mąż. Zmarła w opi-
nii świętości w 1698 roku.

„Ojciec Mateusz”
Emitowany od dziesięciu lat se-

rial „Ojciec Mateusz” rozsławił San-
domierz na całą Polskę. Realizowa-
ny na podstawie kultowego włoskie-
go tytułu „Don Matteo” opowia-
da o księdzu–detektywie i gromadzi 
przed telewizorami miliony widzów. 
Akcja filmu rozgrywa się Sandomie-
rzu i innych atrakcyjnych miejscach 
regionu świętokrzyskiego. Sceny 
rozgrywające się we wnętrzach na-
grywane są w Warszawie i okolicach. 
Każdy z odcinków to osobna histo-
ria z dreszczykiem. Głównym bo-
haterem serii jest ksiądz Mateusz 
(Artur Żmijewski), gospodyni Na-
talia (Kinga Preis), Piotr – kościel-
ny i organista w jednej osobie (Łu-
kasz Lewandowski), policjant No-
cul (Michał Piela), komendant poli-
cji (Piotr Polk) oraz biskup (Sławo-
mir Orzechowski). 

Serial Ojciec Mateusz opowiada 
o przygodach księdza Mateusza, któ-
ry po powrocie z misji na Białorusi 
zostaje skierowany do pracy w małej 
parafii w Sandomierzu. Tutaj, wspól-
nie z zaprzyjaźnionymi policjantami, 

rozwiązuje zagadki kryminalne i nie-
sie pomoc wszystkim potrzebującym. 

Muzeum, Sala Gabinet Figur Wo-
skowych Ojca Mateusza w Sando-
mierzu – to nazwa miejsca bardzo 
mocno związanego z serialem. Moż-
na tu oglądać figury woskowe głów-
nych bohaterów oraz wnętrza seria-
lowej plebanii, kościoła, komisariatu 
policji, aresztu czy gabinetu biskupa. 
Można zobaczyć przy pracy księdza 
Mateusza Żmigrodzkiego, gospody-
nię Natalię Borowik serwującą piero-
gi oraz policjantów – Oresta Możejkę 
i Mieczysława Nocula. A co najważ-
niejsze, można do woli robić zdjęcia.

200–lecie diecezji 
sandomierskiej 

Diecezja sandomierska powsta-
ła 30 czerwca 1818 roku. Erygował 
ją papież Pius VII bullą “Ex imposi-
ta nobis”. Utworzona została z tere-
nów ówczesnej diecezji krakowskiej. 
Obecne granice diecezji utworzone 
zostały 25 marca 1992 roku, w któ-
rym papież Jan Paweł II bullą “Totus 
Tuus Poloniae Populus” przeorgani-
zował strukturę diecezji w Polsce. 

Obchody 200–lecia diecezji san-
domierskiej rozpoczęły się w paź-
dzierniku 2017 roku we wspomnie-
nie bł. Wincentego Kadłubka, współ-
patrona diecezji i patrona miasta. 
Z okazji jubileuszu zorganizowano 
wiele spotkań poświęconych m.in. 
osobom ubogim i pomocy najbar-
dziej potrzebującym. Odbyły się tak-
że wydarzenia dla kapłanów, mło-
dzieży, rodzin, osób bez pracy, rze-
mieślników i przedsiębiorców.

Diecezja sandomierska ma 242 
parafie i liczy ponad 680 tys. wier-
nych. Pracuje w niej 622 księży die-
cezjalnych i 69 zakonnych. W tam-
tejszym seminarium kształci się 50 
kleryków. Patronami diecezji są św. 
Stanisław biskup i męczennik oraz 
bł. Wincenty Kadłubek.

DOMINIKA MAZUREK

Sandomierz leży nad Wisłą.

Collegium Gostomianum – szkoła średnia w Sandomierzu, jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych w Polsce, 

funkcjonująca od 1602 roku. 

12 czerwca 1999 roku Ojciec 

Święty Jan Paweł II stanął na 

ziemi sandomierskiej. „Ze czcią 

pozdrawiam prastary Sandomierz tak 

bardzo mi bliski” – powiedział Papież.

Brama Opatowska – gotycka brama 

wjazdowa z drugiej połowy XIV w. 

Zbudowana z fundacji Kazimierza 

Wielkiego jako część murów 

obronnych miasta.

Furta Dominikańska, czyli „Ucho 

Igielne” – ostatnia istniejąca furta 

w muchach obronnych Sandomierza.

Zamek królewski w Sandomierzu.

Bazylika katedralna Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu.
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G
óra Krzyży na Li-
twie – bo o niej 
mowa – to ewene-
ment na światową 
skalę . Miejsce kul-

tu gdzie na małym wzniesie-
niu zgromadzono setki tysięcy 
krzyży różnej wielkości, wyko-
nanych z różnych materiałów. 
Jeżeli wybieracie się na Litwę 
musicie odwiedzić to niezwy-
kłe miejsce. Leży w odległości 
ok. 10 km od Szawle, czwar-
tego co do wielkości miasta Li-
twy a na terenie historycznej 
Żmudzi. Tu w 1990 roku Li-
twini dziękowali za odzyskanie 
niepodległości. Podczas swojej 
wizyty w tym kraju we wrze-
śniu 1993 roku na Górę Krzy-
ży przyjechał papież Jan Pa-
weł II i stąd błogosławił wier-
nych. Jego odwiedziny i cele-
brację mszy świętej upamięt-
nia krzyż, przy którym trady-
cyjnie modlą się przyjeżdżają-
cy tu Polacy.

Historia miejsca 
Istnieje kilka wersji począt-

ków tego miejsca. Prawdopo-
dobnie niewielki pagórek ( ok. 
10 metrów wysokości) nie-
daleko miejscowości Szaw-
le był kiedyś miejscem kul-
tu pogańskiego. Jest wersja, 
że w średniowieczu był tu gród 
zniszczony przez Krzyżaków 
i w jego miejsce postawiono 
krzyż, natomiast po chrzcie 
w 1430 miała się tu znajdo-
wać kapliczka. Prawdziwa hi-
storia Góry Krzyży zaczyna się 
jednak o wiele później, dopie-
ro w okresie powstań. Po upad-
ku powstania listopadowego 
w 1831 roku właśnie tu posta-
wiono pierwsze krzyże. Mia-
ły one symbolizować powstań-
ców, których władze carskie 
zakazały chować z krzyżami 
na grobach. Krzyże na Gó-
rze Krzyży miały być wyra-
zem hołdu dla bohaterów. Ko-
lejne krzyże zostały ustawione 

po klęsce powstania stycznio-
wego w 1863 roku. A wkrót-
ce potem pagórek z krzyża-
mi stał się miejscem pielgrzy-
mek patriotów. To , że odda-
wano tu częśc bohaterom po-
wstań i modlono się o niepod-
ległość zdenerwowało ówcze-
snego gubernatora Wilna, Mu-
rawiowa nazywanego Wiesza-
tielem. Rozkazał usunąć krzy-
że. Zostały usunięte, ale wkrót-
ce pojawiły się nowe. I były ich 
o wiele więcej niż przedtem , 
tak że nie mieściły się już na pa-
górku ale zaczęto je ustawiać 
poza nim, w polu. 

Symbol wiary
Wkrótce Góra Krzyży stała 

się nie tylko miejscem pielgrzy-
mek ale także słynnym symbo-
lem wiary w odzyskanie nie-
podległości. Tu odprawiane 
były msze w intencji wolnej oj-
czyzny. A krzyży ciągle przy-
bywało. Zostawiali je patrioci, 
mieszkańcy okolicznych miej-
scowości, podróżni, zesłańcy 

powracający z Syberii, którzy 
chcieli oddać w ten sposób hołd 
bliskim, którzy zmarli i zostali 
pochowani na wygnaniu. Sława 
Góry Krzyży jako miejsca kultu 
nie mogła podobać się ówcze-
snym władzom ZSRR. W 1961 
roku zapadła kolejna decyzja 
o likwidacji tego miejsca. Te-
ren pagórka został wyrównany 
spychaczami a krzyże rozbito, 
spalono lub przetopiono. Gru-
zem z kamiennych krzyży wy-
sypano drogi.

Do tych prac władze wy-
znaczyły głównie żołnierzy po-
chodzących z azjatyckich re-
publik ZSRR, wyznających is-
lam a więc takich, którzy nie 
bali się konsekwencji znisz-
czenia miejsca kultu chrześci-
jańskiego. Pomagali im także 
miejscowi milicjanci i urzędni-
cy. Do dziś mieszkańcy i oso-
by pracujące przy turystycznej 
obsłudze Góry Krzyży opowia-
dają, że za to co zrobili spotka-
ła ich i ich rodziny kara – nie-
którzy chorowali, inni oszaleli. 

Nikomu z nich nie wiodło się 
od tej pory dobrze.

 Nowe krzyże
Ale i tym razem nie uda-

ło się zniszczyć Góry Krzy-
ży. W miejsce tych usuniętych 
w ciągu dnia krzyży, stawiano 
nocą nowe. Taka sytuacja trwa-
ła latami. Powstał nawet plan 
spiętrzenia wód pobliskiej rze-
ki, tak aby zalała wzniesienie. 
W końcu w latach 80. ubiegłe-
go wieku sytuacja Góry Krzy-
ży stała się głośna w całej Eu-
ropie. Działania władz radziec-
kich zostały uznane za prześla-
dowania Litwinów na tle reli-
gijnym. I w końcu pod naci-
skiem opinii publicznej krzy-
że przestano usuwać…Góra 
Krzyży mogła spokojnie trwać. 
I od tej pory ciągle się powięk-
sza. Każdego dnia przybywa 
kilka krzyży. Począwszy od tych 
kilkudziesięciocentymetrowych 
drewnianych ( tych jest najwię-
cej) a skończywszy na małych 
– takich wielkości krzyżyków 

od różańców. Krzyże wykona-
ne są z różnych materiałów, nie-
które są bardzo proste, zbite na-
wet z patyczków czy desek ale 
są także prawdziwe dzieła sztu-
ki ze szkła, srebra czy wykona-
ne własnoręcznie przez piel-
grzymów. Pielgrzymki przy-
wożą ze sobą większe krzyże 
(drewniane lub metalowe) za-
zwyczaj z tabliczkami informu-
jącymi skąd pielgrzymka przy-
jechała. A przyjeżdżają nie tyl-
ko z Litwy, ale też z Polski, Nie-
miec, Ukrainy, Czech a nawet 
z tak odległych miejsc jak Ar-
gentyna czy Etiopia. Najwię-
cej odwiedzających przyjeżdża 
w to miejsce w okolicach Wiel-
kanocy ale przez cały rok ruch 
jest tu spory. 

Dziś krzyże stoją na pagór-
ku oraz obok niego wzdłuż wie-
lu alejek. Niektóre przy alej-
kach wyłożonych drewniany-
mi deskami, inne przy polnych 
drogach. W centralnym miej-
scu znajduje się duży krzyż 
upamiętniający wizytę Ojca 

Świętego Jana Pawła II ( oprócz 
tego miejsca papież odwiedził 
na Litwie jeszcze m.in. kościo-
ły w Wilnie, Trokach i Kownie). 
Odwiedzający stawiają tu krzy-
że na pamiątkę różnych wyda-
rzeń, zostawiają prośby i mo-
dlitwy. 

Miejsce kultu dziś
Po wizycie Jana Pawła II 

obok góry wybudowany został 
klasztor franciszkanów, do któ-
rego pielgrzymi przychodzą 
w poszukiwaniu ciszy i modli-
twy. A franciszkanie opieku-
ją się Górą Krzyży i odprawia-
ją tu msze.

Dojazd do Góry Krzyży jest 
w miarę prosty. Można doje-
chać autobusem lub samocho-
dem. Samo wzniesienie poło-
żone jest przy trasie Szawle–Jo-
niszki, w odległości ok. 10 km 
od Szawle . Ale uwaga – w tej 
okolicy trudno jest porozumieć 
się w jakimkolwiek obcym języ-
ku. Dobrze jest więc zapisać so-
bie litewskie nazwy i o nie pytać. 
Góra Krzyży to Kryżiy Kalnas, 
Szawle – Siauliai, a Joniszki 
Joniskis. Góra leży na płaskim 
terenie wśród łąk i pól upraw-
nych. Widać ją z głównej dro-
gi, z której trzeba skręcić w ok. 
dwukilometrową aleję. Przy sa-
mej Górze znajduje się parking 
dla samochodów a tuż przy 
wejściu wiele sklepów z dewo-
cjonaliami gdzie można kupić 
m.in. krzyże, jeżeli chce się zo-
stawić własny ślad.

Warto też wiedzieć, że wy-
rób krzyży to jeden z najbardziej 
wyjątkowych rodzajów rzemio-
sła na Litwie, wpisany na Li-
stę Arcydzieł Niematerialnego 
i Słownego Dziedzictwa Ludz-
kości UNESCO. Tradycyjne li-
tewskie krzyże są arcydziełami 
architektury, kowalstwa, rzeź-
biarstwa i malarstwa. Wiele ta-
kich okazów można zobaczyć 
właśnie na Górze Krzyży.

MAŁGORZATA KASPERKIEWICZ

Litewski symbol siły wiary
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G
ospa od Škrpjela 
(Wyspa Matki Bo-
skiej na Skale) i Sve-
ti Dorde ( Święty Je-
rzy) to dwie małe 

wysepki u wybrzeży miejsco-
wości Perast w Zatoce Kotor-
skiej. Często pojawiają się w fol-
derach reklamujących piękno 
Czarnogóry. I nic dziwnego, 
bo są to bardzo urokliwe wyspy. 
Obydwie są doskonale znane 
nie tylko w Czarnogórze – mię-
dzy innymi dlatego, że miesz-
czą się na nich niezwykłe obiek-
ty sakralne. Gospa od Škrpje-
la to sanktuarium Matki Bo-
skiej, patronki żeglarzy i ryba-
ków a Sveti Dorde ( Święty Je-
rzy) to miejsce gdzie znajdu-
je się zabytkowy klasztor be-
nedyktyński św. Jerzego i stary 
cmentarz dla szlachty z Perastu. 

Legenda o powstaniu
Gospa od Škrpjela jest 

sztuczną wyspą stworzoną 
przez człowieka – jedyną taką 
na Morzu Adriatyckim. W miej-
scu gdzie się znajduje niegdyś 
z wody wystawała jedynie nie-
wielka, szpiczasta skała. Zgod-
nie z legendą, podczas nocne-
go połowu ryb 22 lipca 1452 r., 
dwaj rybacy – bracia Mortešić 
– znaleźli na niej obraz Mat-
ki Boskiej. Wizerunek ten miał 
ich uratować od śmierci. Dla-
tego też mieszkańcy pobliskie-
go Perastu postanowili , że zo-
stanie umieszczony w kościele 
św. Mikołaja. Obraz ten trzy-
krotnie ustawiano w kościele, 
ale za każdym razem obraz 
w tajemniczych okolicznościach 
wracał na skałę, gdzie go zna-
leziono. W końcu ludzie uzna-
li, że to cud i malowidło po-
winno pozostać tam gdzie zo-
stało znalezione. Postanowili 
wybudować dla niego kościół. 
Dlatego też najpierw budowa-
li wyspę – przy skale wysypy-
wali głazy i zatapiali obciążone 
kamieniami zdobyte tureckie 

okręty. Wznoszenie wysepki 
trwało ponad 250 lat ! Tylko 
do 1603 roku przy skale zosta-
ło zatopionych ponad 100 ża-
glowców wypełnionych kamie-
niami. Mała wysepka, która po-
wstała została przez mieszkań-
ców nazwana Gospa od Škr-
pjela na pamiątkę morskiej ska-
ły przy której została wzniesio-
na (škrpio w miejscowym dia-
lekcie to właśnie skała).

Zabytkowy kościół
Pierwszy kościół na wysep-

ce powstał już w XV wieku, 
jednak jego rozmiary były bar-
dzo skromne, o wiele mniejsze 
od budynku dzisiejszego ko-
ścioła. Wyspa jednak ciągle ro-
sła a wraz z jej wzrostem poja-
wiły się pomysły na budowę no-
wej i większej świątyni. Kościół 
Matki Boskiej na Skale w dzi-
siejszym kształcie wybudowa-
no w 1630 r., a w pierwszej 
połowie XVIII wieku została 
dobudowana do niego okrągła 
dzwonnica. Wnętrze kościoła 

jest piękne i bardzo bogato zdo-
bione. Zdobienia i styl budowy 
przypominają zabytkowe ko-
ścioły z Perastu czy Kotoru. 
Główny, marmurowy ołtarz, 
pochodzi z XVIII wieku a zo-
stał wykonany z białego mar-
muru z Carrary przez arty-
stów z włoskiej Genui: Anto-
nia i jego syna Gerolamo Ca-
pellano. Plany jego budowy po-
wstały w Wenecji, skąd zostały 
wysłane do Genui. Sam ołtarz 
przybył do Perastu na pokładzie 
statku. W środku ołtarza znaj-
duje się tabernakulum z zielo-
nymi marmurowymi filarami, 
zwieńczone baldachimem, z ni-
szą zawierającą gotycki, uwa-
żany za cudowny, obraz Mat-
ki Boskiej z Dzieciątkiem, wy-
konany przez Lovro Marino-
va Dobricevica, pochodzącego 
z miasta Kotor. Po bokach ob-
razu umieszczone są marmu-
rowe figury św. Jana Ewange-
listy z orłem i Biblią, i św. Ro-
cha z psem i laską. Budowę oł-
tarza sfinansowali mieszkańcy 

Perastu. Na bocznych ścianach 
kościoła – i suficie znajduje się 
68 barokowych obrazów olej-
nych Tryfona (Tripo) Kokol-
ji z Perastu, miejscowego ge-
nialnego malarza – samouka. 
Sufit jest udekorowany scena-
mi z życia Maryi i Chrystusa, 
a także ewangelistów. Osiem 
kaset zawiera grupy aniołów 
i kosze kwiatów: róż, lilii i goź-
dzików, malowane na drewnia-
nych płytach.

A na ścianach wokół nawy 
znajdują się srebrne płyty wo-
tywne z wygrawerowanymi syl-
wetkami statków z Zatoki Ko-
torskiej, oddanych pod opiekę 
Matki Boskiej na Skale. Jeden 
z nich nosi nazwę „Sobjeski” 
na cześć wiktorii wiedeńskiej. 
Wotywne srebrne płyty składa-
ne są zresztą w kościele do dzi-
siaj przez ludzi, których praca 
związana jest z morzem.

Do oglądania
Z tyłu kościoła znajdu-

je się muzeum poświęcone 

niezwykłej historii Perastu, 
morzu i bohaterskim walkom. 
Można tu także oglądać ka-
wałki greckich i rzymskich am-
for wyłowionych z dna, cera-
miki i kamienne odłamki bro-
ni sprzed 3500 roku p.n.e od-
kryte w jaskini Spila powy-
żej Perastu. Jest także niezwy-
kły tkany obraz z 1828 roku, 
wykonany przez Jacintę Ku-
nić, mieszkankę Perastu. We-
dług legendy haftowanym po-
staciom Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem użyczyła ona wła-
snych włosów. Obraz powsta-
wał przez ponad dwadzieścia 
lat, co widać po zmianie ko-
loru włosów. Kobieta tkała go 
czekając na ukochanego, któ-
ry niestety nie wrócił z wy-
prawy morskiej. Znajdują się 
tu także wotywne obrazy, ma-
lowidła i hafty przedstawiają-
ce wstawiennictwo Matki Bo-
skiej w chwilach zagrożenia 
życia na morzu (sztormy, atak 
okrętów tureckich, wyzwolenie 
z niewoli). 

Opiekunka żeglarzy
Każdego roku, 22 lipca, 

na pamiątkę znalezienia cu-
downego obrazu Matki Bo-
skiej odbywa się tu tak zwa-
na Fasinada. Mieszkańcy Per-
astu, ubrani w tradycyjne stro-
je, podpływają bogato przy-
strojonymi w kwiaty łodzia-
mi wypełnionymi kamieniami 
i wrzucają je tuż obok wysep-
ki na dno morza. I tak wyspa 
stale się powiększa…Również 
w dzień Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, do ko-
ścioła na msze w intencji Mat-
ki Boskiej, przybywają wierni, 

zarówno wyznania katolickiego 
jak i prawosławnego. Na nie-
wielkim placu przed kościołem 
znajduje się tzw. „miejsce po-
jednania” – czyli plac z kamien-
nymi ławkami, gdzie spotykały 
się zwaśnione strony i wypra-
cowywały sprawiedliwe roz-
wiązania, by uniknąć sądów 
weneckich. 

 Zwiedzanie
W okresie letnim Gospę 

od Škrpjela można zwiedzać 
prawie z każdego miasteczka 
zatoki Kotorskiej. Najłatwiej 
jednak i najszybciej (oraz naj-
taniej) można się na nią dostać 
z miejscowości Perast – małe-
go miasta portowego położo-
nego na wybrzeżu. Miastecz-
ko leży na urwistym brzegu, 
u podnóża góry Kason i jadąc 
wzdłuż zatoki Kotorskiej trze-
ba uważnie wypatrywać drogo-
wskazu, bo można łatwo prze-
oczyć zjazd do niego. W Per-
aście bez problemu wynajmie-
my motorówkę, która przy-
wiezie nas na wyspę i odwie-
zie z powrotem. Wystarczy za-
pytać na nadbrzeżu. 

Gospę od Škrpjela moż-
na szybko zwiedzić – oprócz 
kościoła i budynku przy nim 
gdzie znajduje się m.in. sklep 
z pamiątkami nie ma wiele 
do oglądania. Można tylko 
podziwiać przepiękne widoki 
zatoki Kotorskiej. Wszystko 
można zwiedzać samodziel-
nie ale też za małą opłatą w ko-
ściele znajdziemy przewodni-
ka, który opowie o historii ko-
ścioła i miasta Perast. Dla tu-
rystów historia opowiadana 
jest w języku angielskim. Wy-
spa Sveti Dorde nazywana tak-
że wyspą cmentarną nie jest 
udostępniana dla zwiedzają-
cych. Można jednak za dodat-
kową opłatą podpłynąć do jej 
brzegu motorówką i zobaczyć 
ją z bliska. 

 MAŁGORZATA KASPERKIEWICZ

Multiagencja Ćwik Jolanta
32-090 Kraków

ul. Józefa Dietla 49
Pon- Piątek 10-17

tel. 124215270
kom. 609 881 235

email. jolantacwik@poczta.onet.pl

Jestem doświadczoną agentką ubezpieczeniową działającą na ryn-
ku od ponad 20 lat. Współpracuję z największymi towarzystwa-
mi ubezpieczeń, dzięki czemu zapewniam najkorzystniejszą ofer-
tę pod względem ceny i zakresu ubezpieczeniowego. Gwarantuję 
profesjonalną obsługę i doradztwo ubezpieczeniowe.

cubezpieczenia komunikacyjne

Subezpieczenia majątkowe

Eubezpieczenia turystyczne

bubezpieczenia na życie

Niezwykłe wyspy Czarnogóry
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Żeń–szeń i Imbir – ZASTRZYK ENERGII I ODPORNOŚCI!
Mózg stale odbiera, przetwarza i zacho-
wuje miliony informacji.
By robić to sprawnie potrzebuje przede 
wszystkim energii oraz składników, 
które go budują.
Żeńsz–szeń zapewnia świetną kondycję 
oraz zmniejsza zmęczenie, zaś imbir uod-
parnia i utrzymuje w formie organizm.
W Cukierkach Żeńszeniowo–Imbirowych 
fi rmy Reutter zastosowano wysokiej jako-
ści ekstrakty z żeń–szenia i imbiru.
Płacisz? Bądź mądry i wymagaj wyso-
ką 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.

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

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

Skutecznie eliminuje przykry zapach potu.

Super Deo to wypróbowany 

oryginalny dezodorant!

Firma REUTTER GmbH/ Niemcy

Uwaga! – Nie zostawia plam!

Testowany dermatologicznie.

Cena: ok. 17 zł

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

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

Cena 7,90 zł.

Sprzedam 3-pok. mieszkanie 
z ogrodem Kraków – Borek Fałecki

Połowa domu z działką jest notarialnie wydzielona. Powierzchnia 
mieszkalna ok. 80 m2 + 2 garaże ( murowany z tarasem ok. 30 

m2 i blaszak). Działka ma ok. 6 arów, jest zagospodarowana, 
zadbany ogród (gril, oczko wodne, skalniak, kwiaty, drzewka 

owocowe). Okolica bardzo spokojna, blisko sanktuarium 
w Łagiewnikach, 10 linii MPK, bliskość centrum CH Zakopianka.

Tel. kontaktowy: 600-75-09-75

KRAKÓW UL. KAPELANKA 2 oddzielne mieszkania 

2 pokojowe z kuchnią - możliwość połączenia (120 m2 ), 

ogrzewanie MPEC, działka 7,5 ara sprzedam

Sprzedam połowę budynku z działką ok. 7,5 ara (2 oddzielne mieszkania 

2-pokojowe z kuchnią po 52,5 m2 każde, można połączyć powstanie piękny 

apartament. Korytarz ok. 15 m2 wraz z schodami jest na wyłączność tych 

mieszkań). Budynek kameralny, znajduje się blisko Wawelu, blisko centrum 

Krakowa, jest ogrodzony, posiada 2 bramy wjazdowe na pilota

Tel. kontaktowy: 500-757-511

Pójdź za Mną
K

iedy św. Jan Paweł II mówił 
młodym ludziom, że są na-
dzieją Kościoła, to ma 
na myśli ich szczególne po-
wołanie do życia zakonne-

go i kapłańskiego. Powołanie to było 
i jest szczególne. Może bardziej niż 
inne wymaga wyrzeczeń i oddania 
się na wyłączną służbę Bogu i dru-
giemu człowiekowi. Jest to przede 
wszystkim rezygnacja ze swojego 
‘ja”. Jest to trudne powołanie, ale 
trzeba pamiętać, że Bóg każdemu 
powołanemu – jeśli jest wierny po-
wołaniu – błogosławi i umacnia go 
swoja łaską. 

Dzisiejszy świat, w którym tyle 
nienawiści, zła, przewrotności, nie-
pokoju potrzebuje szlachetnych mło-
dych serc, aby nieść ludziom ra-
dość życia, pokój serc, nadzieję, 
a przede wszystkim miłość wypły-
wającą z Ewangelii – księgi życia.

Wsłuchajmy się zatem w słowa 
św. Jana Pawła II, które skierował 
do młodych w liście do młodych ca-
łego świata PARATI SEMPER, któ-
ry został wydany w 1985 roku z oka-
zji Międzynarodowego Roku Mło-
dzieży:

„W tej chwili jednak pragnę Wam 
powiedzieć o szczególnym znacze-
niu tych słów („Pójdź za Mną”), ja-
kie Chrystus wypowiedział do mło-
dzieńca. Czynię to zaś w tym prze-
świadczeniu, że słowa owe Chry-
stus wypowiada w Kościele do nie-
których swoich młodych rozmów-
ców w każdym pokoleniu. Rów-
nież i w naszym. Słowa te oznacza-
ją wówczas szczególne powołanie 
we wspólnocie Ludu Bożego. Ko-
ściół znajduje Chrystusowe „Pójdź 
za Mną” u początku każdego po-
wołania do służby w sakramental-
nym kapłaństwie, co wiąże się rów-
nocześnie w Kościele rzymsko–ka-
tolickim ze świadomym i dobrowol-
nym wyborem bezżenności. To samo 
Chrystusowe „Pójdź za Mną” Ko-
ściół znajduje u początku powołania 
zakonnego, w którym poprzez pro-
fesję rad ewangelicznych (czysto-
ści, ubóstwa i posłuszeństwa) męż-
czyzna lub kobieta uznają za swój 
taki program życia, jaki Chrystus 
sam urzeczywistniał na ziemi dla 
królestwa Bożego. Składając śluby 

zakonne, osoby takie podejmują się 
dawać szczególne świadectwo mi-
łości Boga ponad wszystko, a zara-
zem owemu powołaniu do zjedno-
czenia z Bogiem w wieczności, jakie 
skierowane jest do wszystkich. Trze-
ba jednakże, ażeby niektórzy dawa-
li o tym wyjątkowe świadectwo wo-
bec innych. (…).

I dlatego wszystkim Wam, Mło-
dym, na tym doniosłym etapie roz-
woju Waszej kobiecej czy męskiej 
osobowości, pragnę powiedzieć: je-
żeli takie wezwanie dociera do Twe-
go serca, nie zagłuszaj go! Pozwól 
mu rozwinąć się w dojrzałe powoła-
nie! Współdziałaj z nim przez modli-
twę i wierność przykazaniom! „Żni-
wo bowiem jest wielkie”. Ogrom-
nie wielu potrzeba takich, do któ-
rych trafi Chrystusowe wezwanie 
„Pójdź za Mną”. Ogromnie potrze-
ba kapłanów wedle Serca Bożego — 
i ogromnie też potrzebne jest współ-
czesnemu Kościołowi i światu świa-
dectwo życia bez reszty oddanego 
Bogu: świadectwo takie oblubień-
czej miłości samego Chrystusa, które 
w sposób szczególny uobecnia kró-
lestwo Boże wśród ludzi i przybliża 
je w świecie.

Więc pozwólcie, że dopowiem 
jeszcze słowa Chrystusa Pana o żni-
wie, które jest wielkie: Tak — jest 
ono wielkie, owo żniwo Ewange-
lii, żniwo zbawienia!... „a robotni-
ków mało”. Może dzisiaj bardziej się 
to odczuwa niż poprzednio, zwłasz-
cza w niektórych krajach, jak też 

w niektórych Instytutach życia kon-
sekrowanego czy im podobnych.

„Proście zatem Pana żniwa, żeby 
wyprawił robotników na swoje żni-
wo” — mówi dalej Chrystus. A sło-
wa te zwłaszcza za naszych cza-
sów stają się programem modlitwy 
i działania na rzecz powołań ka-
płańskich i zakonnych. Z tym pro-
gramem Kościół zwraca się do Was, 
do Młodych. Wy także: proście! A je-
śli owoc tej prośby Kościoła naro-
dzi się w głębi Waszego serca, słu-
chajcie Mistrza, który mówi: „Pójdź 
za Mną!”

Słowa te są aktualne również 
i dziś, dlatego my Polacy módlmy się 
gorąco o nowe powołania do służby 
Bożej naszej młodych, aby nie za-
brakło nigdy tych, którzy będą na-
szymi przewodnikami do Boga. Mó-
dlmy się o nowych świętych kapła-
nów o wytrwanie tych, którzy już 
realizują w seminariach i zakonach 
Chrystusowe słowa: „Pójdź za Mną”.

Modlitwa Jana Pawła II 
o powołania

Do Ciebie, Panie, zwracamy się 
z ufnością! Synu Boży, posłany przez 
Ojca do ludzi wszystkich czasów i ży-
jących w każdym zakątku świata! 

Błagamy Ciebie, za pośrednic-
twem Maryi, Matki Twojej i Matki 
naszej: spraw, aby w Kościele nie bra-
kowało powołań, zwłaszcza do szcze-
gólnej służby Twemu Królestwu. 
Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka! 
Modlimy się do Ciebie za naszych 
braci i za nasze siostry, którzy odpo-
wiedzieli “tak” na Twoje powołanie 
do kapłaństwa, do życia konsekro-
wanego i do misji. 

Spraw, aby ich życie odnawiało 
się każdego dnia i stawało się żywą 
Ewangelią. Panie miłosierny i świę-
ty, nadal posyłaj nowych robotników 
na żniwo Twego Królestwa! Pomagaj 
tym, których powołujesz, by Cię na-
śladowali w naszych czasach: spraw, 
by kontemplując Twoje oblicze, przyj-
mowali z radością tę przedziwną mi-
sję, którą im powierzasz dla dobra 
Twego Ludu i wszystkich ludzi. Ty, 
który jesteś Bogiem i żyjesz, i kró-
lujesz z Ojcem i Duchem Świętym 
na wieki wieków. Amen. 

Oprac. INNOCENTY MAREK RUSECKI OFM
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J
an Paweł II wielokrot-
nie podkreślał zna-
czenie sportu w wy-
chowaniu człowieka. 
W 1999 roku mówił: 

„Każdy rodzaj sportu niesie 
z sobą bogaty skarbiec war-
tości, które zawsze trzeba 
sobie uświadamiać, aby móc 
je urzeczywistnić. Ćwiczenie 
uwagi, wychowywanie woli, 
wytrwałość, odpowiedzial-
ność, znoszenie trudu i nie-
wygód, duch wyrzeczenia 
i solidarności, wierność obo-
wiązkom – to wszystko na-
leży do cnót sportowca. Za-
chęcam was, młodych spor-
towców, abyście żyli zgodnie 
z wymaganiami tych warto-
ści, abyście w życiu byli za-
wsze ludźmi prawymi, uczci-
wymi i zrównoważonymi, 
ludźmi, którzy budzą zaufa-
nie i nadzieję”.

Aktywność i ruch
Nauczanie Papieża jest 

szczególnie aktualne w dzi-
siejszych czasach, gdy towa-
rzyszy nam pośpiech, pogoń 
za wartościami materialnymi 

oraz stres. Jan Paweł 
II mimo upływu lat, 
postępującej choro-
by i coraz większe-
go cierpienia, wyraź-
nie pokazywał, jak 
godzić pracę z od-
poczynkiem i jak 
poprzez sport od-
krywać siebie. Jako 
młody człowiek ak-
tywnie wypoczywał 
na łonie natury, pły-
wał kajakiem, jeździł 
na nartach i wędro-
wał po górach. Pod-
kreślał, że aktyw-
ność fizyczna wpływa 
na ogólną sprawność 
i funkcjonowanie or-
ganizmu, ale oddzia-
łuje również na sfe-
rę psychiczną, ponie-
waż obcowanie z na-
turą wycisza i dodaje 
energii. 

Podczas spotkań 
z młodzieżą wielo-
krotnie propagował aktyw-
ny kontakt z naturą, rozu-
miany jako obcowanie z war-
tościami. Odnosił się wtedy 
do wspomnień ze swojego ży-
cia, dawał przykłady form al-
ternatywnych, aktywność ru-
chową stawiał wobec biernego 
odpoczynku, tak popularnego 
wśród dzieci i młodzieży. Za-
lecał powrót do natury, ponie-
waż kontakt z przyrodą po-
zwala odzyskać radość życia. 
Aktywność ruchowa w tere-
nie otwartym (las, łąka, park) 

w różnych porach roku sprzy-
ja hartowaniu fizycznemu 
i psychicznemu. Papież za-
chęcał do aktywnego spędza-
nia czasu wolnego opartego 
na systematycznym uprawia-
niu wybranej dyscypliny spor-
towej. Wskazywał, że sport 
kształtuje charakter, uczy dys-
cypliny, odpowiedzialności, 
doświadczania wolności jako 
skutków dokonywanych wy-
borów. Podkreślał, że kon-
takt, obcowanie z naturą wy-
cisza, pozwala poznać siebie, 

a to sprzyja zacho-
waniu w życiu har-
monii i równowagi.

Rodzinna 
turystyka 

Uprawianie tu-
rystyki, rekreacji 
i sportu wraz z całą 
rodziną, oprócz 
wspólnej troski 
o zdrowie i kondy-
cję fizyczną, pozwa-
la budować i wzmac-
niać więzi a także po-
głębia wzajemne re-
lacje. Uprawianie 
aktywności fizycznej 
w gronie rodzinnym 
wzmacnia poczu-
cie wspólnoty oraz 
pomaga w tworze-
niu atmosfery pełnej 
miłości, życzliwości 
i radości. Wspólna 
aktywność może do-
wartościować rodzi-
nę, a każdemu z jej 

członków, może pomóc zna-
leźć należne w niej miejsce. 

Szczególną formą aktyw-
ności ruchowej, w której może 
uczestniczyć cała rodzina, 
są wycieczki. Turystykę można 
uprawiać bez względu na wiek, 
należy jednak pamiętać, aby 
trasy i sposób poruszania się 
dostosowywać do możliwości 
poszczególnych członków ro-
dziny oraz do ich zaintereso-
wań. Wspólne „bycie razem” 
ubogaca wszystkich. Wyciecz-
ka jest niezastąpioną okazją 

do rozmawiania ze sobą. Taki 
dialog może być sposobno-
ścią do zawarcia trwałej przy-
jaźni rodziców z dziećmi oraz 
szansą na zacieśnienie więzi 
uczuciowych między wszyst-
kimi członkami rodziny. 

Dlaczego warto dbać 
o kondycję? 

Kształtując sprawność fi-
zyczną, człowiek stwarza so-
bie warunki do pełniejszego 
i bardziej wszechstronnego 
rozwoju. Ten, kto uprawia ak-
tywność ruchową, wydajniej 
pracuje, szybciej regeneruje 
siły, jest wewnętrznie zdyscy-
plinowany, posiada umiejęt-
ność koncentracji i dobrej or-
ganizacji czasu. Lepsze zdro-
wie i samopoczucie, pozwala-
ją mu dłużej cieszyć się spraw-
nym intelektem oraz pięknem 
i urodą ciała. Dzięki uprawia-
niu sportu umacnia się takie 
cechy, jak: wytrwałość w dą-
żeniu do celu, męstwo i odwa-
ga, systematyczność, szacu-
nek do siebie i innych, umie-
jętność podejmowania wyrze-
czeń i pokonywania własnych 
słabości. Podczas aktywności 
ruchowej w organizmie wy-
dzielane są endorfiny (tzw. 
hormony szczęścia), które li-
kwidują znużenie oraz popra-
wiają nastrój i samopoczucie. 

Sport jest darem
Wiele dzieci lęka się po-

konywania przeszkód i upra-
wiania sportu. Niektóre nigdy 

z tego nie wyrastają. Potrafią 
świetnie robić to, w czym czu-
ją się pewne, ale nie podejmą 
tego, co nieznane i ich zda-
niem nazbyt trudne. Co po-
maga w tym, żeby dziecko 
uczyło się przekraczania wła-
snych ograniczeń i lęków? 
Co pomaga wzrastać w wy-
trwałości? Stawianie dziecka 
w sytuacjach, które wymagają 
pokonywania siebie, podjęcia 
trudu i tego, co rodzi wytrwa-
łość. Jednym z takich sposo-
bów jest zapewne sport. Po-
wiedzenie: „W zdrowym cie-
le, zdrowy duch” nie kłamie. 
Ciało, aby było zdrowe i mo-
gło rosnąć domaga się ćwi-
czeń, wysiłku, ruchu, prze-
kraczania poczucia zmęcze-
nia i walki z lenistwem. 

Oczywiście można też 
wychowywać swoje dziec-
ko na biernego kibica, któ-
ry przed ekranem telewizo-
ra będzie się pasjonować róż-
nymi dyscyplinami sportowy-
mi, ale czy kibic zna uczu-
cie szczęścia, jakiego zazna-
je sportowiec?

* * *
Święty Jan Paweł II 

to pierwszy papież, który za-
siadł na trybunach jako kibic 
piłkarski. Udzielał audien-
cji przedstawicielom klubów, 
drużynom, wybitnym spor-
towcom. Był kibicem Craco-
vii oraz socio Barcelony i Re-
alu. Sam uprawiał narciar-
stwo, łyżwiarstwo czy piłkę 
nożną. Temat sportu często 
pojawiał się w Jego wystąpie-
niach. Pamiętajmy, że sport 
niesie w sobie cenne warto-
ści etyczne i należy propago-
wać jego uprawianie.

EWA CEBRAN 

Zdrowy styl życia według Jana Pawła IIZdrowie i siła lepsze 
są niż wszystko zło-
to, a mocne ciało niż 
niezmierny majątek.
Nie ma większego bo-
gactwa nad zdrowie 
ciała
I nie ma zadowolenia 
nad radość serca.

(Mądrość Syracha 
30, 15–16)
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Zdrowie z natury

GŁÓG DLA CHOREGO SERCA
W Polsce co roku w niepokojącym 

tempie wzrasta liczba chorych, którzy 
mają poważne problemy z  sercem 
i układem krążenia. Dla nich ogrom-
nym dobrodziejstwem może oka-
zać się głóg. 

GŁÓG JEDNO– I DWUSZYJKOWY
W Polsce rośnie 6 gatunków gło-

gu. W  medycynie wykorzystujemy 
dwa głogi: jednoszyjkowy i dwuszyj-
kowy. Aby je odróżnić, najlepiej przyj-
rzeć się im w czasie kwitnienia. Kwiat 
głogu jednoszyjkowego posiada słu-
pek z  jedną szyjką, natomiast dwu-
szyjkowego ma ich dwie lub trzy. Ła-
two je też rozpoznać po  owocach: 
głóg jednoszyjkowy tworzy wewnątrz 
jedną pestkę, a dwuszyjkowy – dwie 
albo trzy. Te owoce mogą być czerwo-
ne lub purpurowoczerwone, a dojrze-
wają już pod koniec sierpnia.

W leczeniu wykorzystuje się kwia-
tostany i owoce głogu. Jesienią zbie-
ramy właśnie owoce. Można je usu-
szyć w lekko rozgrzanym piekarniku 
albo wykorzystać od razu do przygo-
towywania domowych leczniczych 
przetworów (np. przecieru).

DAJE SERCU ENERGIĘ
Szczegółowe badania kliniczne 

i dokładne określenie zawartości sub-
stancji czynnych w  kwiatostanach 
oraz owocach głogu pozwoliły ustalić, 
że ich nadzwyczaj korzystne działa-
nie na mięsień sercowy zawdzięczać 
trzeba procyjanidynom oligomerycz-
nym, a także flawonoidom.

Stosowanie wyciągów z kwiato-
stanów czy owoców głogu prowa-
dzi do rozszerzenia, udrożnienia na-
czyń wieńcowych serca, zwiększa 
się też siła pojedynczych jego skur-
czów, a nieco zmniejsza ilość skur-
czów na minutę. Skutek takiego dzia-
łania jest taki, że serce ekonomiczniej 
pracuje, staje się bardziej ukrwione, 
otrzymuje wraz z krwią zdecydowa-
nie większą porcję koniecznego tle-
nu i energii. Dzięki lepszemu obiego-
wi krwi w mięśniu sercowym, spraw-
niej pozbywa się ono także groma-
dzących się w nim metabolitów, któ-
re wywołują jego zmęczenie, osłabie-
nie i upośledzenie funkcji. Głóg spra-
wia, że  serce staje się mocniejsze, 
szybciej regeneruje się po wzmożo-
nym wysiłku, dobrze wypoczywa 
i nie jest tak przeciążone. Leki z  tej 
rośliny są niezwykle przydatne u lu-
dzi ze  stwierdzoną chorobą niedo-
krwienną (wieńcową) serca, z obja-
wami bólu za mostkiem i duszności, 
pojawiających się podczas chodzenia 
czy wykonywania codziennych czyn-
ności. Głóg okazał się również nie-
oceniony w objawach tzw. starczego 
serca. Substancje lecznicze obecne 
w nim wpływają także dobroczynnie 
na  zmniejszenie obwodowego opo-
ru naczyń krwionośnych, co gwaran-
tuje spadek ciśnienia krwi. Dodajmy 
jeszcze, że wyciągi zarówno z kwia-
tostanów, jak i owoców głogu wyka-
zują łagodne działanie uspokajające 
(są zalecane np. przy nerwicy serca), 
oddalają niepokój wewnętrzny oraz 
ułatwiają zasypianie.

Więcej na temat zalet leczniczych 
kwiatostanów i  owoców głogu oraz 
receptury na domowe leki i przetwory 
z nich można znaleźć w mojej książce 
Księga owoców leśnych (jest dostępna 
w Klubie Książki Katolickiej).

 ZBIGNIEW TOMASZ NOWAK
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WARTO PRZECZYTAĆ

Nowy album na dwie rocznice św. Ojca Pio
Był postacią niezwykłą. Stykających się z nim ludzi za-

dziwiał darem jasnowidzenia, chrystusowymi stygmatami, 
głęboką pobożnością i łaską uzdrawiania. Już za życia oto-
czony był spontanicznym kultem, który jego samego wpra-
wiał w zakłopotanie, a u kościelnych przełożonych wywo-
ływał niepokój. Jego oczywista wyjątkowość została po la-
tach potwierdzona wymienieniem na ołtarze i utrzymują-
cą się do dziś żywą czcią wśród wiernych. W tym roku ob-
chodzimy dwie ważne rocznice związane ze św. Ojcem Pio 
– bo o nim tu mowa – 50–lecia śmierci i 100–lecia otrzy-
mania przez niego stygmatów.

Z tej okazji krakowskie wydawnictwo Biały Kruk przygo-
towało jubileuszowe wydanie obszernego albumu poświęco-
nego stygmatykowi z Pietrelciny zatytułowanego „Ojciec Pio. 
Potęga świętości”. Album nosi podtytuł „Ilustrowana bio-
grafia z tekstami papieskimi”, co w pełni oddaje charakter 
książki. Jej zasadnicza część to wspaniałe fotografie autor-
stwa Adama Bujaka, będące swoistą kroniką życia świętego 
i ukazujące miejsca życia i działania Ojca Pio. Na zdjęciach 
oglądamy więc skromny rodzinny dom przyszłego świętego, 
kamienne budowle Pietrelciny, klasztory w Morcone i Ve-
nafro, w których kształcił się młody kapucyn, górzyste San 
Giovanni Rotondo, w którym posługiwał i w którym zmarł. 
Są też archiwalne fotografie samego Ojca Pio: od młodo-
ści w okresie nowicjatu, przez wiek dojrzały, aż po starość 
i schyłek życia. Na niektórych z nich nawet dziś wyraźnie 
widać, że człowiek ten rzeczywiście miał w sobie coś nie-
zwykłego... Uzupełniają je archiwalne zdjęcia rodziców za-
konnika, uroczystości, w których uczestniczył, nabożeństw, 
które odprawiał, zwykłych wiernych i znamienitych gości, 
którzy go odwiedzali.

Druga warstwa książki to wystąpienia papieża Jana Paw-
ła II związane z Ojcem Pio. Jak wiadomo, polski papież był 
szczególnym orędownikiem stygmatyka z San Giovanni. 
Zetknął się z nim jako młody ksiądz, a Pio podobno prze-
powiedział mu wtedy papieską przyszłość. Później Wojty-
ła, już jako biskup, prosił go o modlitewne wstawiennictwo 

za poważnie chorą znajomą z Krakowa (chora została 
uzdrowiona). Wreszcie jako papież beatyfikował go i ka-
nonizował. W albumie znajdziemy przemówienia Jana 
Pawła II wygłoszone do członków Grup Modlitewnych 
założonych przez Ojca Pio, wystąpienia z papieskiej piel-
grzymki do San Giovanni Rotondo oraz homilie i mowy 
z uroczystości beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych w Rzy-
mie. Są też przemówienia następców Jana Pawła II – Be-
nedykta XVI i Franciszka, jakie wygłosili podczas swo-
ich wizyt u grobu świętego.

Część tekstową uzupełniają dwa szkice: autorstwa 
Anny Osuchowej i br. Macieja Zinkiewicza OFMCap. 
Ten pierwszy poświęcony jest kontaktom Karola Wojty-
ły – Jana Pawła II z Ojcem Pio, ten drugi przybliża dzie-
je kultu stygmatyka w Polsce i fenomen jego popularno-
ści wśród wiernych na całym świecie. Jest jeszcze kalen-
darium życia świętego oraz zestawienie miejsc jego kultu 
w naszym kraju (parafii i sanktuariów, których jest cał-
kiem sporo). Teksty ilustrowane są fotografiami z papie-
skich wizyt w San Giovanni Rotondo, spotkań z wier-
nymi, uroczystości beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, 
a także zdjęciami pielgrzymów nieustannie odwiedzają-
cych włoskie sanktuarium świętego.

Książka Białego Kruka to lektura dla tych, którzy do-
piero chcą poznać stygmatyka oraz jego życie i dzieła, 
ale także dla tych, dla których jest on postacią od daw-
na znaną i bliską. Jedni i drudzy znajdą w tej publikacji 
coś dla siebie.

PAWEŁ STACHNIK

„Ojciec Pio. Potęga świętości”, 
200 str., Biały Kruk, Kraków 2018

Wydawnictwo Biały Kruk
ul. Szwedzka 38, 30-324 Kraków

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

Rekolekcje z Postem Daniela 
wg dr Ewy Dąbrowskiej

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

   

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

 
Terminy 
w 2018r.
05.11-15.11

Terminy 
w 2019r.
21.01-31.01
11.02-21.02
04.03-14.03
25.03-04.04
29.04-09.05
27.05-06.06
24.06-04.07
22.07-01.08
05.08-15.08
09.09-19.09
07.10-17.10
04.11-14.11

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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Przede wszystkim – postaw na zioła 

o udowodnionym, pozytywnym 

działaniu na system immunologiczny 

i zwalczające infekcje. Do takich ziół 

należy między innymi szałwia, rumianek 

i melisa – obniżają ciśnienie, wykazują 

właściwości antybakteryjne, przeciwzapal-

ne i obkurczające. Sprawdzą się zatem 

w przypadku gorączki, infekcji gardła 

i kataru. Możesz wykonać z nich napary 

lub płukanki, które przyniosą Ci ulgę 

w czasie przeziębienia. 

Pamiętaj również o tym, by w Twojej 

kuchni zawsze gościł wysokiej jakości 

miód. Lipowy, wielokwiatowy, spadziowy 

– wybierz taki, jaki lubisz najbardziej! 

Miody z pasieki to prawdziwe bogactwo 

mikroelementów takich jak potas, kwas 

foliowy, witamina A, B12 czy C. 

Pamiętaj o tym, by dodając miód 

do herbaty czy deserów nie podgrzewać go 

– traci on wtedy swoje cenne właściwości! 

Dlatego zaparzając napar odczekaj 

najpierw kilkanaście minut aż ostygnie 

i dopiero wtedy go posłódź.

Naturalnym sposobem na infekcje 

są również imbir i pieprz cayenne. 

Te produkty nie gościły raczej często 

w domowych apteczkach naszych babć, 

my jednak możemy śmiało korzystać z ich 

wyjątkowego działania. Imbir oraz pieprz 

rozgrzewają organizm, który w okresie 

jesienno-zimowym jest często narażony 

na wychłodzenie. Pomagają pozbyć się 

zalegającej fl egmy i kataru, mają działanie 

antywirusowe i przeciwzapalne. Przypomi-

nają w tym naturalny antybiotyk! 

W jaki sposób najlepiej przygoto-
wać się na sezon przeziębień 
i infekcji? Przekonaj się, jakie 
domowe przetwory i naturalne 
produkty najlepiej mieć w domo-
wej spiżarni!

Niezbędnik 
na okres przeziębień

 Cukierki 
Czarny Bez fi rmy 
Reutter są naturalną 
profi laktyką 
dla wspomagania 
odporności organizmu 

Jeżeli na wspomnienie syropu z czosnku 

wzdrygasz się – nie martw się, istnieje wiele 

alternatyw dla wykorzystania tego cennego 

produktu, który zawsze powinien być 

obecny w Twojej kuchni. Przypiecz w pie-

karniku świeżą bagietkę, posmaruj ją cienką 

warstwą oliwy i wetrzyj w pieczywo świeży 

ząbek czosnku. Taka śródziemnomorska 

porcja sprawi, że pozbędziesz się niechcia-

nych bakterii i wirusów, a Twój organizm 

zmobilizuje siły do walki z infekcją. 

Chyba każdy z nas wie, jak zbawienny 

wpływ na nasz układ odpornościowy 

ma witamina C. Obecna jest ona nie tylko 

w cytrusach, ale również w pietruszce, 

dzikiej róży, malinach i czarnym bzie. 

Co ciekawe, w tym ostatnim znajduje się 

rekordowa ilość tego cennego mikroelemen-

tu! Napar z kwiatów lub ekstrakt z owoców 

czarnego bzu pomagają oczyszczać oskrzela, 

wspomagają działanie przeciwzapalnie, 

pobudzają system immunologiczny, a nawet 

obniżają temperaturę w naturalny sposób.

Przygotowanie naparu lub soku z czarnego bzu 

jest pracochłonne i wymaga od nas pewnej 

wprawy. Dla tych, którzy nie mają czasu na 

samodzielne przygotowanie przetworów 

z czarnego bzu mamy dobrą wiadomość! Otóż 

dobroczynne właściwości tej rośliny zostały 

zawarte w cukierkach Czarny Bez od znanej 

i renomowanej fi rmy Reutter.

Forma ziołowego cukierka jest wygodna, 

gdyż możemy mieć go zawsze pod ręką. 

Apteczne Cukierki Czarny Bez fi rmy 

Reutter to nie są zwykłe cukierki z aroma-

tem czarnego bzu. 

Warto podkreślić, że są to cukierki 

z prawdziwym, wysokiej jakości natural-

nym ekstraktem i koncentratem czarnego 

bzu. Cukierki Czarny Bez fi rmy Reutter są 

naturalną profi laktyką dla wspomagania 

odporności organizmu i wspierają  

prawidłowe funkcjonowania gardła i krtani. 

W okresie przeziębień rekomendujemy 

także apteczne cukierki Żeńszeniowo-Imbi-

rowe z naturalnymi ekstraktami żeń-szenia 

i imbiru, także od fi rmy Reutter. Żeń-szeń 

wzmacnia organizm, a imbir uodparnia. 

Fabryka Reutter znana jest z niemieckiej 

solidności i ma ponad 100 lat doświad-

czenia w produkcji cukierków ziołowych 

zawierających prawdziwe, naturalne 

ekstrakty roślinne. Fachowcy Reuttera 

nie oszczędzają na stosowaniu tanich 

składników i dbają by ich produkty należały 

do tych z najwyższej półki. Dlatego za wysoką 

jakość zostały wielokrotnie zaszczytnie 

wyróżnione i są chwalone przez zadowolonych 

klientów.  

Cukierki Czarny Bez Reutter to oryginały! 
Prosto z aptek i zielarni polecamy 
do wspomagania odporności organizmu 
markowe Cukierki Czarny Bez fi rmy Reutter.

J


