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progu Wielkiego Postu zatrzy
mujemy się z głową posypaną
popiołem i stawiamy sobie pytania
o najgłębszy wymiar naszego ist
nienia. Kim jesteśmy, jakie jest na
sze
przeznaczenie,
dokąd
zmierzamy i jaki ostatecznie sens
mają wszystkie trudy, przeciwności
i cierpienia, jakich doświadczamy
w codziennym życiu. Odpowiedzi szu
kamy w osobie prawdziwego człowie
ka, który przeszedł przez tę ziemię
dobrze czyniąc, który poniósł hańbę
krzyża i nie przestał kochać, który
zmartwychwstał i przynosi przeba
czenie, który wreszcie wstąpił do nie
ba i stamtąd posyła Ducha Świętego,
który wprowadza wierzących w nowe
nadprzyrodzone życie. Ten człowiek
jest jednocześnie Synem Bożym, któ
ry dla nas się uniżył przyjmując ludzką
naturę, stając się podobnym do nas
we wszystkim, oprócz grzechu. To Je
zus Chrystus, który żyje w Kościele
i swoim słowem oświetla drogi naszej
codzienności. To On wprowadza nas
w tajemnice swego serca zranionego
naszymi grzechami, w Nim możemy
znaleźć odpowiedź na najgłębsze py
tania ludzkiej egzystencji.
Czas Wielkiego Postu nazywany
jest w Kościele czasem oświecenia
i oczyszczenia. W tym czasie bowiem
katechumeni przeżywali ostatni etap
przygotowań do Chrztu. Poprzez słu
chanie Słowa Bożego, modlitwę,
umartwienie zmysłów i praktykę mi

łości bliźniego, wyrażoną w jałmużnie,
katechumeni doznają oczyszczenia
serca i mogą wyraźniej widzieć blask
Bożej miłości na obliczu Jezusa Chry

zusa). Lękałem się, że już nie będę
miał udziału w tym zaszczycie, które
go doznali wszyscy moi koledzy z ławy
seminaryjnej. Wszyscy oni przeszli
przez obozy koncentracyjne i wię
zienia. Większość z nich oddała
tam swe życie; kilku wróciło w sta
nie inwalidztwa, jeden umarł po odby
ciu więzienia polskiego. …Większość
księży i biskupów, z którymi pracowa
łem, przeszła przez więzienia. Dzieje
się więc coś bardzo właściwego;
nie mogę mieć żalu do nikogo. Chry
stus nazwał Judasza „przyjacielem”.
Nie mogę mieć żalu do tych panów,
którzy mnie otaczają i byli dla mnie
dość grzeczni. Oni mi przecież poma
gają do dzieła, którego nieuchron
ność od dawna była oczywista
dla wszystkich”.
Ksiądz Prymas żył tajemnicą krzy
ża. Nauczał: „Wszystko ma swój sens
w krzyżu. Dlatego nie ma Kościoła bez
krzyża: nie ma ofiary, uświęcenia
i służby – bez krzyża. Nie ma trwania
i zwycięstwa – bez krzyża. Każdy, kto
zwycięża, zwycięża w krzyżu”.
A o swoim życiu powiedział: „MOJA
DROGA BYŁA ZAWSZE DROGĄ
WIELKIEGO PIĄTKU”. Święty Jan Pa
weł II w liście o tajemnicy cierpienia
pięknie pisał, że odpowiedź na pytanie
o sens cierpienia jest ukryta wewnątrz
krzyża. Trzeba krzyż przyjąć, zaak
ceptować, aby wejść do jego wnętrza
i tam znaleźć odpowiedź.
Ks. Kazimierz Seta

Drodzy Czytelnicy
stusa. Cały Kościół w Wielkim Poście
podąża tą katechumenalną drogą,
przygotowując się do uroczystego
odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych
w paschalną noc zmartwychwstania.
Rozważanie zaś męki Pańskiej w na
bożeństwach Drogi Krzyżowej
i Gorzkich Żali przybliża nas do Jezu
sa, który przeszedł przed nami cierni
stą drogę bolesnych konsekwencji
grzechu i zmartwychwstał. To On do
daje nam sił na tej samej drodze,
krzepiąc nasze serca blaskiem chwa
ły Nieba, gdzie króluje i przygotowuje
miejsce wiecznego szczęścia dla idą
cych Jego śladami.
W tegorocznym Wielkim Poście
mamy okazję zobaczyć potwierdzenie
prawdy o życiodajnej głębi Jezuso
wych tajemnic w życiu Sługi Bożego
Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
który 7 czerwca będzie ogłoszony bło
gosławionym. Podstawową tajemnicą
serca Jezusowego jest tajemnica
krzyża. Kiedy ksiądz Prymas został
aresztowany i przewieziony do Rywał
du, zapisał w swym dzienniku: „Prze
cież stało się to, czym tyle razy mi
grożono: pro nomine Jesu contume
lias pati (cierpieć obelgi dla imienia Je

Czas wielkiego Postu rozpoczynamy rekolekcjami parafialnymi,
od niedzieli 1 marca do środy 4 marca. Poprowadzi je ks. Bogusław
Kowalski, proboszcz katedry Świętego Floriana i Michała Archanioła.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 1 – 4 marca 2020
Niedziela, 1 marca
– Msze Święte według stałego porządku
Poniedziałek, 2 marca – Msze Święte z nauką rekolekcyjną:
6.30; 8.00; 10.00; 18.00 i 20.00
Wtorek, 3 marca
– Liturgie Pokutne (z możliwością Komunii św.):
8.00; 10.00; 16.00; 18.00 i 20.00
– Msza Święta bez nauki: 6.30
Środa, 4 marca
– Msze na zakończenie rekolekcji:
6.30; 8.00; 10.00; 18.00 i 20.00

Dlaczego jestem dumna z mojej Ojczyzny? (cz. VII)
Jestem księdzem katolickim ‐ Piękni łaską Krzyża
Jedną z pierwszych, szczególnych
cech polskiej kultury jest tajemnica
Krzyża  Mysterium Crucis – Krzyż pol‐
ski. Krzyż „stał się nam bramą” (C.K.
Norwid) do nowej, chrześcijańskiej cy‐
wilizacji. Tragiczne losy narodu i pań‐
stwa po roku 1795, rozdartego na części
przez zaborców, skłoniły naszych
wieszczówtułaczy do poszukiwania
mistycznego wyjaśnienia dziejowej tra‐
gedii poprzez analogię do Męki i Zmar‐
twychwstania Pańskiego w idei Polski –
Chrystusa Narodów. Druga tajemnica
polskiej kultury to wyjątkowa obecność
Matki Bożej – od „Bogurodzicy” aż
po Maryjną drogę Prymasa Tysiąclecia
i Świętego Papieża. Trzecia tajemnica
to niezwykły związek wiary chrześci‐
jańskiej – katolickiej i umiłowania wol‐
ności. Można przyjąć, że polska
wolność przed wiekami zawarła przy‐
mierze z Bogiem, co wydaje się po‐
twierdzać prawda przypisywana
wielkiemu papieżowi Urbanowi VIII:
„Polacy tak długo będą wolni, jak długo
będą wierni wierze.” Trudno nie przy‐
znać, że losy narodu polskiego pod za‐
borami, potem za okupacji niemieckiej,
pod panowaniem komunizmu i za cza‐
sów Solidarności nadały tej prawdzie
znamiona proroctwa.
Wydadzą was na udrękę i będą was
zabijać (Mt24,9). Tę dramatyczną zapo‐
wiedź kieruje Jezus nie tylko do tych,
którzy przedłużają i realizują Jego dzie‐
ło, czyli do Apostołów, ale też do ich na‐
stępców, do biskupów, prezbiterów.
Kościół w Polsce ma bardzo bogatą hi‐
storię męczeństwa od św. Stanisława aż
po doświadczenia współczesne nam.
„Jestem katolickim kapłanem (…)
Niezwykłym, wyjątkowym świadkiem
Chrystusa, wiernej służby misyjnemu
powołaniu jest św. Andrzej Bobola
(1591 – 1657) jezuita, misjonarz i ka‐
znodzieja, męczennik za wiarę, jeden
z patronów Polski. Ks. A. Bobola pro‐
wadził działalność kaznodziejską i mi‐
syjną w Wilnie, Płocku, Nieświeżu,
w Łomży, krótko w Warszawie; od
1646 r. na Polesiu, w Pińsku, skąd odby‐
wał swoje wyprawy misyjne; dzięki nim
wielu prawosławnych przechodziło
na katolicyzm. Ten „apostoł Pińszczy‐
zny” dla prawosławnych stał się zniena‐
widzonym „duszochwatem”. W 1657 r.
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Kozacy zajęli Pińsk i rozpoczęli mordo‐
wanie katolików. Schwytany ks. Bobola
mężnie wyznał: „Jestem katolickim ka‐
płanem; w tej wierze się urodziłem
i w niej też chcę umrzeć…”. Późnie już
tylko umierał  na wzór swojego Mistrza
Chrystusa  w niewypowiedzianych mę‐
kach powodowanych cięciem szablą,
ciosami w twarz, przypiekaniem, wybi‐
ciem zębów, wykłuciem oka, zdarciem
skóry z pleców na kształt ornatu, odcię‐
ciem nosa, języka, warg, wreszcie za‐
kończonych cięciem w szyję
Męczennika zawieszonego za nogi u su‐
fitu rzeźni. To było 16 maja 1657 r.
w święto Wniebowstąpienia Pańskiego.
Beatyfikowany w 1853, kanonizowa‐
ny17 kwietnia 1938 r. , od czerwca tego
roku Jego ciało  najpierw długo zapo‐
mniane, potem sprofanowane przez bol‐
szewików, wreszcie „wykupione„ przez
papieża – przez Rzym wróciło do Ojczy‐
zny. Od 16 maja 2002 r. ogłoszony
czwartym patronem Polski.
Tajemnica Krzyża, polskiego Krzyża,
a więc doświadczenie cierpienia narodu,
a także wiary w zwycięstwo, w Zmar‐
twychwstanie w sposób szczególnie
wyrazisty objawiła się po roku 1795.
(Dawać) dobry przykład służby
dla sprawy narodowej. Gdy w listopa‐
dzie 1830 r. wybuchło Powstanie Listo‐
padowe,
wielu
kapłanów
entuzjastycznie je poparło; wśród nich
byli hierarchowie, jak: bp krakowski
Karol Skórkowski, bp kujawskokaliski
Józef Koźmian, administrator diecezji
sandomierskiej bp Aleksander Dobrzań‐
ski,
archidiecezji
warszawskiej
ks. Adam Paszkowicz i koadiutor płocki
bp Franciszek Pawłowski. Służyli naro‐
dowej sprawie modlitwami o powodze‐
nie powstania, swoim kaznodziejstwem
pełnym patriotycznych odezw, nakazy‐
waniem księżom „dawania dobrego
przykładu służby dla sprawy narodo‐
wej”, a także udzielając pomocy mate‐
rialnej
powstańcom,
pomagając
w organizowaniu szpitali, w zaopatrze‐
niu powstańców w ubranie, bieliznę.
Wielu księży brało bezpośredni udział
w walkach powstańczych, jak ks. Wale‐
rian Breański, który walczył pod Waw‐
rem,
Olszynką
Grochowską,
Tykocinem, Ostrołęką, po upadku Po‐
wstania  działacz spiskowy na emigra‐

cji, a potem proboszcz w Tarnowie.
Franciszek Kamiński – zakonnik
z klasztoru Kartuzów, który za aktyw‐
ność na rzecz Powstania (dostarczał broń
oddziałom powstańczym), został aresz‐
towany i skazany na pozbawienie god‐
ności kapłańskich i wcielenie
do Korpusu Kaukaskiego. Ks. Piotr
Ściegienny (18011890) na terenach
Lubelszczyzny już jako kleryk niósł po‐
moc rannym w lazarecie powstańczym.
Jako kapłan, po upadku powstania, ak‐
tywnie uczestniczył w konspiracyjnej
działalności tajnych organizacji niepod‐
ległościowych, prowadząc głównie pra‐
cę
oświatowoagitacyjną
wśród
chłopów i niższej szlachty na rzecz nie‐
podległości Polski i sprawiedliwego
ustroju społecznego („Złota książecz‐
ka”, „List Ojca Św. Grzegorza papieża”).
Aresztowany w 1844 r. został skazany
na karę śmierci, a po zmianie wyroku –
na bezterminowe zesłanie na Syberię;
katorgę odbywał w kopalni w Nerczyń‐
sku, potem pobyt w Permie.
Bardzo wielu duchownych
pięknie zapisało się w Powstaniu
Styczniowym.
(…) Ginę za naszą ukochaną Polskę
(…)  przykład ofiarnego patriotyzmu
stanowi ks. St. Brzóska (18321865) –
walczył w wielu bitwach, stał się przy‐
padkowym dowódcą najdłużej wal‐
czącego oddziału powstańczego
w okolicach Łukowa i Stoczka Łukow‐
skiego. Schwytany 29 kwietnia 1865 r.,
został stracony na rynku w Sokołowie
Podlaskim w obecności kilkutysięcznej
rzeszy rozmodlonego ludu, żegnanego
heroicznym, niedokończonym wyzna‐
niem Brzóski: „(…) Ginę za naszą uko‐
chaną Polskę, która przez naszą krew
i śmierć…”. Na Podlasiu co najmniej
kilkunastu księży było zaangażowanych
w konspirację i walki powstańcze, po‐
dobnie na ziemiach chełmińskopomor‐
skiej, sandomierskiej.
„Będziecie Moimi świadkami (…)
aż po krańce ziemi” (Dz 1,8)
Historycy podają, że po upadku Po‐
wstania Styczniowego ok. 30 księży zo‐
stało straconych, ponad 600 zesłanych
na Syberię. Mimo rygorystycznego za‐
kazu działalności duszpasterskiej polscy
zesłańcy w księżowskich i biskupich su‐
tannach oraz w zakonnych habitach 

„bojownicy za sprawę Kościoła i Ojczy‐
zny” spełniali na co dzień doniosłe za‐
dania
wobec
współwięźniów:
podtrzymywali na duchu, chronili przed
osłabieniem życia religijnego zesłańców,
posługiwali chorym i umierającym, mo‐
dlili się o nawrócenie nierzadko skorum‐
powanych i zdziczałych przedstawicieli
administracji więziennej. Mówiono, że
nieśli ze sobą cywilizację w rejony cywi‐
lizacyjnie nie tknięte. Takich miejsc
w XIX wiecznej Rosji było wiele, cen‐
tralnym była Syberia – największe wię‐
zienie świata, oczywiście także
dla polskich księży i zakonników.
W 1865 r. były to, m.in.: Akatuia – 70
księży i kleryków skazanych na katorgę,
Nerczyńsk – 23 kapłanów zmuszonych
do katorżniczej pracy, Usole  221 ka‐
torżników, w tym 9 kapłanów. Miejscem
szczególnym była buriacka wieś Tunka,
w okolicy Irkucka, gdzie od 1866 r. przez
blisko 10 lat więziono ponad 150 pol‐
skich księży; wielu zginęło z głodu, wy‐
cieńczenia, chorób, niektórzy tracili
zmysły. To o nich C.K. Norwid pisał: Za‐
iste (…) Chrystus Pan Zmartwychwstał
i jest w Tunce, w kraju Buriatów, między
Kapłany Polskimi. To szczególne do‐
świadczenie Krzyża stało się udziałem
księży zsyłanych w głąb Rosji często
po prostu za sam fakt bycia księdzem ka‐
tolickim lub w ramach represji stosowa‐
nych wobec wszelkich przejawów
patriotyzmu. Wiele ofiar rosyjskiego ter‐
roru ponosiło konsekwencje obu tych
„win”, jak św. Feliński Zygmunt Szczę‐
sny (1822 – 1895) – powstaniec 1848 r.,
arcybiskup warszawski. Gdy w 1862 r.
wrócił do rozgorączkowanej przedpow‐
staniowymi patriotycznymi nastrojami
Warszawy, podjął niezwykle trudną po‐
sługę arcybiskupią. W czerwcu 1863 r.
został potajemnie wywieziony z War‐
szawy i uwięziony w Gatczynie k/Pe‐
tersburga jako więzień stanu. Ostatecznie
zesłany do Jarosławia nad Wołgą przez
20 lat tajnie kierował archidiecezją.
W marcu 1883 r. zrzekł się sakry
i po zwolnieniu z zesłania służył w Gali‐
cji katolikom i unitom jako prosty ksiądz;
ofiarnie pomagał Sybirakom. Zmarł
w opinii świętości. Beatyfikowany
w 2002 r., kanonizowany w 2009 r.
Martyrologia narodu polskiego
na Wschodzie, to też ofiary XXwiecz‐
nych zsyłek, w tym tysiące polskich ka‐
tolickich kapłanów. A ilu jeszcze
polskich duchownych zamordowano
w rosyjskich katowniach Katynia,
Charkowa, Miednoje i tylu, tylu
miejsc masowego ludobójstwa ostat‐
niego stulecia! Ks. prałat Zdzisław

Peszkowski (1918 – 2006) w przemó‐
wieniu na przyjazd prezydenta Wł. Puti‐
na do Polski w 2002 r. wyznawał: Ja
więzień Kozielska, ocalały z masakry
Katynia z liczby 22 tysięcy, skazanych
na śmierć rozkazem Stalina i władz so‐
wieckich, pragnę dać świadectwo praw‐
dzie. (…) to bohaterskie świadectwo, że
się jest Polakiem, w duchu wolnym czło‐
wiekiem. Ten ogrom cierpienia, to hero‐
iczne wyznanie wiary, to świadectwo
podnoszę za Ojcem Świętym ku Bogu
w określeniu „Polska Golgota Wscho‐
du” (…).
Różne okoliczności, motywy czyniły
polskich kapłanów „Przyjaciółmi Gol‐
goty”, tymi, którzy dobrowolnie pozwo‐
lili przybić się do Krzyża z Chrystusem.
Za Boga i Ojczyznę!  to ostatnie sło‐
wa ks. Ignacego Jana Skorupki (1893
– 1920). Na własną usilną prośbę został
kapelanem 1. Batalionu 236. Pułku Pie‐
choty Armii Ochotniczej, który stanowi‐
ła głównie warszawska młodzież
gimnazjalna i akademicka. Podczas
ostatniej Mszy św. 13 sierpnia 1920 r.,
mówił do żołnierzy: Czekają nas jeszcze
ciężkie ofiary, ale niezadługo – piętnaste‐
go, w dzień naszej Królowej losy odwró‐
cą się w naszą stronę. Następnego dnia
zginął w walce pod Ossowem 27letni
kapelan Wojska Polskiego. Jego pomnik
przed warszawskopraską Katedrą suge‐
stywnie upamiętnia heroiczny akt kapła‐
na na polu walki – z krzyżem w ręku –
„za Boga i Ojczyznę”. Ale 15. sierpnia
wieczorem napór wojsk bolszewickich
został ostatecznie powstrzymany. Królo‐
wa Polski, Matka Boża Łaskawa nie za‐
wiodła.
„Wystarczy ci łaski mojej” (2Kor
12,9). Los niezliczonej rzeszy kapłanów
czasu ostatniej wojny i okupacyjnego
terroru stanowi szczególną męczeńską
daninę Kościoła.
Na czele długiego szeregu kapłanów 
ofiar działań wojennych: frontowych,
powstańczych, konspiracyjnych oraz
ofiar terroru obozowołagrowego
na trwałe wpisał się nam w pamięć serca
obraz dogorywającego w bloku śmierci
obozu w Auschwitz św. Maksymiliana
Kolbego (1894–1941) „Szaleńca Nie‐
pokalanej”; to heroiczna ofiara polskiego
kapłanazakonnika na rzecz rodziny.
Ofiarna miłość do ludzi we wszyst‐
kim, co czynił z troską o ich zbawienie –
także wówczas, gdy wydawało się, że
jest już tylko numerem 16 670,
jak wreszcie ostatnia Jego heroiczna de‐
cyzja oddania życia za innego więźnia,

ojca rodziny – F. Gajowniczka. To był
triumf miłości w obozowym świecie nie‐
nawiści, pogardy dla człowieka, dla życia
i prawdy. Heroizm i w pełni świadomie
przyjęte męczeństwo „szalonego czci‐
ciela Niepokalanej”.
„Biskup w cierniowej mitrze” –
bp Michał Kozal (18931943) – aresz‐
towany przez Gestapo zaledwie trzy
miesiące po przyjęciu sakry; niezwykle
mężnie i godnie znoszący przemoc
oprawców. W obozie przejściowym,
w Lądzie złożył Bogu dobrowolną ofiarę
ze swego życia za ocalenie współbraci,
Kościoła w Polsce i Ojczyzny. Od 25
kwietnia 1941 r. – więzień obozu w Da‐
chau jako numer 24 544; zachował po‐
stawę ofiarnej służby wobec
współwięźniów; pomagał, błogosławił,
bronił przed upadkiem ducha. „Świta ju‐
trzenka wolności” – z ulgą, nadzieją
przewidywał bliską wyzwalającą śmierć.
Odszedł dobity śmiercionośnym za‐
strzykiem 26 stycznia 1943 r.
„(…) powiedział, że szkaplerza
nie zdejmie i rannych (…) nie opuści”
bł. Michał Czartoryski (1897 – 1944)
duchowny katolicki, dominikanin.
W czasie Powstania Warszawskiego ka‐
pelan walczącego na Powiślu III Zgrupo‐
wania „Konrad” Armii Krajowej. Po
upadku Dzielnicy pozostał jako jedyny
z personelu szpitalnego z grupą najciężej
rannych powstańców i cywilów w piw‐
nicach firmy AlfaLaval, świadomie re‐
zygnując z możliwości ocalenia; tam
rozstrzelano go wraz z podopiecznymi 6
sierpnia. Beatyfikowany 13 czerwca
1999 r. w gronie 108 męczenników przez
Jana Pawła II.
Myśląc o tej przedziwnej tajemnicy
Krzyża w kapłańskim życiu nie sposób
nie wspomnieć o polskich księżach, za‐
konnikach  misjonarzach poświęcają‐
cych swoje życie najuboższym na całym
świecie: nie znającym Chrystusa i Jego
Dobrej Nowiny, prześladowanym, trę‐
dowatym. To dla nich alter Christus, ipse
Christus stali się m. in. bł. o. Jan Beyzym,
o. Marian Żelazek, ofiary „Świetlistego
szlaku” w Peru o. Michał Tomaszek
i o. Zbigniew Strzałkowski i wielu in‐
nych.
Po roku 1944, w niby wolnym kraju,
polscy kapłani również współcierpieli ze
swoimi rodakami; stali się ofiarami terro‐
ru stosowanego przez specjalnie stwo‐
rzone oddziały służb bezpieczeństwa
do walki z Kościołem i duchowień‐
stwem polskim.
Dok. na s. 5
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ały jasnogórskie – tu spotkać
można nieustannie grupy
pielgrzymów odprawiających nabo‐
żeństwo Drogi Krzyżowej. To obo‐
wiązkowy element niemal każdej
pielgrzymki do częstochowskiego
sanktuarium. W miejscu tym jesteśmy
zaproszeni raczej do modlitwy wspól‐
notowej. Kto by jednak zapragnął za‐
trzymania nad Męką Chrystusa
i kontemplacji Jego drogi na Golgotę
w większym skupieniu i z dala od tłumu,
nie musi daleko szukać. Jest taki zakątek,
który skrywa niezwykłe przedstawienie
treści Wielkiego Piątku, odrobinę ukry‐
ty, dlatego też pewnie rzadziej odwie‐
dzany. Opłaca się jednak czasem zejść
z głównego szlaku. Nie polecam tego
w innych górach, ale na Jasnej Górze
warto. Wystarczy przejść przez Salę
Rycerską i skierować się do tzw. przybu‐
dówki w miejscu dawnych krużgan‐
ków, żeby odkryć Golgotę Jasnogórską
Trzeciego Tysiąclecia pędzla Jerzego
DudyGracza. Cykl powstał w latach
20002001, czyli w 100lecie pojawie‐
nia się koncepcji zbudowania Drogi
Krzyżowej na wałach Jasnej Góry i sta‐
nowił osobiste wotum artysty złożone
Matce Bożej Częstochowskiej.
Aby wejść w klimat zaproponowanej
przez DudęGracza interpretacji moty‐
wu via dolorosa warto sięgnąć do słów
samego artysty towarzyszących po‐
wstaniu obrazów: Usiłuję obecnie – dzi‐
siaj, w epoce cywilizacji obrazkowej,
pokazać i unaocznić sens Ofiary Chry‐
stusowej. (…) Zależy mi, aby Golgota
Jasnogórska nie była historią obrazko‐
wą sprzed 2000 lat, którą z dobrym sa‐
mopoczuciem (że to nie myśmy
krzyżowali) sprawujemy w Wielki Pią‐
tek. Ta Golgota jest dzisiaj, teraz i tutaj,
w katolickiej Polsce. Rzeczywiście,
trudno przez Golgotę Jasnogórską
przejść obojętnie. Wykorzystując środki
artystyczne, autor stawia nas w roli
uczestników tej drogi. Niemal każda sta‐
cja ma tę samą kompozycję – na pierw‐
szym planie cierpiący Chrystus niosący
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krzyż. To jest pryzmat, przez który pa‐
trzymy na dalszy plan. Dalszy nie znaczy
u DudyGracza mało istotny. Chciałoby
się wręcz powiedzieć, że artysta „nobili‐
tuje” drugi plan – umieszcza w nim wie‐
le ważnych postaci i wydarzeń.
Perspektywa krzyża Chrystusa nadaje
im sens, ale też ukazuje prawdę o czło‐
wieku, często trudną, z którą musimy się
skonfrontować.
iezwykła jest aktualność reflek‐
sji DudyGracza. Już pierwsza
stacja, zatytułowana Piłat, stawia Chry‐
stusa skazywanego na śmierć dziś, tu i te‐
raz, między nami. Wyrok na Jezusa –
prawdziwą Światłość, zapada w sztucz‐
nym świetle medialnych reflektorów,
oślepiającym, niepozwalającym spoj‐
rzeć Prawdzie w oczy. Piłat u Dudy Gra‐
cza ma opaskę na głowie, nie widzi, jest
zaślepiony. Wyrok budzi wielkie zainte‐
resowanie medialne. Wobec tego zgieł‐
ku i krzyku Jezus stoi pokorny i cichy,
jak baranek leżący za Jego stopami. Nikt
zresztą nie jest zainteresowany wysłu‐
chaniem Go. Mikrofony skierowane są
na Piłata. Łatwość osądzania, rozgłos
wydającego wyroki, ślepe oskarżenia,
pogoń za sensacją, brak odpowiedzial‐
ności za słowa, umywanie rąk.
W Stacji VI Weronika ubrana jest
w tradycyjny strój biłgorajski. Ja jednak
zawsze widzę w tej postaci św. Matkę
Teresę z Kalkuty. Kobieta z czułością
ociera twarz Jezusowi, a my z tej per‐
spektywy widzimy wszystkich poma‐
gających chorym i potrzebującym,
których DudaGracz umieścił w drugim
planie. Nad nimi, na rozwieszonych bia‐
łych prześcieradłach i bandażach odbija
się twarz umęczonego Chrystusa. Vera
icon – prawdziwe oblicze Zbawiciela
odbite w twarzach cierpiących.
Stacja VIII Płaczące kobiety przypo‐
mina nam, że największym cierpieniem
człowieka jest grzech i jego konsekwen‐
cje. Ojciec JózefAugustyn SJ w jednej ze
swoich książek pisze, że w słowach skie‐
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rowanych do kobiet jerozolimskich:
„cierpiący Jezus sam nas poucza,
jak mamy kontemplować Jego mękę
i śmierć krzyżową: Nie płaczcie nade
Mną; płaczcie raczej nad sobą i waszymi
dziećmi!”. Dodaje też, że tradycyjnie
określamy Jego spotkanie z kobietami
jako pocieszanie, jest to jednak w rze‐
czywistości napomnienie. Napomnie‐
nie, które wzywa do nawrócenia,
do odkrycia, co jest głównym zagroże‐
niem szczęścia człowieka. I gdzie jest
dla niego ratunek. W interpretacji tego
momentu u DudyGracza patrzymy
na Chrystusa spotykającego lamentują‐
ce niewiasty, kobiety w każdym wieku,
każdego stanu, w różnych sytuacjach
życiowych. Chrystus upomina je, mó‐
wiąc, płaczcie raczej nad sobą. Nie po‐
przestaje jednak na napomnieniu,
ale wskazuje drogę powrotu do Niego.
Na ostatnim planie malarz umieścił kon‐
fensjonały, miejsce, w którym wypełnia
się cel Drogi Krzyżowej. Nad nimi ikona
Matki Bożej w Jasnogórskim wizerun‐
ku. Ucieczka grzesznych. Jezus wska‐
zuje Ją jako naszą orędowniczkę.
en motyw „obrazu w obrazie”
pojawia się wielokrotnie w sta‐
cjach Golgoty Jasnogórskiej. Nadaje
niezwykły wymiar całemu cyklowi.
Szczególna jest pod tym względem Sta‐
cja IV Matka. Autor przedstawia w niej
Chrystusa, który w drodze na Golgotę
spotyka Maryję, ale nie jako żywą po‐
stać, tylko obraz lub figurę – w różnych,
dobrze nam znanych wizerunkach. Na
pierwszym planie ikona MB Często‐
chowskiej, w końcu jesteśmy na Jasnej
Górze. Ale dalej MB Kodeńska, MB
Ostrobramska i inne. Za każdym razem
jest to przedstawienie Maryi z Dzieciąt‐
kiem. Na obrazie DudyGracza Emma‐
nuel, Słowo wcielone, spotyka
Zbawiciela dźwigającego krzyż. Speł‐
nia się proroctwo Symeona. Przy tej sta‐
cji brzmią mi w głowie słowa pieśni
„Krzyżu Święty”: W jasełkach leżąc,
gdy płakał, już tam był wszystko oglądał.
Mogłyby być komentarzem do interpre‐
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tacji tego spotkania przez malarza. Je‐
śli ten niesamowity obraz w ogóle wy‐
maga jakiegokolwiek komentarza.
Ikona Jasnogórska pojawia się także
w Stacji II Umieranie. A obok krzyża Je‐
zusa stała Matka Jego i uczeń, którego
miłował. U DudyGracza o krzyż oparty
jest obraz MB Częstochowskiej, a umi‐
łowanym uczniem jest Jan Paweł II (dziś
święty, w czasie powstawania cyklu
jeszcze żyjący papież). Dalej umieszcza
autor całą rzeszę polskich świętych i bło‐
gosławionych. Każdy z nich trzyma
swój krzyż – znak wierności Chrystuso‐
wi. Na kolejnym planie już same krzyże,
w niezliczonej ilości. Przypominają
o ogromnej rzeszy nieznanych nam
z imienia świętych, których wspomina‐
my 1 listopada. I wskazują, że wierność
Krzyżowi, świętość to jest również po‐
wołanie każdego z nas.
wreszcie Pieta, stacja XIII. Tu ob‐
raz Matki Bożej Częstochow‐
skiej jest jakby przybity do krzyża.
Maryja współuczestnicząca w cierpie‐
niu Syna, podtrzymuje Jego martwe
Ciało. „W przedstawianiu Piety – pisze
o. Józef Augustyn SJ – sztuka francisz‐
kańska przypisywała niekiedy pogrą‐
żonej w smutku Matce Bożej rodzaj
złudzenia, iż trzyma w swych ramio‐
nach nie martwe ciało Syna, ale ciało
Dziecięcia. Na tych obrazach ciało
zdjęte z krzyża ma rozmiary ciała
dziecka, a Jego Matka twarz młodej
kobiety”. W tej stacji Golgoty Dudy
Gracza umęczony Chrystus został tak
umieszczony w ramionach Maryi,
że zasłania postać Dzieciątka na iko‐
nie Jasnogórskiej. Nowonarodzony
i ukrzyżowany – te dwa etapy Jego
wcielenia jakby przenikają się tutaj.
„Maryja – pisze dalej o. Józef – choć
wolna od grzechu, zostaje doświadczo‐
na największym cierpieniem, jakie mo‐
że przeżyć kochająca matka. Ból Maryi
miesza się jednak z nadzieją i oczeki‐
waniem na Zmartwychwstanie. Wolno
nam wierzyć, iż Maryja, która wiedzia‐
ła, że Ciało Jezusa poczęło się z Ducha
Świętego, swoim nadzwyczajnym
zmysłem wiary przeczuwała Jego
Zmartwychwstanie.”
Przyzwyczajeni do tradycyjnych 14
stacji Drogi Krzyżowej jesteśmy za‐
proszeni przez artystę do przejścia ko‐
lejnych czterech – Zmartwychwstanie
(XV), Tomasz (XVI), Galilea (XVII),
Wniebowstąpienie (XVIII). Warto z te‐
go zaproszenia skorzystać.
Katarzyna Kozakowska
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Jestem księdzem katolickim
(dok. ze s. 3)

(…) wziął na siebie jak gdyby ciężar
całej odpowiedzialności prymasa Pol‐
ski. (kard. S. Wyszyński) to ks. Antoni
Baraniak (1904 – 1977), arcybiskup,
sekretarz prymasów A. Hlonda i S. Wy‐
szyńskiego, więzień stalinowski, metro‐
polita poznański. Aresztowany razem
z Prymasem w 1953 r., przez trzy lata tor‐
turowany w więzieniu na ul. Rakowiec‐
kiej w Warszawie, nie dał się złamać
oprawcom. Wyszedł na wolność
w 1956 r. w stanie skrajnego wyniszcze‐
nia fizycznego, z perspektywą zaledwie
kilku miesięcy życia. Jednak Boże plany
były inne; w 1957 r. został arcybiskupem
metropolitą poznańskim i kierował ar‐
chidiecezją przez 20 lat. Aż do śmierci
władze komunistyczne inwigilowały
Arcybiskupa i nękały za nieugięty pa‐
triotyzm, bezkompromisowość i wier‐
ność Kościołowi.
„Módlmy się, byśmy byli wolni od lę‐
ku, zastraszenia, ale przede wszystkim
od żądzy odwetu i przemocy” (ostatnie
wezwanie różańcowe ks. Jerzego; 19 X
1984 r.)  bł. ks. Jerzy Popiełuszko
(1947 – 1984) diecezjalny duszpasterz
personelu medycznego, kapelan hutni‐
ków zaangażowany w duszpasterstwo
ludzi pracy, Solidarności, ojciec słyn‐
nych comiesięcznych Mszy św. za Oj‐
czyznę odprawianych od stycznia
1982 r.; zyskał autorytet homiliami bu‐
dowanymi na nauczaniu papieża Jana
Pawła II i ks. prymasa S. Wyszyńskiego,
herold ewangelicznej zasady „Nie daj się
zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycię‐
żaj!” We wrześniu 1983 r. zapoczątko‐
wał tradycję pielgrzymek ludzi pracy
na Jasną Górę. Ofiarnie zaangażowany
w pomoc charytatywną ofiarom stanu
wojennego, wręcz ojcowską opiekę.
Osaczony siecią tajnych pracowników
SB: podsłuchiwany, śledzony, wzywany
na przesłuchania, stał się obiektem bru‐
talnych prowokacji władz komunistycz‐
nych i przedmiotem złośliwych ataków
propagandowych w mediach (celował
w nich rzecznik prasowy komunistycz‐
nego rządu Jerzy Urban, ps. Jan Rem).
19 października 1984 r. porwany i be‐
stialsko zamordowany; zmasakrowane
ciało wydobyte z Wisły ze skrępowany‐
mi kończynami i pętlą na szyi oraz wor‐
kiem kamieni. Wzór wewnętrznej
wolności nauczał: „Zachować godność
człowieka, to pozostać wewnętrznie
wolnym, nawet przy zewnętrznym znie‐

woleniu”; beatyfikowany 6 czerwca
2010 r.
Czy to była ostatnia zbrodnia na pol‐
skim kapłanie, popełniona w wolnej Oj‐
czyźnie? Bynajmniej, w 1989 r. nastąpiła
seria zabójstw: w styczniu zamordowa‐
no ks. S. Niedzielaka i ks. St. Suchowol‐
ca, a w lipcu – ks. S. Zycha. Tylko
w latach 19911994 zamordowano sied‐
miu księży, 2848 razy dokonano kra‐
dzieży z włamaniem na plebaniach, 81
razy podjęto próby napadów, w tym
również na rezydencję biskupią. Spraw‐
cy – wciąż „nieznani”! Jakże nie pamię‐
tać o naszych duchowych gigantach
ostatniego stulecia, o św. Janie Pawle II
i ks. Prymasie S. Wyszyńskim i Ich do‐
świadczeniu Krzyża w służbie Bogu,
Kościołowi i Ojczyźnie!?
Dziś każdego Polaka świadomego te‐
go, jak bardzo  w przeszłości i dziś – pol‐
skich kapłanów łączy wspólnota losu
z Ojczyzną i z bliźnim, musi boleć, musi
zawstydzać bezpardonowa nagonka
na duchownych, głównie przez różne
media obcego ducha. I to nie z powodu
ich ludzkich przywar. Główne przyczy‐
ny zniesławiania księży to ich wierność
Chrystusowi, Krzyżowi i Polsce. Włoski
filozof i polityk, Rocco Buttiglione napi‐
sał w eseju „Suwerenność narodu przez
kulturę”: Dzieje Polski są gałązką wyra‐
stającą z korzenia obumierającego pnia
Europy (…). Specyficzne powołanie,
którego ten naród jest nosicielem w hi‐
storii i za które zapłacił tak straszliwą ce‐
nę ofiar, cierpienia i krwi (…) Byłoby
błędem, gdyby Polacy zadowolili się
zwykłym upodobnieniem się do państw
Europy Zachodniej, zamiast dawać swój
specyficzny i niezastąpiony wkład
do przezwyciężenia kryzysu przeżywa‐
nego przez całą cywilizację europejską.
Ta opinia koresponduje z sądami Jana
Pawła II, szczególnie wyczulonego
na „znaki czasu”, który w swoim powo‐
łaniu na Stolicę Piotrową widział powo‐
łanie całego Kościoła, z którym nowy
papież był związany od zawsze; „po‐
średnio było to także powołanie narodu,
do którego należał” („Pamięć i tożsa‐
mość”). A więc duchowe wybraństwo?
Nie ustajmy w dziękczynieniu Bogu
i Królowej Korony Polskiej za Krzyż
podejmowany przez polskich duchow‐
nych w duchu służby Chrystusowi łą‐
czącej nas z wszystkimi ludźmi
i narodami. A mądrość Krzyża, przyj‐
mowanego przez polskich duchownych
w duchu łaski, niech życiodajnie służy
Potomnym.
Krystyna Wojda
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rzed nami okres Wielkiego Po‐
stu, czas postanowień, czas re‐
kolekcji, które mają przybliżyć nas
do naszego Pana. Jest to również czas,
w którym większą uwagę przykładamy
do myślenia o śmierci. Pan Jezus często,
mówiąc o śmierci, mówi o konieczności
czuwania i bycia gotowym. Również
w Ogrójcu, tuż przed swoją śmiercią,
wzywa apostołów „czuwajcie i módlcie
się” (Mt 26, 41).
Czuwajcie. Czym więc jest to czu‐
wanie? Można rozpatrywać je w wielu
aspektach, ale w kontekście śmierci jest
to oczekiwanie na przyjście Pana.
Wspaniałym przykładem takiego czu‐
wania było życie pierwszych chrześci‐
jan, o którym czytamy w Dziejach
Apostolskich. Ich życie było czuwa‐
niem. Byli nastawieni na to, że Pan Je‐
zus może przyjść w każdej chwili
i rozumieli to dosłownie, dużo bardziej
niż my dzisiaj i całe swoje życie podpo‐
rządkowali temu czuwaniu. Kiedy mie‐
li coś kupić, zastanawiali się,
„czy pomoże mi to w dążeniu do zba‐
wienia?” i jeśli nie, to nie kupowali. Kie‐
dy mieli zacząć jakąś pracę, tak samo
zadawali sobie pytanie „czy mi to po‐
może w dążeniu do zbawienia?”  jeśli
nie, to jej nie podejmowali. Ich życie
wyraźnie różniło się od życia pogan,
wśród których żyli. To, że modlili się
o zbawienie, że każdą kwestię rozpatry‐
wali w tym kontekście  to wszystko
sprawiało, że ich życie było wyraźnie
inne, było ono czuwaniem. I właśnie to,
że ich życie było tak inne, powodowało,
że poganie do nich przychodzili, pytali,
chcieli zrozumieć i się nawracali,
a chrześcijaństwo się rozrastało. Patrząc
czysto po ludzku, chrześcijaństwo
nie było atrakcyjną religią. Chrześcija‐
nie byli prześladowani, bardzo wielu gi‐
nęło w męczarniach w Koloseum
i wielu innych miejscach. Z perspekty‐
wy pogan chrześcijanie byli też ograni‐
czeni wieloma zakazami i nakazami.
Patrząc po ludzku, nie ma w tym nic
atrakcyjnego, nie mówiąc już o tym, że
ich wiara opierała się na tym, że jakiś
Człowiek, który został skazany
na śmierć krzyżową, był Synem Bożym
i podobno Zmartwychwstał. A jednak
poganie do nich lgnęli, nawracali się
i sami zaczynali żyć czuwaniem. Póź‐
niej coś zaczęło się psuć, przestaliśmy
przyciągać, zaczęło się pojawiać coraz
więcej sporów, rozłamów i teraz jeste‐
śmy w miejscu, gdzie na Zachodzie
chrześcijaństwo prawie nie istnieje, ko‐
ścioły są sprzedawane i przerabiane
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w najlepszym wypadku na galerie han‐
dlowe, a ludzie żyją w sposób bardzo
daleki od tego, który zaplanował dla nas
Bóg. Co się stało? Dlaczego mimo
pierwszych cudownych podbojów mi‐
lionów ludzkich serc i ogromnego roz‐
przestrzenienia się chrześcijaństwa
dzieje się to, co się dzieje? Dlatego, że
chrześcijanie przestali czuwać, przestali
kierować swoje życie ku życiu wieczne‐
mu. Zaczęli w wyborach kierować się
komfortem, zyskiem, zmniejszeniem
cierpienia, ambicjami, ich modlitwy za‐
częły skupiać się wokół próśb o zdro‐
wie, dobrą pracę, powodzenie,
rozwiązanie problemów  tak
jak uczniowie w ogrodzie Oliwnym
usnęli. Skupiając się na życiu docze‐
snym, przestaliśmy się różnić czymkol‐
wiek od pogan. Nasze życie stało się
dokładnie ich życiem, jedynie z dodat‐
kowymi ograniczeniami, nakazami
i tradycjami i dlatego przestaliśmy przy‐
ciągać, bo śpimy, a nie jesteśmy czujni.
gromną pułapką stały się
dla nas źle rozumiane stwier‐
dzenia o tym, że jako chrześcijanie po‐
winniśmy żyć w świecie tak jak inni
i tym właśnie, że jesteśmy „normalni”
pokazywać innym, jakie chrześcijań‐
stwo jest, mówiąc kolokwialnie, fajne.
Jest to jak najbardziej słuszne stwierdze‐
nie, tylko musi być dobrze zrozumiane.
Jak rozumieją je chrześcijanie XXI wie‐
ku? „Żyjemy w świecie tak jak wszyscy
inni, tylko chodzimy do kościoła, unika‐
my grzechu i modlimy się”, to ostatnie
w bardziej zaawansowanej formie przy‐
biera jeszcze czasami postać „mamy
prawdziwą, przyjacielską relację z Pa‐
nem Bogiem”. Wszystko pięknie brzmi,
teoretycznie całkiem dobrze wygląda,
z pozoru nie ma się do czego w takim
podejściu przyczepić, w końcu tego
chce od nas Bóg, czyż nie? Właśnie
na tym polega problem, że nie. Te
wszystkie rzeczy są jak najbardziej do‐

O

bre i słuszne i należy je robić, ale brakuje
w nich tego fundamentu, że przede
wszystkim mamy czuwać.
Popatrzmy
na
życiorysy
tych, co do których mamy pewność, że
są już w Wiecznej Chwale. Byli to lu‐
dzie twardo stąpający po ziemi. Żyli
w różnych okresach i miejscach tego
świata i ich życie, i postawa bardzo kon‐
kretnie odpowiadały na potrzeby i pro‐
blemy tego świata, jednocześnie będąc
całkowicie zakorzenione w czuwaniu.
Oni nie bali się tego, że coś, co zrobią,
czy powiedzą, zostanie odebrane jako
dziwne, że potraktują ich jak wariatów
albo ktoś się obrazi. Robili to, co było
trzeba  całkowicie otwarci na wolę Bo‐
żą, dążący do doskonałości w jej wyko‐
nywaniu. To, co robili, nie zawsze było
dobrze postrzegane przez społeczeń‐
stwo. Nawet jeśli ktoś poświęcił się cho‐
rym i potrzebującym, to znajdowały się
tłumy gotowe do wymyślania najróż‐
niejszych oskarżeń, ale jeśli spojrzymy
na tych świętych, których misją było
mówienie głośno o tym, jak być powin‐
no, pokazywanie ludziom, że błądzą
po niewłaściwych ścieżkach, to już zu‐
pełnie przestaje być, delikatnie mówiąc,
przyjemnie. To jest, myślę, powód,
dla którego tak bardzo upodobaliśmy
sobie tę „spokojną” interpretację
wszystkich słów o życiu w świecie. Zły
bardzo dobrze wie, że ciężko jest się
nam przeciwstawić temu, jak żyje świat,
że boimy się niezrozumienia i odrzuce‐
nia i wkłada nam do głów poprawność
polityczną, myśli typu „nie będę nic mó‐
wić, bo i tak mnie nie zrozumieją” albo
„uśmiechnę się i przemilczę, bo przecież
jak coś powiem, to jeszcze się obrażą
i stracę znajomych” i tak krok po kroku
usypia naszą czujność. My, będący
w kościele nie tylko „od święta”, staje‐
my przed jeszcze innym bardzo dużym
zagrożeniem zaśnięcia. Możemy nawet
czasem i odzywać się w obronie jakichś
wartości albo powiedzieć komuś otwar‐
cie, że jesteśmy wierzący, ale przez to, że
chodzimy co niedzielę albo i częściej
na Mszę, może nawet modlimy się co‐
dziennie, czytamy Pismo Święte i jeste‐
śmy świadomi tego, jak ważne jest
budowanie relacji z Panem Bogiem,
możemy zasnąć. Możemy dojść do ta‐
kiego przekonania, że przecież w po‐
równaniu z innymi otaczającymi nas
katolikami robimy dużo więcej: więcej
wiemy, jesteśmy bardziej świadomi
i w ogóle przecież idziemy przez życie
z Panem Bogiem. I tak jak apostołowie,
którzy dosłownie szli z Panem Bogiem,

nawet się nie zorientujemy, że śpimy.
I że Pan Jezus jest w naszym życiu, jest
tuż obok, ale nie jest w centrum. Nie
czuwamy, by być gotowymi na każde
Jego wezwanie, wpadamy w pułapkę
przeciętności, zatrzymujemy się
na tym, co już wypracowaliśmy. Nie
tak ma to wyglądać. Nasze życie ma
być świadectwem Ewangelii, mamy
żyć totalnie, żyć w pełni, nie bać się iść
przez życie pewnym, mocnym kro‐
kiem w łasce Bożej. Mamy żyć tak, że‐
by inni pytali nas „co jest z tobą
nie tak?”, ale nie dlatego, że jesteśmy
tacy smutni albo dziwni, ale dlatego, że
jesteśmy tak niesamowicie szczęśliwi
i emanuje od nas pokój Boży. I oczywi‐
ście, to wszystko pięknie brzmi,
ale z realizacją jest trudniej. Wrócimy
do tego fragmentu, który został przyto‐
czony na początku, dalej, w tym sa‐
mym jeszcze wersecie Pan mówi
„Czuwajcie i módlcie się, abyście
nie ulegli pokusie; duch wprawdzie
ochoczy, ale ciało słabe”. Musimy mieć
świadomość tego, że pokusy będą się
pojawiać i mimo ochoczego ducha bę‐
dziemy im ulegać, ze względu na naszą
słabość, ale Pan Jezus podaje nam tu od
razu broń, której mamy używać  mo‐
dlitwę. Modlitwę jako budowanie rela‐
cji z Panem, rozmowę, zacieśnianie
więzi z Przyjacielem, rozeznawanie Je‐
go woli, a także obronę przed pokusami
i pomoc w powrocie do czuwania, jeśli
im ulegniemy i zaśniemy.
zas tego Wielkiego Postu może
być dla nas wszystkich czasem
takiego przebudzenia. Czasem, w któ‐
rym Pan Jezus podejdzie do każdego
z nas, pogłaszcze po ramieniu, być mo‐
że niektórymi z nas będzie musiał po‐
trząsnąć i powie „Wstawaj! Módl się
i czuwaj!”. Nie prześpijmy tego czasu,
nie dajmy sobie wmówić, że przecięt‐
ność jest wystarczająca, że nasze życie
już wygląda dobrze, albo nie mamy ty‐
le siły i samozaparcia, aby sprawić,
by wyglądało tak jak życie świętych,
chociaż to akurat prawda. Nikt z nas
nie ma tyle siły, ale nikt też nie każe nam
tego dokonywać o naszych własnych
siłach – „wszystko mogę w Tym, który
mnie umacnia”, więc życie w pełni,
w totalnym szczęściu, chociaż nie po‐
zbawione cierpienia, ale mimo to naj‐
piękniejsze, jakie moglibyśmy sobie
wymarzyć, stoi przed nami otworem.
Wystarczy się obudzić.
Urszula Doda

C

„Nie wolno zabijać dzieci (…)”
Jeżeli w mej Ojczyźnie – mimo smutne‐
go z czasów wojny doświadczenia – mia‐
łyby dojrzewać tendencje skierowane
przeciw życiu, to wierzę w głos wszystkich
położnych, wszystkich uczciwych matek
i ojców, wszystkich uczciwych obywateli,
w obronie życia i praw dziecka. (St. Lesz‐
czyńska: „Raport położnej z Oświęci‐
mia”) Niestety, wiara „Mamy” matek
oświęcimskich w całej naszej powojen‐
nej rzeczywistości nie znalazła mocnych
podstaw; polityka antynatalna kolejnych
rządów sprzyjała demoralizacji i dehu‐
manizacji życia rodzinnego, społeczne‐
go; tysiące dzieci poczętych ginęło
w następstwie dzieciobójstwa, nazywa‐
nego eufemistycznie „zabiegiem,” „abor‐
cją”.
Na gruncie głębokiego zrozumienia
prawdy o tym, że każde życie jest darem
jedynego Dawcy – Boga Ojca, prawdy
o podstawowym prawie do życia każdej
osoby ludzkiej, z wdzięczności za dar
własnego życia i przez pamięć dla tej,
która na przekór powszechnej pogardzie
dla człowieka, obroniła jego godność,
godność kobiety i matki, a także z poczu‐
cia winy za miliony dzieci nienarodzo‐
nych zamordowanych pod sercem

matek – także polskich matek – zrodziła
się wielka krucjata modlitewna w obro‐
nie dzieci poczętych. Jednym z elemen‐
tów tej krucjaty jest Duchowa Adopcja
Dziecka Poczętego, które to dzieło
w naszej Parafii podjęliśmy już w 1997 r.
W tym roku już po raz 23. będziemy
składać przyrzeczenia modlitewnej
obrony najbardziej bezbronnych
w uroczystość Zwiastowania Pańskiego
 25 marca (w środę), podczas Mszy
św. o godz. 18,00. Duchowa Adopcja
to codzienna modlitwa  przez 9 mie‐
sięcy  o ocalenie jednego dziecka. Mo‐
dlitwę stanowią: krótka modlitwa
codzienna i co najmniej 1 dziesiątka
różańca, w intencji jednego dziecka
poczętego, zagrożonego zabiciem
w łonie matki. Do tej modlitwy dobrze
jest dołączyć dodatkowe postanowie‐
nie: modlitewne, praktykę ascetyczną,
czyn charytatywny.
Na stolikach przy wyjściu z kościoła
znajdziemy materiały pomocne w przy‐
gotowaniu się do tych przyrzeczeń.
Składających przyrzeczenia prosimy
o przyniesienie świec.
Krystyna Wojda

Krwi Przenajświętsza
Krwi Przenajświętsza w Litanii
słabość moją, nędzę ogarnij –
już mnie przemień zawsze niedobrego
z grzechem każdym – w białą iskrę śniegu.
Krwi Przenajświętsza z Ran wszystkich –
obmyj oczy me z każdego lęku –
niech łza spadnie na garb mego grzechu –
jak serdeczne organki dźwięku.
Krwi Przenajświętsza z Mszy każdej –
świat uratuj na włosku wiszący –
niech nie będzie w łask gorącym deszczu
jak sztubaczek nad algebrą śpiący.
Krwi Przenajświętsza z kielichów –
daj nam płakać nad sobą po cichu –
przy ołtarzach, w tramwaju, na bruku –
W Sakramencie Bożego Słuchu.

Ks. Jan Twardowski
(Przed tak wielkim Sakramentem. Antologia polskiej poezji o Eucharystii,
oprac. B. Walczak, Poznań 1988, s. 191192)
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rzed nami Wielki Post. Kolejny
w naszym życiu? Jak co roku?
Jaki ma być ten Wielki Post? Do czego,
a może raczej do kogo ma prowadzić?
Nie lekceważ tego czasu. Przyjmij go ja‐
ko dar. Przeżyj, jakby miał być twoim
ostatnim Wielkim Postem.
Kościół w liturgii słowa, począwszy
od Środy Popielcowej, wprowadza nas
w ten czas szczególny: „Oto teraz czas
upragniony, oto teraz dzień zbawienia” 
woła święty Paweł. A prorok Joel wzy‐
wa: „Rozdzierajcie jednak serca wasze,
a nie szaty!” Czyż nie łatwiej rozerwać
szatę? Zwłaszcza dziś, gdy ubrań mamy
tak wiele. Uczynić jakiś gest, który
nie boli, niewiele kosztuje, a dobrze wy‐
gląda? Robi wrażenie? Może nie będę
jadł mięsa albo słodyczy w Wielkim Po‐
ście? Wyrzeczenie jest, a i dla figury do‐
bre. Może ograniczę korzystanie
z Internetu lub gier? I tak za dużo czasu
mi to zajmuje. Jak z takimi „osiągnięcia‐
mi” podejdę w Wielki Piątek do krzy‐
ża? Czy Jezusowi moje grzechy
nie rozdarły serca?
e czwartek po Popielcu sły‐
szymy niejako testament
Mojżesza u progu Ziemi Obiecanej: „Ja
dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga
twego, i chodzić Jego drogami, zacho‐
wywać Jego polecenia, prawa i nakazy,
abyś żył…” Może warto pójść za wska‐
zówką tego, który wyprowadził lud
z niewoli do ziemi obietnic. Czyż
nie na tym polega Pascha, do której
Wielki Post zmierza? To przejście z nie‐
woli śmierci do wolności wiecznego ży‐
cia. Zmartwychwstanie. Jak dotrzeć
do tego wydarzenia? Ewangelista Łu‐
kasz przytacza słowa Nowego Mojże‐
sza: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się
zaprze samego siebie, niech co dnia bie‐
rze krzyż swój i niech Mnie naśladuje”.

W

Post, jaki Ja uznaję

Może właśnie taka opcja jest najtrudniej‐
sza. Zaprzeć się swojego ja i iść Jego dro‐
gami. A jeśli jest to Droga Krzyżowa?
Cierpienie, choroba, strata, niespełnie‐
nie, odrzucenie, samotność…? Z Nim
idąc taką drogą, mamy pewność, że doj‐
dziemy do celu. Wybierając możliwość
trudniejszą, ale zgodną z przykazaniem
Bożym, zapierasz się siebie, by iść
za Nim. Czy takim codziennym wybo‐
rom nie będą towarzyszyły przeróżne
obawy? Oczywiście, że tak, ale jak bez
tych wątpliwości uklęknę przy Chrystu‐
sie w Ogrójcu?
odlitwa, post i jałmużna. Tyle
razy próbowaliśmy i niewiele
to pomaga. Po co znów się nadwyrężać?
„Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś?
Umartwialiśmy siebie, a Ty tego
nie uznałeś?” A gdyby tym razem zrobić
to na serio? Jak gdyby miało już nie być
więcej prób. Posłuchaj proroka Izajasza
w piątkowych czytaniach: „Otóż
w dzień waszego postu wy znajdujecie
sobie zajęcie i uciskacie wszystkich swo‐
ich robotników. Otóż pościcie wśród
waśni i sporów, i wśród niegodziwego
walenia pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś
czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz
na wysokości”. Jak uniknąć tych, tak do‐
brze nam znanych z własnego podwór‐
ka, sytuacji codziennego życia
w rodzinie czy miejscu pracy? Może

M

modlitwę przyjąć za oręż w walce ze
swoim językiem, który uderza w drugie‐
go człowieka, nim zdążę pomyśleć?
A gdyby spróbować ustąpić, zamiast
pięścią wprowadzać swoje rozwiązania?
Może nie walnąć nią w stół, by pokazać,
kto tu rządzi. Niech On przejmie władzę
nad moim życiem. „Czyż nie jest raczej
postem, który Ja wybieram: rozerwać
kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli,
wypuścić na wolność uciśnionych
i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój
chleb z głodnym, do domu wprowadzić
biednych tułaczy, nagiego, którego uj‐
rzysz, przyodziać i nie odwrócić się od
współziomków”. Spróbuj dostrzec po‐
trzeby ludzi wokół. Jałmużna zakrywa
wiele grzechów. To cudowne lekarstwo,
ale czy chcemy być uzdrowieni. Niektó‐
rzy mawiają, że portfel nawraca się ostat‐
ni. To jednak nie jest sztuka dla sztuki.
Bóg daje nam obietnicę: „Wtedy twoje
światło wzejdzie jak zorza i szybko roz‐
kwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość
twoja poprzedzać cię będzie, chwała
Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawo‐
łasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy,
a On rzeknie: «Oto jestem!»”
o nie koniec obietnic. W sobot‐
niej liturgii padają kolejne, a
pieczętuje je zdanie: „Albowiem usta
Pańskie to wyrzekły”. Czy wierzysz Je‐
go słowu? Jeśli tak, wyruszaj! „Jezus zo‐
baczył celnika, imieniem Lewi,
siedzącego na komorze celnej. Rzekł
do niego: «Pójdź za Mną!» On zostawił
wszystko, wstał i z Nim poszedł”.
Post to ustąpienie swego miejsca Pa‐
nu. Nie bój się Mu ustąpić. Niech się do‐
kona Pascha Baranka w świecie
dzisiejszym, do którego idziesz. Śmierć
jest wokół. Nieś Jego Zmartwychwsta‐
nie, Jego życie. Uklęknij z Nim w Ogrój‐
cu. Mów: „Nie moja, ale Twoja wola…”
Idź z Nim Drogą Krzyżową. Z Nim
do życia. Życia wiecznego. Życia w ob‐
fitości. W łasce.
Dorota Zgódka

T
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