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Wśród 
nocnej 

ciszy
Wśród nocnej ciszy 

głos się rozchodzi: 

Wstańcie, pasterze, 

Bóg się wam rodzi! 

Czym prędzej się wybierajcie, 

Do Betlejem pospieszajcie 

Przywitać Pana.

Poszli, znaleźli 

Dzieciątko w żłobie 

Z wszystkimi znaki 

danymi sobie. 

Jako Bogu cześć Mu dali, 

A witając zawołali 

Z wielkiej radości:

Ach, witaj Zbawco 

z dawna żądany, 

Cztery tysiące lat wyglądany 

Na Ciebie króle, prorocy 

Czekali, a Tyś tej nocy 

Nam się objawił.

I my czekamy 

na Ciebie, Pana, 

A skoro przyjdziesz 

na głos kapłana, 

Padniemy na twarz 

przed Tobą,  Wierząc, 

żeś jest pod osłoną 

Chleba i wina.
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Zdrowych, pogodnych, pełnych rodzinnego ciepła i radości 
Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2020 Roku

wszystkim Czytelnikom oraz Firmom współpracującym
z naszym wydawnictwem

życzy redakcja Szlak Wiary

Nie było miejsca dla Ciebie. W Be-
tlejem, w żadnej gospodzie i naro-
dziłeś się Jezu w stajni, w ubóstwie 
i chłodzie. Nie było miejsca, choć 
zszedłeś jako Zbawiciel na ziemie, by 
wyrwać z czarta niewoli, nieszczęsne 
Adama plemię

Nie było miejsca, choć chciałeś 
ludzkość przytulić do łona i podać 
z krzyża grzesznikom zbawcze, skrwa-
wione ramiona.

Nie było miejsca, choć zszedłeś 
ogień miłości zapalić i przez swą 
mękę najdroższą świat od zagłady 
ocalić

Gdy liszki mają swe jamy i ptasz-
ki swoje gniazdeczka, dla

Ciebie brakło gospody, tyś musiał 
szukać żłóbeczka.

A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle 
łez, jęków, katuszy?

Bo nie ma miejsca dla Ciebie 
w niejednej człowieczej duszy!

Moi drodzy Czytelnicy. Chcąc 
określić dzisiejszy świat trzeba po-
wiedzieć: dziwny ten świat! Dziwny 
ten człowiek! 

Przychodzi nam żyć w świe-
cie pełnym kontrastów, nowych 
dziwnych praw, obyczajów, zasad 
– wśród ludzi zamkniętych i obojęt-
nych, wśród rozłamów i podziałów, 
wśród zazdrości, nienawiści, prze-
mocy, wśród wojen i licznych kon-
fliktów zbrojnych.

Można się dzisiaj pogubić w tym 
wszystkim, gdyż nie służy to czło-
wiekowi, nie służy pokojowi, nie słu-
ży rozwojowi.

Moi drodzy! Ale musimy sobie 
zdać sprawę z tego, że to z każ-
dym rokiem się pogłębia i życie na-
sze jest coraz cięższe i trudniejsze. 
Nie wytrzymujemy tego wszystkie-
go. Ta ciągła pogoń nas wykańcza 
i psychicznie i fizycznie.

Ale o tym się nie mówi, nie pisze. 
Liczy się bilans, liczy się wynik, li-
czy się zysk liczy się kondycja firmy. 
To jest ważne, a nie człowiek.

Już święty Franciszek w XIII wie-
ku ubolewał: „Dlaczego miłość nie 
jest kochana”. Dlaczego odrzuca się 
Chrystusa. Odrzuca się Tego, któ-
ry ukazał nam prawdziwą miłość, 
pokój, szacunek, godność, radość, 
szczęście. I chociaż od tego cza-
su minęło prawie kolejnych osiem 
wieków – sytuacja się nie zmieni-
ła, bo i dziś nie kocha się tej miłości, 
którą jest Jezus Chrystus.

Dlatego wsłuchajmy się w słowa 
świętego Jana Pawła II, który w Boże 

Narodzenie w 2002 roku na pla-
cu świętego Piotra (Urbi et Orbi) 
powiedział:

Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany (Iz 9, 5).
Przeżywamy dziś na nowo ta-

jemnicę Bożego Narodzenia: rów-
nież dla ludzi naszego czasu rodzi się 
to Dziecię, niosące światu zbawienie, 
a wszystkim ludziom radość i pokój.

Wzruszeni stajemy przed szopką, 
aby wraz z Maryją spotkać

Oczekiwanego przez narody, Od-
kupiciela człowieka.

Cum Maria contemplemur Chri-
sti vultum.

Z Maryją kontemplujemy obli-
cze Chrystusa: w Dziecięciu owinię-
tym w pieluszki i złożonym w żłobie 
(por. Łk 2,7) przychodzi Bóg, aby 
nas nawiedzić i skierować nasze kro-
ki na drogę pokoju (por. Łk 1, 79).

Maryja kontempluje Go, tuli 
i ogrzewa.

Rozważa sens cudownych zna-
ków, jakie otaczają tajemnicę Boże-
go Narodzenia. 

 Boże Narodzenie to tajemnica 
radości!

Aniołowie śpiewali tej nocy:
„Chwała Bogu na wysokościach, 

a na ziemi pokój ludziom Jego 
upodobania” (Łk 2, 14).

Mówili pasterzom o tym wyda-
rzeniu jako o radości wielkiej, któ-
ra będzie udziałem całego narodu 
(por. Łk 2, 10).

Radość mimo oddalenia 
od domu, ubóstwa żłóbka, ludzkiej 
niewrażliwości, wrogości sprawują-
cych władzę.

Tajemnica radości mimo wszyst-
ko, bo w mieście Dawidowym na-
rodził się(...) Zbawiciel (Łk 2, 11).

W tej radości uczestniczy Kościół 
napełniony dziś światłem Syna Bo-
żego: nigdy nie zapanują nad nim 
ciemności.

Oto chwała odwiecznego Sło-
wa, które z miłości stało się jed-
nym z nas.

Boże Narodzenie to tajemnica 
miłości!

To miłość Ojca, który posłał jed-
norodzonego Syna na świat, aby 
ofiarował nam dar swojego życia 
(por. 1 J 4, 8–9),

Miłość „Boga z nami”, Emma-
nuela, który przyszedł na świat, aby 
umrzeć na Krzyżu.

W zimnej stajni, pogrążonej w ci-
szy, dziewicza Matka, z sercem peł-
nym przeczuć, już dziś przeżywa bo-
lesny dramat Kalwarii.

To będzie wstrząsająca walka po-
między światłem i ciemnością, po-
między śmiercią i życiem, nienawi-
ścią i miłością.

Książę pokoju, narodzony dziś 
w Betlejem, odda na Golgocie swo-
je życie aby na świecie zapanowa-
ła miłość.

Boże Narodzenie to tajemnica 
pokoju!

Z betlejemskiej groty płynie dziś 
naglące wezwanie, by świat nie 
ulegał podejrzliwości, nieufności, 
zniechęceniu, nawet jeśli tragiczne 
zjawisko terroryzmu potęguje nie-
pewność i lęk.

Wierzący wszystkich religii i lu-
dzie dobrej woli są wezwani do bu-
dowania pokoju przez odrzucanie 
jakiejkolwiek formy nietolerancji 
i dyskryminacji: przede wszystkim 
w Ziemi Świętej, gdzie nieustan-
nie rozwija się spirala bezsensow-
nej przemocy; w Afryce, gdzie wy-
niszczające ubóstwo i tragiczne 
wojny domowe pogarszają i tak 
już niepewną sytuację całych na-
rodów, mimo, iż nie brak optymi-
stycznych sygnałów, dochodzących 
choćby z Demokratycznej Republi-
ki Konga, czy z Burundi; w Ame-
ryce Łacińskiej, w Azji i w innych 
częściach świata, w których kryzy-
sy polityczne, ekonomiczne i spo-
łeczne burzą pokój wielu rodzin 
i narodów.

Oby ludzkość przyjęła prze-
słanie pokoju, jakie niesie Boże 
Narodzenie!

Chwalebna tajemnica 
wcielonego Słowa!

Wraz z Tobą, dziewicza Mat-
ko, zatrzymujemy się w zamyśle-
niu przed żłóbkiem, w którym leży 
Dzieciątko, dzieląc Twoje zadziwie-
nie wobec nieogarnionej łaskawo-
ści Boga.

Użycz nam Twoich oczu, Ma-
ryjo, abyśmy wniknęli w tajemnicę 
ukrytą się w kruchym ciele Twe-
go Syna.

Ucz nas rozpoznawać Jego 
oblicze w dzieciach każdej rasy 
i kultury.

Wspomóż nas, abyśmy byli auten-
tycznymi świadkami Jego przesłania 
pokoju i miłości, by ludzie naszych 
czasów naznaczonych wciąż wielki-
mi konfliktami i niesłychaną przemo-
cą, umieli rozpoznać w Dzieciątku, 
które trzymasz w ramionach, jedy-
nego Zbawcę świata, niewyczerpane 
źródło prawdziwego pokoju, które-
go tak bardzo pragnie każde ludz-
kie serce.

Niech w sercu każdego z nas 
narodzi się po raz kolejny Jezus 
i niech sprawi, aby w każdym 
z nas było więcej miłości, rado-
ści i pokoju.

KS. MAREK RUSECKI

Nie było miejsca dla Ciebie Jezu
ŚWIĄTECZNE ZAMYŚLENIE
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Świętowanie Bożego Narodzenia
A

by godnie świętować ten 
szczególny czas, jakim jest 
Boże Narodzenie i okres 
Bożego Narodzenia trzeba 
przygotować się wewnętrz-

nie. Służy temu ważny okres w ży-
ciu Kościoła i w życiu każdego z nas, 
a jest nim Adwent. Jak przygotować 
się? Poprzez uczestnictwo we Mszy 
świętej roratniej ku czci Matki Naj-
świętszej, udział w rekolekcjach ad-
wentowych, odbyciu spowiedzi świętej, 
zrobienia sobie dobrego postanowie-
nia. Jest to bowiem czas radosnego 
oczekiwania, w którym nie może za-
braknąć miejsca na elementy pokutne. 

24. XII. – Słowo „wigilia" wywodzi 
się z języka łacińskiego i oznacza czu-
wanie, straż nocną. chrześcijańskie wi-
gilie mają swoje źródło w żydowskich 
dniach przygotowania, które poprze-
dzały szabat i inne święta. Wieczorem 
tego dnia rozpoczynano już świąteczne 
obchody. Podobnie w liturgii kościoła, 
wigilia otwiera obchody danego święta.

Wigilia Bożego Narodzenia 
– Jest to najszczególniejszy dzień dla 
każdego ucznia Chrystusa. Bowiem 
w tym dniu w godzinach wieczornych 
gromadzimy się w swoich domach 
wśród najbliższych, aby spożyć uroczy-
stą wieczerzę. W tradycji polskiej wigi-
lię rozpoczynamy od modlitwy i skła-
dania sobie życzeń. Wówczas łamiemy 
się białym opłatkiem, który symbolizu-
je miłość, pokój i zgodę. Na stole wigi-
lijnym obowiązkowo musi znaleźć się 
karp. W czasie wigilii śpiewamy nasze 
ciepłe kolędy, a o godzinie 24.00 uda-
jemy się na uroczystą Mszę świętą pa-
sterską, aby po raz kolejny uczcić Boże 
Narodzenie. W trakcie pasterki gło-
śno biją wszystkie kościelne dzwony 
w Polsce, śpiewane są podniosłe pie-
śni kościelne i kolędy, zwłaszcza „Bóg 
się rodzi”, oznajmiająca początek dnia 
i święta Bożego Narodzenia. Nabożeń-
stwo nocne ku chwale Dzieciątka Je-
zus do liturgii Kościoła powszechne-
go zostało wprowadzone w VI wieku.

W Polsce pasterkę zaczęto odpra-
wiać w średniowieczu. Zawsze na tym 
nabożeństwie pojawiały się tłumy wier-
nych i zwyczaj ten zachował się do cza-
sów współczesnych. Tradycja uczest-
nictwa w wigilijnej pasterce jest żywa 
i na wsiach, i w dużych miastach, 
a wszystkie kościoły niezmiennie 
są pełne modlących się ludzi. 

Przychodzimy na pasterkę, aby Je-
zusowi dziękować za Jego narodzenie, 
za Jego miłość i prosić o błogosławień-
stwo Boże i zdrowie dla siebie, rodzi-
ny, krewnych i znajomych.

25.XII. – Boże Narodzenie – w tra-
dycji chrześcijańskiej po raz pierwszy 
pojawiło się w 354 roku. 25 grudzień 
jako „oficjalny” dzień Bożego Naro-
dzenia, nie został wybrany przypadko-
wo. Święto to miało stanowić przeciw-
wagę dla obchodzonego w tym samym 
czasie Dnia Narodzin Niezwyciężone-
go Słońca, poświęconemu perskiemu 
bogu Mitrze. 

W polskiej tradycji Boże Naro-
dzenie od wieków było obchodzo-
ne godnie jako Wielkie Święto. Zwy-
czaj godnego uczczenia świąt Bożego 

Narodzenia, powiązany był ze sło-
wiańskim zwyczajem zaślubin, które 
inaczej określano godami. Takie połą-
czenie wywodziło się z tradycji ludo-
wej, w której 25 grudnia był nie tylko 
dniem narodzin Boga, ale również za-
ślubin (godów) dnia i nocy, ciemno-
ści i światła. 

Tajemnica Bożego Narodzenia kry-
je prawdę o tym, że Syn Boży stał 
się człowiekiem, aby w ciele ludz-
kim dokonać zbawienia rodzaju ludz-
kiego za grzech Adama i za grze-
chy jego potomków: "A Słowo stało 
się ciałem i zamieszkało wśród nas". 
Nie przestając być Bogiem, Syn Boży 
stał się człowiekiem. Jako Bóg jest 
wieczny, nieskończony, wszechobec-
ny i wszechmocny. Jako człowiek 
jest ograniczony czasem, przestrzenią 
i mocą. Jako Bóg jest Panem śmierci. 
Jako człowiek jest jej poddany.

W tym dniu zakazane były wszelkie 
codzienne obowiązki, z wyjątkiem ob-
rządku inwentarza. Nie organizowa-
no zabaw ani wesel. Nie wolno było 
sprzątać, rąbać drwa, przynosić wody 
ze studni, rozpalać ognia pod kuchnią 
ani gotować. Wierzono też, że nie nale-
ży np. przeglądać się w lustrze, czesać 
i poprawiać splecionych rano warko-
czy. Niezbędne prace należało wyko-
nać dzień wcześniej przed Wigilią Bo-
żego Narodzenia. Dzień ten spędzano 
w domu, bez przyjmowania i składania 
wizyt, wierzono bowiem, że nie należy 
domownikom zakłócać spokoju i po-
bożnego nastroju Bożego Narodzenia. 
Wszelkie spotkania z krewnymi prze-
kładano na dzień następny. 

W tym dniu przychodzimy prosić 
nowo narodzone Dziecię o Boże bło-
gosławieństwo, zdrowie i inne potrzeb-
ne łaski dla siebie i swojej rodziny.

26.XII. –  Wspomnienie św. 
Szczepana, pierwszego męczen-
nika jest drugim świątecznym dniem 
okresu bożonarodzeniowego. Szcze-
pan, z pochodzenia Żyd z Jerozolimy, 
był chrześcijaninem i jednym z sied-
miu diakonów pomagających aposto-
łom Jezusa Chrystusa. Zginął za wia-
rę około 36 roku, ukamienowany przez 
społeczność żydowską w Jerozolimie. 
Żydom nie podobało się, że święty 
Szczepan głosi chrześcijaństwo. Naj-
pierw uwięzili go, a później oskarżyli 
o bluźnierstwo i ukamienowali.

Według Dziejów Apostolskich, 
przed śmiercią Szczepan modlił się, 
by grzechy jego prześladowców zo-
stały im wybaczone. Świadkiem ka-
mienowania Szczepana był Szaweł 
– Żyd z Tarsu, późniejszy święty Pa-
weł i męczennik.

Kult Szczepana rozwinął się wkrót-
ce po jego śmierci. Jego grób odkryto 
w 415 roku. Później Atena Eudokia 
– żona cesarza bizantyńskiego Teodo-
zjusza II – kazała wybudować bazyli-
kę, konsekrowaną w 460 roku. Świąty-
nia przechodziła różne koleje losu, była 
niszczona i odbudowywana. W XIX 
wieku na jej fundamentach wzniesio-
no obecną bazylikę.

Dlaczego drugi dzień świąt Boże-
go Narodzenia jest poświęcony św. 
Szczepanowi? Dlaczego ten dzień jego 

śmierci poprzedza narodzenie Pana Je-
zusa? Odpowiedź daje święty Jan Pa-
weł II, który w rozważaniu na anioł 
Pański w 2003 roku powiedział: „W ra-
dosnej atmosferze Bożego Narodzenia 
obchodzimy dziś święto św. Szczepa-
na, jednego z pierwszych diakonów 
Kościoła. Mówi się o nim jako o pierw-
szym męczenniku, ponieważ był pierw-
szym uczniem Chrystusa, który przelał 
za Niego swoją krew. Został ukamie-
nowany na podstawie fałszywych za-
rzutów, podobnych do tych, które po-
stawiono Jezusowi, i podobnie jak 
Mistrz, on również przebaczył przed 
śmiercią swoim zabójcom.

Kościół nazywa dzień męczeństwa 
dies natalis (dzień narodzin). Śmierć 
męczennika bowiem to narodzenie 
dla nieba, dzięki śmierci i zmartwych-
wstaniu Chrystusa. Stąd tak wielkie 
znaczenie ma święto pierwszego mę-
czennika, które obchodzimy pierw-
szego dnia po Bożym Narodzeniu: 
Jezus, który narodził się w Betlejem, 
dał za nas życie, abyśmy my, narodze-
ni powtórnie «z wysoka» przez wiarę 
i chrzest, byli gotowi poświęcić nasze 
życie z miłości do braci”.

W tym dniu przychodzimy pro-
sić Dziecię Jezus, aby św. Szczepan 
wyprosił nam, łaskę silnej wiary, aby-
śmy nią żyli i odważnie o niej dawali 
świadectwo.

01.I. – Uroczystość Świętej Bo-
żej Rodzicielki Maryi – Przez sie-
dem dni, wpatrzeni w żłóbek Chrystusa 
Pana, rozważaliśmy tajemnicę Bożego 
Narodzenia. 1 stycznia Kościół zwra-
ca nasze oczy ku Tej, którą pozdrawia-
my jako "Matkę Stworzyciela", "Matkę 
Zbawiciela", " Świętą Bożą Rodziciel-
kę", "Matkę Chrystusową" itp. W rado-
snym rozkolędowaniu patrzymy na Tę, 
która stała się "Przyczyną naszej rado-
ści" i "Naczyniem osobliwego nabo-
żeństwa". Prawdę o Boskim Macie-
rzyństwie Maryi potwierdzają teksty 
Pisma Świętego, gdzie jest Ona na-
zywana Matką Zbawiciela. W Starym 
Testamencie odnajdujemy wiele szcze-
gółowych proroctw, zapowiadających 
Zbawiciela świata, a pośrednio dotyczą-
cych także osoby Jego Matki. Niektóre 
z nich są nawet wyraźną aluzją do Ro-
dzicielki Zbawiciela, np. zapowiedź 
dotycząca Niewiasty, która zetrze gło-
wę węża–szatana ( Rdz 3, 15). Jeszcze 
wyraźniej o Matce Mesjasza wspomina 
prorok Micheasz ( Mi 5, 1–2).

Przywilej Boskiego Macierzyństwa 
jest największym ze wszystkich niezli-
czonych przywilejów Maryi; jest on ich 
początkiem i źródłem. Jak dookoła 
Słońca krążą planety; jak przy swo-
jej pani chodzą jej damy dworu i służ-
ki – tak od przywileju Boskiego Ma-
cierzyństwa są uzależnione wszystkie 
inne tytuły Maryi. Nie dziwi zatem to, 
że Kościół właściwie cały rok, przy róż-
nych okazjach a nawet w dni powsze-
dnie, wysławia ten wielki przywilej Ma-
ryi. I tak w codziennych kapłańskich 
modlitwach Liturgii Godzin w antyfo-
nie końcowej spotykamy słowa: " Witaj, 
Matko Zbawiciela!", "Witaj, Królowo 
nieba, Pani aniołów!", " Witaj korzeniu 
i bramo święta, z której Światło zeszło 
na ziemię", " Królowo nieba, wesel się, 
alleluja, albowiem, którego zasłużyłaś 
nosić, zmartwychwstał, jak przepo-
wiedział, alleluja!", "Witaj, Królowo... 
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota 
Twojego, po tym wygnaniu nam okaż".

W tym dniu obchodzimy również 
Światowy Dzień Pokoju, który usta-
nowił 8 grudnia 1967 roku papież Pa-
weł VI.

W tym dniu przychodzimy dzięko-
wać Panu Bogu za Maryję, za Jej „fiat” 
i porodzenie Syna Bożego oraz prosić 
Pana Boga za Jej wstawiennictwem 
o pokój na świecie.

06.I. – Uroczystość Trzech Kró-
Ii – Objawienie Pańskie w Kościele ka-
tolickim obchodzone jest 6 stycznia. 
W tradycji polskiej, ale nie tylko Obja-
wienie Pańskie nazywane jest potocz-
nie świętem Trzech Króli.

W powojennej Polsce święto było 
dniem wolnym od pracy do 16 listopa-
da 1960 roku. Zostało zniesione usta-
wą Sejmu PRL. We wrześniu 2010 
roku rozpoczęto prace legislacyjne nad 
ponownym przywróceniem dnia wol-
nego. Odpowiednią ustawę uchwalił 
Sejm RP przy okazji zmiany Kodek-
su pracy. Ustawa została podpisana 
przez prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego 19 listopada 2010 roku. 6 
stycznia 2011 roku był dniem Trzech 
Króli wolnym od pracy.

Święto jest również dniem wolnym 
od pracy m.in. w trzech landach nie-
mieckich (w Badenii–Wirtembergii, 
Bawarii, i Saksonii–Anhalt), Austrii, 
Cyprze, Chorwacji, Finlandii, Grecji, 
Grenlandii, Hiszpanii, Liechtensteinie, 
Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Wenezu-
eli i Włoszech.

Objawienie Pańskie należy 
do pierwszych świąt, które ustano-
wił Kościół. We wczesnym chrześci-
jaństwie dzień ten obchodzony był 
na Wschodzie jako święto Bożego Na-
rodzenia (w Apostolskim Kościele Or-
miańskim jest tak do dzisiaj), a tak-
że wspomnienie pokłonu Mędrców, 
Chrztu Pańskiego i przemiany wody 
w wino w Kanie Galilejskiej. Było 
to święto Epifanii, objawienia się Boga 
całemu światu (Objawienie Pańskie).

W Kościele łacińskim święto to za-
częto obchodzić od końca IV w. jako 
święto niezależne od Bożego Naro-
dzenia. Później wydzielono też świę-
to Chrztu Pańskiego na niedzielę po 6 
stycznia, a wspomnienie cudu w Ka-
nie na drugą niedzielę zwykłą w roku 
C[9]. W związku z tym główną tre-
ścią święta w liturgii łacińskiej stał się 
pokłon Mędrców ze Wschodu, cho-
ciaż pozostałe aspekty, a więc Chrzest 
Chrystusa i wesele w Kanie są także 
wielokrotnie wspominane w tekstach 
liturgicznych.

Ewangelia według św. Mateusza 
(2,1–12) ukazuje treść teologiczną tej-
że uroczystości. Czytamy tam: „Gdy 
zaś Jezus narodził się w Betlejem w Ju-
dei za panowania króla Heroda, oto 
Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jero-
zolimy i pytali: «Gdzie jest nowo na-
rodzony król żydowski? Ujrzeliśmy 
bowiem jego gwiazdę na Wschodzie 
i przybyliśmy oddać mu pokłon».

Skoro to usłyszał król Herod, prze-
raził się, a z nim cała Jerozolima. Ze-
brał więc wszystkich arcykapłanów 
i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie 
ma się narodzić Mesjasz.

Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem 
judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, 
Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgo-
ła najlichsze spośród głównych miast 
Judy, albowiem z ciebie wyjdzie wład-
ca, który będzie pasterzem ludu mego, 
Izraela».

Wtedy Herod przywołał potajem-
nie Mędrców i wypytał ich dokładnie 
o czas ukazania się gwiazdy. A kierując 
ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam 
i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy 
Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja 
mógł pójść i oddać Mu pokłon».

Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszy-
li w drogę. A oto gwiazda, którą wi-
dzieli na Wschodzie, szła przed nimi, 
aż przyszła i zatrzymała się nad miej-
scem, gdzie było Dziecię.

Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się ura-
dowali. Weszli do domu i zobaczyli 
Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli 
na twarz i oddali Mu pokłon. I otwo-
rzywszy swe skarby, ofiarowali Mu 
dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzy-
mawszy we śnie nakaz, żeby nie wra-
cali do Heroda, inną drogą udali się 
do swojej ojczyzny”.

Jakie jest przesłanie tejże uroczy-
stości dla nas, współczesnych uczniów 
Jezusa? I my – podobnie jak mędrcy 
ze Wschodu – powinniśmy w tym dniu 
oddać cześć i hołd nowo narodzonemu 
Dziecięciu, składając u Jego stóp nasze 
czyste serca, miłość do Boga i drugie-
go człowieka. 
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Fundamentem wiary jest 
10 Bożych przykazań
„Oto dekalog: dziesięć słów.
 Od tych słów zależy 
Przyszłość czlowieka 
i społeczeństw.
Przyszłość narodu, państwa, 
europy i świata”.

 JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ

Zamyślenie na czas Adwentu
Prorok Izajasz swym wołaniem 

wyprzedził moment przyjścia Pana: 
„Drogę Panu przygotujcie na pu-
styni, wyrównajcie na pustkowiu 
gościniec dla naszego Boga” (Iz 
40, 3). Jego słowa niczym echo wy-
szły później z ust św. Jana Chrzci-
ciela: Głos wołającego na pustyni: 
Przygotujcie drogę Panu, prostuj-
cie dla Niego ścieżki (Mk 1, 3). 
Od 2000 lat ów antyczny głos nie 
przestaje rozbrzmiewać w Kościele 
i z równą mocą zaprasza dzisiejsze-
go człowieka: „Przygotujcie drogę 
dla Pana!”.

W Biblii znajdujemy nakazy i żą-
dania. Zawierają one to, co wierzą-
cy nazywają wolą Bożą. Najbardziej 
znanym ich zbiorem jest „Dziesięć 
przykazań” (Wj 34, 28). Znajdu-
jemy go w dwu miejscach Stare-
go Testamentu: w Księdze Wyjścia 
(20, 2–17) oraz w Księdze Powtó-
rzonego Prawa (5, 6–21). Nowy 
Testament wielokrotnie nawiązu-
je do nich, np. w Kazaniu na Górze 
(Mt 5, 21 i 5, 27), w opowiadaniu 
o bogatym młodzieńcu (Mk 10, 19) 
i w Liście do Rzymian (13, 9). Jed-
nak nigdzie nie przytacza ich w peł-
nym brzmieniu.

Przykazania te mają szczególne 
znaczenie dla Żydów i chrześcijan, 
którzy uznają je za najważniejsze na-
kazy Boga. Dlatego od najdawniej-
szych czasów są one przekazywane 
w chrześcijańskim przepowiadaniu 
jako zasady życia wiarą. 

Pisząc owe rozważanie pomyśla-
łem, że dobrze by było, abym tego-
roczne rozważanie oparł na 10 Bo-
żych przykazaniach. One bowiem 
są fundamentem naszego budowa-
nia więzi miłości z Bogiem i drugim 
człowiekiem. To one są drogowska-
zem, którędy iść. To nie są zaka-
zy, a wręcz przeciwnie – to wielkie 
dary Boże.

 Kto nie zachowuje tych przyka-
zań – nie zna Boga i nie zna czło-
wieka. Nigdy nie pozna, co to jest 
prawdziwa miłość. Nigdy się nie roz-
winie i nigdy nie zazna prawdziwe-
go szczęścia i radości, których źró-
dłem jest Bóg.

My ludzie 2019 roku znamy 10 
Bożych przykazań, w całości, albo 
fragmentarycznie. Umiemy je na pa-
mięć, może nawet i dobrze je recy-
tujemy. Dla przypomnienia poniżej 
je zamieszczam:

Nie będziesz miał bogów cudzych 
przede mną. 

Nie będziesz brał imienia Pana, 
Boga swego, nadaremnie. 

Pamiętaj, abyś dzień święty 
święcił. 

Czcij ojca swego i matkę swoją. 
Nie zabijaj. 
Nie cudzołóż. 
Nie kradnij. 
Nie mów fałszywego świadectwa 

przeciw bliźniemu swemu. 
Nie pożądaj żony bliźniego swego. 
Ani żadnej rzeczy, która jego jest. 
Pierwsze przykazanie zakazuje 

czci fałszywych bogów. Dla chrześci-
janina oznacza to wezwanie do nie-
zachwianej wiary w prawdziwie ko-
chającego Boga. Fałszywymi bogami 
naszych czasów stają się: władza, dą-
 żenie do sukcesu i sławy, pieniądz.

W naszych czasach wielu ludzi 
odwróciło się od Boga ku tym i nnym 
bożkom. Może i Ja tak czynię, a tego 
nawet nie zauważam? Zastanów się 
i pomyśl.

Drugie przykazanie przestrze-
ga, aby nie powoływać się fałszywie 
na Pana Boga, aby nie nadużywać 
imienia Bożego. Nadużycie imie-
nia Bożego polega na tym, że ktoś 
powołuje się na Niego, by w „Jego 
imieniu” szkodzić życiu i wolno-
ś ci innych.

Jakże często dochodzi dzisiaj 
do przekraczania tego przykazania. 
Może i Ja należę do grupy tych osób, 
którzy bardziej lub mniej świado-
mie powołują się na Boga, aby obro-
nić swoje fałszywe przekonania, po-
glądy i działania względem innych. 

Zatrzymaj się i zastanów, czy i ty tak 
nie czynisz.

Trzecie przykazanie napomina 
ludzi, aby nie zagubili się w wirze 
pracy, aby w dążeniu do wypełnienia 
swych codziennych obowiązków nie 
zapomnieli o Bogu. Każdego siód-
mego dnia winni brać udział w „od-
poczynku Boga” Stwórcy, mieć czas 
dla Niego i dla siebie, poddać się 
Jego odr adzającemu działaniu .

Wielu z nas dzisiaj nie świętuje. 
Niedziela jest kolejnym, zwykłym 
dniem pracy. W ten sposób zanie-
dbujemy samych siebie i swoje rodzi-
ny. Rozluźniamy więzy łączące nas 
z Bogiem. Dlatego warto się zasta-
nowić nad tym przykazaniem i odpo-
wiedzieć sobie na pytanie: czy ja cza-
sem nie uważam niedzieli jako dnia 
pracy, dnia na zakupy w marketach 
i galeriach?

Czwarte przykazanie jest prze-
strogą: Naród, w którym młode po-
kolenie nie oddaje rodzicom należ-
nej im czci, nie może trwać w swoim 
istnieniu.

W dzisiejszej rzeczywistości wie-
le jest takich faktów, które ukazu-
ją przekroczenie tego przykazania. 
Prawie nagminnie słychać o nieusza-
nowaniu rodziców przez swoje dzie-
ci, co  wyraża się: pogardą dla nich, 
brakiem czasu dla nich, obojętnością 
na ich los. Zastanów się i ty bracie 
i siostro, czy czasem twoje życie oso-
biste, rodzinne, zawodowe nie absor-
buje cię tak mocno, że zapomniałeś 
o swoich rodzicach, o ich chorobie? 

Oni zasługują na szacunek i mi-
łość i pomoc z twojej i mojej strony. 

To nasz święty obowiązek otaczać 
ich miłością za ich miłość i poświę-
cenie i przekazany za ich pośrednic-
twem największego daru jakim jest 
życie – twoje i moje.

Piąte przykazanie chroni przede 
wszystkim tych, którzy nie mogą 
się bronić. Zawiera nie tylko za-
kaz zabijania, ale również wezwa-
nie do obrony praw wszystkich ludzi 
i do stworzenia bardziej humanitar-
nych warunków życia.

Aborcja, eutanazja, zabójstwa, za-
machy terrorystyczne, wojny – jak-
że te negatywne przejawy ludzkie-
go życia wrosły w nasze życie. My 
tak łatwo przechodzimy obok  nich, 
nie reagując. 

Papierosy, narkotyki, dopalacze, 
alkohol – to zjawiska, które zbiera-
ją ogromne żniwo ludzkich istnień 
na całym świecie.

Pomyśl i ty, czy czasem sam nie 
przekraczasz tego przykazania?

Szóste i dziewiąte przykazania 
zmierzają do tego, aby chronić przed 
zniszczeniem przez egoizm wspólno-
tę mężczyzny i kobiety, miłość mał-
żeńską, które winny być odbiciem 
wierności Boga.

Czasy dzisiejsze to czasy propa-
gandy wolnych związków, związ-
ków mężczyzny z mężczyzną, kobie-
ty z kobietą, prostytucji, pornografii 
w telewizji i Internecie. Jakże dziś 
łatwo się zgadzamy na to wszyst-
ko i nie zadajemy sobie pyta nia: 
do czego to prowadzi? 

Otóż prowadzi to do śmierci du-
chowej coraz większych zastępów 
ludzi, zwłaszcza młodych, licznych 

chorób psychicznych – ogólnie rzecz 
ujmując – do wychowania ludzi nie-
pożytecznych w społeczeństwie.

Zatrzymaj się i ty przez chwilę 
nad tym przykazaniem i odpowiedz 
sobie na pytanie: czy ja czasem też 
w jakiej formie nie przekraczam tego 
przykazania?

Siódme i dziesiąte przykazania 
wskazują, że uporządkowane i pew-
ne stosunki własnościowe są bez-
względnym warunkiem współżycia 
ludzi. Bóg pragnie, aby ludzie mogli 
żyć w wolności. Dlatego dal im ja-
kąś własność. W przykazaniach tych 
nie chodzi tylko o ochronę własności. 
Kto posiada jakąś własność musi nią 
sumiennie zarządzać. Wolno jej uży-
wać, ale nie nadużywać. Jest ona nie 
tylko dla niego samego, ale powinna 
służyć wszystkim ludziom. 

Dobrze wiemy ile w dzisiejszym 
świeci e jest zazdrości, zawiści, nie-
uczciwości, kradzieży, Jest to wyni-
kiem współczesnej filozofii pieniądza 
i pragnienia posiadania dóbr mate-
rialnych. Czy ja zastanawiałem się 
kiedyś nad tym, czy ja czasem nie 
mam takich pragnień? Pomyśl!

Ósme przykazanie każe nam zro-
zumieć, że wszystko, co opiera się 
na fałszu i obłudzie, jest tymczasowe 
– nigdy nie stworzy trwałych warto-
ści. A kłamstwo – potrafi przekreślić 
wolność i godność człowieka.

Chyba nigdy w historii stosunki 
międzyludzkie nie były tak złe, tak 
napięte jak to obserwujemy w na-
szych czasach. W dobie Internetu, 
w dobie przeróżnych portali społecz-
nościowych często wypowiadamy 
się negatywnie o drugim człowieku, 
niszcząc jego dobre imię, depcząc 
jego godność. Mowa nienawiści ma 
dziś wielką moc.

Czy Ja czasem nie biorę udziału 
w kłamliwych oskarżeniach prze-
ciwko mojemu bliźniemu, czy Ja 
nie buduję swojej pozycji na fałszu 
i nienawiści? Przemyśl to.

Myślę, że dogłębna analiza po-
wyższych treści sprawi, że dobrze 
przygotujemy się do adwentowej 
spowiedzi świętej, a tym samym bę-
dziemy mogli godnie stanąć przy 
żłobku Bożym i powitać nowonaro-
dzone Dziecię.

Życzę tego Wam wszystkim dro-
gim i licznym czytelnikom szacowne-
go periodyku jakim jawi się od 10. lat 
„Szlak Wiary”, który poprzez swoją 
ewangelizację ciągle poszerza głów-
nie wasze horyzonty wiedzy o Panu 
Bogu, Maryi i świętych. 

Mam nadzieję, że my wszyscy 
włączymy się czynnie w budowa-
nie Królestwa Niebieskiego na ziemi 
(cywilizacja miłości) poprzez nasze 
czyny, słowa i gesty. Szczęść Boże.
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P
apież Jan Paweł II z wielką 
radością oglądał ich dzie-
ło. Wiele razy późnym wie-
czorem schodził ze swoje-
go apartamentu i udawał się 

na Plac Świętego Piotra, by uklęknąć 
przed stajenką. Za każdym razem 
wpatrywał się w Dzieciątko złożo-
ne w żłobie, w Jego Matkę i Świę-
tego Józefa. „Mała czy duża, prosta 
czy wyszukana szopka, jest bliskim 
nam i jakże bardzo sugestywnym ob-
razem Bożego Narodzenia. Należy 
ona do naszej kultury i tradycji ar-
tystycznej, ale przede wszystkim jest 
znakiem wiary w Boga, który w Be-
tlejem zamieszkał wśród nas” – po-
wtarzał nasz Ojciec Święty.

Każdego roku na Placu Świętego 
Piotra w Rzymie, przez ponad mie-
siąc, grupa włoskich konstruktorów 
przygotowuje stajenkę wg projektu 
opracowanego przez specjalistów. 
Za każdym razem scena Narodze-
nia Pańskiego w stajence ukazana 
jest w inny sposób. Każdy szcze-
gół i każdy element scenografii jest 
tu bardzo ważny. Pracownicy Fa-
bryki Świętego Piotra, którym po-
wierzono wykonanie watykańskiej 
stajenki zachowują dyskrecje do sa-
mego momentu jej otwarcia. Luigi 
Ciotti należący do ekipy wykonaw-
czej zdradza tajemnicę, że przy szop-
ce pracuje zwykle dwudziestu archi-
tektów i budowniczych. „Przez wiele 
tygodni żyjemy w stajence i znamy jej 
każdy kąt” – przyznaje. „Bożonaro-
dzeniowy poranek jest dla nas mo-
mentem wzruszającym, wtedy to cały 
świat ogląda naszą pracę”. 

Odwiedzając szpitale i parafie 
zawsze przystawał przed stajen-
kami zbudowanymi na szpitalnych 
korytarzach i w kaplicach. Ale naj-
bliższą jego sercu była szopka zro-
biona przez pracowników Przed-
siębiorstwa Oczyszczania Miasta. 
To nietypowe Betlejem wykona-
no z tysiąca dwustu kamieni po-
chodzących ze wszystkich krajów 
świata. Jan Paweł II oglądał je rok-
rocznie przez 24 lata swojego Pon-
tyfikatu. Początki tej stajenki sięga-
ją 1972 roku. Dzisiaj liczy ona 95 
domków, 95 lampek, 2 dymiące 
kominki, 54 metry ulic, 3 rzeki z 7 
mostami i 4 akweduktami. Szopkę 
kompletuje 650 schodków, z któ-
rych większość wykonano z mar-
muru pochodzącego z kolumnady 
św. Piotra. W tej niezwykłej scene-
rii umieszczono 200 figurek ludzi, 
90 owiec, 7 wielbłądów, 4 osiołki, 
4 woły i 2 psy. Podczas zwiedza-
nia można zobaczyć grę świateł da-
jącą efekt przejścia z dnia w noc. 
Drzwiczki Groty Narodzenia wy-
konane zostały z gałązek oliwnych 
z Betlejem. 

Prezenty od papieża
W okresie świątecznym, w Auli 

Pawła II podczas audiencji gene-
ralnych, a nieraz także w Sali Kle-
mentowskiej, Jan Paweł II przyjmo-
wał kolędników i dzieci, które jako 

pastuszkowie i anioły odtwarzały 
na scenie Betlejemską Tajemnicę, 
kreując jednocześnie żywą szopkę. 

Prócz stajenki, nieodzownym ele-
mentem Bożego Narodzenia jest 
także choinka. „Muszę Wam po-
wiedzieć, że ja osobiście, chociaż 

mam już wiele lat, nigdy nie mogę 
się doczekać, kiedy przyjdzie Boże 
Narodzenie i kiedy mi to drzewko 
postawią w mieszkaniu” – przyzna-
wał z rozrzewnieniem papież Polak. 
„To drzewko jest symbolem drze-
wa życia, tego, o którym mowa jest 

w Księdze Rodzaju, i tego, które 
z Chrystusem razem zostało na nowo 
zasadzone w glebie ludzkości. Nie-
gdyś człowiek został od tego drzewa 
życia odcięty przez grzech. Z chwi-
lą, kiedy Chrystus przyszedł na świat, 
to drzewo życia w Nim, przez Niego 
zostaje zasadzone na nowo i rośnie 
razem z Nim, i dojrzewa do krzy-
ża. Istnieje związek miedzy drzew-
kiem wigilijnym Bożego Narodze-
nia a drzewem krzyża Wielkiego 
Piątku. Tajemnica paschalna. Pięk-
na to tradycja i wymowna, tym bar-
dziej że te drzewa święcą. Symbo-
lizują życie i światło. Chrystus jest 
życiem i światłem” – dodawał. 

Do czasów Jana Pawła II nie zna-
no w Watykanie choinki. Pierw-
sza pojawiła się na Placu Świę-
tego Piotra na Boże Narodzenie 
w 1982 roku. I od tej pory już 
co roku ozdabiała świąteczny Waty-
kan. Przed Bazyliką Świętego Pio-
tra stanęły drzewka m.in. z Włoch, 
Austrii, Słowacji, Chorwacji i Pol-
ski. Pod choinką można było zna-
leźć upominek. Ksiądz prałat Sła-
womir Oder, Postulator procesu 
Beatyfikacji i Kanonizacji bł. Jana 
Pawła II, wraca pamięcią do roku 
1987, kiedy to grupa księży z Ko-
legium Polskiego została zaproszo-
na przez Ojca Świętego na spotka-
nie kolędowo–opłatkowe: 

„Było to zupełnie niekonwencjo-
nalne spotkanie, które miało cha-
rakter bardzo rodzinny. Sam fakt, 
że Ojciec Święty pomyślał o tych 
osobach, które tak jak on, z dala 
od domu przeżywali to Boże Naro-
dzenie. Papież nie zapomniał rów-
nież o prezentach. Każdy z nas 
wyciągał los, do którego był przy-
pisany prezent. Pamiętam, że wów-
czas otrzymałem torbę ze sprzętem 
do gry w tenisa”.

Wspólne kolędowanie
Spotkania z księżmi i kleryka-

mi towarzyszyły papieżowi do sa-
mego Święta Ofiarowania Pańskie-
go i najbardziej we wspomnieniach 
ich uczestników zapisało się wspól-
ne kolędowanie. Jan Paweł II po-
wtarzał, że właśnie w kolędach za-
warte jest „bogactwo teologiczne 
Bożego Narodzenia”. Kolędowa-
nie naszego papieża rozpoczęło się 
już w Krakowie na ulicy Francisz-
kańskiej. Członkowie „Środowiska” 
wspominają, że ks. Kardynał Woj-
tyła proponował pieśni i intonował 
nutę. Na koniec wspólnego koncer-
towania sam wykonywał pastorałkę: 
„Oj maluśki, maluśki”, słowa kolej-
nych zwrotek pieśni były wspólną 
ich kompozycją i powstawały pod-
czas tych właśnie wieczorów. A póź-
niej polskie kolędy rozbrzmiewały 
na Watykanie wraz z Wigilią, którą 
tak wspomina ksiądz kardynał Sta-
nisław Dziwisz: 

„Wigilia Bożego Narodzenia z Oj-
cem Świętym Janem Pawłem II – za 
każdym razem – była wyjątkowym 
przeżyciem. Ta wyjątkowość miała 

swoje źródło w polskiej i rodzinnej 
tradycji. Papież był bardzo przywią-
zany do tradycji polskiej, Wigilia była 
taka jak w Polsce. Post cały dzień, 
w wieczór zapraszał gości do stołu. 
Na stole wigilijnym zawsze można 
było zobaczyć siano z Polski i jedno 
wolne miejsce dla ewentualnego wi-
gilijnego gościa. Wieczerzy wigilij-
nej towarzyszyła atmosfera rodzin-
na. Sama wieczerza rozpoczynała 
się od serdecznych życzeń, które Oj-
ciec Święty składał każdemu z obec-
nych dzieląc się opłatkiem. Podczas 
wieczerzowania śpiewaliśmy kolędy 
i pastorałki. Jan Paweł II kochał ko-
lędy, a my – jako jego współpracow-
nicy – chętnie w ten kolędowy śpiew 
włączaliśmy się. Papież rozpoczynał 
śpiew od ulubionej kolędy »Wśród 
nocnej ciszy…«. Po wieczerzy wspól-
nie modliliśmy się, a następnie roz-
poczynało się przygotowanie do ce-
lebracji Mszy Świętej pasterskiej”.

Przy wigilijnym papieskim sto-
le zasiadali współpracownicy Jana 
Pawła II: dwóch sekretarzy, siostry 
pracujące w apartamentach papie-
skich, kardynał Andrzej Maria De-
skur, księża z polskiej sekcji waty-
kańskiego Sekretariatu Stanu, wiele 
razy do Watykanu przybywali goście 
w Krakowa. 

Opłatek od Jana Pawła II
Papież kochał także tradycję 

opłatka, mówił: „Opłatek to jest 
chleb pojednania. Bóg przychodzi 
do człowieka, Bóg nam ofiaruje po-
jednanie ze sobą. I stąd rodzi się jak 
gdyby pierwsza odpowiedź człowie-
ka. Jeżeli Bóg jedna się z nami, je-
żeli Chrystus rodzi się w Betlejem, 
to ja, człowiek, muszę się pojednać 
z moim bratem. Boże Narodzenie 
to przyjęcie człowieka w całej jego 
prawdzie, w jego wielkie godności 
obrazu i podobieństwa Bożego, ale 
także w jego dziedzicznej grzesz-
ności, w jakiej Bóg przyjmuje czło-
wieka. Właśnie to znaczy Noc Be-
tlejemska. Dlatego my do tej Nocy 
Betlejemskiej tak lgniemy, tak po-
dążamy wszystkimi drogami serca, 
kultury, tradycji, a nasz opłatek prze-
nosi tę tradycję w wymiar stosunku 
człowieka do człowieka”. 

Jan Paweł II biały, polski opła-
tek załączał do każdego listu z ży-
czeniami, który wysyłał z Watykanu, 
a z okna papieskiego apartamen-
tu kierował do nas słowa: „Podnieś 
rękę Boże Dziecię, Błogosław Ojczy-
znę miłą”…

„Każdy ze zwyczajów, które skła-
dają się na całokształt Bożego Na-
rodzenia w Polsce – mówił nasz pa-
pież – jest jakimś rozdziałem, jakimś 
wyrazem w odczytywaniu tajemnicy 
Bożego Narodzenia przez całe poko-
lenia naszych przodków i przez na-
sze pokolenie”. Nic wiec dziwnego, 
że Jan Paweł II przywiózł do Watyka-
nu cząsteczkę Polski, aby świętować 
przyjście Pana po polsku, dzieląc się 
radością z całym światem. 

(AZ)

Polskie święta Jana Pawła II
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– Na wstępie kilka wypowiedzi 
św. Jana Pawła II na temat 
godności człowieka:

Należy przypomnieć, że fun-
damentem, na którym opierają się 
wszystkie prawa ludzkie jest godność 
osoby. „Arcydzieło Boże, człowiek, 
jest obrazem i podobieństwem Boga. 
Jezus przyjął całą naszą naturę, z wy-
jątkiem grzechu; bronił godności każ-
dej osoby ludzkiej bez wyjątku; umarł 
za wolność wszystkich. Ewangelia po-
kazuje nam, że Chrystus uznał cen-
tralne miejsce osoby ludzkiej w po-
rządku natury (por. Łk 12,22–29), 
w porządku społecznym i religijnym, 
jak również w odniesieniu do Prawa 
(por. Mk 2,27), występując w obro-
nie tak mężczyzny, jak kobiety (por. 
J 8,11) i dzieci (por. Mt 19,13–15), 
które w Jego czasach i w ówczesnej 
kulturze zajmowały miejsce podrzęd-
ne w obrębie społeczeństwa. Prawa 
i obowiązki człowieka mają uzasadnie-
nie w godności człowieka jako dziec-
ka Bożego". Z tego powodu „wszel-
kie naruszenie godności człowieka 
stanowi obrazę samego Boga, któ-
rego jest obrazem". Godność ta jest 
wspólna wszystkim ludziom bez wy-
jątku, ponieważ wszyscy zostali stwo-
rzeni na obraz Boga (por. Rdz 1,26). 
Odpowiedź Jezusa na pytanie „kto jest 
moim bliźnim?" (Łk 10,29) domaga 
się od każdego postawy szacunku dla 
godności drugiego i troskliwej posta-
wy wobec niego, także wtedy, gdy jest 
cudzoziemcem lub wrogiem (por. Łk 
10,30–37). W całej Ameryce od ja-
kiegoś czasu wzrosła świadomość po-
trzeby szanowania praw człowieka, ale 
w tej dziedzinie pozostaje jeszcze wie-
le do zrobienia, jeśli się zwróci uwagę 
na powtarzające się przypadki gwał-
cenia praw osób i grup społecznych 
na tym kontynencie.

Ecclesia in America, 45

Również Sobór Watykański II wy-
pracował bardzo bogate i płodne na-
uczanie dotyczące filozofii. Zwłasz-
cza w kontekście niniejszej Encykliki 
muszę przypomnieć, że cały rozdział 
Konstytucji Gaudium et spes stano-
wi swoiste kompendium antropologii 
biblijnej, która jest źródłem natchnie-
nia także dla filozofii. Dokument ten 
mówi o wartości człowieka stworzone-
go na obraz Boży, uzasadnia jego god-
ność i wyższość wobec całego stwo-
rzenia oraz ukazuje transcendentną 
zdolność jego rozumu. Gaudium et 
spes podejmuje też problem ateizmu 
i przekonująco wykazuje błędy tej wi-
zji filozoficznej, zwłaszcza w kontek-
ście niezbywalnej godności człowieka 
i jego wolności. Głęboki sens filozo-
ficzny mają też z pewnością słowa 
wyrażające naczelną ideę tego tek-
stu, do których nawiązałem w mojej 
pierwszej Encyklice Redemptor ho-
minis i które stanowią jeden z nie-
zmiennych punktów odniesienia dla 
mego nauczania: «Tajemnica czło-
wieka wyjaśnia się naprawdę dopiero 

w tajemnicy Słowa Wcielonego. Albo-
wiem Adam, pierwszy człowiek, był fi-
gurą przyszłego, mianowicie Chrystu-
sa Pana. Chrystus, nowy Adam, już 
w samym objawieniu tajemnicy Ojca 
i Jego miłości objawia w pełni człowie-
ka samemu człowiekowi i okazuje mu 
najwyższe jego powołanie».

Fides et Ratio, 60

Oświeceni przez tę Ewangelię ży-
cia, odczuwamy potrzebę głoszenia jej 
i świadczenia o jej niezwykłej nowości: 
ponieważ jest ona tożsama z Jezusem, 
który przynosi wszelką nowość i prze-
zwycięża to, co „stare”, a co bierze 
się z grzechu i prowadzi do śmierci. 
Ewangelia ta przerasta wszelkie ocze-
kiwania człowieka i objawia, na ja-
kie wspaniałe wyżyny zostaje wynie-
siona mocą łaski godność osoby. Tak 
mówi o niej św. Grzegorz z Nyssy: 
„Człowiek, który niczym się nie wy-
różnia spośród stworzeń, który jest 
prochem, zielskiem i marnością, gdy 
zostanie przybrany za syna przez Boga 
wszechświata, staje się członkiem ro-
dziny tej Istoty, której wspaniałości 
i wielkości nikt nie może zobaczyć, 
usłyszeć ani pojąć. Jakież słowo, myśl 
czy poryw ducha zdoła wysłowić prze-
obfitość tej łaski? Człowiek przerasta 
własną naturę: ze śmiertelnego sta-
je się nieśmiertelny, ze zniszczalnego 

niezniszczalny, z przemijalnego wiecz-
ny, zaś z człowieka staje się Bogiem”, 
Wdzięczność i radość z niezmierzonej 
godności człowieka każe nam dzielić 
się z wszystkimi tym orędziem: „oznaj-
miamy wam, cośmy ujrzeli i usłysze-
li, abyście i wy mieli współuczestnic-
two z nami” (1 J 1, 3). Trzeba dotrzeć 
z Ewangelia życia do serca każdego 
człowieka i wprowadzić ją do same-
go wnętrza ludzkiego społeczeństwa.

Evangelium vitae, 80

Współcześnie bardzo dużo mówi 
się o godności człowieka, o szero-
kich prawach człowieka, o człowie-
ku, jako najwyższej istocie stworzo-
nej i rozumnej, zaś z drugiej strony 
nie zauważa się przekroczenia tejże 
godności – chociażby postulując sze-
rokie prawo do aborcji, czyli zabijania 
nienarodzonych dzieci. Czy to nie jest 
pogwałcenie godności tych niewin-
nych istot. Ale tego się nie zauważa. 
O tym się nie chce mówić, bo to jesz-
cze nie człowiek, to tylko zespół komó-
rek. Czy pogwałceniem godności nie 
jest eutanazja, czyli pozbawiania życia 
osób nieuleczalnie chorych? Ale tego 
się nie zauważa, bo to wygodniejsze 
zabić kogoś w imię fałszywej „miło-
ści”, by ulżyć w cierpieniu ojcu, matce, 
dziecku, niż się poświęcić dla ukocha-
nej i cierpiącej osoby. Czy zrównanie 

prawdziwego małżeństwa mężczyzny 
i kobiety z małżeństwem osób tej sa-
mej płci nie jest pogwałceniem godno-
ści człowieka. Ale o tym się nie mówi, 
bo to takie „normalne” i na czasie. Czy 
wreszcie łamaniem godności człowie-
ka w naszych czasach nie jest rasizm, 
przemoc, prostytucja, narkomania, 
alkoholizm?

Można by bez końca wymie-
niać z jednej strony powoływanie się 
na godność człowieka – a z drugiej 
strony łamanie permanentne tejże 
godności przez ludzi, 

Wynika to stąd, że wielu współ-
czesnych nie wie czym jest godność 
człowieka (albo wie niewiele), a tym 
samym nie zna fundamentów, na któ-
rych jest ona zbudowana. Warto za-
tem uzupełnić braki w tym względzie, 
bo inaczej człowiek nigdy nie pojmie 
czym jest godne życie, a w takiej sytu-
acji jego życie będzie karłowate, nie-
szczęśliwe i tak naprawdę zmarno-
wane. Taki człowiek nie odnajdzie się 
w swoim życiu osobistym, małżeń-
skim, rodzinnym i społecznym.

Czym zatem jest godność człowie-
ka? Z pomocą przychodzi nam na-
uczanie Kościoła. B. Niemiec ana-
lizując to zagadnienie w kontekście 
nauczania św. Jana Pawła II napisa-
ła na ten temat m.in.: „Godność czło-
wieka przysługuje w równym stop-
niu każdemu, bez różnicy płci, rasy, 
narodowości, wyznania. W godności 
danej przez Boga każdy człowiek jest 
równy. Równość kobiety i mężczyzny 
ma uzasadnienie w akcie stworzenia 
człowieka mężczyzną i kobietą, nato-
miast taki sam udział w darze godno-
ści wynika z pochodzenia wszystkich 
ludzi od Adama i odkupienia wszyst-
kich przez Chrystusa. 

Godność człowieka nierozerwalnie 
wiąże się z jego wolnością. Obejmuje 
ona wszystkie dziedziny życia człowie-
ka i wszelkie jego relacje: z Bogiem, 
samym sobą, drugim człowiekiem, 
wspólnotami ludzkimi i ze środowi-
skiem naturalnym. Zdolność gospoda-
rowania własną wolnością i kierowa-
nia własnym życiem ugruntowana jest 
w rozumnej naturze człowieka i w po-
siadaniu wolnej woli. 

Ważną przestrzenią realizacji ludz-
kiej godności są wzajemne relacje 
z bliźnimi. Budowane muszą być 
na miłości, tym zasadniczym, obok 
wolności i prawdy, warunku ludzkiej 
godności. 

Godność człowieka realizuje się 
w życiu społecznym. Człowiek został 
bowiem stworzony do życia we wspól-
nocie. Rodzi to szereg problemów 
związanych z respektowaniem własnej 
i cudzej godności. Owo respektowa-
nie stanowi formę jej realizacji. Życie 
społeczne, podobnie jak we wspólno-
cie rodzinnej, musi się opierać na mi-
łości i solidarności”. 

B. Niemiec w dalszej części swe-
go artykułu na temat godności w na-
uczaniu Jana Pawła II napisała: „God-
ność człowieka zajmuje bardzo ważne 

miejsce w nauczaniu Jana Pawła II. 
Istota ludzkiej godności była przed-
miotem filozoficznych poszukiwań 
ks. Karola Wojtyły, profesora KUL. 
W poszukiwaniach tych odwoływał się 
do filozofii starożytnej, do św. Toma-
sza z Akwinu oraz koncepcji I. Kanta 
i M. Schelera. 

Godność człowieka wynika z jego 
osobowej natury. Człowiek jest 
„kimś”, nie „czymś”. Jest podmiotem 
istnienia i działania. Przewyższa swoją 
godnością wszystko, co stanowi świat 
przyrody, i zajmuje w nim centralną 
pozycję. Istotną cechą osobowej na-
tury człowieka jest autodeterminizm. 
Człowiek, jako byt dynamiczny, speł-
nia się w wolności i poznaniu. Przyję-
cie takiej ontologicznej koncepcji czło-
wieka uzasadnia w pełni uznanie jego 
szczególnej godności. (…).

Jan Paweł II ukazuje godność jako 
daną i zadaną człowiekowi. Jako war-
tość wywołuje ona powinność dąże-
nia do jej pełnego urzeczywistnienia. 
Jest to bardzo ważny czynnik ludzkiej 
aktywności. 

Urzeczywistnienie ludzkiej god-
ności wiąże się z trudem sprostania 
bardzo istotnemu wymogowi. Czyn 
człowieka powinien być motywowa-
ny wartościami, jakie pozwala osiągać. 
Powinien więc być bezinteresowny. 

Właściwą odpowiedzią na godność 
człowieka jest miłość. (…).

Niezniszczalna godność czło-
wieka stanowi podstawę społeczne-
go nauczania Kościoła. Jan Paweł II 
wzbogacił je w kolejnych encyklikach 
i homiliach oraz przemówieniach. 
Obejmują one niezwykłe bogactwo za-
gadnień: człowieka w rodzinie, w pra-
cy, w państwie, społeczeństwie i spo-
łeczności międzynarodowej. 

Godność człowieka przyna-
gla do podjęcia wszelkich wysiłków 
na rzecz budowania „cywilizacji mi-
łości”, a przeciwstawiania się rozpo-
wszechnionej „cywilizacji śmierci”. 

Homilia w czasie Mszy 
św. odprawionej na placu 
Zwycięstwa w Warszawie 

02.06.1979 roku
Niech będzie pochwalony Jezus 

Chrystus!
Umiłowani Rodacy,
Drodzy Bracia i Siostry,
Uczestnicy eucharystycznej Ofia-

ry, która sprawuje się dziś w Warsza-
wie na placu Zwycięstwa.

1. Razem z wami pragnę wyśpie-
wać pieśń dziękczynienia dla 

Opatrzności, która pozwala mi dziś 
jako pielgrzymowi stanąć na tym 
miejscu.

Pragnął – wiemy, że bardzo go-
rąco pragnął – stanąć na ziemi pol-
skiej, przede wszystkim na Jasnej 
Górze, zmarły niedawno papież Pa-
weł VI. Pierwszy po wielu stuleciach 
papież–pielgrzym. Do końca życia 
nosił to pragnienie w swoim sercu 

Godność człowieka
Nauczanie społeczne świętego Jana Pawła II
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i z nim zszedł do grobu. I oto czujemy, 
że pragnienie to było tak potężne i tak 
głęboko uzasadnione, że przerosło 
ramy jednego pontyfikatu i – w spo-
sób po ludzku trudny do przewidze-
nia – realizuje się dzisiaj. Dziękujemy 
więc Bożej Opatrzności za to, że dała 
Pawłowi VI tak potężne pragnienie. 
Dziękujemy za cały ten styl papieża–
pielgrzyma, jaki zapoczątkował wraz 
z Soborem Watykańskim II. Gdy bo-
wiem Kościół cały uświadomił sobie 
na nowo, iż jest Ludem Bożym – Lu-
dem, który uczestniczy w posłannic-
twie Chrystusa, Ludem, który z tym 
posłannictwem idzie przez dzieje, któ-
ry „pielgrzymuje”, papież nie mógł 
dłużej pozostać „więźniem Watyka-
nu”. Musiał stać się na nowo Piotrem 
pielgrzymującym, tak jak ten pierw-
szy, który z Jerozolimy przywędrował 
poprzez Antiochię do Rzymu, aby tam 
dać świadectwo Chrystusowi i przy-
pieczętować je swoją krwią.

Dzisiaj dane mi jest wypełnić 
to pragnienie zmarłego papieża Paw-
ła VI wśród was, umiłowani syno-
wie i córki mojej Ojczyzny. Kiedy 
bowiem – z niezbadanych wyroków 
Bożej Opatrzności po śmierci Pawła 
VI i po kilkutygodniowym zaledwie 
pontyfikacie mojego bezpośredniego 
poprzednika Jana Pawła I – zostałem 
głosami kardynałów wezwany ze stoli-
cy św. Stanisława w Krakowie na stoli-
cę św. Piotra w Rzymie, zrozumiałem 
natychmiast, że moim szczególnym 
zadaniem jest spełnienie tego pragnie-
nia, którego Paweł VI nie mógł dopeł-
nić na milenium chrztu Polski.

Jako więc wasz rodak, syn polskiej 
ziemi, a zarazem jako papież–piel-
grzym witam was wszystkich! Witam 
najdostojniejszego Prymasa Polski. 
Witam wszystkich obecnych tutaj ar-
cybiskupów, biskupów, pasterzy Ko-
ścioła w naszej Ojczyźnie. Pozwól-
cie, że pośród naszych gości powitam 
w sposób szczególny kardynała–arcy-
biskupa Santo Domingo. To tam wy-
padało mi skierować pierwsze kroki 
papieskiego pielgrzymowania w mie-
siącu styczniu. Tam po raz pierwszy 
ucałowałem ziemię, na której stanę-
ła kiedyś stopa Krzysztofa Kolumba, 
po której przeszły stopy tylu głosicie-
li Ewangelii, a wśród nich także i na-
szych rodaków i polskich żołnierzy. 
Dzisiaj, wspólnie z wami, tego świad-
ka mojej pierwszej papieskiej podró-
ży witam w Warszawie.

Czyż moja pielgrzymka do Ojczy-
zny w roku, w którym Kościół w Pol-
sce obchodzi 900 rocznicę śmierci 
św. Stanisława, nie jest zarazem ja-
kimś szczególnym znakiem naszego 
polskiego pielgrzymowania poprzez 
dzieje Kościoła – nie tylko po szlakach 
naszej Ojczyzny, ale zarazem Europy 
i świata? Odsuwam tutaj na bok moją 
własną osobę – niemniej muszę wraz 
z wami wszystkimi stawiać sobie py-
tanie o motyw, dla którego właśnie 
w roku 1978 (po tylu stuleciach usta-
lonej w tej dziedzinie tradycji) został 
na rzymską stolicę św. Piotra wezwa-
ny syn polskiego narodu, polskiej zie-
mi. Od Piotra, jak i od wszystkich apo-
stołów Chrystus żądał, aby byli Jego 
„świadkami w Jerozolimie i w całej 
Judei, i w Samarii, i aż po krańce zie-
mi” (Dz 1, 8).

Czyż przeto nawiązując do tych 
Chrystusowych słów, nie wolno nam 
wnosić zarazem, że Polska stała się 
w naszych czasach ziemią szczegól-
nie odpowiedzialnego świadectwa? 

Że właśnie stąd – 
z Warszawy, a także 
z Gniezna, z Jasnej 
Góry, z Krakowa, 
z całego tego histo-
rycznego szlaku, 
który tyle razy na-
wiedzałem w swoim 
życiu i który w tych 
dniach znów będę 
miał szczęście nawie-
dzić, że właśnie stąd 
ze szczególną po-
korą, ale i ze szcze-
gólnym przekona-
niem trzeba głosić 
Chrystusa? Że wła-
śnie tu, na tej ziemi, 
na tym szlaku, trze-
ba stanąć, aby od-
czytać świadectwo 
Jego Krzyża i Jego 
Zmartwychwstania? 
Ale, umiłowani ro-
dacy – jeśli przyjąć 
to wszystko, co w tej 
chwili ośmieliłem się 
wypowiedzieć – jak-
żeż ogromne z tego 
rodzą się zadania 
i zobowiązania! Czy 
do nich naprawdę 
dorastamy?

2. Dane mi jest 
dzisiaj, na pierwszym etapie 

mojej papieskiej pielgrzymki do Pol-
ski, sprawować Najświętszą Ofia-
rę w Warszawie, na placu Zwycię-
stwa. Liturgia sobotniego wieczoru, 
w przeddzień Zesłania Ducha Święte-
go przenosi nas do wieczernika w Je-
rozolimie, w którym nazajutrz apo-
stołowie – zgromadzeni wokół Maryi, 
Matki Chrystusa – mają otrzymać 
Ducha Świętego. Otrzymają Ducha, 
którego Chrystus im wyjednał przez 
krzyż, aby w mocy tego Ducha mo-
gli wypełnić Jego polecenie. „Idź-
cie więc i nauczajcie wszystkie naro-
dy, udzielając im chrztu w imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je 
zachowywać wszystko, co wam przy-
kazałem” (Mt 28,19–20). W takich 
słowach Chrystus Pan przed swym 
odejściem ze świata przekazał apo-
stołom swe ostatnie polecenie, swój 
„mandat misyjny”. I dodał: „A oto 
Ja jestem z wami przez wszystkie dni 
aż do skończenia świata” (Mt 28, 20).

Dobrze się stało, że moja piel-
grzymka do Polski, związana z 900 
rocznicą męczeńskiej śmierci św. 
Stanisława, wypadła w okresie Zesła-
nia Ducha Świętego oraz uroczysto-
ści Trójcy Przenajświętszej. W taki 
bowiem sposób mogę, dopełniając 
jakby pośmiertnie pragnienia Paw-
ła VI, przeżyć raz jeszcze tysiącle-
cie chrztu na ziemi polskiej i wpisać 
tegoroczny Stanisławowy jubileusz 
w to tysiąclecie, z którego wzięły 
początek całe dzieje narodu i Ko-
ścioła. Właśnie uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego oraz Trójcy Prze-
najświętszej szczególnie nas przybli-
ża do tego początku. W apostołach, 
którzy otrzymują Ducha Świętego 
w dzień Zielonych Świąt, są już nie-
jako duchowo obecni wszyscy ich 
następcy, wszyscy biskupi, również 
ci, którym od tysiąca lat wypadło 
głosić Ewangelię na ziemi polskiej. 
Również ten Stanisław ze Szcze-
panowa, który swoje posłannictwo 
na stolicy krakowskiej okupił krwią 
przed dziewięciu wiekami. 

I są w tych apostołach i wokół nich 
– w dniu Zesłania Ducha Świętego 
– zgromadzeni nie tylko przedstawi-
ciele tych ludów i języków, które wy-
mienia księga Dziejów Apostolskich. 
Są wokół nich już wówczas zgro-
madzone różne ludy i narody, które 
przyjdą do Kościoła poprzez świa-
tło Ewangelii i moc Ducha Święte-
go w różnych epokach, w różnych 
stuleciach. Dzień Zielonych Świąt 
jest dniem narodzin wiary i Kościoła 
również na naszej polskiej ziemi. Jest 
to początek przepowiadania wielkich 
spraw Bożych również w naszym pol-
skim języku. Jest to początek chrze-
ścijaństwa również w życiu naszego 
narodu: w jego dziejach, w jego kul-
turze, w jego doświadczeniach.

3. Kościół przyniósł Polsce Chry-
stusa – to znaczy klucz do ro-

zumienia tej wielkiej i podstawowej 
rzeczywistości, jaką jest człowiek. 
Człowieka bowiem nie można do koń-
ca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: 
człowiek nie może siebie sam do koń-
ca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może 
zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest 
jego właściwa godność, ani jakie jest 
jego powołanie i ostateczne przezna-
czenie. Nie może tego wszystkiego 
zrozumieć bez Chrystusa.

I dlatego Chrystusa nie można wy-
łączać z dziejów człowieka w jakim-
kolwiek miejscu ziemi. Nie można 
też bez Chrystusa zrozumieć dziejów 
Polski – przede wszystkim jako dzie-
jów ludzi, którzy przeszli i przechodzą 
przez tę ziemię. Dzieje ludzi! Dzieje 
narodu są przede wszystkim dziejami 
ludzi. A dzieje każdego człowieka to-
czą się w Jezusie Chrystusie. W Nim 
stają się dziejami zbawienia.

Dzieje narodu zasługują na wła-
ściwą ocenę wedle tego, co wniósł 
on w rozwój człowieka i człowieczeń-
stwa, w jego świadomość, serce, su-
mienie. To jest najgłębszy nurt kultury. 
To jej najmocniejszy zrąb. To jej rdzeń 
i siła. Otóż tego, co naród polski wniósł 
w rozwój człowieka i człowieczeństwa, 

co w ten rozwój również 
dzisiaj wnosi, nie sposób 
zrozumieć i ocenić bez 
Chrystusa. „Ten stary 
dąb tak urósł, a wiatr go 
żaden nie obalił, bo ko-
rzeń jego jest Chrystus” 
(Piotr Skarga, Kaza-
nia sejmowe). Trzeba 
iść po śladach tego, 
czym – a raczej kim – 
na przestrzeni pokoleń 
był Chrystus dla synów 
i córek tej ziemi. I to nie 
tylko dla tych, którzy 
jawnie weń wierzyli, któ-
rzy Go wyznawali wiarą 
Kościoła. Ale także i dla 
tych, pozornie stojących 
opodal, poza Kościo-
łem. Dla tych wątpią-
cych, dla tych sprzeci-
wiających się.

Jeśli jest rzeczą 
słuszną, aby dzieje na-
rodu rozumieć po-
przez każdego czło-
wieka w tym narodzie 
– to równocześnie nie 
sposób zrozumieć czło-
wieka inaczej jak w tej 
wspólnocie, którą jest 
jego naród. Wiadomo, 
że nie jest to wspólnota 
jedyna. Jest to jednakże 

wspólnota szczególna, najbliżej chyba 
związana z rodziną, najważniejsza dla 
dziejów duchowych człowieka. Otóż 
nie sposób zrozumieć dziejów naro-
du polskiego – tej wielkiej tysiącletniej 
wspólnoty, która tak głęboko stanowi 
o mnie, o każdym z nas – bez Chry-
stusa. Jeślibyśmy odrzucili ten klucz 
dla zrozumienia naszego narodu, na-
razilibyśmy się na zasadnicze niepo-
rozumienie. Nie rozumielibyśmy sa-
mych siebie. Nie sposób zrozumieć 
tego narodu, który miał przeszłość 
tak wspaniałą, ale zarazem tak strasz-
liwie trudną – bez Chrystusa. Nie 
sposób zrozumieć tego miasta, War-
szawy, stolicy Polski, która w roku 
1944 zdecydowała się na nierówną 
walkę z najeźdźcą, na walkę, w któ-
rej została opuszczona przez sprzy-
mierzone potęgi, na walkę, w któ-
rej legła pod własnymi gruzami, jeśli 
się nie pamięta, że pod tymi samymi 
gruzami legł również Chrystus–Zba-
wiciel ze swoim krzyżem sprzed ko-
ścioła na Krakowskim Przedmieściu. 
Nie sposób zrozumieć dziejów Polski 
od Stanisława na Skałce do Maksy-
miliana Kolbe w Oświęcimiu, jeśli się 
nie przyłoży do nich tego jeszcze jed-
nego i tego podstawowego kryterium, 
któremu na imię Jezus Chrystus. 

Tysiąclecie chrztu Polski, któ-
rego szczególnie dojrzałym owo-
cem jest św. Stanisław – tysiąclecie 
Chrystusa w naszym wczoraj i dzi-
siaj – jest głównym motywem mo-
jej pielgrzymki, mojej dziękczynnej 
modlitwy wspólnie z wami wszyst-
kimi, drodzy rodacy, których Jezus 
Chrystus nie przestaje uczyć wiel-
kiej sprawy człowieka. Z wami, dla 
których Chrystus nie przestaje być 
wciąż otwartą księgą nauki o czło-
wieku, o jego godności i jego pra-
wach. A zarazem nauki o godności 
i prawach narodu.

Księże Prymasie! Pragnę tę Naj-
świętszą Ofiarę wspólnie z braćmi 
biskupami i kapłanami złożyć we 
wszystkich intencjach, które Wasza 
Eminencja wymienił na początku.

W dniu dzisiejszym na tym placu 
Zwycięstwa w stolicy Polski proszę 
wielką modlitwą Eucharystii wspólnie 
z wami, aby Chrystus nie przestał być 
dla nas otwartą księgą życia na przy-
szłość. Na nasze polskie jutro.

4.  Stoimy tutaj w pobliżu Grobu 
Nieznanego Żołnierza. W dzie-

jach Polski – dawnych i współcze-
snych – grób ten znajduje szczególne 
pokrycie. Szczególne uzasadnienie. 
Na ilu to miejscach ziemi ojczystej 
padał ten żołnierz. Na ilu to miej-
scach Europy i świata przemawiał 
swoją śmiercią, że nie może być 
Europy sprawiedliwej bez Polski 
niepodległej na jej mapie? Na ilu 
to polach walk świadczył o prawach 
człowieka wpisanych głęboko w nie-
naruszalne prawa narodu, ginąc „za 
wolność naszą i waszą”? „Gdzie 
są ich groby, Polsko! gdzie ich nie 
ma! Ty wiesz najlepiej – i Bóg wie 
na niebie!” (Artur Oppman, Pacierz 
za zmarłych).

Dzieje Ojczyzny napisane przez 
Grób jednego Nieznanego Żołnie-
rza. Przyklęknąłem przy tym grobie, 
wspólnie z Księdzem Prymasem, aby 
oddać cześć każdemu ziarnu, któ-
re – padając w ziemię i obumierając 
w niej, przynosi owoc. Czy to będzie 
ziarno krwi żołnierskiej przelanej 
na polu bitwy, czy ofiara męczeńska 
w obozach i więzieniach. Czy to bę-
dzie ziarno ciężkiej, codziennej pracy 
w pocie czoła na roli, przy warszta-
cie, w kopalni, w hutach i fabrykach. 
Czy to będzie ziarno miłości rodzi-
cielskiej, która nie cofa się przed 
daniem życia nowemu człowiekowi 
i podejmuje cały trud wychowawczy. 
Czy to będzie ziarno pracy twórczej 
w uczelniach, instytutach, bibliote-
kach, na warsztatach narodowej kul-
tury. Czy to będzie ziarno modlitwy 
i posługi przy chorych, cierpiących, 
opuszczonych. Czy to będzie ziarno 
samego cierpienia na łożach szpi-
talnych, w klinikach, sanatoriach, 
po domach: „wszystko, co Polskę 
stanowi”.

Skąd przychodzą te słowa? Księ-
że Prymasie, tak głosi Akt milenijny, 
złożony przez ciebie i Episkopat Pol-
ski na Jasnej Górze: „wszystko, co Pol-
skę stanowi”. 

To wszystko w rękach Bogarodzi-
cy – pod krzyżem na Kalwarii i w wie-
czerniku Zielonych Świąt.

To wszystko: dzieje Ojczyzny, two-
rzone przez każdego jej syna i każdą 
córkę od tysiąca lat – i w tym poko-
leniu, i w przyszłych – choćby to był 
człowiek bezimienny i nieznany, tak 
jak ten żołnierz, przy którego gro-
bie 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 Ofiarę 
Chrystusa na placu Zwycięstwa.

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

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

KS. MAREK RUSECKI
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Transport
Krajowy - Międzynarodowy

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 2020r.
27.01-06.02.
10.02-20.02.
16.03-26.03.
20.04-30.04.
11.05-21.05.
15.06-25.06.
06.07-16.07.
20.07-30.07.
10.08-20.08.
14.09-24.09.
05.10-15.10.
09.11-19.11.

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

   ZAPRASZAMY:

*

HISTORIA

Jak to było na początku? 
W 1223 roku, na trzy lata przed 

swoją śmiercią, święty Franciszek z 
Asyżu przebywał w czasie Bożego 
Narodzenia w Greccio, małej miej-
scowości leżącej na południe jego 
rodzinnego miasta. Pięć lat później, 
Tomasz z Celano, autor pierwszego 
życiorysu św. Franciszka, opisuje to 
wydarzenie w następujący sposób:

„Nastał dzień radości, nadszedł 
czas wesela. Z wielu miejscowości 
zwołano braci. Mężczyźni przygoto-
wali świece i pochodnie dla oświe-
tlenia nocy, co promienistą gwiaz-
dą oświetliła niegdyś wszystkie dnie 
i lata. Wreszcie przybył święty Boży 
i znalazłszy wszystko przygotowa-
ne, ujrzał i ucieszył się. Mianowi-
cie nagotowano żłóbek, przyniesio-
no siano, przyprowadzono wołu i 
osła. Uczczono prostotę, wysławio-
no ubóstwo, podkreślono pokorę, i 
tak Greccio stało się jakby nowym 
Betlejem.

Noc stała się widna jak dzień, 
rozkoszna dla ludzi i zwierząt. Przy-
były rzesze ludzi, ciesząc się w nowy 
sposób z nowej tajemnicy. Głosy roz-
chodziły się po lesie, a skały odpo-
wiadały echem na radosne okrzyki. 
Bracia spieszyli, oddając Panu należ-
ne chwalby, a cała noc rozbrzmiewa-
ła okrzykami wesela. Święty Boży stał 
przed żłóbkiem, pełen westchnień, 
przejęty czcią i ogarnięty przedziw-
ną radością. Ponad żłóbkiem kapłan 
odprawiał uroczystą Mszę świętą, do-
znając nowej pociechy.

Święty Boży ubiera się w szaty dia-
końskie, był bowiem diakonem, i do-
nośnym głosem śpiewa świętą Ewan-
gelię. A jego głos mocny i słodki, głos 
jasny i dźwięczny, wszystkich zaprasza 
do najwyższych nagród. Potem gło-
si kazanie do stojącego wokół ludu, 
słodko przemawiając o narodzeniu 
ubogiego Króla i małym miasteczku 
Betlejem. (…)

A pewien cnotliwy mąż miał dziw-
ne widzenie. Widział w żłóbku leżą-
ce dzieciątko, bez życia, ale kiedy 
święty Boży zbliżył się doń, ono jak-
by ożyło i zbudziło się ze snu. To wi-
dzenie nie jest nieodpowiednie, gdyż 
w wielu sercach dziecię Jezus zostało 
zapomniane. Dopiero Jego łaska, za 
pośrednictwem sługi Świętego Fran-
ciszka, sprawiła, że zostało w nich 
wskrzeszone i utrwalone w kochają-
cej pamięci.„

Tak to było w XIII wieku. A nieco 
później? Przenieśmy się więc w cza-
sie o mniej więcej 800 lat…!

Nasze krakowskie początki!
Moglibyśmy sami sobie zadać py-

tanie: a kto pamięta jak to było na po-
czątku? Wszyscy bracia mieszkający 
w seminarium 27 lat temu byli jesz-
cze dziećmi, albo dopiero mieli się 
urodzić! Z pomocą przychodzą nam 
jednak nasi starsi poprzednicy. Dzię-
ki ich pamięci zamieszczamy poniżej 
fragment wspomnień spisanych przez 
br. Sławomira Kleina, jednego z ka-
płanów naszego Zakonu:

Boże Narodzenie z Żywą Szopką od 27 lat

„Boże Narodzenie 1991 roku; bra-
cia: Tomasz Jank, Adam Mączka i 
Sławomir Klein (inicjatorem i kie-
rownikiem był Tomasz) wybudowali 
w naszej bazylice, w kaplicy bł. Sa-
lomei szopkę, w której eksponatami 
były – obok oczywiście [figur] Dzie-
ciątka Jezus, Maryi i Józefa – wy-
pchane zwierzęta (hitem był koń, 
prawdopodobnie jedyny na ówcze-
sne czasy w Polsce). 

Szopka cieszyła się niesamowitym 
zainteresowaniem krakowian, do tego 

stopnia, iż wydano nawet kartę pocz-
tową z tą szopką. […] To dodało od-
wagi i stało się powodem nowego po-
mysłu rok później.”

Idąc za ciosem, bracia studenci z 
ówczesnego II roku postanowili, że 
w Boże Narodzenie 1992 roku przy-
gotują tzw. „Żywą szopkę”.

„Gdy już uzyskaliśmy zgodę na-
szych władz zakonnych rozpoczę-
liśmy poszukiwania zwierząt. Po-
mocny okazał się dyrektor Ogrodu 
Zoologicznego Józef Skotnicki. On 

to wypożyczył nam „podstawowy” i 
najbardziej egzotyczny element żywej 
szopki – osła. Poza tym skontaktował 
się z prof. Janem Szarkiem z Akade-
mii Rolniczej i załatwił nam inwen-
tarz „uzupełniający”: kozy i owce. 
Cała ta „Arka Noego” zamieszkała 
w auli bł. Jakuba. […]

W Noc Wigilijną naszą szopkę 
nawiedził ks. kard. Franciszek Ma-
charski, jak również wielu innych, 
zwłaszcza bezdomnych (to było moc-
ne przeżycie dla nich i dla nas). Przy 
rozpalonym ognisku tańcowaliśmy 
i śpiewaliśmy. Następnego zaś dnia 
przeżyliśmy autentycznie „najazd” 
krakowian. Zaplanowany jeden dzień 
szopki przedłużyliśmy o cały dzień 
(nie mogliśmy przetrzymywać zwie-
rząt z powodu dużej odpowiedzial-
ności – ale, jak na pierwszy raz to 
wystarczyło). Nie obeszło się oczywi-
ście bez wielu zabawnych sytuacji, jak 
np. noszenie na rękach osła do szop-
ki, który upierał się „jak osioł”, ale 
przede wszystkim – łapanka na Kra-
kowskim Rynku uciekającego kozła, 
co zostało odnotowane przez lokal-
ne media.”

Tym sposobem franciszkań-
ska „Żywa szopka” zaistnia-
ła w historii polskiego krajobrazu 
bożonarodzeniowego.

Tradycja ta kontynuowana przez 
lata była ubogacana najrozmaitszy-
mi inicjatywami: wspólne kolędowa-
nie i jasełka to oczywiście podsta-
wa. Na przestrzeni lat nie zabrakło 
także poczęstunków dla każdego 

kolędnika przygotowanych przez 
klauzurowe siostry zakonne (kla-
ryski, benedyktynki), czy inicja-
tywy wspólnej modlitwy tekstami 
Psalmów braci oraz odwiedzają-
cych plac przed Bazylika św. Fran-
ciszka gości.

Na przestrzeni lat nasza wspól-
nota podejmowała współpracę z 
rozmaitymi instytucjami państwo-
wymi oraz organizacjami prywat-
nymi . Do przygotowań włączali 
się lokalni przedsiębiorcy, a tak-
że wiele osób prywatnych, którym 
była bliska idea przybliżenia Bo-
żego Narodzenia innym. Bez ma-
terialnego wsparcia nie bylibyśmy 
przecież w stanie rozbudować tej 
skromnej inicjatywy do rozmiarów 
ikony grudniowego świętowania w 
stolicy Małopolski.

Dziękując wszystkim wspiera-
jącym Żywą Szopkę zapraszamy 
jednocześnie każdego z Was do jej 
współtworzenia! Wystarczy zabrać 
swoich najbliższych – rodzinę, przy-
jaciół, sąsiadów i przybyć na Fran-
ciszkańską 4 dnia 24 lub 25 grudnia! 
Niech te świąteczne dni będą przez 
nas przeżyte we wspólnej radości z 
narodzenia Jezusa, a Ten będzie po-
kojem (Mi 5, 4).

WSD Franciszkanów
ul. Franciszkańska 4, 

31-004 Kraków
(+48) 12 422 71 15

www.szopka.franciszkanska4.pl
facebook.com/zywaszopkapl
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K
ościół umacnia ład 
moralny przede 
wszystkim przez 
ład w sercach wa-
szych. Ład waszych 

serc, dzięki któremu pozna-
jecie, że rozum wasz ma być 
wspierany przez wiarę, serce 
przez łaskę, wola przez moce 
Boże – prowadzi do jedno-
ści i zespolenia, do poko-
ju i braterskiej miłości. Ład 
ten konieczny jest również 
w rodzinach waszych. Każ-
da rodzina, na czele której 
stoi ojciec i matka, podpo-
rządkowani łasce i wierze, 
zdolna jest wychować mło-
de pokolenie zdrowe i czy-
ste. A to jest konieczne dla 
normalnego życia Naro-
du. Gdyby rodzina się za-
chwiała, gdyby umocniły się 
w niej złe wpływy, niewier-
ność i demoralizacja, gdyby 
nie miała woli poszanowa-
nia, zachowania i obrony ży-
cia, wówczas rozpoczynałoby 
się wielkie nieszczęście całe-
go Narodu.

Wróćmy na odcinek życia 
rodzinnego. Ileż tu jest spo-
sobności do okazania współ-
czucia i miłosierdzia, gdy 
zabraknie miłości i uczuć 
ludzkich, gdy zacznie wła-
dać samolubstwo. A tak czę-
sto bywa! Raduje nas widok 
ojca z dzieckiem na ręku, 
ale smuci ojciec nietrzeźwy, 
tyran domowy, przed któ-
rym drży żona i dzieci. Ra-
duje nas liczna rodzina, jako 
największe bogactwo Naro-
du, ale smuci wygasłe ogni-
sko i pusta kołyska. Radują 
nas rodzice, którzy umieją 
podzielić swój czas między 
pracę zawodową i wycho-
wanie dzieci w rodzinie, ale 
smucą takie matki, które wy-
żej stawiają pracę poza do-
mem niż uruchomione serce 
macierzyńskie dla owoców 
swego łona. Zapewne, Polska 
potrzebuje rąk do pracy, ale 
Polska potrzebuje też i ma-
tek! Szczególnego współczu-
cia i pomocy wymaga rwący 
się w świat mały człowiek, 
który oczekuje samodzielno-
ści pod sercem matki. Trzeba 
uznać za okrucieństwo i po-
spolite morderstwo tak zwa-
ne „spędzanie płodu” do-
konywane przez bezmyślne 
matki, niektórych ginekolo-
gów lub też położne. – Na-
uka coraz bliżej ujawnia nam 
tajemnice życia małego czło-
wieka w łonie matki, który 
już w kilka tygodni od po-
częcia jest w pełni rozwo-
ju. Serce burzy się na myśl, 
że ta istota, mająca prawo 
do życia i do własnych dzie-
jów, musi zginąć. 

KS. KARDYNAŁ STEFAN 

WYSZYŃSKI, 

WARSZAWA, SIERPIEŃ 1977 R.

Jakkolwiek bowiem wie-
lu młodych ludzi uważa mał-
żeństwo dwojga za rzecz 
prywatną, jednak pozosta-
nie zawsze prawdą, że mał-
żeństwo jest powołaniem 
społecznym. Przede wszyst-
kim dlatego, że małżeństwo 
jest dla rodziny i wiąże dwo-
je tym głównym zadaniem: 
„Bądźcie płodni i rozmna-
żajcie się, abyście zaludnili 
ziemię i czynili ją sobie pod-
daną...” (Rdz 1,28). Takie 
są najstarsze ukierunkowa-
nia rodziny, zarówno religij-
ne, jak i społeczno–polityczne. 
Z tym wiąże się religijny cha-
rakter związku małżeńskiego, 
tak wybitnie zaznaczający się 
w badaniach porównawczych 
z innymi religiami. Chrześci-
jaństwo nadało tym religij-
nym właściwościom związku 
dwojga charakter sakramen-
talny, bo „sakrament to wielki 
– jak mówi święty Paweł – a ja 
Wam to mówię w Chrystusie 
i w Kościele” (Ef 5,32). Trze-
ba więc wyzwolić się z samo-
lubnego i zeświecczonego poj-
mowania małżeństwa, przez 
co wzmocni się więź rodzin-
na i społeczny wymiar po-
słannictwa rodziny, która jest 
na służbie domowej, społecz-
nej, narodowej i Bożej. (…)

Obrona życia w rodzi-
nie wymaga zerwania z roz-
powszechnionymi prakty-
kami nieuczciwości wobec 
powołania rodzicielskiego 
lub własnych dzieci. Trud-
no tu wyliczać powody, któ-
re doprowadziły do tego, 
że wiele kobiet nie chce speł-
nić powinności macierzyń-
skiej, uprawiając nieludzką 

antykoncepcję, przerywanie 
poczętego życia albo też zwy-
kły gwałt na dzieciach już 
narodzonych. „Matka życia” 
dziś często staje się matką 
śmierci. Lęk społeczno–eko-
nomiczny przed wzrostem 
ludności doprowadził do tego, 
że rozpoczęto handlową pro-
dukcję środków przeciwpo-
częciowych. A chociaż bardzo 
szybko przekonano się o szko-
dliwości moralnej i społecznej 
tej zdrożnej produkcji, dziś 
jeszcze bardzo często znaj-
duje ona swoich obrońców. 
Oni to wysilają się nad tym, 
jak wykazać, że dla młodzieży 
jest to jedyna droga, chociaż 
nie zawsze pewna, uchronie-
nia się przed przedwczesnymi 
następstwami moralnych nad-
użyć przeciwpoczęciowych.

Zwłaszcza młodzież ma 
od razu skrzywione sumie-
nie, które zwalnia ją od nie-
zbędnego zawsze wysiłku sa-
mowychowania, opanowania 
się, by nie szkodzić sobie i in-
nym. Raczej należałoby doło-
żyć trudu, aby pouczyć mło-
de pokolenie o szlachetnym 
powołaniu do przekazywania 
życia. A chociaż jest to droga 
dłuższa i trudniejsza, jest je-
dynie godna człowieka, który 
ma obowiązek panować nie 
tylko nad ziemią, ale i nad sa-
mym sobą.(…) 

Przyjęło się powiedzenie: 
najpierw ślub, później urzą-
dzenie mieszkania. A jesz-
cze później... po kilku la-
tach, może jedno lub drugie 
dziecko. Kiedy? Na to pyta-
nie rzadko kto odpowie uczci-
wie. Już to, że dziecko w tym 
programie schodzi na ostatnie 

miejsce, jest głębokim zani-
żaniem celów małżeństwa 
i rodziny, wartości ludzkich 
dziecka, gdyż w tym układzie 
znaczy ono mniej niż sprzęty 
mieszkaniowe. A gdy wreszcie 
przyjdzie na świat, jest zawa-
dą, która przeszkadza upra-
wianiu egoizmu we dwoje. 
Cóż dziwnego, że w Polsce ro-
śnie ilość rodzin bezdzietnych 
lub jednodzietnych? W tych 
kosztownie urządzonych klat-
kach domowych jest niemal 
wszystko, co ułatwia życie we 
dwoje, ale takie życie potęguje 
często egoizm, nudę i odczu-
cie pustki, którą trzeba zapeł-
nić jakąś złudą. Tylko dziec-
ko może być radością życia 
domowego i więzi dla dwoj-
ga serc, właściwego celu ich 
bytowania, pracy, poświęceń 
i wyrzeczeń osobistych, dzięki 
którym człowiek staje się do-
skonalszym i pełniejszym ob-
razem macierzyńskiego Ko-
ścioła. (…)

KS. KARDYNAŁ 

STEFAN WYSZYŃSKI, 

WARSZAWA, 26 LIPCA 1978 R.

Liczna rodzina największe bogactwo Narodu
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N
ikt z nas nie jest ideal-
nym rodzicem. Możemy 
przeczytać setki książek 
o wychowaniu, poradni-
ków z serii „Jak sprawić, 

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

Wspólnota miłości
Rodzina jest miejscem, w którym 

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

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

Troska o dziecko 
Miłość rodzicielska to nie tyl-

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

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

dziecka nie ma przyszłości”. Nie ma 
przyszłości dla rodziny, dla narodu 
i dla ludzkości. 

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

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

Jan Paweł II Papież podkreślał 
także często, że rodzina poprzez 
sakramentalne małżeństwo jest 
„wspólnotą najpełniejszą z punk-
tu widzenia więzi międzyludzkiej”. 
W oparciu o sakrament małżeń-
stwa jest możliwe wzajemne trwa-
nie w miłości, przebaczenie i po-
jednanie, i „nie ma więzi, która by 
ściślej wiązała osoby, niż więź mał-
żeńska i rodzinna”. Naruszenie wię-
zów małżeńskich rani głęboko i bole-
śnie wzajemne relacje między mężem 
i żoną, między rodzicami i dziećmi 
oraz relacje społeczne.

Papież Polak przestrzegał rów-
nież, by niezależnie od warunków 

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

Moja kariera – macierzyństwo 
Macierzyństwo dla wielu ko-

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

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

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

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

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

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

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

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

Jan Paweł II pięknie o tym mó-
wił: „Macierzyństwo zawiera w so-
bie od samego początku szczególne 

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

Ojcostwo – przygoda życia 
Ojciec jest przede wszystkim 

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

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

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

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

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

MONIKA NOWAK

Święte rodzicielstwo 
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Zdrowych i s
Świąt Bożeg

życzy życzy A P T E K A  S Ł O N E C Z NAA P T E K A  S
KRAKÓW
AL. POKOJU 4
/OŚRODEK ZDROWIA/
PN.–PT. 7–22,
SB., ND., ŚW. 8–22
TEL. 12 417 11 18

KRAKÓW
UL. STRADOMSKA 15
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 12 429 00 17

KRAKÓW
UL. WESTERPLATTE 1
/KOŁO DWORCA/
PN.–PT. 7–21, SB., 
ND., ŚW. 8–21
TEL. 12 422 21 37

KRAKÓW
UL. GALLA 24
/OŚRODEK ZDROWIA/
PN.–PT. 7–22,
SB., ND., ŚW. 8–22
TEL. 12 636 03 04

KRAKÓW
UL. SENATORSKA 27
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 12 421 64 81

KRAKÓW
UL. STRZELCÓW 15
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 413 66 13

KRAKÓW
UL. WIDOK 31
PN.–PT.7–21, SB. 8–15
TEL. 12 410 58 58

KRAKÓW
OS. NIEPODLEGŁOŚĆI 2
PN. – PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 12 641 25 75

KRAKÓW
UL. NAŁKOWSKIEGO 1
PN.–PT. 7–19 
TEL. 12 626 09 03

KRAKÓW
OS. SZKOLNE 13
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 644 06 90

KRAKÓW
UL. UJASTEK 3
/CENTRUM MEDYCZNE/
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15,
ND., ŚW. 9–16
TEL. 12 680 00 43

KRAKÓW
OS. NA LOTNISKU 5
/KOŁO D.H. WANDA/
PN.–PT. 7–21, SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 12 648 02 57

KRAKÓW
UL. ALEKSAND.RY 3B
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 518 262 961

KRAKÓW
OŚ. KALINOWE 12 B
PN.–PT. 7–21;
SOB. 8–16; ND., ŚW. 9–16
TEL. 12 648 06 25

KRAKÓW
OS. TEATRALNE 16
PN.–PT.7–21, SB. 8–15
TEL. 12 643 60 33

KRAKÓW
UL. MEHOFFERA 17/9
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 636 69 63

KRAKÓW
UL. RUSZNIKARSKA 14/1
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 12 633 77 21

KRAKÓW
OS. ZŁOTEJ JESIENI 1
PN.–PT. 7–22, SB.–ND.
ŚW. 8–22, TEL. 12 387 36 40

KRAKÓW
OS. GÓRALI 6
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 643 60 20

KRAKÓW
OS. BOH. WRZEŚNIA 26 A
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 645 00 03

KRAKÓW
OS. TYSIĄCLECIA 42
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 648 33 36

KRAKÓW
OS. CENTRUM C9, LOK. 2
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 512 865 145

KRAKÓW
UL. MIŁKOWSKIEGO 23
PN.–PT. 8–20,
SB. 8–15, ND. 9–15,
TEL. 12 266 72 48

KRAKÓW
UL. GEN. NILA 14
/GABINETY LEKARSKIE/
PN.–PT. 8–20, SB. 8–15
TEL. 12 661 01 77

KRAKÓW
UL. BATOREGO 3,
/OŚRODEK ZDROWIA/
PN.–PT. 7–20
TEL. 12 634 51 30

KRAKÓW
OŚ. KOLOROWE 21
/OŚRODEK ZDROWIA/
PN.–PT. 7–21, 
SB. 8–15
TEL. 12 643 76 22

KRAKÓW
UL. ŁĄKOWA 17, PN.–PT.
7–21; SB., ND. 8–17, 
ŚW. 8–15
TEL. 12/413 81 07

KRAKÓW
UL. BIAŁORUSKA 10 A
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 655 11 96

KRAKÓW
UL. OŚWIECENIA 21/9A
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 649 63 55

KRAKÓW
UL. WYSŁOUCHÓW 27
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 654 34 11

KRAKÓW
UL. MORAWSKIEGO 8
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 427 13 17

KRAKÓW
OS. ZŁOTEJ JESIENI 3
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 387 14 19

KRAKÓW
UL. DŁUGA 48
PN.–PT. 7–21, SB. 8-15
TEL. 12 681 61 95

KRAKÓW
UL. PŁK. FRANCESCO
NULLO 42/U4
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 202 05 81

KRAKÓW
UL. SKAWIŃSKA 9
/NAPRZECIWKO SZPITALA/
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 430 50 08

KRAKÓW
OS. DYWIZJONU 303
62F/LU4
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 312 81 15

KRAKÓW
UL. POR. HALSZKI 1K
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 654 20 20

KRAKÓW
UL. WYSŁOUCHÓW 50
PN.-PT. 7-21, SB. 8-15
TEL. 12 654 49 07

KRAKÓW 
UL. PILOTÓW 22
PN.-PT. 7-21, SB. 8-15
TEL. 12 413 57 07

BEŁCHATÓW
UL. KACZYŃSKICH 12
PN.–PT. 7–21, SB. 8–21
TEL. 44 733 12 21 W.10

BEŁCHATÓW
UL. CZAPLINIECKA 123
PN.–PT. 7–21, SB. ND. 8–21
TEL. 42 632 80 12

BĘDZIN
UL. MAŁACHOWSKIEGO 62
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32 265 20 64

BIELSKO BIAŁA
UL. 11 LISTOPADA 11
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 33 815 70 14

BOCHNIA
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 37
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 14 613 90 87

BOCHNIA
UL. TRUDNA 5
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 14 611 60 07

BRZESKO
UL. KOŚCIUSZKI 70,
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 14 663 28 63

BYTOM
UL. ORZEGOWSKA 52A
/PRZYCHODNIA SPEC./
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32 281 97 06

BYTOM 
UL. DWORCOWA 22
PN.-PT. 7-21, SB. 8-15
TEL. 32 282 12 44

CHORZÓW
UL. WOLNOŚCI 62
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15
TEL. 32 246 20 53

CIESZYN
UL. KOLEJOWA 16,
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 33 853 10 31

CHRZANÓW
AL. HENRYKA 21
PN–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32 645 14 83

CHRZANÓW
UL. ORKANA 21D
PN.-PT. 7-21,  SB. 8-15
TEL. 32 623 79 27

CZECHOWICE–DZIEDZICE
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 10,
PN–PT 8–16
TEL. 503 789 953

CZECHOWICE–DZIEDZICE
UL. TRAUGUTTA 20,
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 32 212 43 18

DĄBROWA GÓRNICZA
UL. SZPITALNA 14
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 535 306 608

DĄBROWA GÓRNICZA
UL. PIŁSUDSKIEGO 92
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 609 306 608

DĄBROWA GÓRNICZA 
UL. PIŁSUDSKIEGO 34F/632A
PN.-PT. 7-21, SB. 8-15
TEL. 32 261 77 15

DĄBROWA TARNOWSKA
UL. SZPITALNA 2 /
NAPRZECIWKO SZPITALA
POWIATOWEGO/
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 500 464 154,
         32 260 14 71

DĘBICA
UL. KRAKOWSKA 91
/SZPITAL/ PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 14 680 84 32

DĘBICA
UL. RYNEK 5,
PN.–PT. 7–210 SB. 8–15
TEL. 14 687 62 91

GLIWICE
UL. KOZIELSKA 6
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 516 995 301

GLIWICE
UL. OPOLSKA 18
PN.–PT. 7–18, SB. 9–13
TEL. 32 270 40 60

GLIWICE
UL. ZYGMUNTA
STAREGO 22
PN.–PT. 8–21,
SB. ND. 8–20
TEL. 32 332 04 12

GORLICE
UL. MICKIEWICZA 32
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 18 352 29 67

JAROSŁAW
UL. GRUNWALDZKA 11
PN. – PT. 7– 21, SB. 8 – 15
TEL. 16 621 71 11

JAROSŁAW
UL. KOMBATANTÓW 20
PN.–PT. 7–21, SB.,
ND.,ŚW. 8–21
TEL. 16 621 79 31

JASŁO
UL. KOŚCIUSZKI 21
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 517 012 887

JAWORZNO
UL. H. SIENKIEWICZA 10
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 518 146 333

KATOWICE
UL. KRZYWOUSTNEGO 2
(OS. 1000–LECIA)
PN. – PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 514 259 831,
         32 702 53 75

KATOWICE
UL. CEGLANA 35
PN.–PT. 8–18, SB. 9–14
TEL. 32 209 55 84

KATOWICE 
UL. PANEWNICKA 5
PN.-PT. 7-21, SB. 8-15
TEL. 32 782 10 45

KATOWICE 
UL. SZOPIENICKA 59
PN.-PT. 7-21, SB. 8-15 
TEL. 32 353 41 20

KATOWICE 
UL. FRANCISZKAŃSKA 30
PN.-PT. 7-21, SB. 8-15 
TEL. 32 252 51 89

KATOWICE 
UL. KIJOWSKA 71
PN.-PT. 8-18    
TEL. 32 609 75 00

KĘDZIERZYN KOŹLE
UL. RYNEK 1
PN.-PT. 7-21, SB. 8-15
TEL. 77 482 33 31

KIELCE
UL. ŻELAZNA 43
PN.–PT. 7.30–20; SB. 8–15
TEL. 41 36 64 799

KNURÓW
UL. ŁOKIETKA 1 B
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 516 995 221

KRAŚNIK
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 9A
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 814 652 875

KROSNO
UL. MICKIEWICZA 31/3
PN. – PT. 7– 21, SB. 8–15
TEL. 13 42 00 171

KROSNO
UL. MAGURÓW 4
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 13 432 16 29

KROSNO
UL. WOJSKA POLSKIEGO 32A
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 13 438 37 64

KRZESZOWICE
UL. KRAKOWSKA 1
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 258-01-44

KRZESZOWICE
UL. LEGIONÓW POLSKICH 1
PN.-PT. 8-15, SB. 8-15
TEL. 12 283-01-67

LEGIONOWO 
UL. ZWYCIĘSTWA 2
PN.-PT. 7-15
TEL. 22 784-50-11

LIMANOWA
UL. PIŁSUDSKIEGO 61
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 18 33 74 581

ŁAŃCUT
UL. PIŁSUDSKIEGO 5
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 17 226 13 27

ŁÓDŹ 
UL. ALOJZEGO FELIŃSKIEGO 7
PN.-PT. 7-21, SB. 8-15
TEL. 42 687 32 86

ŁÓDŹ 
UL. ZGIERSKA 42a
PN.-PT. 7-21, SB. 8-15
TEL. 42 659-18-09 

MIECHÓW
UL. SZPITALNA 3
/SZPITAL POWIATOWY/
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 503 795 331

MIECHÓW
UL. PIŁSUDSKIEGO 10B
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 798 226 201

MIELEC
AL. NIEPODEGŁOŚCI 11 A
PN.–PT. 7–21; SB. 8–15
TEL. 535 045 800

MŁAWA 
UL. ŻWIRKI 21b
PN.-PT. 7-15
TEL. 23 654-40-45

MIŃSK MAZOWIECKI
UL. KOŚCIUSZKI 14/U–2
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 25 661 40 21

MYSŁOWICE 
UL. GEN. JERZEGO
ZIĘTKA 59A
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 513 046-305

MYŚLENICE 
UL. M. REJA 6
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 372 67 62

MYŚLENICE
UL. SZPITALNA 3A
PN. – PT. 7–22, SB. 7–15
TEL. 531 199 649

NISKO
UL. SANDOMIERSKA 31
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 15 841 38 95

NOWY SĄCZ
AL. WOLNOŚCI 37A
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 18 442 38 30

NOWY SĄCZ
UL. PONIATOWSKIEGO 12
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 18 473 13 45

NOWY TARG
UL. KOLEJOWA 19
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 18 267 26 48

NOWY TARG
UL. KOWANIEC 2
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 513 905 331

NOWY TARG
UL. SZPITALNA 14
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 18 266 54 95

OLEŚNICA
UL. LUDWIKOWSKA 10
/PRZYCHODNIA SPEC./
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 71 396 83 71

OLEŚNICA 
UL. SINAPIUSA 2
PN.-PT. 7-21, SB. 8-15
TEL. 71 366-19-77

OLKUSZ
UL. KRÓLA KAZIMIERZA
WLKIEGO 60,
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21,
TEL. 32 622 94 67

www.szlakwiary.pl
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spokojnych
go Narodzenia

życzy A P T E K A  S Ł O N E C Z NAŁ O N E C Z NA
OLKUSZ
UL. SKWER 6
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32 611 01 49

OLKUSZ
UL. ORZESZKOWEJ 22
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 531 919 800

OSTROWIEC
ŚWIĘTOKRZYSKI
OS. OGRODY 10A/4U
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 41 262 92 54

OŚWIĘCIM
UL. NOJEGO 1 D
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 33 846 48 40

PIEKARY ŚLĄSKIE
UL. WYSZYŃSKIEGO 9
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 512 865 179,
         32 288 72 58

PIASECZNO
UL. POWSTAŃCÓW
WARSZAWY 21
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 22 727 13 63

PIASECZNO
UL. FABRYCZNA 32
PN.-PT. 7-21, SB. 8-15
TEL. 22 825-32-11

PROSZOWICE
UL. 3–MAJA 23/2
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 12 386 00 21

PRZEMYŚL
UL. WYBRZEŻE
MARSZAŁKA F. FOCHA 31
/OŚRODEK ZDROWIA/
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 16 679 39 02

PRZEMYŚL
UL. JAGIELLOŃSKA 12
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 16 676 85 29

PRZEMYŚL 
UL. GEN. W. SIKORSKIEGO 1B
PN.-PT. 7-21, SB. 8-15
TEL. 16 679-96-79

PSZCZYNA
UL. DWORCOWA 36
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 32 447 01 22

PSZCZYNA 
UL. PIASTOWSKA 6
PN.-PT. 7-21, SB. 8-15
TEL. 32 210-38-29

PYSKOWICE
UL. SZOPENA 9
PN.–PT.: 7–21, SB.: 8–15
TEL. 32 666 40 89

PUŁAWY
UL. C.K. NORWIDA 9
PN.-PT. 7-21, SB. 8-15
TEL. 81 886-37-09

RUDA ŚLĄSKA
UL. KAROLA GODULI 13/1
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32 240 26 02

RUDA ŚLĄSKA
UL. NIEDURNEGO 48
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32 243 51 35

RYBNIK
UL. ENERGETYKÓW 46
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 510 797 922

RYBNIK
UL. BYŁYCH WIĘŹNIÓW
POLITYCZNYCH 3, PN.–PT. 7–21
TEL. 32 422 40 49

RZESZÓW
PL. WOLNOŚCI 16/2
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21,
TEL. 17 85 22 124

RZESZÓW
UL. HETMAŃSKA 23
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 786 855 698

RZESZÓW
UL. OKULICKIEGO 6
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 17 863 68 38

RZESZÓW
UL. OFIAR KATYNIA 4
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 17 863 67 13

RZESZÓW
AL. T. REJTANA 20
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 518 193 218

RZESZÓW
UL. JABŁOŃSKIEGO 2/4,
PN.-PT. 8-20, SB. 8-12
TEL. 17 862 62 08

RZESZÓW
UL. STRZYŻOWSKA 42/14
PN.-PT. 7-21, SB. 8-15
TEL. 17 863 42 86

RZESZÓW
UL. ŻEROMSKIEGO 10
PN.-PT. 7-21, SB. 8-15
TEL. 17 857 65 84

RZESZÓW
UL. DĄBROWSKIEGO 31
PN.-PT. 7-21, SB. 8-15
TEL. 17 854 91 66

RUDA ŚLĄSKA
UL. SZTOLNIOWA 6
PN.-PT. 7-21, SB. 8-15
TEL. 32 240-63-80

SANDOMIERZ
UL. POR. TADEUSZA
KRÓLA 1/8
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15,
TEL. 15 832 35 05

SANDOMIERZ
UL. MACIEJOWSKIEGO 17
PN.-PT. 7-21, SB. 8-15
TEL. 15 832-99-10

SANOK
UL. JAGIELOŃSKA 58
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 13 466 35 81

SEROCK
UL. PUŁTUSKA 53D
PN.–PT. 7–20,
SB. ND. 8–15
TEL. 22 768 38 35

SIEDLCE
UL. PUŁASKIEGO 14
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15,
TEL. 25 755 31 84

SIEDLCE
UL. RYNKOWA 17
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 25 644 42 22

SIEDLCE 
UL. WOJSKOWA 2
PN.-PT. 7-21, SB. 8-15
TEL. 25 633-36-01

SIEMIANOWICE ŚLASKIE
UL. ŚWIRCZEWSKIEGO 17
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15;
TEL. 32 20 90 235

SIEMIANOWICE ŚLASKIE
UL. WŁADYSŁAWA
ANDERSA 1A
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32 228 28 89

SKAWINA
UL. OGRODY 1B
PN.-PT. 7-21, SB. 8-15
TEL. 12 275-30-20

SKAWINA
UL. OGRODY 6D/1
PN.-PT. 7-21, SB. 8-15
TEL. 12 276-69-80

SOSNOWIEC
UL. MODRZEJOWSKA 13
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32 296 20 20

SOSNOWIEC
UL. KISIELEWSKIEGO 6
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 32 269 70 11

SOSNOWIEC
PL. MEDYKÓW 1
PN.–PT. 7.30–19, SB. 8–15
TEL. 32 294 30 27

STALOWA WOLA
UL. OKULICKIEGO 100
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 15 843 93 40

STALOWA WOLA
AL. JANA PAWŁA II 2C
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 15 842 51 32

STARACHOWICE
UL. RADOMSKA 70
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 41/252 73 68

STRZELCE OPOLSKIE
UL. RYNEK 4/2
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 77 418 50 56

ŚWIECIE
UL. WOJSKA
POLSKIEGO 126
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 516 762 448

ŚWIĘTOCHŁOWICE
UL. BYTOMSKA 15–17
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32 241 07 75

TARNOBRZEG
UL. MONIUSZKI 1
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15;
TEL. 15 823 34 95

TARNOWSKIE GÓRY
UL. KRAKOWSKA 10
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32 285 80 01

TARNÓW
UL. KRAKOWSKA 8
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 14 627 74 27

TARNÓW
UL. KRAKOWSKA 49
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 14 627 33 51

TARNÓW
UL. LWOWSKA 70
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 14 621 93 14

TARNÓW
UL. LWOWSKA 32 A
PN.–PT. 7–21,
SB., ND., ŚW. 8–21,
TEL. 14 626 00 03

TARNÓW
UL. M. CURIE–
SKŁODOWSKIEJ 1
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 14 631 02 80

TARNÓW
UL. BITWA O WAŁ
POMORSKI 6F,
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 14 630 42 20

TUCHÓW
UL. SZPITALNA 1
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 14 652 05 20

TYCHY
UL. ROMANA
DMOWSKIEGO 2
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 32 217 81 21

TYCHY 
UL. SIKORSKIEGO 101
PN.-PT. 7-21,  SB. 8-15
TEL. 32  219-72-07

WADOWICE
PL. KOŚCIUSZKI 22
PN.–PT. 7–20, SB. 8–15
TEL. 33 879 16 29

WARSZAWA
UL. ODKRYTA 44A
PN. – PT. 7– 21, SB. 8–15
TEL. 22 781 71 74

WARSZAWA
UL. GRÓJECKA 72
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 22 824 02 00

WARSZAWA
UL. GRÓJECKA 36
PN.-PT. 8-15, SB. 8-15
TEL. 22 822 21 74

WARSZAWA
UL. ODYŃCA 69
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 22 844 11 07

WARSZAWA
AL. KOMISJI EDUKACJI
NARODOWEJ 98
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 22 649 26 27

WARSZAWA
UL. PUŁAWSKA 71/43
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 537 009 301,
        22 737 18 41

WARSZAWA
UL. ZBARASKA 5A
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 22 613 00 48

WARSZAWA
UL. SKIERNIEWICKA 21/8C
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 22 631 07 21

WARSZAWA
UL. RASZYŃSKA 3
PN–PT 7–21, SB. 8–15
TEL. 22 821 05 89

WARSZAWA
UL. PRZY AGORZE 28
PN-PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 22 834 55 02

WARSZAWA
UL. KOSZYKOWA 78
PN.–PT. 7–21, SB. 8–21
TEL. 22 621 10 22

WARSZAWA
UL. SZASERÓW 128
PN.–PT. 7–20, SB. ND. 8–17
TEL. 22 612 22 85

WARSZAWA
UL. BOROWEJ GÓRY 8
PN.-PT. 7-21,  SB. 8-15
TEL. 22 877 76 45

WARSZAWA
UL. MARII DĄBROWSKIEJ 13A
PN.-PT. 7-15
TEL. 22 633 02 92

WARSZAWA
UL. KIJOWSKA 11/7
PN.-PT. 7-21, SB. 8-15
TEL. 22 618 16 45

WARSZAWA
UL. HALLERA 9 lok.138
PN.-PT. 7-21, SB. 8-15
TEL. 22 619 35 03

WARSZAWA 
UL. ZĄBKOWSKA 22/24/26
PN.-PT. 7-21,  SB. 8-15
TEL. 22 618 03 10

WARSZAWA
UL. BOGUSŁAWSKIEGO 19
PN.-PT. 7-21, 
SB. 8-15
TEL. 22 669 67 05

WARSZAWA
UL. SZOLC-ROGOZIŃSKIEGO 3
PN.-PT. 7-21, SB. 8-15
TEL. 22 643 48 86

WIELICZKA
UL. SZPUNARA 17
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 12 278 52 54

WIELICZKA
UL. SZPUNARA 20 A
PN–PT. 7–22,
SB., ND., ŚW. 8–22
TEL. 12 251 15 61

WROCŁAW
UL. DOBRZYŃSKA 21/23
PN–PT. 7–21,
SB. – ND. 8–15
TEL. 786 855 697,
        71 337 59 91

ZABRZE
UL. DWORCOWA 3
PN.–PT. 7–21; SOB. 8–15
TEL. 32 271 80 96

ZAKOPANE
UL. NOWOTARSKA 79A,
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 18 200 15 25

ZAMOŚĆ
UL. PEOWIAKÓW 1/SZPITAL/
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 84 611 13 42

ZAMOŚĆ
AL. JANA PAWŁA II 19
/PRZYCHODNIA SPEC. 
„PULS”/  
PN.–PT. 7–21, 
SB. 8–15
TEL. 500 464 165

ZAWIERCIE
UL. POWSTAŃCÓW
ŚLĄSKICH 8
PN.–PT. 7–21;
SB., ND., ŚW. 8–21
TEL. 32 672 19 64

ZGORZELEC
UL. STEFANA
BATOREGO 16
PN.–PT. 7–21, SB. 8–15
TEL. 75 771 32 31

ZŁOTORYJA
PL. REYMONTA 8A
PN.-PT. 7-21, SB. 8-15
TEL. 76 878 23 32

ŻYWIEC
OS. PARKOWE 9
PN.–PT. 7–21,SB. 8–15
TEL. 33 864 31 78

ŻYWIEC
OŚ. 700–LECIA 9
PN.–PT. 7–21,
SB. 7–21, ND. 9–18
TEL. 33 864 61 36

WKRÓTCE OTWARCIE:
LEGIONOWO, UL. ZEGRZYŃSKA 29A

ŁÓDŹ, UL. PABIANICKA 86A

SOCHACZEW, UL. WARSZAWSKA 21

TARNÓW, UL. TARGOWA 7

ZDUŃSKA WOLA, UL. GETTA ŻYDOWSKIEGO 34

www.szlakwiary.pl
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Mój skarb, dziecko
Każde dziecko jest słońcem, które 
wschodzi. Dzieci są nadzieją, która 
rozkwita wciąż na nowo, projektem, 
który nieustannie urzeczywistnia, 
przyszłością, która pozostaje zawsze 
otwarta. Są owocem miłości 
małżeńskiej, która dzięki nim 
odżywa i się umacnia. Przychodząc 
na świat, przynoszą ze sobą orędzie 
życia, które wskazuje na pierwszego 
Stwórcę życia.

Powyższe słowa są wspomnie-
niem Jana Pawła II zamieszczonym 
w literackiej „Autobiografii”. 

Dzieciństwo dla każdego z nas 
stanowi fundament, na którym bu-
dujemy całe dorosłe życie. Funda-
ment ten może być stabilny, pew-
ny, oparty na wartościach, ale 
może też być chwiejny, niesolidny, 
bezwartościowy. Dlatego rodzi-
cielstwo to zarazem piękna i odpo-
wiedzialna rola. Mama i tata uczą 
wielu rzeczy, pokazują świat i jego 
możliwości, wskazują na zagroże-
nia. Przede wszystkim jednak to-
warzyszą dziecku w drodze do do-
rosłości. Ono uczy się obserwując 
rodziców, słuchając ich rad i wska-
zówek. To je kształtuje, pozwa-
la na wyrobienie swojego zdania, 
przekonań, hierarchii wartości. 
Ktoś porównał dzieciństwo do pa-
kowania bagażu na całe życie. Ba-
gaż ten może być pomocny w ko-
lejnych latach lub... może przy-
gniatać do ziemi. 

Dziecko jest źródłem nadziei. 
Mówi ono rodzicom o celu ich ży-
cia, reprezentuje owoc ich miłości. 
Pozwala również myśleć o przyszło-
ści – powiedział Jan Paweł II. Po-
dejmując zadania rodzicielskie na-
leży pamiętać, że trzeba zapewnić 
dziecku dzieciństwo pełne miłości, 
akceptacji, bezpieczeństwa i rado-
ści z odkrywania świata. Niezwy-
kle ważna będzie więc atmosfera, 
jaka panuje w domu rodzinnym. 
Czy jest ona sprzyjająca, zapew-
niająca dziecku i korzenie i skrzy-
dła? To wielka odpowiedzialność. 
Czy wychowamy człowieka pew-
nego siebie, otwartego, odważne-
go, który potrafi budować trwa-
łe i dobre relacje? Czy przez swój 
egoizm, niefrasobliwość, brak cza-
su wychowamy kogoś, kto przez 
całe dorosłe życie będzie się bo-
rykał z kompleksami, będzie nie-
odpowiedzialny i bezradny wobec 
problemów?

Jak więc budować szczęśli-
we dzieciństwo? Oto Apel Two-
jego Dziecka inspirowany teksta-
mi Janusza Korczaka, który jednak 
nie jest jego autorem. Tekst ten zo-
stał opublikowany w Polsce przez 
Katedrę Psychologii Rozwojowej 
KUL i był tłumaczeniem anoni-
mowej broszury – ulotki przywie-
zionej ze Stanów Zjednoczonych 
w latach 80–tych XX wieku przez 
prof. Czesława Walesę. To kilka 
rad, które mogą pozwolić uniknąć 
wielu błędów. 

Apel Twojego Dziecka
Nie psuj mnie. Dobrze wiem, 

że nie powinienem mieć tego 
wszystkiego czego się domagam. 
To tylko próba z mojej strony. 

Nie bój się stanowczości. Wła-
śnie tego potrzebuję – poczucia 
bezpieczeństwa. 

Nie bagatelizuj moich złych 
nawyków. Tylko Ty możesz pomóc 
mi zwalczyć zło, póki jeszcze jest 
możliwe. 

Nie rób ze mnie większego 
dziecka niż jestem. To sprawia, 
że przyjmuję postawę głupio do-
rosłą, żeby udowodnić, że jestem 
duży. 

Nie zwracaj mi uwagi przy in-
nych ludziach, jeśli nie jest to ko-
nieczne. O wiele bardziej przejmu-
ję się tym, co mówisz, jeśli rozma-
wiamy w cztery oczy. 

Nie chroń mnie przed kon-
sekwencjami. Czasami dobrze 
jest nauczyć się rzeczy bolesnych 
i nieprzyjemnych. 

Nie wmawiaj mi, że błędy któ-
re popełniam są grzechem. To za-
graża mojemu poczuciu wartości. 

Nie przejmuj się za bardzo, 
gdy mówię, że cię nienawidzę. 
Czasami mówię to, by przyciągnąć 
Twoją uwagę. 

Nie zrzędź. W przeciwnym ra-
zie muszę się przed Tobą bronić 
i zrobię się głuchy. 

Nie dawaj mi obietnic bez po-
krycia. Czuję się przeraźliwie za-
wiedziony, kiedy nic z tego wszyst-
kiego nie wychodzi. 

Nie zapominaj, że jeszcze 
trudno mi jest precyzyjnie wyra-
zić myśli. To dlatego nie zawsze się 
rozumiemy. 

Nie sprawdzaj z uporem 
maniaka mojej uczciwości. 
Zbyt łatwo strach zmusza mnie 
do kłamstwa. 

Nie bądź niekonsekwentny. 
To mnie ogłupia i tracę całą swoją 
wiarę w ciebie. 

Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę 
Cię pytaniami. Może się wkrótce 
okazać, że zamiast prosić Cię o wy-
jaśnienia, poszukam ich gdzie 
indziej. 

Nie wmawiaj mi, że moje lęki 
są głupie. One po prostu są. 

Nie rób z siebie nieskazitel-
nego ideału. Prawda na twój te-
mat byłaby w przyszłości nie 
do zniesienia. 

Nie wyobrażaj sobie, że prze-
praszając mnie stracisz autory-
tet. Za uczciwą grę umiem podzię-
kować miłością, o jakiej Ci się nie 
śniło. 

Nie zapominaj, że uwielbiam 
wszelkiego rodzaju eksperymenty. 
To po prostu mój sposób na życie, 
więc przymknij na to oczy. 

Nie bądź ślepy i przyznaj, 
że ja też rosnę. Wiem jak trudno 
dotrzymywać mi kroku w tym ga-
lopie, ale zrób co możesz, żeby się 
udało. 

Nie bój się miłości. Nigdy.

Mimo strachu o dziecko – war-
to dać mu przestrzeń do odkrywa-
nia, samodzielności, podejmowania 
własnych małych decyzji. Towarzy-
sząc mu w tym, nawiązujemy z nim 
relację. Wysyłamy przekaz – jestem 
obok, kocham cię, akceptuję, po-
mogę…, ale możesz wybrać własną 
drogę. Niech dziecko cieszy się po-
znawaniem siebie i świata. 

Jan Paweł II powiedział tak-
że: Dzieci są wiosną rodziny i spo-
łeczeństwa, nadzieją, która ciągle 
kwitnie, przyszłością, która bez prze-
rwy się otwiera.

Ogromnie ważny jest czas, jaki 
poświęcamy dziecku, a właściwie 
jego jakość. Bywa z tym krucho 
w wielu rodzinach, jednak war-
to mieć na uwadze to, że dziecko 
tego czasu potrzebuje. Koniecz-
nie trzeba więc, nawet w napiętym 
planie dnia znaleźć choć chwilę 
na spędzenie czasu z dzieckiem, 
uważne wysłuchanie jego opowie-
ści, czy przeczytanie bajki na do-
branoc. Jeśli wpoimy małemu 
dziecku przekonanie, że rodzic 
nie ma dla niego czasu, wówczas 
przestanie ono do niego przycho-
dzić ze swoimi problemami, dyle-
matami. Nie będzie pomiędzy nimi 
zaufania, silnej więzi, a dziecko za-
cznie żyć w poczuciu odtrącenia, 
w przeświadczeniu, że nic rodzi-
ca nie obchodzi. Wspólnym cza-
sem nie powinny być tylko godzi-
ny spędzane na oglądaniu telewi-
zji czy suchych relacjach z przed-
szkola/szkoły. Dobrze jest skupić 
się na prawdziwych rozmowach 
o rzeczach ważnych, które dziecko 

chciałoby nam przekazać, a tak-
że na autentycznej zabawie (z my-
ślami „tu i teraz”, skupionymi 
na dziecku, a nie na mnóstwie in-
nych spraw). Moja prawie cztero-
letnia córka strofuje mnie za każ-
dym razem, gdy zamiast odgrywać 
swoją kwestię w zabawie, zamyślo-
na powtarzam hmmm, hmmm, od-
biegając myślami daleko.

Kto wiele przebywa z dziećmi, 
odkryje, że żaden nasz czyn nie po-
zostaje u nich bez oddźwięku – napi-
sał Johann Wolfgang Goethe, warto 
wziąć sobie do serca te słowa. Żad-
ne dziecko nie będzie miało szczę-
śliwego dzieciństwa bez poczu-
cia, że jest bezwarunkowo kocha-
ne. Nawet, jeśli rodzicowi zdarzają 
się jakieś potknięcia wychowawcze, 
to miłość będzie na nie skutecznym 
lekarstwem. 

Jan Paweł II powiedział: życzę, 
abyście doznały w sposób szczegól-
ny miłości waszych rodziców, wa-
szych braci i sióstr i całej rodzi-
ny. Niech ta miłość, właśnie dzię-
ki wam, drodzy chłopcy i dziewczę-
ta, rozszerzy się na wasze otoczenia 
i na cały świat. Niech ta miłość do-
trze do wszystkich, którzy jej szcze-
gólnie potrzebują: zwłaszcza do cier-
piących i zapomnianych. Dziecko 
jest najpiękniejszym darem dla ro-
dziny, dla narodu.

Tymczasem rzeczywistość jest 
dość przytłaczająca, mamy co-
raz więcej eurosierot. Czy dziec-
ko przebywające kilka tysięcy kilo-
metrów od rodzica może normal-
nie żyć, rozwijać i wychowywać? 
Kto takiemu dziecku wytłumaczy, 

że jest opuszczone w imię lepszego 
życia, często nowej rodziny czy też 
pieniędzy. Jako rodzice chcieliby-
śmy wychować dzieci na dobrych, 
mądrych, szczęśliwych ludzi. Takie 
są założenia. W trakcie jednak po-
jawia się wiele wątpliwości, zwłasz-
cza gdy coraz bardziej dzieci zazna-
czają swoją niezależność. 

Papież Polak powiedział kie-
dyś: Troska o dziecko jest pierwszym 
i podstawowym sprawdzianem sto-
sunku człowieka do człowieka. Dla-
tego niezbędne są częste pochwały, 
począwszy już od maluszków. Nic 
nie daje takiego szczęścia jak za-
chwyt rodziców, mówienie „brawo” 
czy oklaski. Taka postawa przyczy-
nia się do budowania poczucia war-
tości u dziecka i zachęca je do dal-
szych prób. Zawsze doceniajmy sta-
rania naszych pociech. 

Często błędnie utożsamiamy 
wychowanie na szczęśliwego czło-
wieka z wychowaniem bezstreso-
wym. Myślimy, że gdy oszczędzi-
my dziecku stresów (ulegając mu, 
nie dopuszczając do płaczu, nie sta-
wiając granic), będzie spokojniejsze 
i szczęśliwsze. Tymczasem dziec-
ko potrzebuje granic, reguł mówią-
cych co wolno, a co nie. Nasza sta-
nowczość, powiedzenie „nie” to nie 
brak miłości. Starajmy się podą-
żać za dzieckiem – za jego możli-
wościami i etapami rozwoju. Po-
budzajmy ciekawość naszych dzie-
ci i pozwalajmy im na samodzielne 
poznawanie świata. To je uszczę-
śliwi, a wtedy także i my będziemy 
szczęśliwi.

EWA WITEK
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Wspomagają funkcjonowanie gardła i krtani.
Odświeżają śluzówkę jamy ustnej, gardła, 
górnych dróg oddechowych.
Zawierają wysokiej jakości składniki.
Cukierki szałwiowe firmy Reutter 
w milionach ust na świecie. 
Dla całej rodziny!

Reutter ponad 100 lat zaufania
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Żeń–szeń i Imbir 
– ZASTRZYK ENERGII 
I ODPORNOŚCI!
Mózg stale odbiera, przetwarza 

i  zachowuje miliony informacji. By 

robić to sprawnie potrzebuje przede 

wszystkim energii oraz składników, 

które go budują. Żeńsz–szeń zapew-

nia świetną kondycję oraz zmniejsza 

zmęczenie, zaś imbir uodparnia i utrzymuje w  formie organizm. 

W  Cukierkach Żeńszeniowo–Imbirowych fi rmy Reutter zastoso-

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

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

rantem wysokiej jakości i oryginałów.

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

Dobry wybór!
Cukierki Aloesowe z Tra-

wą Cytrynową reno-

mowanej fi rmy Reutter 

zawierają naturalny eks-

trakt z aloesu i olejek tra-

wy cytrynowej.

To  idealne połączenie 

polecane przy obniżonej 

odporności, do  wspie-

rania przewodu pokar-

mowego, wspomagania 

pamięci i  koncentracji. 

Dostępne w aptekach i zielarniach. 

Cena 7,90 zł.

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

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

Skutecznie eliminuje przykry zapach potu.

Super Deo to wypróbowany 

oryginalny dezodorant!

Firma REUTTER GmbH/ Niemcy

Uwaga! – Nie zostawia plam!

Testowany dermatologicznie.

Cena: ok. 17 zł

ODPORNOŚĆ ORGANIZMU TO 
PODSTAWA

Jednym z najważniejszych filarów nasze-
go zdrowia jest sprawny układ odpornościo-
wy (immunologiczny) organizmu. To właśnie 
on w dzień i w nocy strzeże nas przed wni-
kaniem chorobotwórczych bakterii, wirusów 
i grzybów, a także w porę niszczy zmutowa-
ne komórki, które mogą z czasem wywoływać 
zmiany nowotworowe.

Od razu powiem, że na próżno szukać sku-
tecznych środków, wspierających ten układ, 
w syntetykach. Za to od wieków odnajduje-
my je w odwiecznej aptece Pana Boga. Wśród 
takich leków trzeba koniecznie wymienić po-
krzywę zwyczajną – roślinę dobrze wszystkim 
znaną, o wszechstronnym zastosowaniu w me-
dycynie, kuchni oraz kosmetyce. O takich nie-
zliczonych wręcz zaletach tej rośliny wydałem 
nawet niedawno książkę „Pokrzywa przywraca 
zdrowie” (można ją zamówić w Klubie Książki 
Katolickiej – nr tel. 12 345 42 00).

POKRZYWA SŁUŻY ZDROWIU 
CZŁOWIEKA

Udowodniono naukowo, że pokrzywa uak-
tywnia pracę układu odpornościowego, gdyż 
pobudza fagocytozę (proces niszczenia cho-
robotwórczych bakterii, wirusów i grzybów). 
Wzmaga też wytwarzanie w organizmie lim-
focytów typu T oraz nieocenionej broni przed 
wirusami – interferonów. Według najnow-
szych doniesień – może być wykorzystywana 
poza tym w leczeniu chorób autoimmunolo-
gicznych (np. reumatoidalnego zapalenia sta-
wów), które wynikają z tego, że układ odpor-
nościowy nie rozpoznaje własnych komórek i 

zaczyna je atakować. Takie choroby stanowią 
dziś poważny problem dla medycyny.

Leki z pokrzywy od lat sprawdzają się w 
zapobieganiu wszelkim chorobom infekcyj-
nym, które najczęściej atakują nas od jesieni 
do wczesnej wiosny. Warto je zatem propono-
wać ludziom często przeziębiającym się i zma-
gających się z grypą. To idealny wręcz środek 
zwłaszcza dla ludzi starszych, wyniszczonych 
długimi chorobami, a także ciężko pracują-
cych, prowadzących pełen stresu tryb życia 
oraz dzieciom i młodzieży.

Pokrzywa sprawdza się też w kuracjach re-
generujących organizm po antybiotykoterapii. 
Ponadto szybko uzupełnia niedobór niezbęd-
nych minerałów, wypłukanych z organizmu 
podczas trwania infekcji.

Pokrzywę można stosować na różne sposo-
by. Warto sięgać np. po sok, herbatkę, miód 
pokrzywowy lub ususzone i sproszkowane li-
ście tej rośliny, które warto dodawać np. do 
twarożku czy jogurtu. W aptekach i sklepach 
zielarskich są też dostępne gotowe prepara-
ty, zawierające w swym składzie pokrzywę. 
W kuracjach poprawiających siły odporno-
ściowe organizmu warto sięgać po polski pre-
parat Immunofort (w postaci płynu ziołowe-
go). Oprócz soku z ziela pokrzywy, owoców 
aronii, korzeni łopianu i wyciągu z koszycz-
ków rumianku – zawiera jeszcze sok z jeżów-
ki purpurowej, która od lat jest nieocenionym 
lekiem, skutecznie pobudzającym układ od-
pornościowy organizmu. Dorośli i dzieci po-
wyżej 12 roku życia powinni go stosować po 
5 ml w niewielkiej ilości wody 3 razy dziennie 
– nie dłużej niż przez 10 dni.

ZBIGNIEW TOMASZ NOWAK

ORZECHY WŁOSKIE I CHOROBY 
CYWILIZACYJNE

Według najnowszych doniesień ekspertów 
– orzechy włoskie zaliczane są do najzdrow-
szych produktów żywnościowych, które mogą 
uchronić człowieka przed wieloma chorobami 
cywilizacyjnymi, np. przed następstwami miaż-
dżycy czy otyłością. 

CHOLESTEROL POD KONTROLĄ
Orzechy włoskie zawierają m.in. wielonie-

nasycone kwasy tłuszczowe. Wśród tych kwa-
sów na uwagę zasługuje zwłaszcza kwas alfa–
linolenowy. To dzięki nim orzechy te posiadają 
wyjątkową zdolność obniżania całkowitego po-
ziomu cholesterolu we krwi nawet – jak po-
dają testy kliniczne – od 5 do 10%. Zdaniem 
uczonych z Pensylwanii zarówno orzechy wło-
skie, jak i tłoczony z nich olej zapewniają pra-
widłowy metabolizm oraz transport cholestero-
lu znajdującego się we krwi. Zaobserwowano, 
że osoby, które spożywają je natomiast pięć 
razy w tygodniu, zmniejszają u siebie aż o 20% 
ryzyko wystąpienia chorób serca wskutek po-
stępującej miażdżycy.

 Orzechy włoskie są poza tym źródłem kwa-
su foliowego, a ten według najnowszych donie-
sień naukowych może przyczyniać się z kolei 
do zmniejszenia poziomu aminokwasu o na-
zwie homocysteina, a ta wzmaga utlenianie się 
frakcji LDL cholesterolu (sprzyjając powsta-
waniu zmian miażdżycowych) i zwiększa ry-
zyko wystąpienia zakrzepów krwi (zawał ser-
ca, udar mózgu).

Orzechy włoskie, dzięki zawartości wspo-
mnianych kwasów tłuszczowych, poprawiają 

także metabolizm tłuszczów zawartych w tkan-
ce tłuszczowej i zapobiegają odkładaniu się ko-
lejnych jej zapasów w organizmie. Naukowcy 
z Kalifornii poddali testom klinicznym grupę 
osób, z których jedna grupa spożywała w ciągu 
dnia od 5 do 16 g orzechów (m.in. włoskich), 
druga – nie spożywała ich wcale lub w niewiel-
kich ilościach (okazjonalnie). Po zakończeniu 
badań okazało się, że u ludzi, którym podawa-
no orzechy, otyłość i nadwaga była aż o 37–
46% rzadsza w porównaniu z tymi jedzącymi 
je w małych ilościach lub w ogóle.

Trzeba jednak pamiętać, że orzechy włoskie 
zawierają sporo tłuszczów i nie ma znaczenia, 
że są to tłuszcze nienasycone – korzystne dla 
zdrowia (ich kaloryczność jest taka sama jak 
zwierzęcych). Stąd osoby o zaawansowanej 
otyłości powinny je jednak spożywać w roz-
sądnych ilościach.

ZDROWY OLEJ Z ORZECHÓW 
WŁOSKICH

W kuchni i kuracjach warto też stosować 
olej tłoczony z orzechów włoskich. Ma on sub-
telny, lekko karmelowy smak. Trzeba jednak 
wiedzieć, że olej oferowany w butelkach szybko 
się utlenia i niekiedy zamiast pomagać – szko-
dzi. Osobiście sięgam tylko po olej oferowa-
ny w kapsułkach, bo nie ma dostępu tlenu, np. 
GAL – kapsułki po 3 g. Jest wskazany do suró-
wek, sałatek, twarożku. Polecam go także za-
żywać po rozsmarowaniu na pełnoziarnistym 
chlebie. Samo zdrowie! Aby skutecznie zapo-
biegać miażdżycy, trzeba stosować od 2 do 4 
g dziennie tego oleju.

ZBIGNIEW TOMASZ NOWAK

Zdrowie z natury
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Święci giganci
M

ęczennicy za wiarę, mistycy, ludzie 
o wielkiej pobożności, założyciele 
bractw religijnych i zakonów, ka-
płani, zakonnice i świeccy. Podą-
żali za Chrystusem i żyli w zgodzie 

z dekalogiem, posiadali heroiczne przymioty, 
byli obdarzeni niezwykłymi darami. Najwięk-
si święci są do siebie tak niepodobni! Bo jak-
że różny jest Pier Giorgio Frassati od ojca Pio 
z Pietrelciny. Jak bardzo różni się Matka Tere-
sa od Karoliny Kózkównej. Święty to ten, któ-
ry poszedł za Chrystusem i jest już zbawiony. 
Jakie było ich życie? Czym zasłużyli na niebo?

Świętość roześmiana i radosna
Miał kłopoty z nauką, palił fajkę i cygara. 

Nie był zakonnikiem ani księdzem, był przy-
stojnym studentem politechniki. Uprawiał al-
pinizm, pływał, jeździł na rowerze, nartach 
i konno. Szczerze lubiany, organizował górskie 
wspinaczki, ale również zachęcał do udzia-
łu w nabożeństwach kościelnych, procesjach 
i adoracjach.

Pier Giorgio Frassati urodził się w Turynie 
w 1901 roku. Jego rodzice byli ludźmi bardzo 
zamożnymi – ojciec Alfredo był założycielem 
i właścicielem dziennika „La Stampa”, póź-
niej został senatorem Królestwa Włoch i am-
basadorem Italii w Berlinie, natomiast matka 
Adelaide była malarką. Pier nie spełniał po-
kładanych w nim nadziei. Nauka przychodzi-
ła mu z trudem, dwa razy nie zdał do następ-
nej klasy. Angażował się jednak w działalność 
różnych stowarzyszeń, zwłaszcza charytatyw-
nych. Oddawał biedakom swoje oszczędności 
– jako mały chłopiec podarował kobiecie z bo-
sym dzieckiem na ręku swoje buciki i pończo-
chy. Już jako młodzieniec, obładowany pacz-
kami z żywnością i lekarstwami, wędrował 
do najbiedniejszych dzielnic Turynu, by ich 
mieszkańcom nieść pomoc. Tuż przed ukoń-
czeniem studiów wystąpiły u niego pierwsze 
objawy dziecięcej choroby Heinego Medina. 
Zmarł w wieku 24 lat.

Przykład jego życia pokazuje, że świętość 
może być roześmiana i radosna, żyjąca peł-
nią sił, które ofiarowuje potrzebującym. Co-
dzienność Piera była przepełniona obecnością 
Boga. Frassati nieustannie wspinał się w górę, 
pokazał, jak przeżyć młodość z całym jej bo-
gactwem i pięknem. Jest patronem młodzieży 
i studentów oraz ludzi gór. 

Czystość cenniejsza niż życie
Nazywano ją prawdziwym aniołem, naj-

pobożniejszą dziewczyną w parafii i pierwszą 
duszą do nieba. Zamęczona przez rosyjskiego 
żołdaka na początku I wojny światowej, przez 
swój heroiczny czyn wypełniła słowa Jezusa: 
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni 
Boga oglądać będą”. Miała tylko 16 lat. Zginę-
ła w obronie czystości. Wojownicza, a zarazem 
rozmodlona, zwykła i niezwykła. Swoje życie 
poświęciła Bogu i ludziom. Pokazała, że dro-
ga do nieba prowadzi przez pomoc drugiemu 
człowiekowi i oddanie się Bogu.

Karolina Kózkówna urodziła się w 1898 
roku we wsi Wał–Ruda pod Tarnowem. Była 
zdolną i sympatyczną dziewczyną, chętnie się 
uczyła. W rodzinnym domu panowała atmos-
fera pełna prostoty i ducha modlitwy. Kolejne 
dni były wypełnione pracą w domu i na roli, 
a jej rytm wyznaczały niedziele i święta kalen-
darza liturgicznego. 

Dramat wydarzył się rankiem 18 listopa-
da 1914 roku, gdy rosyjski żołnierz z bronią 
w ręku wtargnął do domu rodziny Kózków. 

Kazał Karolinie i jej ojcu wyjść z domu, prze-
mocą skierował ich do lasu. Grożąc ojcu śmier-
cią, zmusił go, by się oddalił. Zrozpaczony 
i przerażony rodzic uległ. Dopiero po dwóch 
tygodniach odnaleziono w lesie miejsce, gdzie 
leżało umęczone ciało dziewczyny. Karolina 
obroniła swą godność, wybrała śmierć, by za-
chować czystość.

Jest patronką tych, którzy pragną doświad-
czyć radości czystej miłości, zobowiązują się, 
by nie podejmować współżycia przed zawar-
ciem sakramentu małżeństwa, i chcą uczyć 
się od niej pięknej i odpowiedzialnej miłości. 

Przez cierpienie do zbawienia

Pierwszy stygmatyzowany kapłan w histo-
rii Kościoła. Przez 50 lat nieprzerwanie od-
czuwał cierpienia Męki Chrystusa. Obdarzo-
ny licznymi charyzmatami. Walczył ze złymi 
duchami, które dręczyły go, gdyż wyrwał im 
tak wiele dusz.

 Francesco Forgione urodził się 25 maja 
1887 roku w wiosce Pietrelcina. Od 5. roku 
życia doświadczał ekstaz i wizji, szczególnie 
Dziewicy Maryi. Gdy miał 8 lat, zaczął się bi-
czować żelaznym biczem, aby cierpieć jak Je-
zus.  W 1904 roku przyjął habit św. Francisz-
ka, nadano mu imię Pio. W każdy czwartek 
przeżywał agonię w Getsemani, w piątek – bi-
czowanie, ukoronowanie cierniem, następnie 
drogę krzyżową i ukrzyżowanie. Od 20 wrze-
śnia 1918 roku aż do śmierci, przez 50 lat, no-
sił otrzymane od Boga stygmaty, przeżywając 
cierpienia Męki Pańskiej. 

Opinia świętości ojca Pio oraz charyzmaty, 
jakimi został obdarzony, szczególnie dar czyta-
nia w sumieniach, bardzo szybko przyciągnęły 
do San Giovanni Rotondo tłumy pielgrzymów. 
Nie można było nic przed nim ukryć, przypo-
minał nawet te całkowicie zapomniane grze-
chy. Spowiadał 16–17 godzin dziennie. Także 
celebracja Mszy św. trwała długo, rzadko kró-
cej niż 2 godziny, czasem nawet do 6 godzin! 

Otrzymał wiele darów: bilokację, lewitację, 
nawracał, prorokował, leczył chorych, czynił 
cuda, mówił językami, miał zdolność do absty-
nencji od snu i pokarmów, zdolność do czyta-
nia w ludzkich sercach, a z ran po stygmatach 

wydobywał się zapach perfum lub kwiatów. Oj-
ciec Pio wierzył, że miłość Boga jest nieroze-
rwalnie związana z cierpieniem i że przyjmo-
wanie cierpień jest drogą duszy do osiągnięcia 
z Nim jedności.

Apostołka Bożego Miłosierdzia 

Wielka mistyczka, mistrzyni życia duchowe-
go, prorok, który przypomniał biblijną prawdę 
o miłości miłosiernej Boga do każdego czło-
wieka i wezwał do głoszenia jej światu świadec-
twem życia, czynem, słowem i modlitwą. Apo-
stołka Bożego Miłosierdzia, Sekretarka Jezusa 
Miłosiernego, Prorok naszych czasów – to ty-
tuły, które najczęściej pojawiają się przy imie-
niu św. Faustyny Kowalskiej. 

Urodziła się w 1905 roku we wsi Głogo-
wiec. Od 7. roku życia odczuwała wezwanie 
do służby Bożej, ale rodzice nie wyrażali zgo-
dy na jej wstąpienie do klasztoru. Przynaglo-
na wizją cierpiącego Chrystusa, wyjechała do 
Warszawy, gdzie przez rok pracowała jako po-
moc domowa, by zarobić na skromny posag. 
W 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia.

Doświadczyła wielu nadzwyczajnych łask: 
objawień, ekstaz, daru bilokacji, ukrytych 
stygmatów, czytania w duszach ludzkich, mi-
stycznych zrękowin i zaślubin. Jezus przeka-
zał jej nowe formy kultu: obraz Jezu, ufam 
Tobie, święto Miłosierdzia, Koronkę do Mi-
łosierdzia Bożego i modlitwę w chwili Jego 
konania na krzyżu, zwaną Godziną Miło-
sierdzia. Do każdej z nich nasz Zbawiciel 
dołączył wielkie obietnice, ale pod warun-
kiem troski o postawę zaufania Bogu i peł-
nienia Jego woli. Zadaniem św. Faustyny 
było przekazanie Kościołowi i światu orę-
dzia miłosierdzia.

Niezwykły proboszcz z Ars 
Marzył, by zostać księdzem. Umiał się mo-

dlić, lecz brakowało mu wykształcenia. Pasł 
owce i pracował na roli. Pierwszy raz zasiadł 
w szkolnej ławce, gdy miał 17 lat. Z despera-
cją usiłował się uczyć, ale w seminarium poty-
kał się na wszystkich egzaminach. Święcenia 
otrzymał w wieku 29 lat. Został proboszczem 

w Ars. Mówiono, że to „ostatni” proboszcz 
Francji w „ostatniej” francuskiej wsi. 

Jan Maria Vianney nawracał wszystkich, 
którzy do niego przybywali. Leczył ciała i du-
sze. Czytał w sercach jak w książce. Chary-
zmatem tego młodego księdza było całko-
wite zatracenie się w posłudze kapłańskiej. 
Wiele pokutował, wyniszczając się fizycznie 
w najbardziej twardych umartwieniach. Jeżeli 
spał, to krótko, na gołej pryczy. Jeśli jadł, to 
niewiele, zadowalając się garnkiem gotowa-
nych ziemniaków, które starczały mu na kil-
ka dni. Biczował się do omdlenia, spowiadał 
wiele, gdyż – jak twierdził – musiał podjąć tę 
wielką pokutę za grzeszników, którzy na nią 
zasługiwali. Jego prawdziwą misją było mę-
czeństwo w konfesjonale. W ciągu ostatnich 
20 lat życia przebywał w nim średnio 17 go-
dzin dziennie, rozpoczynając około 1 w nocy 
w okresie ładnej pogody lub około 4 w okre-
sie pogody złej, a kończąc późno w nocy. Ro-
bił przerwy, ale tylko by odprawić Mszę św., 
odmówić brewiarz, prowadzić katechezę lub 
zjeść skromny posiłek.

W 1925 roku do chwały świętych wyniósł 
go Pius XI. Ten sam papież w roku 1929 ogło-
sił św. Jana Vianneya patronem wszystkich 
proboszczów Kościoła rzymskiego.

Matka najuboższych
Pamiętamy jej uśmiech i ciepłe spojrzenie. 

Widzimy ją, jak idzie przez świat, poszuku-
jąc najuboższych z ubogich, zawsze gotowa, 
by przygarniać wszystkich niczym prawdzi-
wa matka. Była przykładem dla pokoleń, au-
torytetem moralnym stulecia. Mówiono o niej 
„żyjąca święta”.

Agnes Gonxha Bojaxhiu ze Skopje 6 
stycznia 1929 roku przybyła do Kalkuty 
jako 18–letnia siostra zakonna, by rozpo-
cząć swoją wielką misję miłości. W kieszeni 
miała 5 rupii, a w sercu niezachwianą wiarę 
w Boga. Założony przez nią pierwszy dom 
w Kalkucie stał się przykładem dla powsta-
łych później 700 ośrodków w prawie 130 
krajach świata, począwszy od Indii, poprzez 
Nowy Jork, aż po najbardziej upragniony 
dom w Moskwie. 
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Urodziła się 27 sierpnia 1910 roku w za-
możnej albańskiej rodzinie. W wieku 12 lat 
była już świadoma swego wyboru dalszej dro-
gi życiowej, którą miała być praca misyjna. 
Dzień, w którym spotyka umierającego czło-
wieka w kalkuckim rynsztoku, zamienia jej 
życie w nieustanne niesienie pomocy najbied-
niejszym i najuboższym. Zakładając nowe 
zgromadzenie, rozpoczyna niestrudzoną wę-
drówkę w te miejsca, do których nikt nie chciał 
iść. Ubrana w charakterystyczne biało–niebie-
skie sari, stała się dla świata symbolem ofiar-
nej miłości do bliźniego. 

W sercu Matki Teresy znajdował miłość nie 
tylko człowiek trędowaty, konający, chory na 
gruźlicę czy AIDS, okaleczony, przebywający 

za kratami, znajdowały ją także dzieci, których 
ratowanie przed śmiercią stało się niezwykle 
trudnym wyzwaniem.

Wielki święty i doktor Kościoła
Szukał długo i namiętnie – w filozofii, gno-

zie i herezjach. Błąkał się po manowcach jak 
zagubiona owca. W końcu znalazł. Odkrył, że 
Bóg jest blisko, w nim samym, na głębiach jego 
duszy. W Wyznaniach uwiecznił drogę swo-
jego nawrócenia. Uchodzi za jednego z naj-
większych teologów Kościoła. Wielki myśli-
ciel, który wywarł ogromny wpływ na rozwój 
zachodniej teologii i filozofii.

Aureliusz Augustyn urodził się w 354 roku 
w Tagaste. Jego ojciec Patrycjusz był pogani-
nem, zaś matka Monika była głęboko wierzącą 
chrześcijanką. To ona wywarła ogromny wpływ 
na syna i wychowała go w wierze. Augustyna fa-
scynowała postać Jezusa Chrystusa, ale oddalał 
się coraz bardziej od wiary Kościoła i od prak-
tyk religijnych. Dopiero w wieku 32 lat przy-
jął chrzest. Osiadł w Hipponie, by tam założyć 
klasztor. W 395 roku został konsekrowany na 
biskupa: głosił wiernym słowo Boże, wspomagał 
ubogich i sieroty, dbał o formację kleru i zajmo-
wał się organizacją klasztorów żeńskich i mę-
skich. Okazał się jedną z najważniejszych po-
staci chrześcijaństwa ówczesnej epoki. Swoją 
duszpasterską i biskupią działalność rozumiał 
jako służbę Chrystusowi i Jego Kościołowi. Był 
obrońcą wiary chrześcijańskiej przed herezja-
mi. Około 400 roku napisał pierwszą regułę za-
konną Zachodu, która do dziś kształtuje życie 
wielu wspólnot zakonnych. Zmarł w roku 430, 
po prawie 40 latach ofiarnej służby Kościoło-
wi. Był człowiekiem bardzo inteligentnym, peł-
nym pasji i wiary. Niestrudzony w gorliwości 
duszpasterskiej, wielki święty i doktor Kościoła.

45 ran Jezusa
Budziła zdumienie i zachwyt. Tysiące ludzi 

widziało jej stygmaty – na swoim ciele nosiła 
45 ran Jezusa Chrystusa. Przez nią Zbawiciel 
przypominał światu własne bolesne doświad-
czenia i raz jeszcze odkrył ludziom cel Jego 
misji na ziemi.

Teresa Neumann urodziła się w Wielki 
Piątek 1898 roku w małej wiosce Konner-
sreuth w Bawarii. Była najstarszym dzieckiem 

Ferdynanda i Anny Neumannów. Jej wielką 
ambicją była praca misyjna w najbiedniejszych 
zakątkach Afryki. Niestety te marzenia nigdy 
się nie spełniły. Jej plany pokrzyżował pożar, 
który wybuchł w jej wiosce. Teresa pomagała 
nosić wodę, gdy nagle spadła na nią płonąca 
belka. Teresa była w ciężkim stanie, a z każdym 
dniem jej kondycja ulegała pogorszeniu. Miała 
uszkodzony kręgosłup i inne części ciała, była 
oszpecona wielkimi bliznami. Po powrocie ze 
szpitala znów miała wypadek, który otworzył 
jej zagojone rany i spowodował ślepotę. 

Po sześciu latach paraliżu została uzdro-
wiona za wstawiennictwem św. Teresy z Li-
sieux. Wszystkie dolegliwości jej ciała ustąpi-
ły. W marcu 1926 roku otrzymała pierwszy 
z licznych stygmatów – znajdował się dokład-
nie w tym miejscu, w którym włócznia Longi-
nusa przebiła ciało Jezusa. Cierpiała jak Jezus 
Chrystus w każdy piątek przez 36 lat swojego 
życia – 725 razy. Przez 35 lat Teresa obywała 
się bez jedzenia i picia, przyjmując w tym cza-
sie jedynie Eucharystię.

Mistyczka z Kalabrii
Analfabetka uznawana za jedną z najwięk-

szych mistyczek naszych czasów. Nazywana 
ojcem Pio w spódnicy. Przyjeżdżano do niej, 
by prosić o pomoc, radę, modlitwę. Ocenia 
się, że w ciągu ponad 60 lat spotkała się z kil-
koma milionami osób przekonanych, że w na-
szych czasach Bóg przemówił właśnie przez 
nią, przez Natuzzę Evolo.

Fortunata (Natuzza) Evolo urodziła się 
w 1924 roku. Gdy miała 14 lat, poszła na służ-
bę do bogatego adwokata z Mileto. Tam rozpo-
częły się „dziwne” zjawiska, które świadczyły, 
że ta prosta wieśniaczka jest osobą szczególną. 
W dniu bierzmowania poczuła, że ma mokre ple-
cy i twarz zroszoną krwią. W pewnym momen-
cie jedna z jej kropel spadła na podłogę. Gdy ją 
wytarto chusteczką, na płótnie pojawił się na-
pis: „Gloria del Sacro Cuore di Gesù” (Chwała 
Najświętszemu Sercu Jezusa). Po powrocie do 
domu dziewczynka zdjęła zakrwawioną koszul-
kę, na której był widoczny duży krzyż. Specjaliści 
nazywają tego typu zjawisko hemografią (two-
rzenie obrazów za pomocą krwi). W ciągu ca-
łego życia Natuzzy na prześcieradłach, podusz-
kach, chusteczkach oraz na ubraniach pojawiały 

się napisy (fragmenty Biblii, hymnów religijnych, 
modlitw) w różnych językach oraz typowe sym-
bole chrześcijańskie: krzyże, serca, hostie, po-
stacie Chrystusa i Matki Bożej oraz aniołów. 
W czasie Wielkiego Postu Natuzza miała styg-
maty szczególnie wyraźne i bolesne. Doświad-
czała także nadprzyrodzonych wizji, rozmawia-
ła z Jezusem i Matką Bożą, porozumiewała się 
z aniołami stróżami oraz osobami przebywają-
cymi w raju lub w czyśćcu. Miała dar bilokacji, 
posiadała również niebywałe zdolności dawania 
rad i odpowiadania na pytania. 

Wspólnie do nieba 
Byli zwykłym włoskim małżeństwem. Ko-

chali się, mieli dzieci, pracowali. Z ich oficjal-
nego życiorysu nie wynika nic więcej. Mimo 
to Jan Paweł II ogłosił ich błogosławionymi. 
Ta wspólna beatyfikacja to wskazanie, że tyl-
ko dzięki temu, iż zdecydowali się być razem, 
stali się lepszymi ludźmi. Nie trzeba cudów czy 
objawień, w małżeństwie również można osią-
gnąć szczyty heroizmu.

Maria i Ludwik to typowe zamożne mał-
żeństwo rzymskiej elity intelektualnej pierw-
szej połowy XX wieku. On rozwijał się zawodo-
wo, był cenionym prawnikiem. Ona zajmowała 
się domem i czwórką dzieci, prowadziła także 
działalność charytatywną, typową dla zamoż-
nych dam. Razem przyjmowali gości, chodzili 
do opery i teatru. Wiedli życie według zwycza-
jów i zasad właściwych dla ich epoki i środo-
wiska, ale ich wielka miłość, która była wol-
na od konwenansów, z biegiem lat umacniała 
się i wzrastała. Historię tej miłości znajdujemy 
w długich listach (zachowało się ich 268), któ-
re pisali do siebie codziennie, gdy rozstawali 
się nawet na krótko. Ich sekret polegał na tym, 
że wszystko robili razem i zawsze się wspierali, 
wspólnie płakali ze szczęścia i znosili przeciw-
ności. Nicią przewodnią wszelkich ich działań 
i planów było całkowite zawierzenie się Bogu.

Maria i Ludwik Quattrocchi byli przekona-
ni, że wierność Bogu nie wymaga wyrzecze-
nia się miłości małżeńskiej, a raczej potęguje 
ją i umacnia. To Bóg pomaga lepiej miłować 
współmałżonka. We dwoje łatwiej się uświęcić, 
z większą radością znosi się trudy wspinaczki 
na szczyty świętości.
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Tajemnica powołania
P

ytasz siebie, zastana-
wiasz się jak to moż-
liwe, że młodzi lu-
dzie mogą zostawić 
najbliższych, rodzi-

nę, dom i pójść do zakonu, 
być zakonnikami, zakonnica-
mi, kapłanami...? Można od-
powiedzieć tylko w jeden spo-
sób: to nie oni wybrali Jezusa, 
to On ich pierwszy umiłował, 
wybrał i powołał, zaprosił do 
tej wyjątkowej przygody życia. 
Oni jedynie na ten delikatny 
głos odpowiedzieli. 

Powołanie jest „darem 
i tajemnicą” Jan Paweł II 
w książce „Dar i tajemnica”, 
na pięćdziesięciolecie swego 
kapłaństwa napisał, że każde 
powołanie jest „darem i ta-
jemnicą”, który nieskończe-
nie przerasta człowieka. Na 
jego drodze potrzeba zawie-
rzenia, zaufania Bogu, „po-
stawienia stopy na głębinie”, 
pójścia w nieznane. Powo-
łanie jest tajemnicą Bożego 
wybrania: Nie wyście Mnie 
wybrali, ale Ja was wybrałem 
i przeznaczyłem was na to, 
abyście szli i owoc przynosi-
li, i by owoc wasz trwał (J 15, 
16). Nikt sam sobie nie bie-
rze tej godności, lecz tylko ten, 
kto jest powołany przez Boga, 
jak Aaron (Hbr 5, 4). Zanim 
ukształtowałem cię w łonie 
matki, znałem cię, prorokiem 
dla narodów ustanowiłem cię 
(Jr 1, 5). Te natchnione sło-
wa muszą przejąć głębokim 
drżeniem każdego człowie-
ka, który czuje w swoim ser-
cu powołanie do szczególnej 
służby Bogu. Gdy mówimy 
o powołaniu, winniśmy czy-
nić to w postawie głębokiej 
pokory, świadomi, że Bóg 
nas „wezwał świętym powo-
łaniem nie na podstawie na-
szych czynów, lecz stosownie 
do własnego postanowienia 
i łaski” (2 Tm 1, 9). Równo-
cześnie zdajemy sobie spra-
wę, że ludzkie słowa nie są 
w stanie udźwignąć ciężaru 
tajemnicy, jaką kapłaństwo 
w sobie niesie (Por. Jan Pa-
weł II, Dar i tajemnica, Kra-
ków 1996, s. 7–8).

Wobec każdego czło-
wieka Bóg ma swój zamysł, 
plan, marzenie. Wyraża się 
w swoistym dialogu. Dia-
log ten można nazwać po-
wołaniem. Wpisana weń jest 
miłość i wolność obu stron. 
Ze strony Boga ta Miłość 
wobec i dla człowieka jest 
darmowa i niczym nieza-
służona. U człowieka ciągle 
objawia się natura skażona 
grzechem pierworodnym..., 
zraniona, pełna wad, braku 
wartości siebie, wielu pytań, 
wątpliwości...

Rodzaje powołań
Mówi się potocznie: le-

karz z powołania, pielęgniar-
ka z powołania, nauczyciel-
ka z powołania... Nie można 
jednak patrzeć na powoła-
nie wyłącznie przez pryzmat 
przygotowania ze strony in-
telektualnej, naukowej, sta-
żu zawodowego. Mówi się 
również o kimś, kto wyko-
nuje swoją pracę dobrze, od-
powiedzialnie i rzetelnie, że 
jest to człowiek z powołania. 

W powołaniu występuje 
sfera, której nie widać fizycz-
nie. Jest nią głos, który wzy-
wa do tego, a nie innego życia. 
O powołaniu można mówić 
w różnych aspektach. Wy-
stępuje powołanie do życia, 
do kapłaństwa, do życia kon-
sekrowanego, małżeńskiego, 
rodzinnego. 

Biblijne opisy powołań
Biblijne opisy powołań lu-

dzi w historii zbawienia wy-
kazują następujące elementy:

Bóg powołuje człowieka, 
oznajmia mu swój plan wo-
bec niego (powołanie Moj-
żesza, Jeremiasza, Gedeona, 
Maryi, Apostołów ...)

Powołany wyraża wąt-
pliwości odnośnie do praw-
dziwości Bożego powołania 
i własnych zdolności do wy-
pełnienia go

Bóg rozprasza wątpliwo-
ści, udzielając odpowiednich 
wyjaśnień o prawdziwości 
powołania

Na potwierdzenie wyja-
śnień Bóg daje znak 

Wewnętrzny pokój serca 
i osobista odpowiedź człowie-
ka na dar Bożego powołania. 

Odkrywanie powołania
Powołanie ze strony Boga 

oznacza udzielenie człowie-
kowi wewnętrznego natchnie-
nia pochodzącego od Ducha 
Świętego, które pobudza wie-
rzącego do podjęcia nowych 
sposobów naśladowania Chry-
stusa i uzdalnia do realizowa-
nia tego poprzez konkretne 
i szczególne łaski. Najpierw 
sam człowiek, odczuwają-
cy wezwanie do życia konse-
krowanego czy kapłańskiego, 
wsłuchuje się w głos Boga na 
modlitwie i w Jego słowie, bada 
w sumieniu swoje pragnienia, 
motywacje, uzdolnienia, anali-
zuje swoje doświadczenia ży-
ciowe i „znaki czasu”, aby od-
czytać to, czy Bóg powołuje go 
do takiego stanu życia. Aby ten 
„głos” rozeznać, winien modlić 
się o dary Ducha Świętego, 
o łaskę rozpoznania własnego 
miejsca w świecie, w Kościele, 
w Bożym planie. Winien roz-
mawiać na temat powołania 

z zaufanymi i kompetentny-
mi osobami (spowiednikiem, 
kierownikiem duchowym). 
Ostatecznie on sam podejmu-
je decyzję realizacji tego po-
wołania, które odczytuje jako 
Boże. Należy podkreślić, iż 
powołanie nie jest własnym 
„widzimisię” człowieka. Jest 
ono darem Boga dla człowie-
ka, ale zarazem wyzwaniem, 
na które trzeba dać zdecydo-
waną odpowiedź. Mając na 
myśli powołanie do szczegól-
nej służby Bogu, czyli do ka-
płaństwa lub życia zakonnego, 
trzeba zaznaczyć, że w swej 
istocie jest ono misją, zada-
niem. W żadnym wypadku 
nie jest ono wyróżnieniem da-
nej osoby, ze względu na nią 

samą, na jej zasługi, czy wy-
jątkową świętość.

Powołanie dokonuje się ze 
względu na innych, dla in-
nych, ze względu na służbę 
Bogu i człowiekowi. Powoła-
nie nie jest więc spełnieniem 
osobistych ambicji, realizacją 
własnego „pomysłu na życie”.

Powołanie – osobista 
misja każdego 
człowieka

Angielski kardynał John 
Henry Newman, nawrócony 
z anglikanizmu, swoje „tak” 
Bogu określił w osobliwym 
świadectwie: 

Stworzony jestem do 
działania, aby być kimś,

do czego nie jest stworzo-
ny nikt inny.

Zajmuję moje miejsce 
w świecie Boga:

miejsce nie zajęte przez ni-
kogo innego.

Mało znaczy, czy jestem 
bogaty, czy biedny,

poniżany, czy szanowany 
przez ludzi:

Bóg mnie zna i wzywa po 
imieniu.

On powierzył mi pracę, 
której nie przydzielił nikomu 
innemu.

Posiadam swoją misję. 
W pewien sposób jestem 

niezbędny w Jego zamiarach, 
tak niezbędny na moim 

miejscu,
jak archanioł na swoim.

On nie stworzył mnie 
przypadkowo.

Czynić mam dobro, wyko-
nując Jego pracę.

Będę aniołem pokoju, gło-
sicielem prawdy

w miejscu, które On mi 
wyznaczył,

nawet jeżeli do końca tego 
nie rozumiem...

Obym jedynie śledził Jego 
przykazania

i służył memu powołaniu. 
Pytaj i proś!

Jeśli jesteś człowiekiem sta-
jącym wobec życiowego dyle-
matu, pytającym: „jakie jest 
moje życiowe powołanie, jaki 
jest sens i cel mojego życia”; 
jeśli pragniesz rozpoznać swo-
je powołanie, miejsce w ży-
ciu, znaleźć Boży plan, módl 
się o to do Boga. Nie ucie-
kaj przed Jego głosem, wzro-
kiem. Otwórz się całkowicie 
na Jego Ducha i proś Go tak 
jak umiesz swoimi słowami, 
sercem, myślą. Stań w pro-
stocie swego ducha i uświa-
dom sobie obecność Tego, 
który jest Panem wszelkie-
go życia, także Twojego. On 
jest Drogą, którą chcesz iść. 
On jest Prawdą, której szu-
kasz. On jest Życiem, za któ-
rym tęsknisz.

Módl się choćby tak, jak 
czynił to św. Franciszek 
z Asyżu, pytając Boga, o cel 
swojego życia: 
„Najwyższy, chwalebny Boże, 
rozjaśnij ciemności mego ser-
ca  i daj mi, Panie, prawdzi-
wą wiarę, niezachwianą na-
dzieję i doskonałą miłość, 
zrozumienie i poznanie, abym 
wypełnił Twoje święte i praw-
dziwe posłannictwo”.

Jednego bądź pewny: nie 
ma modlitw niewysłucha-
nych. Pytanie Maryi wobec 
archanioła Gabriela było swo-
istą modlitwą, prośbą, bła-
ganiem… Została wysłucha-
na. Św. Franciszek po tej 
znamiennej modlitwie przed 
krzyżem w kościele św. Da-
miana w Asyżu, zrozumiał, co 
ma czynić. Zacznij i Ty w po-
stawie wiary i ufności prosić, 
błagać. Zaufaj Bogu bezgra-
nicznie. On ma wobec Cie-
bie najlepszy plan życia. Nie 
załamuj się swoimi wada-
mi, upadkami, grzechami czy 
niewiernościami. One świad-
czą tylko o twojej ludzkiej 
nędzy. Niekiedy Pan je do-
puszcza, abyś nie polegał(a) 
na sobie, ale na mocy i łasce 
Bożej, codziennie zdobywa-
nej życiem wiary, uczynka-
mi, modlitwą, miłością bliź-
niego czy wiernością Bożym 
natchnieniom.
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Kilka lat temu prof. Andrzej No-
wak, podjął się realizacji niezwy-
kłego projektu pisarsko–naukowe-
go. Chciał stworzyć wielotomową 
historię Polski, obejmującą dzieje 
naszego kraju od jego najdawniej-
szych początków aż po współcze-
sność. W kilku tomach autor za-
mierzał opisać losy Polski i Polaków 
od powstania państwa piastowskiego 
w X w. aż po lata 2000 (a konkret-
nie do 2019 roku). Książki miały łą-
czyć naukowe podejście z przystęp-
nym stylem i najnowszymi ustaleniami 
badaczy. Przedsięwzięcie było ambit-
ne – żaden z polskich historyków nie 
porwał się dotychczas na tak szero-
ko zakrojony projekt historiograficz-
ny. Swego rodzaju gwarancją powo-
dzenia w tym ryzykownym pomyśle 
była osoba autora. Prof. Nowak to ce-
niony historyk z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego i Polskiej Akademii Nauk, 
znawca stosunków polsko–rosyjskich, 
dziejów Rosji i jej tradycji imperialnej, 
oraz historii Polski i krajów sąsiednich. 
To równocześnie wyśmienity publicy-
sta i eseista, często zabierający głos 
na łamach mediów i podczas spo-
tkań publicznych. Jego książki pisa-
ne są znakomitym stylem, jakże dale-
kim od suchych rozpraw naukowych, 
dominujących w naszej literaturze na-
ukowej. To wszystko sprawiało, że po-
mysł historycznego cyklu miał duże 
szanse na pomyślą realizację.

Lekturowa przyjemność
Pierwszy tom „Dziejów Polski” 

ukazał się w 2014 r. i nosił podtytuł 
„Skąd nasz ród”. Obejmował okres 
od legendarnych początków państwa 
polskiego aż do 1202 r., czyli śmier-
ci Mieszka Starego i zakończenia 
kroniki Wincentego Kadłubka (tego 
dziejopisa prof. Nowak wybrał nie-
jako na patrona swojego pisarskie-
go przedsięwzięcia). Książka zawie-
rała świetnie zarysowaną panoramę 
kształtowania się nowego w tej czę-
ści Europy państwa, wykuwania pra-
cą i walką jego miejsca wśród innych 
narodów, tworzenia się wspólnoty 
ludzi zamieszkujących obszar mię-
dzy Odrą, Wisłą i Bugiem. Można 
było w nim przeczytać m.in. o doko-
naniach Mieszka I, Kazimierza Od-
nowiciela, Bolesławów: Chrobrego, 
Śmiałego i Krzywoustego, a także 
początkach rozbicia dzielnicowego. 
Zgodnie z obietnicą autor połączył 
naukowość przekazu ze zrozumia-
łym stylem, bliższym bez mała litera-
turze piękniej niż rozprawie nauko-
wej. Uwagę na to zwracali wszyscy 
recenzenci, podkreślając, że lektura 
książki prof. Nowaka to prawdziwa 
czytelnicza przyjemność i że mało 
który z naukowych konkurentów 
autora może się pod tym względem 
z nim mierzyć.

Praca spotkała się z bardzo do-
brym, wręcz entuzjastycznym, przy-
jęciem. Recenzje były niezmiernie 
przychylne, książkę chwalili zarówno 
fachowi recenzenci i publicyści, jak 
i zwykli czytelnicy. Ci pierwsi ogło-
sili, że mamy do czynienia z tworem 
wybitnym, pracą na miarę pomniko-
wego dzieła historiografii odrodzo-
nej Polski, książką roku, a nawet 
dekady. Ci drudzy tłumnie ruszyli 
do księgarń po pierwszy tom „Dzie-
jów”, który rychło stał się bestselle-
rem. Rozbudzone apetyty domagały 
się kolejnej porcji lektury, a ta nade-
szła rok później – w 2015.

Tom drugi „Dziejów” miał pod-
tytuł „Od rozbicia do nowej Polski” 
i był kontynuacją opowieści o burzli-
wych losach naszego kraju w okresie 
rozbicia dzielnicowego. Obejmował 
okres od objęcia władzy w Krako-
wie przez księcia Władysława La-
skonogiego w 1202 r., aż do zajęcia 
Rusi Halickiej przez króla Kazimie-
rza Wielkiego w 1340 r. Autor w fa-
scynujący sposób przybliżał w nim 
wysiłki zmierzające do odnowienia 
Królestwa Polskiego podjęte przez 
Henryka IV Probusa, Przemysła II 
i Władysława Łokietka. Pokazywał 
jak idea zjednoczonego państwa pol-
skiego żyła przez lata wśród książąt 
z dynastii Piastów i jak kolejni wy-
bitniejsi jej przedstawiciele mimo 
trudności starali się wcielić ją w ży-
cie. Historyk opisywał też przemia-
ny cywilizacyjne i kulturalne na zie-
miach polskich w XIII i XIV w.: 
osadnictwo, powstawanie nowych 
wsi i miast, uprawę roli, wymianę 
handlową, początki pisanego języ-
ka polskiego, sztukę gotycką. Waż-
ny był też symbolicznie zamykający 
tom geopolityczny zwrot w polskiej 
polityce: wspomniane zajęcie Rusi 
Halickiej, oznaczające odtąd skiero-
wanie polskiej ekspansji politycznej 
i gospodarczej na wschód.

Przyjęcie i tym razem było en-
tuzjastyczne. Czytelnicy się nie za-
wiedli: otrzymali wyśmienitą lektu-
rę, która mimo swoich prawie 400 
stron nie nużyła, a wprost przeciw-
nie – wciągała i nie dawała spoko-
ju. Recenzje były świetne, a nakład 
książki szybko się rozszedł.

Jagiellonowie rządzą
Trzeci tom „Dziejów Polski” wy-

szedł w 2017 r. Autor nadał mu pod-
tytuł „Królestwo zwycięskiego orła” 
i zakres czasowy zamknięty lata-
mi 1340–1468. Znalazły się w nim 
ważne dla historii naszego kraju 
wydarzenia: panowanie króla Kazi-
mierza Wielkiego, jego bezpotomna 
śmierć i starania o pozyskanie no-
wego władcy. Ten czas to – w uję-
ciu prof. Nowaka – narodziny po-
litycznego narodu. Wtedy to możni 
i szlachta w poczuciu odpowiedzial-
ności za państwo biorą jego ste-
ry w swoje ręce, starając się zapew-
nić Polsce spokój, bezpieczeństwo 
wewnętrze i zewnętrzne oraz do-
brego władcę. To narodziny poczu-
cia obywatelskości wśród Polaków, 
które w przyszłych wiekach dopro-
wadzą do rozkwitu Rzeczypospolitej 
szlacheckiej. Ale trzeci tom to także 
inne wiekopomne wydarzenie: unia 
polsko–litewska. To ona ostatecznie 
skieruje państwo polskie na wschód 
i stworzy (choć nie bez perturbacji) 
potężną Rzeczpospolitą Obojga Na-
rodów. Ona wyniesie na polski tron 
Jagiellonów, którzy rządzić będą 
w tym regionie Europy przez pra-
wie 200 lat. Polski orzeł rzeczywi-
ście jest w trzecim tomie zwycięski. 
Polacy i Litwini pokonują krzyżaków 
pod Grunwaldem, potem zaś prowa-
dzą z nimi długą, bo aż trzynastolet-
nią wojnę za rządów Kazimierza Ja-
giellończyka. Panowanie tego władcy 
– też niekrótkie – zostało przez au-
tora podzielone. Z drugą jego czę-
ścią czytelnicy mogli zapoznać się 
w kolejnym tomie „Dziejów Polski”.

Tom czwarty ukazał się niedaw-
no – w listopadzie 2019. Nosi pod-
tytuł „Trudny złoty wiek” i obejmu-
je lata 1468–1572. To rzeczywiście 
złoty wiek w historii Polski. Pań-
stwo polsko–litewskie sięga od Bał-
tyku po Morze Czarne i od Śląska 
po Wiaźmę. Jest największe w tej 
części Europy. Koniunktura eko-
nomiczna w końcu XIV i w XVI w. 
sprawia, że gospodarka rozwija się 
dobrze, a wraz z nią bogaci się spo-
łeczeństwo: szlachta, mieszczanie, 
chłopi. Dynastia Jagiellonów eks-
panduje, obejmując trony sąsiednich 
krajów: Czech i Węgier i skutecz-
nie konkuruje z Habsburgami (choć 
do czasu). Po dobrze ocenianym 
przez historyków Kazimierzu Ja-
giellończyku tron obejmują jego nie-
co mniej zdolni bracia: Jan Olbracht 
i Aleksander, a po nich władcą zosta-
je Zygmunt Stary. Ten rządzi przez 
41 lat, starając się zapewnić krajowi 
spokój i bezpieczeństwo. Bo wbrew 
pozorom nie był to zupełnie dla Rze-
czypospolitej spokojny okres. Trwa-
ły przeciągające się wojny z coraz 
bardziej agresywną Moskwą, nie-
ustannie rywalizować trzeba było 
z Habsburgami, rozpoczęły się na-
jazdy tatarskie, starano się utrzy-
mać, a potem odzyskać zwierzch-
ność na Mołdawią i związany z tym 
dostęp do Morza Czarnego.

Kultura i reformacja
Ale czwarty tom „Dziejów Polski” 

to także złoty wiek naszej kultury. 
Prof. Nowak opisuje jak za sprawą 
Reja i Kochanowskiego rodzi się lite-
ratura piękna w języku polskim i jak 
pojawia się w Polsce drukarstwo, 
a wraz z nim – na skalę większą niż 
dotychczas – książki. Rozwój ruchu 
szlacheckiego skutkuje rozkwitem 
piśmiennictwa politycznego w wy-
konaniu Stanisława Orzechowskie-
go, Andrzeja Frycza Modrzewskie-
go i Jana Ostroroga. Ma na to wpływ 
także reformacja, która wywołuje 

burzliwy rozwój piśmiennictwa re-
ligijnego i polemicznego. Reforma-
cja w Polsce to osobne, ważne za-
gadnienie, opisywane w „Trudnym 
złotym wieku”. Mało zdajemy so-
bie dziś sprawę, że nowinki religijne 
zyskały w Polsce wielu zwolenników 
wśród magnatów, szlachty i miesz-
czan, a liczebny wzrost wyznaw-
ców nowych konfesji był w pewnym 
okresie bardzo szybki. Wiązało się 
to z m.in. z uprzywilejowaną pod 
względem prawnym i ekonomicz-
nym pozycją Kościoła oraz walką 
szlachty o reformę państwa. O tych 
i innych sprawach (np. o unii lubel-
skiej i końcu dynastii Jagiellonów) 
pisze w czwartym tomie prof. An-
drzej Nowak. Pisze jak zawsze cie-
kawie i przystępnie, tłumacząc za-
leżności i uwarunkowania tamtego 
czasu, wyjaśniając mechanizmy zda-
rzeń, ale i nie stroniąc od zwykle nie-
miłych historykom rozważań pod ha-
słem „co by było, gdyby...”. To także 
fascynujące fragmenty tej książki.

Jak zdradza prof. Nowak w za-
kończeniu „Trudnego złotego wie-
ku”, jego historyczny cykl będzie 
miał teraz 10 tomów. Kolejna część 
(tom piąty) obejmie lata 1572–1668 
i nosić będzie tytuł „Taniec wolności 
ze śmiercią”. Potem pójdą: „1668–
1772 Sarmackie ostatki” (tom 6), 
„1772–1866. Rozbiory i formy opo-
ru” (tom 7), „1866–1918. Moder-
nizacja pod zaborami i wbrew nim” 
(tom 8), „1918–1945. Niepodle-
głość i jej wrogowie” (tom 9) oraz 
„1945–1991. Zmęczenie i powsta-
wanie” (tom 10). Autor wspomina 
jeszcze o tomie 11, z wydarzenia-
mi po 1991 r., ale to stawia już pod 
znakiem zapytania. Nam pozosta-
je mieć nadzieję, że to tak wspania-
le zaczęte dzieło zostanie szczęśliwie 
doprowadzone do końca. Ku pożyt-
kowi wszystkich – autora oraz dzi-
siejszych i przyszłych czytelników.

PAWEŁ STACHNIK

WARTO POCZYTAĆ

„Dzieje Polski” – prof. Andrzeja Nowaka dzieło niezwykłe

ZAMÓWIENIA: Wydawnictwo Biały Kruk, ul. Szwedzka 38, 30–324 Kraków.

Tel: 12 260 32 40, 12 260 32 90, 12 254 56 02, e–mail: marketing@bialykruk.pl
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Do Rychwałdu po olej radości
K

ażde sanktuarium ma swoją 
specyfikę. Do Gidel jedzie-
my po tzw. kąpiółkę czy-
li poświęcone wino, w któ-
rym była zanurzona figura 

Matki Bożej Gidelskiej, a w pobli-
skim Leśniowie otrzymamy bło-
gosławieństwo małżeństw, dzieci, 
rodzin i kobiet w stanie błogosławio-
nym. Natomiast Jasna Góra to ser-
ce narodu, tu zawsze przyjeżdża się 
po nowy oddech. Z Kalwarią Ze-
brzydowską, Pacławską, Wejche-
rowską czy inną związane są dróż-
ki i zdarte kolana, a z czego słynie 
sanktuarium maryjne w Rychwałdzie 
na Żywiecczyźnie?

Każdy kto zna to miejsce bez wa-
hania odpowie: z cudownego ob-
razu, albo ziół zmarłego już ojca 
Grzegorza Sroki, ktoś inny doda: 
z niesamowitej ciszy, która uwalnia 
serce do nowego życia. Tak, to praw-
da, ale jest jeszcze kilka innych spe-
cyfikacji tego miejsca, a jedną z nich 
jest Rychwałdzki Olejek Radości. 
Jego historia sięga początku pon-
tyfikatu papieża Franciszka, kiedy 
ten, podczas celebracji swej pierw-
szej papieskiej Mszy świętej Krzyż-
ma zachęcił kapłanów całego świa-
ta, by przesiąknęli zapachem swoich 
owiec. Twórczy rychwałdzcy fran-
ciszkanie szybko podchwycili papie-
skie słowa i postanowili zadbać o to, 
by znane od wieków sakramentale 
jakim jest poświęcony olej zyskało 
nowe zastosowanie.

W starożytności namaszczenie 
ciała olejem z oliwek, do które-
go dodawano substancje aroma-
tyzujące, było znanym zabiegiem 
kosmetycznym lub terapeutycz-
nym. W Starym Testamencie na-
maszczenie stało się ponadto 
trwałym elementem obrzędu usta-
nowienia kapłana (np. Kpł 8, 12) 
oraz króla (np. 1 Sm 16, 1–13); 
wonny olej był znakiem nadprzy-
rodzonej mocy, którą otrzymywał 
Boży wybraniec. Jak mówią teksty 
starotestamentalne, namaszczony 
otrzymywał „ducha Pańskiego” (np. 
1Sm 16, 13; Iz 61, 1), oczywiście 
nie rozumianego jeszcze osobowo 
tak, jak jest w Nowym Przymierzu.

Namaszczenie było ponadto 
oznaką radości, w życiu codzien-
nym nie stosowano go w dniach ża-
łoby lub postu (np. 2 Sm 12, 20; 
Dn 10, 3; por. Mt 6, 17), stąd po-
jawia się również w Piśmie Świę-
tym określenie „olejek radości”, np. 
w Psalmie 45: „Dlatego Bóg, Twój 
Bóg namaścił ciebie olejkiem ra-
dości hojniej, niż równych ci lo-
sem” (Ps 45, 8). Psalm ten powstał 
być może jako pieśń weselna z oka-
zji ślubu króla, ale tradycja żydow-
ska, a potem chrześcijańska, uznały 
go za Psalm mesjański, czyli odno-
szący się do oczekiwanego w Izra-
elu Bożego wysłannika, który miał 
być pełen ducha Pańskiego. Trzeba 
przy tym pamiętać, że samo słowo 
„mesjasz” (czyli po grecku: christos 
– chrystus) oznacza: namaszczony.

„Chrystus nie został namaszczo-
ny przez ludzi olejkiem material-
nym, ale Ojciec namaścił Go Du-
chem Świętym, ustanawiając Go 
Zbawicielem świata, jak mówi świę-
ty Piotr: „Jezus z Nazaretu, którego 
Bóg namaścił Duchem Świętym”. 
(…) Chrystus został więc namasz-
czony duchowym olejkiem radości, 
to jest Duchem Świętym, który dla-
tego jest nazywany olejkiem radości, 
bo jest twórcą duchowego wesela; 
wy zaś namaszczeni olejem stali-
ście się uczestnikami i towarzysza-
mi Chrystusa. Bacz więc, abyś nie 
uważał za zwykły i pospolity owe-
go oleju; jest on święty, nie jest już 
zwykły ani, jeśli tak wolisz nazwać, 
pospolity po wypowiedzeniu we-
zwania, lecz jest darem Chrystusa 
i Ducha Świętego. Olej ten stał się 
skuteczny dzięki obecności Bóstwa. 
Ciało i twoje zmysły zostają symbo-
licznie namaszczone olejem. A gdy 
się nim namaszcza widzialnie cia-
ło, dusza zostaje uświęcona świę-
tym i ożywczym Duchem” (Z Ka-
techez Jerozolimskich, Katecheza 
21, Mystagogiczna, 3, 1–3).

Namaszczenie rychwałdzkim olej-
kiem radości nie jest sakramentem, 
to sakramentale (dlatego namaszcze-
nie olejkiem radości mogą przyjąć 
nawet osoby, które nie mogą przyj-
mować sakramentów świętych). Ko-
ściół Katolicki wybiera pewne po-
święcone przedmioty, aby służyły 
jako sakramentalia. Są to przedmio-
ty materialne, konkretne, widzial-
ne, pobłogosławione przez kapłana, 
by służyły pomocą w naszej wierze.

Franciszkanie namaszczają olej-
kiem radości po Mszy św., gdyż ona 
jest najważniejsza! W niej spotykamy 
się we wspólnocie Kościoła świętego 
z Mesjaszem, który daje siebie cały 
w Eucharystycznym Chlebie. Przyj-
mując Go otworzyliśmy przed Nim 
całe swoje życie, a teraz w znaku na-
maszczenia poświęconym olejem, 

prosimy o osobiste błogosławień-
stwo, aby stać się „wonnością Pana” 
w naszych rodzinach i domach.

Kapłan namaszczając olejkiem 
radości na czole danej osoby, kre-
śli znak „tau”. Odwołuje się w ten 
sposób do tradycji franciszkańskiej, 
a zwłaszcza do osoby św. Franciszka 
z Asyżu, który swą stygmatyzowa-
ną ręką podpisał tekst błogosławień-
stwa dla brata Leona tym właśnie 
znakiem. Święty Franciszek chciał 
w ten sposób zapewnić brata Le-
ona, że zostanie zbawiony. Ten sym-
boliczny gest nawiązuje do Księ-
gi Ezechiela, w której opisany jest 
fakt, jak Bóg posyła anioła, by prze-
szedł przez środek miasta i nakreślił 
znak tau „na czołach mężów, którzy 
wzdychają i biadają nad wszystkimi 
obrzydliwościami w niej popełnio-
nymi” (Ez 9, 4). Tak zatem zostali 

oznaczeni wolni od kary, ci którzy 
uwierzyli w Boga. 

Po namaszczeniu czoła, kapłan 
kreśli olejem radości znak krzyża 
na obu otwartych dłoniach, wypo-
wiadając w tym samym czasie for-
mułę błogosławieństwa. Namaszczo-
ny olejem radości może wetrzeć ten 
poświęcony olej w dłonie, w twarz 
lub inną część ciała. Przyjęcie tego 
daru z wiarą przyczynia się do licz-
nych uzdrowień fizycznych i du-
chowych o czym zaświadczają ry-
chwałdzcy franciszkanie.

Rychwałdzki olejek radości przy-
gotowywany jest w klasztorze przez 
zakonników i osoby im pomagające, 
a w jego skład wchodzi nard, piżmo, 
mirra, róża oraz olej z pierwszego tło-
czenia hiszpańskiej oliwy. Dawkowa-
ny w odpowiednich proporcjach zna-
lazł już swoich stałych odbiorców. 

Pielgrzymi przybywający do Sank-
tuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej 
od kwietnia do końca październi-
ka mogą uczestniczyć w każdą so-
botę we Mszy świętej składkowej dla 
pielgrzymów o godz. 11.00, po któ-
rej zakonnicy namaszczają zebranych 
wiernych olejkiem radości. Wówczas 
kwadrans przed eucharystią opowia-
dana jest też historia tego miejsca. 
Codziennie można też prosić o na-
maszczenie rychwałdzkim olejem ra-
dości w klasztorze franciszkanów.

O. BOGDAN KOCAŃDA OFMCONV

Parafia Świętego 
Mikołaja Biskupa, 

Klasztor Franciszkanów
Rychwałd, ul. Franciszkańska 1

34 – 322 Gilowice
tel.: +48 33 862 36 16

e-mail: rychwald@franciszkanie.pl

Zeszyty formacyjne o. Bogdana Kocańdy OFMConv rozwiązują problemy:

DUSZPASTERZY, którzy nie mają wizji całościowej formacji wspólnot świeckich,

LIDERÓW WSPÓLNOT, którzy nie mają odpowiednich materiałów formacyjnych,

OSÓB WE WSPÓLNOTACH, które inwestują we własny rozwój więcej niż inni,

OSÓB WIERZĄCYCH, NIE BĘDĄCYCH WE WSPÓLNOTACH KOŚCIELNYCH, które chcą wzrastać 
w życiu chrześcijańskim,

TYCH, KTÓRZY CHCIELIBY ZOSTAĆ ZAŁOŻYCIELAMI WSPÓLNOT I POSZUKUJĄ CHARYZMA-
TYCZNEJ WIZJI, bowiem otrzymują:

 konkretną strukturę formacji i treść formacyjną,

 łatwe i praktyczne przygotowanie spotkań wspólnot i grup duszpasterskich,

 pomoc w pracy z małymi grupami,

 konkretne metody działania ewangelizacyjnego,

 narzędzia do kształtowania postaw ucznia, świadka, charyzmatyka, lidera,

 dodatkowy czas, którego już nie trzeba poświęcać na przygotowanie katechez,

 poczucie spełnienia dobra przez fi nansowe wsparcie dzieł prowadzonych przez Fundację RSC.

Możesz je zamówić w siedzibie Fundacji Rodzina w Służbie Człowieka, ul Franciszkańska 1, 

34–322 Gilowice, tel. 511 380 403, pisząc na adres: fundacja.rsc@franciszkanie.pl

ZD
JĘ

C
IA

:  
A

R
C

H
. S

A
N

K
TU

A
R

IU
M

 W
 R

YC
H

W
A

ŁD
ZI

E



23SZLAK WIARY www.szlakwiary.pl

Ewangeliczne życie świętego 
brata Alberta Chmielowskiego
Święty Brat Albert nie pisał 
uczonych traktatów..., 
On po prostu pokazał 
jak należy miłosierdzie 
czynić. Pokazał, że kto chce 
prawdziwie czynić miłosierdzie, 
musi stać się bezinteresownym 
darem dla drugiego człowieka. 
Służyć bliźniemu to według 
niego przede wszystkim dawać 
siebie, być dobrym jak chleb.

 Jan Paweł II

Ś
więty brat Albert 
Chmielowski to pięk-
ny przykład dla współ-
czesnego człowieka, 
który odkrył, że mi-

łość do Boga i miłość do każ-
dego człowieka, a zwłaszcza 
tego odrzuconego, wykluczo-
nego ze społeczeństwa, pogar-
dzanego, z marginesu – jest naj-
piękniejszą drogą życia.

Na tego świętego chciałbym 
zwrócić uwagę na istotne ele-
menty w jego duchowości, któ-
re stały się istotne w jego życiu 
i posługiwaniu, które doprowa-
dziły Go do doskonałości chrze-
ścijańskiej – świętości.

Wstępem do tego niech 
będą słowa świętego Jana Paw-
ła II, które wypowiedział na te-
mat świętego brata Alberta 12 
listopada 1989 roku w Rzy-
mie podczas Mszy świętej 
kanonizacyjnej:

„(…). A oto Brat Albert. Po-
stać tak mocno wpisana w dzie-
je Krakowa, narodu polskie-
go, w dzieje zbawienia. Trzeba 
„duszę dać” – taka była, zda-
je się, myśl przewodnia Adama 
Chmielowskiego już od mło-
dych łat. Jako siedemnasto-
letni student szkoły rolniczej 
wziął udział w walce powstań-
czej o wyzwolenie swej Ojczy-
zny z obcego jarzma i odtąd po-
został kaleką do końca życia. 
Prawdy swojego powołania szu-
kał na drodze twórczości arty-
stycznej, pozostawiając po sobie 
dzieła, które do dzisiaj przema-
wiają szczególną głębią wyrazu.

Coraz bardziej jednakże od-
dalał się od twórczości ma-
larskiej. Chrystus przemawiał 
do niego głosem innego po-
wołania i kazał mu szukać co-
raz dalej:

„Ucz się ode Mnie (…), 
że jestem cichy i pokorny ser-
cem (…). Ucz się”.

Adam Chmielowski był 
uczniem gotowym na każde 
wezwanie swego Mistrza i Pana. 
O tym wezwaniu – o tym 

definitywnym wezwaniu, które 
wyznaczyło jego drogę do świę-
tości w Chrystusie – zdają się 
mówić nade wszystko słowa 
Izajasza z pierwszego czytania 
liturgii: „(…) rozerwać kajda-
ny zła, rozwiązać więzy niewo-
li, wypuścić wolno uciśnionych 
i wszelkie jarzmo połamać” (Iz 
58, 6) – oto teologia mesjań-
skiego wyzwolenia; zawiera się 
w nim zaś to, co dziś przywy-
kliśmy nazywać „opcją na rzecz 
ubogich”; „(…) dzielić swój 
chleb z głodnym, wprowadzić 
w dom biednych tułaczy, nagie-
go, którego ujrzysz, przyodziać 
i nie odwrócić się od współ-
ziomków” (Iz 58, 7).

To właśnie czynił Brat Albert. 
W tej niestrudzonej, heroicznej 
posłudze na rzecz najbardziej 
upośledzonych i wydziedziczo-
nych znalazł ostatecznie swą 
drogę, znalazł Chrystusa. Przy-
jął Jego jarzmo i brzemię. Nie 
był tylko „miłosiernikiem”. Stał 
się jednym z tych, którym służył. 
Ich bratem. Szary brat”. (…).

Z jego licznych życiorysów 
wiadomo, że w 1884 roku przy-
był do Krakowa. Interesował 
się życiem miasta. Obok roz-
wijania swojej pracy artystycz-
nej, coraz bardziej przejęty był 
życiem ludzi troszczących się 
o kawałek chleba dla rodziny, 
bezrobotnych, żebraków i ludzi 
z marginesu. Szybko przeszedł 
do czynów. Początkowo sprze-
dawał swoje obrazy, by za uzy-
skane pieniądze wspierać naj-
uboższych i nędzarzy. 

 Dla najbiedniejszych za-
czął organizować przytuliska 
i domy opieki. Dnia 25 sierpnia 
1887 roku Adam Chmielowski 
przywdział szary habit tercjar-
ski i przyjął imię brat Albert. 
Tak zrodziło się nowe zgroma-
dzenie Albertynów. Przyłączy-
li się do niego bracia, a potem 
siostry Albertynki, które założył 
z Bernardyną Jabłońską. Brat 
Albert nowo przyjętym do za-
konu przypominał proste sło-
wa, że w życiu trzeba być do-
brym jak chleb. 

 Święty Albert Chmielow-
ski przyjął za podstawę życia, 
zarówno swojego, jak i swo-
ich braci w założonym przez 
siebie Zgromadzeniu Braci Al-
bertynów i Sióstr Albertynek 
regułę III Zakonu św. Fran-
ciszka z Asyżu, której podsta-
wą jest wierne naśladowanie 
Pana Jezusa poprzez realizację 
rad ewangelicznych – posłu-
szeństwa, ubóstwa i czystości.

Dobrze znał postać św. 
Franciszka, który jak się wy-
daje był dla Niego wzorem, 
życiowym drogowskazem ku 
świętości.

Posłuszeństwo – jak zazna-
czono powyżej – było istotnym 
elementem życia i działania 
św. brata Alberta. Posłuszeń-
stwo widział w świetle ekono-
mii zbawienia. Praktykowanie 
posłuszeństwa przez niego nie 
było tylko upodabnianiem się 
do Jezusa, ale miało ono tak-
że wymiar apostolski. Wiedział 
bowiem, że wynika z tego mo-
ralny obowiązek ciągłej forma-
cji w zakresie realizacji ślubu 
posłuszeństwa i ewangelicznej 
rady posłuszeństwa, obowią-
zującej wszystkich.

Trzeba wspomnieć, 
że w czasach brata Alberta, po-
dobnie jak i w naszych czasach, 
źle zrozumiana istota posłu-
szeństwa sprawia, że postrze-
ga się owe posłuszeństwo jako 
ograniczenie wolności. Jednak-
że posłuszeństwo nie ograni-
cza wolności człowieka, a wręcz 
przeciwnie sprawa, że wolność 
człowieka się powiększa, staje 
się bardziej wolny.

Jeden ze współczesnych 
teologów (T. Wójcik) napisał 
na temat posłuszeństwa w kon-
tekście nauczania św. Jana 
Pawła II (w Encyklopedii na-
uczania moralnego Jana Pawła 
II) między innymi: „Realizacja 

posłuszeństwa jest heroicznym 
sposobem realizacji powoła-
nia zakonnego, które należy 
postrzegać w świetle podsta-
wowego powołania każde-
go człowieka, jakim jest osta-
teczne zjednoczenie z Bogiem 
(zbawienie). Dlatego tak waż-
na jest pewność właściwie do-
konanego wyboru drogi życia: 
jej punktem odniesienia jest 
doskonałe naśladowanie Mi-
strza w bezgranicznym posłu-
szeństwie Bogu. Życie w po-
słuszeństwie realizowanym 
w wymiarze wspólnotowym 
jest dla często rozbitej i po-
dzielonej ludzkości wymow-
nym świadectwem wartości ży-
cia ewangelicznego”.

Ten sam autor w Encyklope-
dii nauczania moralnego Jana 
Pawła II napisał odnośnie po-
słuszeństwa między innymi: 
„posłuszeństwo sprzyja właści-
wej formacji sumienia. Czło-
wiek powinien być posłuszny 
sumieniu, o ile jest ono właści-
wie uformowane. W ten sposób 
posłuszeństwo przyczynia się 
do dynamicznego rozwoju czło-
wieczeństwa, pomimo dziedzic-
twa grzechu. Człowiek realizu-
jący cnotę posłuszeństwa dąży 
do doskonałości, dzięki cze-
mu staje się darem dla innych, 
co z kolei otwiera drogę do roz-
woju cnót teologicznych”.

Drugim ważnym elementem 
duchowości św. brata Alberta 

i jego zgromadzeń było prakty-
kowanie ślubu ubóstwa.

Ubogie życie chrześcijanina 
ma pokazać światu, iż wymiar 
materialny życia ludzkiego nie 
jest jedynym i najistotniejszym 
wymia rem. Ubóstwo ewange-
liczne ma być świadec twem da-
wanym Ewangelii, iż nie samym 
chle bem żyje człowiek, lecz każ-
dym słowem, które pochodzi 
z ust Bożych (Mt 4,3). 

Święty brat Albert wybrał 
i pokochał ubóstwo. Można 
powiedzieć, iż w swoich cza-
sach był jakimś „sprzeciwem” 
wobec ówczesnego społeczeń-
stwa, rozkochanego w bogac-
twie, przepychu, dobrobycie. 
Świadomie dokonał wyboru. 
Miał przecież możliwość, by 
żyć na bardzo wysokim pozio-
mie materialnym, by wieść życie 
w kręgu wybranej elity intelek-
tualnej i artystycznej ówczesne-
go Krakowa. Jednak odrzucił 
dobra tego świata i wybrał ży-
cie w ubóstwie.

Sobór Watykań ski II pod-
kreśla, iż „dobrowolne ubó-
stwo ob rane dla naśladowa-
nia Chrystusa, którego jest ono 
znakiem dziś zwłaszcza bardzo 
cenionym, zakonnicy powinni 
pilnie praktykować, a w miarę 
potrzeby nawet w nowych for-
mach je wyrażać” (Perfectae 
caritatis 13). Aby osoby żyją-
ce ewangeliczną radą ubóstwa 
mogły speł nić taką rolę w dzi-
siejszym świecie, ich ubóst wo 
nie może być fikcyjne. Muszą 
pokazać, iż naprawdę są ludź-
mi wolnymi wobec rzeczy ma-
terialnych, chociaż korzystają 
z nich jak wszyscy inni. Sobór 
przestrzega zakonników przed 
formalizmem w wypełnianiu 
ubóstwa: „Gdy chodzi o ubó-
stwo zakonne nie wystarczy 
być uzależnionym od przełożo-
nych w używa niu dóbr, ale trze-
ba żeby zakonnicy i w rzeczy-
wistości, i w duchu byli ubodzy, 
mający skarb w niebie” (Perfec-
tae caritatis 13).

Ślub czystości, jaki złożył 
św. brat Albert i jego bracia 
i siostry był radykal ną odpo-
wiedzią daną światu na całko-
wicie złe spojrzenie na ludzką 
seksualność. Miało pokazać, 
że najważniejszą rzeczą w ży-
ciu człowieka jest autentyczna 
miłość, która wyraża się w od-
daniu i służbie. 

Czyste życie ma pokazać 
światu, iż człowiek jest w stanie 
podporząd kować własny po-
pęd seksualny bezinteresow nej 

miłości i służbie Bogu i ludziom. 
Czystość konsekrowana ma 
sens o tyle, o ile przyjmuje się ją 
w pokorze, rado ści i stałości du-
cha jako dar od Boga, a równo-
cześnie przeżywa się jako ofiarę 
złożoną Bogu. Ślubowana czy-
stość nie tylko nie zubaża oso-
bowości ani nie prze szkadza 
w nawiązaniu kontaktów z in-
nymi, lecz przeciwnie wzboga-
ca sferę uczuć, jednoczy ludzi 
w sposób braterski i prowadzi 
do pełniejszej miłości.

A. Derdziuk (teolog) na te-
mat rad ewangelicznych w kon-
tekście nauczania św. Jana 
Pawła II (w Encyklopedii na-
uczania moralnego Jana Paw-
ła II) napisał: „Zachowywanie 
rad ewangelicznych jest spo-
sobem dorastania do bogat-
szego człowieczeństwa. Drogę 
rad ewangelicznych nazywa-
no często „droga doskonało-
ści”, a stan życia konsekrowa-
nego – „stanem doskonałości”. 
Powołując się na św. Tomasza 
z Akwinu, Jan Paweł II wyja-
śnia, że pojęcie „droga dosko-
nałości” oznacza drogę tej do-
skonałości, którą pragnie się 
osiągnąć, a nie doskonałości już 
zdobytej. Profesja rad ewange-
licznych jest szczególnym świa-
dectwem miłości i uprzywilejo-
waną drogą do świętości. Życie 
radami ewangelicznymi pozwa-
la osobie stać się całkowicie 
wolną, aby poświęcić się spra-
wie Ewangelii.

Zachowanie rad ewangelicz-
nych jest związane ze chrztem 
i prowadzi człowieka do tajem-
nicy paschalnej jako szczytu 
i centrum odkupienia., doko-
nanego przez Chrystusa. Kon-
sekracja poprzez profesję rad 
ewangelicznych jest organicz-
nym rozwinięciem tego „po-
czątku”, jaki stanowi chrzest. 
Zawiera się w niej dojrzały wy-
bór Boga samego. (…).

Zaproszenie do życia rada-
mi ewangelicznymi jest skiero-
wane do wszystkich. Doskona-
łość płynąca z miłości poprzez 
wierność duchowi rad jest moż-
liwa i dostępna dla każdego, tak 
„w zakonie”, jak i „w świecie”. 

Prośmy za jego wstawien-
nictwem o ducha silnej wia-
ry dla współczesnego czło-
wieka, by dążyć do świętości 
poprzez miłość swojego bra-
ta i siostry, poprzez dzieła mi-
łosierdzia – do czego tak bar-
dzo wzywa nas i zachęca papież 
Franciszek.
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