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Zbliża się czas kulminacji uroczystych
obchodów
100lecia
odzyskania
niepodległości przez naszą Ojczyznę.
Dziękujemy Bogu za tę łaskę po 123 latach
politycznego i geograficznego niebytu Polski.
Choć na mapie Polski nie było, to jednak
w sercach i umysłach Polaków Polska
była i czekała na zmartwychwstanie.
Słowo „zmartwychwstanie” jest
zaczerpnięte z tradycji chrześcijańskiej. Tylko
Chrystus zmartwychwstał własną mocą
i nikt więcej w historii. Wskrzeszenia były
dzięki mocy Chrystusa. Zmartwychwstanie
Polski było owocem wiary Polaków, którzy
mocni nadzieją pokładaną w Bogu, nie
rezygnowali z wysiłków na rzecz odzyskania
niepodległości, mimo wielu przeszkód
i trudności, mimo cierpień i śmierci.
Doświadczenia naszej bogatej historii mówiły
wtedy (tak jak mówią nam i dziś), że Bóg
ujmie się za nami, że niewola zewnętrzna
jest niejednokrotnie następstwem niewoli
wewnętrznej – grzechu, wreszcie, że
nawrócenie serca i pokuta otwierają drogę
do wolności wewnętrznej, a przez nią do
wolności zewnętrznej. Mówiły również, że
dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i nie
w armii leży siła, lecz w zaufaniu
i posłuszeństwie Panu Bogu, który jest
ostatecznym reżyserem i Panem historii.
Darem Boga dla Polski byli wielcy patrioci
upominający się o nasze miejsce wśród
narodów Europy. Artyści zagrzewający serca
dziełami sztuki do wiary i wytrwałości.
Wielcy nauczyciele i wychowawcy zdający
sobie sprawę ze znaczenia pracy od podstaw.

Wielcy duszpasterze przypominający, że to
łaska Boża jest źródłem siły, męstwa
i wytrwałości, że szczera pokuta odwraca
bolesne skutki odejścia przez grzech od Boga.
Nasza historia jest nierozerwalnie związana
z chrześcijaństwem i z niego czerpie całe

narodów w różnych epokach. Pięknie o tym
pisze nasz historyk Jerzy Robert Nowak
w książce „Co Polska dała światu”. Pozwolę
sobie zacytować niewielki fragment: „Istnieje
aż nadto wiele przekazów z dawnych wieków
świadczących, iż prze stulecia w różnych
krajach Europy dobrze zdawano sobie
sprawę z roli odgrywanej przez Polskę
i Polaków w obronie chrześcijaństwa
i cywilizacji europejskiej przeciwko najazdom
barbarzyńskich Tatarów i Turków. Jakże
wymownym świadectwem na ten temat był
napis na łuku triumfalnym wzniesionym
w 1573 roku w Paryżu dla upamiętnienia
elekcji Henryka Walezego na tron polski:
Poloniae totus Eoropae adversus barbarorum
nationum… firmissimo propugnaculo (Polsce,
najsilniejszej fortecy całej Europy przeciwko
ludom barbarzyńskim)”, s. 11. I jeszcze jeden
fragment: „Dziesięciolecia PRLowskiego
służalstwa wobec sowieckiego Wielkiego
Brata ze Wschodu służyły zacieraniu prawdy
o wielu pozytywnych cechach demokracji
szlacheckiej w Rzeczypospolitej Obojga
narodów, jej prekursorstwa w historii
demokracji europejskiej i parlamentaryzmu.
[…] Znakomity amerykański badacz dziejów
Polski, autor monumentalnego dzieła Drugi
rozbiór Polski Robert Howard Lord tak pisał
w 1919 roku o czasach Rzeczypospolitej
Obojga Narodów: «Wielki zapał do swobody
w każdej gałęzi życia, zasada władztwa
narodu przyzywająca wszystkich obywateli
do uczestnictwa w odpowiedzialności rządu,
pojęcie państwa nie rzeczy samej w sobie,
ale jako narzędzia służącego dobru ►

Drodzy Czytelnicy!

swoje bogactwo. Umiłowanie prawdy
i wolności, szacunek dla godności drugiego
człowieka mimo różnic w wielu dziedzinach,
gościnność i miłosierdzie, odwaga i gotowość
do poświęceń to przepiękne owoce wiary
kształtującej kulturę narodu. Dziś trzeba nam
przypominać sobie to wspaniałe dziedzictwo
chrześcijańskiej kultury naszego narodu,
które stanowi ogromny wkład w dziedzictwo
kulturowe Europy i które było niejednokrotnie
przedmiotem podziwu wśród sąsiednich

Ponieważ niebawem rozpocznie się Adwent przygotowujący nas
do rozważania i radosnego przeżywania tajemnicy Wcielenia,
pragnę z tej okazji złożyć Wam, Drodzy Czytelnicy, razem
z całym zespołem redakcyjnym, serdeczne życzenia. Niech łaska
Adwentu ożywia Waszą nadzieję na osiągnięcie pełni życia
w Chrystusie i rozpala tęsknotę za coraz większą bliskością
Boga. A czas Bożego Narodzenia niech będzie dla Was
radosnym przedsmakiem szczęścia niebiańskiego, które
wcielony Syn Boży przyniósł na ziemię pogrążoną w smutnym
cieniu grzechu i śmierci.

► społecznemu, wstręt do monarchii
absolutnej, stałej armii i militaryzmu, niechęć
do wszczynania wojen napastniczych,
natomiast wybitna dążność do stwarzania
dobrowolnych unii z ludami sąsiednimi –
oto niektóre z uderzających cech dawnego
państwa polskiego, co je stawia jako jednostkę
arcywyjątkową między rabuśniczymi
i żołdackimi monarchiami owych wieków.
(…) W szesnastym i siedemnastym wieku
republika ta była najswobodniejszym
państwem w Europie, państwem, w którym
przeważała wolność konstytucyjna,
obywatelska i umysłowa»”, s. 1213.
Wspaniały dorobek uznania godności
człowieka szanowanej przez władców
i zagwarantowanej aktami prawnymi na
ponad dwieście lat wyprzedzał podobne
zdobycze w Anglii czy USA. Podobnie rzecz
się miała z wolnością religijną. Szacunek dla

innowierców dawał im bezpieczne schronienie
w Polsce, podczas gdy w wielu krajach
Europy przelewano wiele krwi z powody
różnic wyznaniowych nietolerowanych
przez władców. Pięknie potwierdził to nasze
bogactwo były prefekt Kongregacji Nauki
Wiary, kard. Gerhard Müller podczas
Międzynarodowego Kongresu Ruchu
„Europa Christi” w październiku tego roku
w Częstochowie: „Polska jest tym krajem
w Europie, który najwięcej uczynił dla
demokracji, dla wolności, dla samostanowienia
narodu, dla godności osoby ludzkiej. W swojej
historii Polska najwięcej ucierpiała i najwięcej
walczyła".
Cały ten skarb naszego dziedzictwa
kulturowego zawdzięczamy Ewangelii
Chrystusowej, która kształtowała kolejne
pokolenia, wydając w każdej epoce wspaniałe
owoce świętości wielu synów i córek naszego

narodu. Zatem, świętując rocznicę odzyskania
niepodległości, powracajmy do najlepszych
naszych tradycji, idąc śladami Słowa Bożego
głoszonego w Kościele, wychowawcy
narodów i Matce świętych.
Ks. Kazimierz Seta

Jacek Malczewski,
Polonia (1918)

Gladys Hermiona
Gladys de Motta
Quiroga de Motta
została obdarzona
w chwili rozpoczęcia
stygmatami na nad
Przekaz Matki Bożej w San Nicolas w Argentynie (1983)
objawień była 46let
garstkach, pojawiały
nią kobietą matką
się one w czwartki
dwóch córek. Ukończyła jedynie 4 kla
i piątki Adwentu 1984 roku i w czasie
sy szkoły podstawowej i ledwo czytała
Wielkiego Postu w 1985 roku.
i pisała. Jej mąż był operatorem dźwigu
W ostatnim objawieniu 11 lutego
w fabryce stali, mieszkali w robotniczej
1990 roku Matka Boża przekazała:
dzielnicy San Nicolas, dwie godziny
„Moje dzieci zapraszam was do
jazdy od Buenos Aires.
wprowadzenia w życie krok po kroku
Wszystko zaczęło się gdy w 1983
moich zaleceń: Módlcie się, wynagra
roku różaniec, który zwyczajem argen
dzajcie, ufajcie! Błogosławieni są ci,
tyńskim wisiał na gwoździu niedaleko
którzy w modlitwie szukają schronienia
wejścia w mieszkaniu Gladys zaczął
dla swoich dusz. Błogosławieni są ci,
świecić dziwnym światłem. Od tego
którzy wynagradzają za ciężkie obraża
momentu wraz z sąsiadami przyszła
Maryja uczyła Gladys czytania i roz nia mojego Syna. Błogosławieni są ci,
wizjonerka odmawiała przy nim róża ważania Biblii, przez te nauki wizjonerka którzy pokładają ufność w miłości tej
niec. 25 września modliła się sama na pragnęła lepiej zrozumieć, co się dzieje Matki! Każdy wierzący w Boga
świetlistym różańcu i wtedy po raz i jak świadomie wykonać swoje zadanie. i w Maryję będzie ocalony”.
pierwszy objawiła się jej Matka Boża. Oprócz osobistych przekazów dzięki
Zanim zaczęto budowę kościoła
Po tym objawieniu Gladys de Motta rozwojowi duchowemu Gladys otrzy musiało upłynąć wiele czasu, tak samo
wzięła pióro i zaczęła spisywać swoje mała przekaz dla wszystkich:
objawienia zostały oficjalnie uznane 10
wrażenia. Pragnieniem Matki Bożej
„Moje dzieci proszę módlcie się za lat po pierwszym widzeniu w 1993 ro
było wybudowanie dla niej kościoła dusze, które się nie modlą i w których ku. Owoce objawień to uzdrowienia,
z zapomnianą figurą jej postaci, która gaśnie miłość do Boga. Niech nikt nie nawrócenia i pojednania, powołania do
była porzucona w dzwonnicy kościel uważa, że żyje w zgodzie z Bogiem, jeśli stanu kapłańskiego i zakonnego.
nej. Kościół zaczęto budować dopiero jest daleko od Niego. Proszę o modlitwy
Agnieszka Raczyńska
po 3 latach, pomimo ciekawego wyda i o nawrócenie serc. Módlcie się za błą
Apostolat Maryjny
rzenia, które jest odbierane jako upo dzące dzieci. Módlcie się, by każde serce
mnienie: dwa razy w odstępie roku pozwoliło memu Synowi wejść do swe
uderzył piorun w miejsce, które Matka go wnętrza, by ich bunt mógł się skoń
Boża wybrała na miejsce świątyni.
czyć”.

Módlcie się, wynagradzajcie, ufajcie
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W stulecie Niepodległej;
dlaczego jestem dumna z mojej Ojczyzny?
„(…) Jaki Twój znak? Orzeł Biały! (…)”
(Wł. Bełza: Katechizm polskiego dziecka)
Przystąpiłam do pracy nad tym tekstem
w czasie kulminacji narodowych emocji
i ogólnospołecznych napięć związanych
z wyborami do samorządów. Stąd zapewne
natrętna myśl o wierszu z dzieciństwa; (kto
go nie zna lub nie pamięta, powinien nauczyć
się jeszcze w tym roku – dla Niepodległej!);
zdumiewa mnie dumna, prawie zuchwała
szczerość dziecka poddanego presji pytań
o jego tożsamość. Oto polskie dziecko żyją
ce w Kraju, którego nie ma na mapie świata,
odważnie wyznaje bogatą prawdę o swojej
polskości, o wdzięcznej i ofiarnej miłości do
Polski. Cóż to za znak ten Orzeł Biały? Był
bojowym znakiem używanym przez Pola
ków od najdawniejszych czasów, co po
twierdzają kroniki Galla Anonima, W.
Kadłubka, a także legenda o księciu Lechu,
który podczas jednej ze swoich wypraw uj
rzał na skraju puszczy wielką liczbę gniazd:
Znalazł w gnieździe orły białe / Wziął za herb
to ptaszę: / Wzniósł miasto nieokazałe, / Gnie
znem nazwał gniazdko nasze. (St. Juchowicz:
Wiązanka z dziejów Polski) Od czasu zjed
noczenia Polski, od Wł. Łokietka i Kazimie
rza Wielkiego orzeł biały na czerwonym tle
ze złotą koroną na głowie i złotymi szpona
mi oraz rozwartym dziobem stał się godłem
państwowym Polski; symbolem jedności
narodu polskiego, przejawem rosnącej świa
domości narodowej, dowodem uczuć patrio
tycznych. Wrósł w nasze życie i trwał przez
wszystkie wzniosłe i trudne lata historii jako
nieodłączny element życia narodu. Towarzy
szył Polakom walczącym „Za naszą i Waszą
wolność” na polach bitew całego świata. Dla
tego budzi szacunek, cześć, jest źródłem du
my narodowej i osobistej. „Polak mały”
bohater „Katechizmu” Wł. Bełzy to wie, tak
czuje, z dumą, w niezachwianym poczuciu
godności identyfikuje się ze znakiem swojej
polskości. „Jeśli nie staniecie się jak dzie
ci…”, jak ludzie o czystym sercu, bez
względnie szczerzy, to polskość będzie się
jawić jak „nienormalność”, to obca nam bę
dzie duma narodowa. Dlatego może warto
na koniec Roku Narodowego Jubileuszu
podjąć refleksję na temat: jakim jesteśmy na
rodem, jaki jest nasz udział w dziejach Euro
py, cywilizacji ogólnoludzkiej, czy mamy
obiektywne powody do dumy, czy inni, inne
narody, Europa powinni być nam wdzięcz
ni, za co?

Szukam odpowiedzi na te pytania, spo
glądając w przeszłość naszych dziejów i znaj
duję wielu wspaniałych moich rodaków,
znanych w Europie, wielu, których imię zna
ne jest na innych kontynentach. Na początek
wyróżnię Polaków będących gigantami in
telektu; imponujący jest ich wkład w postęp
naukowy i techniczny świata.
Mikołaj Kopernik (14731543)
wszechstronnie uzdolniony człowiek rene
sansu: astronom, matematyk, prawnik, inży
nier, lekarz, ekonomista (autor projektu
reformy walutowej), znany powszechnie ja
ko twórca rewolucyjnej teorii heliocentrycz
nej (De revolutionibus orbium coelestium,
1543 r.) opartej na podbudowie naukowej,
będącej punktem wyjścia dla nowożytnej ko
smologii, stanowiącej początek wielkiego
przełomu światopoglądowego i nowożytnej
cywilizacji. G. Bruno, J. Kepler i Galileusz to
twórczy propagatorzy dzieła M. Kopernika.
Jan Heweliusz (16111687) wybitny
astronom, twórca podstaw selenografii, ław
nik i rajca Starego Miasta w Gdańsku, mimo
poch. niemieckiego, uważał się za obywate
la Orbis Polonus (polskiego świata) i wyso
ko cenił idee Kopernika.
Stanisław Kierbedź (18101899) inży
nier konstruktor mostów stalowych; 184452
most na Newie w Petersburgu, 185259 na
Dźwinie i Łudze, 185964 pierwszy most że
lazny w Warszawie, tzw. most Kierbedzia;
dł. 474 m., szer.17,5m., sześcioprzęsłowy;
koszt 2,7mln rubli. Zburzony przez Niem
ców podczas Powstania Warszawskiego;
dziś ŚląskoDąbrowski.
St. Kierbedzia wyprzedził Erazm z Za
kroczymia, konstruktor i budowniczy (1568
1573) pierwszego stałego, drewnianego mo
stu na Wiśle.
Antoni Norbert Patek (18111877) ze
garmistrz, powstaniec z 18301831 r., emi
grant. Dwukrotnie ranny w Powstaniu,
zdobył szlify podporucznika, otrzymał Zło
ty Krzyż Wirtuti Militari. Po upadku Powsta
nia udał się z rzeszą powstańców na Zachód,
przez Niemcy przybył do Genewy. W tym
ówcześnie wielkim ośrodku artystycznego
rzemiosła oddał się sztuce zegarmistrzow
skiej; w 1839 r. do spółki z Fr. Czapkiem za
łożył manufakturę zegarków PatekCzapek
Cie. Był to początek międzynarodowej ka
riery, a następnie w 1845 r. wespół z Francu

zem A. Philippe – specjalistą od
konstruowania zegarków kieszonkowych
nakręcanych bez klucza  założył firmę Pa
tekPhilippe, której szyldy bardzo widoczne
w pejzażu miasta, zwracają uwagę i cieszą
Polaków także dziś przybywających do Ge
newy. O zegarkach tej firmy mówiono, że
„mają duszę” i są synonimem luksusu. Wy
daje się, że cena jednego przekracza możli
wości finansowe naszych współczesnych
politykówkolekcjonerów zegarków. Warto
podkreślić, że A. Patek, mimo kariery zawo
dowej i uzyskanego w 1845 r. obywatelstwa
szwajcarskiego pozostał wiernym synem
swojej Ojczyzny; popierał polskie środowi
sko emigracyjne w Genewie i Paryżu: zało
żył organizację pomocy emigrantom,
przyczynił się do powstania polskiej biblio
teki i czytelni w Genewie. Służył też sprawie
polskiej w czasie Powstania Styczniowego,
a po jego upadku pomagał uchodźcom przy
byłym do Genewy, współpracował ze sto
warzyszeniem
„Zmartwychwstańców”
w Paryżu. Papież Pius IX w uznaniu zasług
religijnych i patriotycznych uhonorował A.
Patka tytułem hrabiego.
Maria SkłodowskaCurie (18671934)
fizyk, chemik; współtwórczyni nauki o pro
mieniotwórczości, autorka pionierskich prac
z fizyki i chemii jądrowej; odkryła wespół
z mężem polon i rad, otrzymując w 1903 r.
Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki oraz Na
grodę Nobla w 1911 r. w dziedzinie chemii
za pracę nad własnościami polonu i radu, wy
dzielenie czystego radu oraz pracę dot. me
tod wyodrębniania, oczyszczania i pomiaru
aktywności pierwiastków promieniotwór
czych. Miała świadomość tego, że jej odkry
cia posłużą ludzkości, przyczynią się do
skutecznej walki z nowotworami. Podczas
I wojny światowej organizowała pracownie
rentgenowskie w polowych lazaretach i oso
biście prześwietlała rannych. Żyjąc na obcej
ziemi; od czasu studiów na Sorbonie (1891)
w Paryżu, zachowała serdeczną więź z roda
kami; jej „najgorętszym pragnieniem” było
powstanie w Warszawie Instytutu Radowe
go. Otwarcia tej placówki dokonywała oso
biście wraz z prezydentem RP I. Mościckim
w 1932 r., przekazując Instytutowi 1 gram ra
du wartości ponad pół miliona ówczesnych
zł. Można powiedzieć, że odkrycia naukowe
M. Skłodowskiej to owoc jej
►
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ofiarnej służby ludzkości; wieloletnia
praca z materiałami promieniotwór
czymi spowodowała białaczkę. Jako jedyna
kobieta została pochowana w paryskim Pan
teonie.
Marian Rejewski, Jerzy Różycki, Hen
ryk Zygalski – polscy matematycy, krypto
lodzy w 1932 r. po raz pierwszy rozszyfrowali
zakodowane przy pomocy Enigmy (niem.
elektromechanicznej maszyny) szyfrogra
my, w Pałacu Saskim w Warszawie miesz
czącym siedzibę Biura Szyfrów Oddziału II
Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Te do
konania Polaków pozwoliły na dalsze prace
nad dekodowaniem szyfrów stale unowo
cześnianych maszyn Enigma w Polsce, a po
wybuchu II wojny światowej we Francji
i Wielkiej Brytanii. Najczęściej odszyfrowy
wanymi wiadomościami były przekazy za
szyfrowane w wersji Wehrmachtu. Dzięki
pracy polskich kryptologów, a później też
brytyjskich i dzięki przechwyconym egzem
plarzom Enigmy, pod koniec wojny cała ko
respondencja szyfrowana przy jej pomocy
była odczytywana przez aliantów, co w oczy
wisty sposób przyczyniło się do wygrania
wojny.
Ignacy Domeyko (18021889) Filoma
ta, powstaniec 1830 r., od 1832 r. na emigra
cji (Drezno, Paryż), od 1837 w Chile, gdzie
zdobył niezwykłe uznanie dzięki wielorakiej
aktywności naukowej (wykłady z zakresu
chemii i mineralogii, publikacje, badania
geologiczne), dzięki której wzbogacił naukę
i gospodarkę chilijską nowymi odkryciami,
w tym żył srebra i złota, złóż saletry i boga
tych, do dziś eksploatowanych złóż węgla.
Był autorem licznych zrealizowanych pro
jektów, m. in. wodociągu dla Santiago, eks
ploatacji odkrytych złóż węgla, budowy
nowoczesnych pieców górniczych. Domey
ko przeprowadził wielką reformę szkolnic
twa chilijskiego i uniwersytetu w Santiago.
Inicjatywy i działalność Domeyki na tym po
lu były tak znaczące i wszechstronne, że zy
skały mu miano „ojca szkolnictwa w Chile”
a nawet „apostoła nauki w Chile”. Podkre
ślenia wymaga szeroka działalność humani
tarna na rzecz Indian; stworzył program
pokojowego i stopniowego włączenia Indian
do społeczności chilijskiej. Jego poglądy
wpłynęły na trwałe złagodzenie stanowiska
rządy chilijskiego wobec Indian.
Wdzięczna pamięć o Domeyce został
wyrażona nie tylko w licznych pomnikach
ale utrwalono ją w nazwach geograficznych,
nadając imię Domeyki pasmu Andów,
szczytowi górskiemu, miejscowościom,
portowi, ulicom, kopalni. Pamięć Domey
ki została uczczona również w nomenklatu
rze przyrodniczej, w nazwach: minerału,
skamieniałości, kwiatu, odmiany lisa chilij
►
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skiego. Ignacy Domeyko to niezwykła po
stać, człowiek, który wniósł trwały wkład do
nauki światowej, zdobywając uznanie spo
łeczności międzynarodowej. Dzięki twór
czej pracy dla narodu chilijskiego pozostał
wzorem człowieka i uczonego ceniącego
najwyższe, uniwersalne wartości.
Ajednocześnie do końca pozostał jednym
z nas, o czym zapewniał Polaków podczas
ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny, w 1884
„Zawsze myślałem po polsku, modliłem się
po polsku i kochałem po polsku”.
Historia nauki na świecie notuje nazwiska
wielu polskich uczonych, wynalazców, kon
struktorów, których dokonania miały walor
odkrywczy, były pionierskie w wielu dzie
dzinach wiedzy, m. in.: A.T. Możajski – pio
nier awiacji, zbudował pierwszy na świecie
samolot; K. Olszewski i Z. Wróblewski –
w 1883 r. skroplili tlen, wzbudzając podziw
całego świata nauki; K. Prószyński – inż., me
chanik, pionier kinematografii, skonstruował
pierwszą na świecie kamerę filmową; M. G.
Bekker – inż., naukowiec, współtwórca po
jazdów księżycowych, wygrał konkurs NA
SA na opracowanie i zbudowanie pojazdu
księżycowego Lunar Roving Vehicle dla pro
gramu Apollo; podobne fakty można mno
żyć.
I tylko żal, że tak często i tak wielu nie mo
gło spożytkować swojej wiedzy, talentu
w Ojczyźnie  nękanej wojnami, cierpiącej
w niewoli, rujnowanej przez zaborców. Jed
nak nierzadko rzuceni w ”świat nieproszo

Ignacy Domeyko

nych gości”, do końca pielęgnowali
w sierocym sercu „Kraj lat dziecinnych!”, za
świadczając całym swoim życiem, że „On
zawsze zostanie/ Święty i czysty jak pierwsze
kochanie (…) („Pan Tadeusz”).
Na umiłowanej polskiej ziemi, żyznej du
chem męstwa i ofiary rodzili się też giganci
ducha.
Św. Jan Paweł II (19202005) „Najwięk
szy z rodu Polaków”  w tym szczególnym
czasie słyszymy i powtarzamy ten wielce za
służony tytuł. Największy ogromem, mocą
ducha, wielkością serca, siłą intelektu, ponad
czasową wartością ogólnoludzkich dokonań.
Otwierał swoja posługę gorącym apelem do
Polaków, do świata: „Nie lękajcie się!
(…)Otwórzcie, otwórzcie drzwi Chrystuso

wi!” Potem były inne przełomowe w skut
kach gorące wezwania, jak to na umiłowanej
ziemi ojczystej: „Niech zstąpi Duch Twój,
niech zstąpi i odmieni oblicze tej Ziemi!”
I zstąpił; początkiem było powstanie „Soli
darności”. Cena była wysoka – stan wojen
ny; cena cierpienia Narodu. Potem ważne
wskazania na sesji UNESCO w Paryżu,
gdzie upominał się o prawa narodów do su
werenności. Runął mur berliński. Po zama
chu 13 maja 1981 r. przed oczami Jego wiary
i serca odsłoniły się ukryte zamysły Bożej
Opatrzności; usłyszał głos Boga mówiącego
poprzez dzieje człowieka w „znakach czasu”.
Potwierdzeniem tego było poświęcenie
świata Niepokalanemu Sercu Maryi
w pierwszą rocznicę zamachu, powtórzone,
z utajonym udziałem Rosji, 25 III 1984 r. Na
naszych oczach rozpadało się „imperium
zła”. Niezmiennym, nieustannym staraniem,
pierwszym podmiotem Jego bojowania by
ła świętość małżeństwa i rodziny oraz ochro
na życia dzieci nienarodzonych. I młodzież !
– wielka miłość i nadzieja Jana Pawła II;
Światowe Dni Młodzieży. Wreszcie spełnie
nie pragnień niezapomnianego Prymasa Ty
siąclecia: Musisz wprowadzić Kościół
w trzecie tysiąclecie, uwieńczone obchoda
mi Roku Jubileuszowego 2000. I ta wielka
lekcja – odchodzenie do domu Ojca na
oczach całego świata; nie wypowiedziane –
a przecież zadane: „Zamknijcie drzwi złu,
niech króluje miłość!”.
O. Marian Żelazek (19182006) ksiądz,
werbista, misjonarz, opiekun trędowatych,
kandydat do Pokojowej Nagrody Nobla. W r.
1940 aresztowany i wraz z grupą 26 semina
rzystów misyjnego Zgromadzenia Słowa
Bożego został wywieziony do obozu w Da
chau. Jeden z 10 ocalałych, w poczuciu swo
istego „zmartwychwstania”, pozostał do
końca wierny kapłańskiemu  własnemu
i swoich zamordowanych w obozie kolegów
– powołaniu. Zaraz po przyjęciu święceń
przyjął misję Sambalpur w Indiach; najpierw
wśród koczowniczego ludu Adiwasów
w północnej Orissie, a następnie w Puri nad
Zatoką Bengalską. Nadrzędnym celem ojca
Żelazka było uczynić Chrystusa obecnym
w Puri – ośrodku hinduizmu. Pełen daru mi
łosierdzia podjął wielokierunkową działal
ność, lecz podmiotem najserdeczniejszej
troski byli chorzy na trąd, a zwłaszcza miesz
kańcy kolonii: ludzie oszpeceni przez choro
bę, wyrzuceni poza społeczeństwo, w opinii
którego to ”przeklęci przez bogów i ludzi”.
Organizował im wszelką pomoc, zwłaszcza
medyczną: założył szpital, przychodnie le
karskie, klinikę dentystyczną, pracownię or
topedyczną. Jakże ważna dla „Ojca
trędowatych” była rehabilitacja duchowa
chorych, czyli przywrócenie im wiary w sie

bie, odbudowanie ich ludzkiej godności, m.
in. przez zamianę kolonii w normalne osie
dla (kuchnia, ogród warzywny, pracownia
krawiecka, studnie z pompami, kurza fer
ma), gdzie dotknięci trądem własną pracą
zarabiali na utrzymanie, wolni od koniecz
ności żebrania. Serdeczną troską otaczał
dzieci; przy pomocy Holendrów założył dla
nich szkołę integracyjną, dbał o to, by choro
ba najbliższych nie pozbawiała ich radości
dzieciństwa, m. in. poszukiwał dla nich na
całym świecie adopcyjnych rodziców mo
gących pomóc finansowo w ich wychowa
niu i wykształceniu. Cieszył się
powszechnym szacunkiem, darzono go za
ufaniem, dla tubylców był prawdziwym au
torytetem; Hindusi nazywali o. Mariana
wiekowym katolickim braminem, a on sza
nował ich wiarę, akceptował ich tradycję
i zwyczaje. Miał osobiste życzenie: „Bardzo
bym chciał umrzeć podczas pracy dla bied
nych i potrzebujących”. Stało się tak 30
kwietnia 2006 r., po 56 latach w służbie czło
wiekowi, dla Chrystusa. Umierał na rękach
tych, których tak bardzo ukochał, którym od
dał całe swoje pracowite życie. Tak się wy
pełniło piękne życie „Jezusowego
żołnierza”, wiernego spadkobiercy niespeł
nionych powołań kapłańskich współbraci 
ofiar obozu śmierci, startych na proch, który
wiatr rozwiał – jak miliony innych ludzkich
istnień  po historii ludzkich dziejów.
W uchwale Senatu RP z 22 lutego 2007 r.
o. M. Żelazek został uznany za „wzór Pola
ka przełamującego bariery między ludźmi
w duchu chrześcijańskiego ekumenizmu”.
Józef Ulma (19001944) z żoną Wikto
rią (19121944) mieszkali we wsi Markowa
k. Łańcuta, byli rodzicami siedmiorga dzie
ci, właścicielami niewielkiego gospodarstwa
rolnego. Markowa, której mieszkańcami
było sporo rodzin żydowskich, była waż
nym punktem na mapie niemieckiej ekster
minacji ludności żydowskiej. Większość
szukała schronienia w okolicznych lasach.
W jednym z jarów Ulma pomógł wykopać
ziemiankę, w której skryła się rodzina ży
dowska. Dwie rodziny  Szallów i Goldma
nów, razem 8 osób – Ulmowie przygarnęli
pod swój dach już jesienią 1942 r.. Nie brali
żadnego wynagrodzenia od ukrywanych na
strychu Żydów. Z początkiem wiosny 1944
r. Ulmowie zostali zadenuncjowani. Nad ra
nem 24 marca Niemcy wpadli do domu, za
skakując mieszkańców podczas snu.
Zastrzelili ukrywających się Żydów i gospo
darzy; Wiktoria była w stanie błogosławio
nym, tuż przed urodzeniem siódmego
dziecka. Na koniec oprawcy zamordowali
dzieci Ulmów: Stasię, Basię, Władysława,
Franciszka, Antoniego i Marysię. Mieszkan
ka Markowej wspomina; Ja pamiętam tam

tą noc. Nie widziałam, ale słyszałam.
Najbardziej było przerażające to, jak zastrze
lili rodziców. Na całą wieś słychać pewnie
było to, co ja słyszę do dzisiejszych dni – wo
łanie i płacz dzieci. Coraz cichsze. Tak, za każ
dym razem, kiedy rozlegał się strzał, wołania
były cichsze, bo ich już ubywało. Aż wreszcie
umilkły. Po ponad 50 latach Ulmom przy
znano medal „Sprawiedliwy wśród Naro
dów Świata”, w Markowej powstało
Muzeum Polaków Ratujących Żydów im.
Rodziny Ulmów. Od 2003 r. trwa proces be
atyfikacyjny rodziny Ulmów. Niech pozo
staną we wdzięcznej pamięci dla przyszłych
pokoleń symbolem martyrologii Polaków
niosących w czasie II wojny pomoc żydow
skim współmieszkańcom.
Św. Maksymilian Maria Kolbe (1894
1941) Rajmund Kolbe, urodzony w rodzinie
tkaczy w Zduńskiej Woli, w 1907r. wstąpił
do seminarium franciszkanów konwentual
nych we Lwowie, przyjmując imię Maksy
milian, a później także Maria. Studiował
filozofię na Uniwersytecie Gregorianum,
a także teologię w Kolegium św. Bonawen
tury, uzyskując dwa doktoraty. W Rzymie
został współzałożycielem międzynarodo
wego bractwa „Milicja Niepokalanej”.
W 1918 r. otrzymał święcenia kapłańskie.
Pozostając pod wpływem duchowości ma
ryjnej postanowił poświęcić się głoszeniu
chwały Maryi – zjednoczonej z Duchem
Świętym „Niepokalanej Wszechpośred
niczki”, której oddał się całkowicie, w duchu
niewolnictwa maryjnego. Służył temu m. in.
„Rycerz Niepokalanej”, miesięcznik religij
nospołeczny wydawany od 1922 r. W 1927
r. Maksymilian rozpoczął wraz z bratem Al
fonsem tworzyć ośrodek medialny zakonu
w majątku Teresin, podarowanym przez
księcia Jana M. Druckiego Lubeckiego. Na
terenie powstającego osiedla, zw. Grodem
Maryi, powstawały: zespół klasztorny, semi
narium niższe, drukarnia, oficyna wydawni
cza, dalekopis, dom noclegowy, lecznica,
elektrownia i t.p. Działalność wydawnicza,
oprócz „Rycerza Niepokalanej” w nakł. ok.
1 mln w końcu lat 30., obejmowała pisma dla

młodzieży i dzieci („Rycerzyk Niepokala
nej” i „Mały Rycerz Niepokalanej”), broszu
ry, modlitewniki, katechizmy, kalendarze,
cieszące wielką poczytnością. W latach 1930
– 1936, o. Maksymilian został skierowany
do pracy misjonarskiej na Daleki Wschód;
w Japonii utworzył stałą misję franciszkań
ską, rozpoznawał możliwości utworzenia
podobnej w Indiach. Po powrocie do Kraju
zainicjował poświęcenie się całego zakonu
Niepokalanej. Usilnie pracował nad rozwo
jem Niepokalanowa (wcześniej Grodu Ma
ryi); w 1939 r. klasztor liczył 600 braci
(największy na świecie katolicki dom zakon
ny), uruchomił pierwszą w Polsce rozgłośnię
radiową, przygotowywał produkcję filmów
religijnych, planował zbudować lotnisko,
kładł fundamenty pod budowę kościoła. Dla
ofiar agresji niemieckiej we wrześniu 1939
r. zorganizował przytułek i szpital. Akcję do
broczynną kontynuował po zwolnieniu
z pierwszego aresztowania w grudniu 1939
r.; w Niepokalanowie udzielano pomocy
rannym, uchodźcom, deportowanym – tak
że wysiedlanym Żydom i volksdeutschom.
Mleczarnia, warsztaty mechaniczne, tajne
nauczanie miały uczynić bardziej znośnymi
warunki narzucone przez okupanta. W 1941
r., 17 lutego ponownie aresztowano o. Kol
bego, uwięziono na Pawiaku, a 2 czerwca
wysłano do niemieckiego obozu koncentra
cyjnego Auschwitz I, gdzie otrzymał
nr 16 670. Pomagał jako kapłan, brat, przy
jaciel każdego więźnia, dzieląc się głodową
racją żywności, pocieszał, ratował przed ule
ganiem złu: rozpaczy, nienawiści. 2 sierpnia
zgłosił się jako ochotnik na śmierć, by rato
wać innego więźnia – Fr. Gajowniczka, ojca
dwójki małych dzieci, wytypowanego
z dziewięciu innymi więźniami do przykład
nego ukarania śmiercią głodową za wcze
śniejszą ucieczkę więźniów z obozu. Ojciec
Kolbe zamknięty z pozostałymi skazanymi
w bunkrze głodowym przez 12 dni mężnie
znosił męczarnie, opiekując się do końca ko
nającymi. Umarł ostatni, dobity zastrzykiem
fenolu w serce. Zwłoki św. Męczennika zo
stały spalone w obozowym krematorium. Je
go ofiara zdumiała nawet załogę obozu; była
zaprzeczeniem niemieckiego ludobójstwa,
znakiem triumfu miłości nad nienawiścią.
Ojciec Maksymilian Kolbe został beatyfiko
wany w 1971 r., ogłoszony świętym przez
Jana Pawła II w październiku 1982 r. Kult
świętego Męczennika rozpowszechnił się
w różnych formach na całym świecie i jest
prawdopodobnie najbardziej znanym pol
skim świętym.
Stanisława Leszczyńska (18961974)”
mama dzieci i matek oświęcimskich” Położ
ną została w 1922 r. po ukończeniu Państwo
wej Szkoły Położniczej w Warszawie.
►
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Pod koniec życia wyznała: Lubiłam
i ceniłam swój zawód, ponieważ bardzo ko
chałam małe dzieci. …Pracowałam z modli
twą na ustach… Wszystkie groźne sytuacje
kończyły się zawsze szczęśliwie. W1943 r., za
pomoc udzielaną Żydom oraz osobom po
szukiwanym została aresztowana z córką
przez gestapo i wywieziona do obozu kon
centracyjnego Auschwitz Birkenau, gdzie
otrzymała numer 41335 i została obozową
położną. Dotąd dzieci urodzone w obozie –
zgodnie z obowiązującym „prawem” – by
ły zaraz po urodzeniu mordowane przez uto
pienie. Nowej położnej również rozkazano
uśmiercać każde nowo narodzone dziecko.
S. Leszczyńska kategorycznie się sprzeciwi
ła, oświadczając: Nie, nigdy! Nie wolno za
bijać dzieci. Obozowemu lekarzowi SS
Mengele, który ostrzegał przed karą śmierci
za sam widok pieluszki, przypomniała
o obowiązku wierności życiu zawartym
w złożonej przysiędze lekarza. I tak mimo
świadomości grożących konsekwencji, mi
mo obozowych warunków: głodu, brudu,
braku wody, podstawowych lekarstw, opa
trunków, narzędzi medycznych, chorób,
przy pomocy St. Leszczyńskiej szczęśliwie
urodziło się 3000 dzieci, które miała rozkaz
mordować. Dla współwięźniarek była kimś
b. ważnym i bliskim, człowiekiem pełnym
miłości; nazywano ją „mamą”, „aniołem do
broci”: Przy „Mamie” przestawało się być
zaszczutym zwierzęciem, stawało się znów
człowiekiem (…) „Mama” była bez granic
dobra. Inna współwięźniarka wspomina: Jej
dobroć udzielała się innym. Tworzyła się nić
życzliwości(…) Ona mała, krucha więźniar
ka bogactwem swej wiary i prawdziwie
chrześcijańskiej miłości ujarzmiała bestię
w ludziach, także w twórcach obozowego
piekła. Swoje obozowe przeżycia opisała
w 1957 r. w dokumencie „Raport położnej
z Oświęcimia”, będącym równocześnie mo
ralnym protestem przeciwko wprowadzonej
rok wcześniej ustawie legalizującej tzw.
aborcję – zabijanie dzieci nienarodzonych.
Jej postać w obozowym pasiaku, z niemow
lęciem na ręku została uwieczniona na Kie
lichu Życia i Przemiany Narodu – wotum
polskich kobiet, złożonym w 1982 r. jako
dziękczynienie za 600 lat obecności Matki
Bożej na Jasnej Górze. W 1992 r. rozpoczął
się proces beatyfikacyjny bohaterskiej po
łożnej.
Ks. kard. Stefan Wyszyński (1901
1981); od 1948 r. Prymas Polski, który pod
czas audiencji u Piusa XII 9 kwietnia 1951 r.,
w odpowiedzi na przedstawioną Papieżowi
aktualną sytuację w Polsce, usłyszał proro
cze słowa: „Polonia fara da se” (Polska da so
bie radę sama). Czy Polska dała sobie radę,
czy dałaby sobie radę bez Prymasa Tysiąc
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lecia? „Wszystko postawiłem na Maryję”,
także bezgraniczną, radykalną ufność w Bo
żą Opatrzność, niewyobrażalną miłość, któ
ra ogarniał cały Kościół i wspólnotę
narodową („Kocham Ojczyznę bardziej niż
własne serce …”) i postawę pokornej służeb
ności Bogu i ludziom. To fundament Jego
mocarnego ducha; nie mógł zawieść, gdy
walec totalitarnej ideologii niszczycielsko
równał ojczystą glebę. Gdy władze komu
nistycznej Polski nasiliły ataki na Kościół ka
tolicki, gdy likwidowano systematycznie
katolickie organizacje i stowarzyszenia, do
my zakonne, niższe seminaria duchowne,
placówki oświatowe mające jakikolwiek
związek z Kościołem, pisma katolickie, „Ca
ritas”, religię w szkołach państwowych, gdy
zabierano majątki kościelne, więziono księ
ży i bp.Cz. Kaczmarka, gdy nasila się inge
rencja Rządu w obszar jurysdykcji kościelnej
 a wszystko to działo się wbrew postanowie
niom Porozumienia Rządu z Kościołem za
wartego w 1950 r.  wówczas biskupi polscy
na historycznej Konferencji 8 maja 1953 r.
ustalili tekst memoriału do Rządu ze słyn
nym na cały świat: „non possumus”. Aresz
towany 25 września 1953 r. mężnie
i pracowicie znosił swoje trzyletnie odosob
nienie; w Komańczy powstał program przy
gotowania Narodu do obchodów Tysiąclecia
Chrztu, 16 maja 1956 r. Prymas zredagował
tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu, a póź
niej program Wielkiej Nowenny Tysiącle
cia, którego realizację wraz z Sacrum
Poloniae Millennium podjął – wśród Pola
ków w Kraju i za granicą – niemal natych
miast po uwolnieniu. Trudności nie ustawały;
władze komunistyczne były dalekie od linii
pokojowej wobec Kościoła. Ratunku szukał
jak dotąd, jak zawsze – u Matki; 1960 r. Pry
mas rozpoczął realizację idei całkowitego
oddania narodu Matce Bożej w niewolę mi
łości za wolność Kościoła w świecie i w Oj
czyźnie. Był aktywnym uczestnikiem
Soboru Watykańskiego II (196265) i był au
torem wniosku o ogłoszenie Maryi Matką
Kościoła. Pracowity, bogaty w wydarzenia
rok Aktu Milenijnego – 1966 stał się też cza
sem radości, satysfakcji z owoców przyjętej
taktyki w starciu z komunizmem, rok zwy
cięstwa wiary. Następne długie lata posługi
to czas złożonych, wielowątkowych zmagań
nieugiętego Prymasa o prawa Kościoła,
o tożsamość Narodu, o prawa człowieka,
o ochronę życia dzieci poczętych, o ład spo
łeczny i moralny w Polsce. Wielokrotnie Je
go ofiarna miłość do Ojczyzny i mądrość
obywatelska znajdowały potwierdzenie
w słowach – ostrzeżeniu: „aby nie ulec po
kusie „zbawiania świata” kosztem własnej
Ojczyzny” (1978 r.) Był też ten szczególny
dzień – 16 października 1978 r., gdy na Sto

licę Piotrową wybrano Polaka, wiernego
współpracownika – kard. Karola Wojtyłę,
dziś św. Jana Pawła II, który rozpoczynając
swój pontyfikat wyznał: Czcigodny i umiło
wany Księże Prymasie! Pozwól, że powiem
po prostu co myślę: Nie byłoby na Stolicy Pio
trowej tego Papieża – Polaka (…), gdyby nie
było Twojej wiary nie cofającej się przed wię
zieniem i cierpieniem.
Ksiądz Prymas w sposób doskonały łą
czył ducha służby, do jakiej został powołany,
z darem sprawowania władzy jako prymas
Kościoła w Polsce. Był prawdziwym ojcem
duchowym Narodu, odważnie i konse
kwentnie stawał w obronie wiary, będącej dla
Polaków gwarantem wolności i suwerenno
ści – tej wiary, która „wszczepiona w życie
narodu przez Kościół, budziła ambicje, iż nie
można poddać się niszczycielskiemu dzia
łaniu nienawiści (…), a także wiary w to, że
„dla narodu najważniejszą siłą i bastionem
jest rodzina”.
Zostawił nam bogaty i niełatwy testa
ment: Musicie mieć w sobie coś z orłów! (…)
Pamiętajcie – orły to wolne ptaki, bo szybu
ją wysoko. (…)
Naród polski ma prawo szczycić się
ogromną rzeszą gigantów ducha; można
mnożyć nazwiska osób duchownych, misjo
narzy, nauczycieli, twórców kultury, boha
terów sprawy narodowej. Zdają się wołać do
nas męstwem, potęgą swego ducha, szla
chetnością czynów, wielkością dokonań,
zdolnością do ofiar: nie wstydź się, nie po
gardzaj, szanuj, kochaj, wspomagaj, pomna
żaj zastane dobro; codziennie powtarzaj za
Świętym Synem tej Ziemi: „z niej się wyła
niam … gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć
ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak go po
mnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą
wypełnia.”(K. Wojtyła).
Kontynuacja tematu w następnym numerze.
Krystyna Wojda

Stanisław Kierbedź

Emilii, matce mojej
Nad Twoją białą mogiłą
białe kwitną życia kwiaty
O ileż lat to już było
bez Ciebie duchu skrzydlaty...
Nad Twoją białą mogiłą,
od lat tylu już zamkniętą,
spokój krąży z dziwną siłą,
z siłą, jak śmierć niepojętą...
Nad Twoją białą mogiłą
cisza jasna promienieje,
jakby w górę coś wznosiło,
jakby krzepiło nadzieję...
Nad Twoją białą mogiłą
klęknąłem ze swoim smutkiem
o, jak to dawno już było
jak się dziś zdaje malutkiem...
Nad Twoją białą mogiłą
o Matko zgasłe kochanie
me usta szeptały bezsiłą:
Daj wieczne odpoczywanie...
Matkę straciłem jeszcze przed pierwszą
Komunią św. w wieku 9 lat i dlatego
mniej ją pamiętam i mniej jestem świa
dom jej wkładu w moje wychowanie reli
gijne, a z pewnością był on duży.

weł II. Był pierwszym od 455 lat Papieżem
spoza Włoch. A jak się zaczęła jego historia?
Wojtyłowie dowiedzieli się o poczęciu
nowego życia, gdy Emilia miała 36 lat.
Trzynastoletni Edmund był ich jedynym

powinna dokonać aborcji. Emilia pragnęła
urodzić to dziecko, ale przecież jedno już
miała i była za nie odpowiedzialna. A jeśli
przy porodzie umrze i ona, i dziecko? Kto
zastąpi matkę Edmundowi? Sama w jego
wieku straciła mamę. Wiedziała, jak
trudno jest żyć półsierocie. Dylemat
rozdzierający serce Wojtyłowie za
wierzyli Bogu – dawcy życia. Zmiana
lekarza pozwoliła podjąć walkę na no
wo. Wiek, stan zdrowia i dotychczasowe
doświadczenia nie napawały optymi
zmem. Śmierć rodzeństwa, matki, a w koń
cu własnego dziecka mogłaby złamać
niejednego. Gdzie szukać pomocy wśród
takich doświadczeń? To jest czas, by po
zwolić działać Bogu i wzrastać w wierze.
Kiedy nadszedł czas porodu w kościele
śpiewano litanię loretańską. Był piękny,
majowy dzień 18 maja 1920 roku. Trudno
nie dostrzec w tej sytuacji Szczególnej
Obecności. Emilia Wojtyła urodziła chłop
ca. Zdrowego, silnego chłopca. Chłopiec
ten również będzie kroczył przez niejedną
mroczną dolinę w swym życiu, ale będzie
zmierzał w kierunku Światła. Nieraz pod
prąd. Prowadząc innych, prowadząc Ko
ściół i wskazując kierunek światu.
Jeśli chcesz znaleźć źródło, / musisz iść do
góry, pod prąd. / Przedzieraj się, szukaj, nie
ustępuj, / wiesz, że ono musi tu gdzieś być
— / Gdzie jesteś, źródło?... Gdzie jesteś,
źródło?!
JAN PAWEŁ II, Tryptyk Rzymski (Medyta
cje)
Opracowała Dorota Zgódka

Matki swoich synów
synowie swoich matek

(Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, Kraków 1996, s. 22)

R

ok 2018 jest szczególnie bogaty je
śli chodzi o ważne rocznice. Stule
cie odzyskania niepodległości zbiega się
ze wspomnieniami dotyczącymi życia Ka
rola Wojtyły – świętego Jana Pawła II. 60
lat temu, dokładnie 4 lipca 1958 roku, pa
pież Pius XII nominował Wojtyłę na bi
skupa pomocniczego archidiecezji
krakowskiej. Zaś przed czterdziestu laty,
16 października 1978 roku, metropolita
krakowski ks. kard. Karol Wojtyła został
wybrany na Papieża. Przybrał imię Jan Pa
Matka Boża: „KOCHAM WSZYST
KICH różnice nie mają znaczenia”!
Maria Esperanza już w dzieciństwie miała
widzenia Matki Bożej. Podczas jednych z nich
dziewczynka otrzymała opis miejsca w któ
rych w przyszłości będą miały miejsca widze
nia. Esperanza rozważała życie zakonne
jednak otrzymała powołanie do życia rodzin
nego. Wraz z mężem, aż 27 lat szukali miejsca
opisanego w objawieniu. Dzięki ich skutecz
ności w 1976 r. miały miejsce objawienia
MATKI BOŻEJ w Betanii w Wenezueli.
Miejsce to była: piękna grota, wodospad i sta
ry dom, całość pełna spokoju i dobra.
Piękna Maryja objawiała się tam i dawała
nową nadzieję: „Moja córeczko. Powiedz mo
im dzieciom ze wszystkich ras, wszystkich na
rodów, wszystkich religii, że ich kocham. Dla
mnie różnice nie mają znaczenia – wszystkie
moje dzieci są takie same. Nie ma biednych
i bogatych, nie ma brzydkich i pięknych, czar
nych i białych. Przychodzę zebrać je wszyst
kie, by pomóc im wspiąć się na wysoką górę

żyjącym dzieckiem, gdyż Olga zmarła trzy
lata wcześniej, zaraz po narodzeniu. Nowe
życie, nowa nadzieja… Beztroska radość
trwała jednak krótko. Ciąża została ocenio
na przez lekarza jako zagrożona i zagraża
jąca życiu matki. Aby ocalić własne życie,

Przychodzę pojednać moje dzieci
Syjon....aby mogły osiągnąć zbawienie.”
Matka Boża mówi także, żeby każdy co
dziennie niósł swój krzyż, to jest nasze zadanie,
na nim mamy się skupić, każdego nowego
i następnego dnia jak najlepiej możemy. Zwal
czanie trudów codziennych jest bardzo ważne,
są one nam dane przez samego Boga i mają
ogromną wartość.
„Musicie czuć w swych sercach głód Boga,
głód jego darów i głód jego Matki, która nie
przestaje dawać się codziennie w każdej części
świata, by ludzie mogli być zbawieni.”
Matka Boża nawołuje do pojednania…
„Przychodzę pojednać moje dzieci, szukać ich,
obdarzyć je wiarą....Żądze, pragnienie władzy
i materialne bogactwo uczyniły je zimnymi
obojętnymi, egoistycznymi...Piekło, jakie rodzi
się wśród ludzi, musi być zniszczone przez do
broć, miłość i prawdę Serca tej Matki. Musi
pojawić się przebaczenie, bo zbawić może tyl

ko miłość...Tylko w ten sposób można uniknąć
zniszczenia.” „Wybiła godzina jedenasta –
ludzkość nadużywa łaski i idzie ku zatraceniu.
Jeśli nie zmieni się i nie poprawi zginie od
ognia i wojny”.
Ojciec Pio powiedział, że Maria Esperanza
będzie pociechą po jego śmierci. Maria Espe
ranza bardzo kochała Papieża Jana Pawła II,
zabiegała o modlitwę za niego i złożyła osobi
stą ofiarę w celu przedłużenia jego życia.
Dzień przed zamachem na Jana Pawła II prze
widziała zamach i bardzo cierpiała z tego po
wodu, po zamachu odczuwała silny ból
brzucha. W późniejszym czasie cierpiała na
chorobę Parkinsona, kiedy bardziej odczuwała
dolegliwości Papież czuł się lepiej . Osiem
miesięcy po jej śmierci zmarł.
Objawienia uznano w 1987 roku.
Agnieszka Raczyńska
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KRÓLOWA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
GIETRZWAŁD
„Nigdym Ja ciebie ludu nie rzuciła
Nigdym ci Mego nie odjęła lica
Jam po dawnemu moc twoja i siła
Bogurodzica”
Takie słowa M. Konopnickiej wid
nieją na frontonie gotyckiej Bazyliki
Mniejszej w Gietrzwałdzie i trafnie
odzwierciedlają specyfikę tego miej
sca. To miejsce jest szczególnie wy
brane przez Królową Różańca
Świętego, która ukazywała się pol
skim dzieciom w 1877 r. aż 160 razy
przez 80 dni, od 27 czerwca do 16
września.
Na Warmii, gdzie znajduje się Gie
trzwałd, w tym czasie nasilono prze
śladowania. Wierzący umierali bez
sakramentów, kapłani cierpieli w wię
zieniach. Żelazny Bismarck rozpra
wiał się z polskością i religijnością.
W obronie uciskanych stanęła Królo
wa, a wskazany oręż różaniec okazał
się skuteczną bronią.
27 czerwca 1877 r. wieczorem,
trzynastoletnia Justyna Szafrańska
zdała egzamin z katechizmu przed
I Komunią Świętą i z mamą wracała
do domu. Gdy usłyszały bicie dzwonu
o godzinie 21:00 zmówiły Anioł Pań
ski, następnie Justyna powiedziała, że
widzi jasną postać. Nadszedł pro
boszcz i wprowadził je do ogrodu. Ju
stynka wskazała klon i powiedziała, że
tam siedzi na złotym krześle, wysa
dzonym perłami jakaś piękna pani.
Zobaczyła następnie zstępujące z nie
ba dzieciątko w białej sukience, ze zło
tymi skrzydełkami i wiankiem na
głowie. Zjawisko uniosło się do nieba.
Wzruszony proboszcz powiedział
do Justyny: „nie bój się, przyjdź jutro
o tym czasie i odmawiaj różaniec”.
Następnego dnia Justynka przyszła
z rówieśnicami i odmawiały głośno
różaniec. Według relacji Justyny:
„Wtedy drzewo rozjaśniło się dziw
nym blaskiem i pojawiła się jaśniejąca
8

obręcz. Zobaczyła wspaniałe krzesło.
Później zstąpiła z nieba z dwoma anio
łami Piękna Pani, która usiadła na
krześle. Aniołowie stanęli po obu stro
nach. Pani była niezrównanej piękno
ści, lat około 16, otoczona wielką
jasnością. Na ramiona spływały długie
gęste włosy. Miała łagodnie błyszczą
ce niebieskie oczy, policzki złotoróżo
we. Biała szata spływała do stóp.
Widać było tylko prawą stopę. Jej dło
nie spoczywały na kolanach. Nieco
później dwaj aniołowie znieśli z nieba
dzieciątko ubrane w białą szatę. W le
wej ręce trzymało błyszczącą kulę
z krzyżem. Aniołowie posadzili dzie
cię na lewym kolanie Pani i ulecieli do
nieba. Dwaj inni przynieśli wielką ko
ronę z szerokich obrączek i umieścili
nad głową Pani, wznosząc się po jej
obu stronach. Przybył jeszcze jeden
anioł z berłem zakończonym złotym
kwiatem, które umieścił nad koroną.
Ponad trzema aniołami ukazał się
krzyż na tle jaśniejących obłoków.
Kiedy skończono odmawianie piętna
stu tajemnic różańca, zjawisko uniosło
się w górę i znikło”.
Ksiądz proboszcz polecił Justynie,
aby zapytała pani „czego od niej żąda”.
Pani odpowiedziała po polsku: „Chcę,
żebyście codziennie odmawiały Róża
niec”. Następnego dnia powiedziała:
„Jam jest Najświętsza Maryja Panna,
Niepokalanie Poczęta”. Na prośbę:
„Co chorzy mają robić, aby odzyskać
zdrowie?” Pani wyraziła życzenie:
„Życzę sobie, aby odmawiali Róża
niec”.
6 lipca Pani powiedziała: „Ma tu
być wystawiona murowana Męka Bo
ża, kapliczka, i w niej umieszczona fi
gura Niepokalanego Poczęcia. Potem

można u stóp figury kłaść płótno dla
uleczenia chorych. Gdy je nosić i mo
dlić się będą, zostaną uzdrowieni”.
Maryja, odpowiadając na liczne
prośby, zalecała modlitwę różańcową,
częste uczestniczenie we Mszy Świę
tej i uczciwe życie.
8 września w Gietrzwałdzie około
50 tysięcy pielgrzymów z trzech zabo
rów w ojczystym języku odmawiało
różaniec i śpiewało pieśni. Maryja po
błogosławiła wszystkich i źródełko
znajdujące się 300 metrów od kościo
ła. Z wielu ust wyrwał się okrzyk:
„Matko Boża, módl się za nami”. Ma
ryja powiedziała: „Nie smućcie się, bo
zawsze będę z wami”.
Prymas Polski, kardynał Stefan
Wyszyński specjalnym dekretem
udzielił „nihil obstat” dnia 11 września
1977 r. w sprawie „Potwierdzenia stu
letniego kultu Matki Bożej w Gietrz
wałdzie i wiary godności Objawień
stojących u jego podstaw”.
Zapytajmy samych siebie, czy je
steśmy przy naszej Królowej, jak śpie
wamy w Apelu? Czy już jestem
w szeregach Krucjaty Różańcowej za
Ojczyznę, by z Maryją Królową Pol
ski modlić się chociaż jednym dzie
siątkiem Różańca o Polskę wierną
Bogu, krzyżowi i Ewangelii, o wypeł
nienie jasnogórskich ślubów narodu?
Joanna Raczyńska
(Apostolat Modlitwy)

P

atriotyzm najczęściej utożsamiany
bywa z walką o niepodległość, z bo
haterskimi czynami.Aprzecież patriotyzm
to miłość do ojczyzny, do własnego naro
du. Postawa patriotyczna to także szacunek
do historii, korzeni, tradycji i symboli naro
dowych. Patriotyzm wyraża się w przywią
zaniu do ojczyzny i w trosce o nią, składa
się na taką postawę wiele elementów ukształ
towanych poprzez wieki, takich jak: pań
stwowość, ziemia, język, kultura, naród,
a także poszczególne regiony danego kra
ju z ich specyfiką (myślę tu o poczuciu pa
triotyzmu lokalnego i regionalnego, które
jest nie mniej ważne niż patriotyzm ogól
nokrajowy).

Język a patriotyzm

Mowa jest to proces językowego poro
zumiewania się za pomocą słów, które po
zastosowaniu reguł tworzą komunikaty.
Nadawca przekazuje informację, a odbior
ca ją odbiera. Używanie języka do komu
nikacji jest tym, co (nie licząc duszy
nieśmiertelnej) odróżnia nas ludzi od zwie
rząt, stawia wobec Boga. Język jest rzeczy
wistością podstawową określającą życie
duchowe człowieka i całego człowieka oraz
otaczający go świat. W mowie zapisanej,
ale także przekazywanej ustnie zawarta jest
mądrość zbiorowa, trzeba ją jednak odkryć,
wyjaśnić, jest to wysiłek twórczy, którym
można zajmować się bez końca. Język na
rodowy jest pierwotnym środowiskiem jed
nostki i umożliwia jej duchowe istnienie,
daje też możliwość stworzenia wspólnoty,
pozwala pogłębić tożsamość narodu i re
alizować jedność.
Na ten temat tak wypowiedział się so
cjolog J. Szczepański, badacz analizujący
podstawowe zbiorowości i procesy spo
łeczne: „Przynależność do narodu, który
daje jednostce język, związek z ziemią oj
czystą, miejsce w dziejach i miejsce w łań
cuchu pokoleń, jest bardzo ważnym lub
wręcz najważniejszym czynnikiem spo
łecznego samookreślenia się jednostki. Przy
należność do narodu jest więc ważniejsza
od przynależności do innych wielkich
grup” (J. Szczepański, Elementarne poję
cia socjologii).
Papież Jan Paweł II natomiast w utwo
rze Myśląc Ojczyzna, napisał: "Ojczyzna:
wyzwanie tej ziemi rzucone przodkom
i nam, by stanowić o wspólnym dobru i /
mową własną jak sztandar wyśpiewać dzie
je. / Śpiew dziejów spełniają czyny zbudo

Myśląc Ojczyzna
Dla nas po Bogu największa miłość – to Polska! Musimy po Bogu dochować
wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej.
Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu
więc, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym, nasza
miłość należy się przede wszystkim naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze,
z której wyrastamy na polskiej ziemi. I chociażby obwieszczono na transparentach
najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów i narodów, nie będziemy
temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem,
dziejami, kulturą i mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem
naszych praojców. Stąd istnieje obowiązek obrony kultury rodzimej.
(Kardynał Stefan Wyszyński, Kraków, 12.05.1974 r.)

wane na opokach woli. Dojrzałością
samostanowienia osądzamy młodość na
szą, czasy rozbicia i złoty wiek – / Osądziła
złotą wolność niewola. / Nosili w sobie ów
wyrok bohaterowie stuleci: w wyzwanie
ziemi wchodzili jak w ciemną noc, wołając
„wolność jest droższa niż życie!. / Osądzi
liśmy wolność naszą sprawiedliwiej niż in
ni (podnosiła swój głos tajemnica dziejów):
na ołtarzu samostanowienia płonęły ofiary
pokoleń – przejmujące wołanie wolności
silniejszej niż śmierć".
Literatura polska była dla odzyskania
przez Polskę niepodległości równie ważna
jak działania mężów stanu. Kultura polska
literacka jest przebogata. Mieliśmy wielu
genialnych autorów, którym na sercu leża
ła sprawa wolnej Polski. I to, jeśli chodzi
o czas zaborów, ale i przed rozbiorami mo
żemy pochwalić się dziełami o wydźwię
ku patriotycznym, np. Jan Kochanowski
w wierszu Kto mi dał skrzydła, kto mię
odział pióry przywołuje dzieje Polski: „[…]
Tuż zAleksandrem Zygmunt, za którego /
Polska zakwitła, a po długim boju / Wytchła
w pokoju. / Szlachetne dusze, które swej
dzielności / Macie zapłatę niebieskie rado
ści, / Życzcie ojczyźnie, aby wam rodziła /
Podobnych siła!”

Lekcja patriotyzmu

Warto tu przytoczyć też pierwszy wiersz
patriotyczny z czasu rozbiorów, znany ja
ko hymn Szkoły Rycerskiej, opublikowa
ny w 1774 r. w czasopiśmie „Zabawy
Przyjemne i Pożyteczne” (przy okazji mo
żemy zobaczyć, jak bardzo zmieniło się
znaczenie słowa „zabawa”, które wtedy
określało m.in. pracę, zajęcie), napisany
przez bpa Ignacego Krasickiego Hymn do
miłości ojczyzny: „Święta miłości kochanej
ojczyzny. / Czują cię tylko umysły poczci
we! / Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, /

Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. / Kształ
cisz kalectwo przez chwalebne blizny, /
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdzi
we, / Byle cię można wspomóc, byle wspie
rać, / Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać”.
W tak krótkiej formie zawarł autor wspa
niałą lekcję patriotyzmu. Na takich utwo
rach dzieci tamtego czasu i wieków
następnych były wychowywane. Nie dzi
wi zatem, że ojczyznę kochali zaraz po Bo
gu i byli dla niej gotowi na wszystko. Uważa
się, że od Krasickiego wzięła początek liry
ka patriotyczna czasów niewoli. Jego po
ezja miała wpływ na proces kształtowania
się heroizmu narodowego. Hymn do miło
ści ojczyzny był źródłem licznych inspira
cji i aluzji wykorzystanych przez innych
autorów. Jego treść do dziś jest aktualna.
Pragnę jeszcze przypomnieć kilku (być
może) mniej znanych autorów i ich utwo
ry, którzy byli przejęci do głębi niewolą oj
czyzny itęsknilizanią,czekalinajejoswobodzenie
i możliwość powrotu do domu ojców, a ich dzie
ła wychowywały naród i uczyły miłości ojczyzny.
5 grudnia 1857 r. w Berdyczowie został
ochrzczony Konrad Korzeniowski. Z tej oka
zji jego ojciecApollo Korzeniowski napi
sał wiersz dedykowany nowo
ochrzczonemu: Synowi urodzonemu w 85
roku niewoli moskiewskiej piosenka w dzień
chrztu św., w którym znalazły się m.in. ta
kie fragmenty: „Luli, synu mój, dziecino! /
Dziecię–synu, powiedz sobie: / żeś bez zie
mi, bez miłości, / bez ojczyzny, bez ludzko
ści, / póki P o l s k a–M a t k a w grobie. / Bo
R o d z i c ą twą jedyną / ta zabita. Ona wia
rą, / Ona palmą, choć ofiarą. / [...] / I zbawie
nia bez Niej nie ma! / Gdy czas przyjdzie,
dni upłyną, / ty z tą myślą rośnij w dziel
ność; / daj Jej – sobie: nieśmiertelność”.
Wyobraźmy sobie dzisiaj takie zalece
nia dla niemowlęcia. Ten utwór wskazuje
na fakt, że nasi rodacy żyli dla Polski,
►
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► oddychali Polską i nic nie miało więk
szego znaczenia niż wolna ojczyzna, nawet
wyczekany, ukochany syn. Życie Apolla
Korzeniowskiego, polskiego pisarza, po
ety i autora dramatów, ale także i działacza
niepodległościowego, uwięzionego i ska
zanego przez Rosjan na zesłanie, poświę
cone było ukochanej ojczyźnie. Wszystko,
co robił, z myślą o wolnej Polsce czynił.

Pieśń niepodległa
Pisząc o znaczeniu języka i literatury dla
utrzymania tożsamości narodowej, nie spo
sób nie wspomnieć o polskiej pieśni nie
podległej, która podtrzymywała ducha
Polaków. Pierwsze pieśni sławiące bohate
rów i zagrzewające serca rodaków do ma
rzeń o niepodległości powstały jeszcze
w czasie, gdy na tronie polskim zasiadał
ostatni król, a caryca Katarzyna rządziła się
w osłabionym już kraju. Powstała konfede
racja barska, by uwolnić ojczyznę od obcych
wpływów i zdetronizować uzależnionego
od carycy króla. Zawiązało się wtedy w Ba
rze Bractwo Kawalerów Krzyża Świętego,
które obok niepodległości postawiło sobie
za cel: „bronić wiary krwią i życiem”. Pieśń
konfederacka (17681772), którą wtedy
śpiewano, ma charakter na wskroś religij
ny. Mówi o wolności ojczyzny za przyczy
ną i pod tarczą Maryi: „Stawam na placu
z Boga ordynansu, / Rangę porzucam dla
nieba wakansu, / Dla wolności ginę, / Wia
ry swej nie minę, / Ten jest mój azard. […]
Boć nie nowina, Maryi puklerzem / Zasta
wiać Polskę, wojować z rycerzem / Przy
bywa w osobie, / Sukurs dawać Tobie, / Miła
Ojczyzno!”.
Być może znał tę pieśń J. Słowacki, któ
ry w dramacie Ksiądz Marek zamieścił Pieśń
konfederatów barskich, a taki ma ona po
czątek: „Nigdy z królami nie bęǳiem
w aliansach, / Nigdy przed mocą nie ugnie
my szyi, / Bo u Chrystusa my na ordynan
sach, / Słuǳy Maryi”. Dla tytułowego
bohatera utworu Księdza Marka autor wy
korzystał postać karmelity Marka Jandoło
wicza; kaznodziei konfederacji. Był on
niezwykle popularny w Barze, a jego cha
ryzma wpłynęła na religijnomistyczny cha
rakter ruchu barskiego.
O miłości do ojczyzny pisał Kazimierz
Adam Lubecki w wydanym w 1907 r. to
miku Sonety polskie w wierszu Polsce przy
szłej: „Któż wie, jaka w gorących metalu
chaosach / Nowa postać Ojczyzny żywej
się wytworzy? / Któż śmie coś prorokować
o Jej przyszłych [losach? / Lecz kocham Ją!
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I duch mój przed Nią się położy, / Miłując
Ją najwięcej po Ojcu w Niebiosach! / Ko
cham Cię już, upragnień tajemnicza Zo
rzy!” Cały zaś tomik opiewa piękno
ojczyzny, wszystkich jej krain, zabytków,
ludzi zasłużonych i cierpiących dla niej aż
po ofiarę z krwi, doświadczyć możemy tak
że tęsknoty autora za ojczyzną i wdzięcz
ności Bogu, że pochodzi z tej ziemi,
Błogosławieństwo Bogu: Błogosławień
stwo wielkie Tobie, Stworzycielu, / Iżeś mi
za Ojczyznę dał Polskę w Swej łasce! /
Szczęsny pląsam w różanej na czole opa
sce / I upitym w rozkosznem duszy mej we
selu!”
Nasi przodkowie, chociaż przez ponad
100 lat żyli pod zaborami, umiłowali wol
ność i nic nie było im straszne, gdy o wol
ność walczyli, marzyli o wolnej ojczyźnie
i wychowywali młode kolejne pokolenia
w pragnieniu ujrzenia Polski wolną.

Rodzina kolebką polskości
Dla przetrwania wspólnoty narodowej
ważna jest rodzina, szczególnie zadanie ma
ona w przekazywaniu języka, zwyczajów,
narodowego dziedzictwa kulturalnego na
stępnym pokoleniom.
Przywołany wcześniej socjolog J. Szcze
pański podkreśla: „Dzieje wszystkich na
rodów, z polskim włącznie, pozbawionych
przez długi okres niepodległości politycz
nej, wskazują wyraźnie, że w utrzymaniu
ich bytu narodowego rodziny były czynni
kiem decydującym, przejmującym wiele
funkcji, które w narodach niepodległych
spełnia system szkolny, instytucje państwo
we itp.”
To właśnie w rodzinach młodzi Polacy
uczyli się wierszyka Władysława Bełzy Ka
techizm polskiego dziecka, którego incipit
brzmi: „Kto ty jesteś? / Polak mały. / Jaki
znak twój? / Orzeł biały”. To matki czytały,
a najczęściej recytowały z pamięci jego wier
sze: Modlitwa za Ojczyznę, O celu Polaka,
W podziemiach Wawelu, Ziemia rodzinna,
Legenda o garści ziemi polskiej i inne. Do
rota Piasecka w pracy pt. Władysław Bełza
pisze: „Bełza, mówiąc o «cnotach kardy
nalnych» (taki tytuł nosi jeden z wierszy za
mieszczonych w Katechizmie...) młodego
Polaka, przede wszystkim wyraża przeko
nanie, że «nasz kraj będzie wolny», żywi
nadzieję, iż stanie się to przy Boskiej pomo
cy, głosi też potrzebę miłości Boga, ludzi
i natury, zwłaszcza ziemi rodzinnej. W in
nych wierszach tego zbioru poeta nawołu
je do bezgranicznego oddania się sprawie

Ojczyzny, łącznie z ofiarą krwi (O celu Po
laka), zachęca do miłości do języka polskie
go, do poszanowania i czci dla polskich
tradycji narodowych (Polska mowa, Zie
mia rodzinna), przekonuje, żeby wierzyć,
że „Jeszcze Polska nie umarła, póki my ży
jemy”... (Do polskiego chłopięcia)”. Przy
kładem dla dzieci w poezji Władysława
Bełzy są postaci z przeszłości narodowej 
wielcy władcy Ojczyzny, wybitni wodzo
wie i twórcy kultury narodowej, a także po
staci z dziejów biblijnych”. Dzięki temu
jego wiersze uczą i wychowują. Warto jesz
cze dodać, że ten nauczyciel i wychowaw
ca dzieci i młodzieży z tradycji romantycznej
świadomie wziął „ideę kapłaństwa poezji”,
poruszał w swoich utworach tematy wznio
słe, poważne i piękne. W 1913 r. odbył się
pogrzeb Władysława Bełzy. Pisano wtedy
o nim: „poeta, «który uczył dzieci najlepiej
kochać Polskę», myśleć i czuć po polsku,
którego książki dla najmłodszych były za
wsze poszukiwane przez rodziców, nigdy
nie zostanie zapomniany”. Stało się jednak
inaczej. Bełza był poetą, a przy tym niezwy
kle czynnym człowiekiem, twórcą kilku
stowarzyszeń kulturalnych. W 1883 r. za
łożył wraz z Józefem Ignacym Kraszew
skim iAntonim Małeckim (uczony, erudyta,
mówiono o nim: legendarny strażnik pol
szczyzny: Gramatyka języka polskiego
większa, Lwów 1863) Macierz Polską,
pierwszą na ziemiach polskich organizację
szerzącą oświatę wśród społeczeństwa pol
skiego przez wydawanie i rozpowszech
nianie tanich wydawnictw. Do I wojny
światowej Macierz Polska opublikowała
półtora miliona egzemplarzy.
W tej części nie sposób nie wspomnieć
o wierszach dla dzieci Marii Konopnickiej,
która wydała m.in. tomik Śpiewnik histo
ryczny (pod pseudonimem Jan Sawa) z de
dykacją pt Ofiarowanie: „Dzieciom polskim,
zrodzonym w niewoli / Na okrytej żałobą
dziś ziemi, / Gdzie nie wolno zapłakać, gdy
boli, / Gdzie ojcowie są smutni i niemi,/Dzie
ciom polskim te pieśni podawa / Ku nadziei
dni lepszych —/ Jan Sawa”.

Walka o polskość

Nie można pominąć wielkiego grona
Polaków, którzy walczyli o polską mowę,
kulturę i ziemię, szczególnie po upadku po
wstania styczniowego, gdy nasiliła się ru
syfikacja i germanizacja w każdej dziedzinie
życia społecznego, także i w sprawach re
ligii. Celem tych działań było wynarodo
wienie Polaków. Walkę z nasiloną

rusyfikacją podjęli również przedstawicie
le środowisk twórczych i literackich. Czę
sto tworzyli „ku pokrzepieniu serc”. Taką
wymowę mają dzieła Henryka Sienkiewi
cza, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa,
Stanisława Wyspiańskiego, czy Jana Ma
tejki. Przywołać tu można przykłady litera
tury: H. Sienkiewicza Latarnik czy Trylogia,
Syzyfowe prace S. Żeromskiego, Rota M
Konopnickiej, Podobne zadanie stanęło też
przed emigracyjną twórczością, np. Pan Ta
deusz, Konrad Wallenrod czy Księgi naro
du polskiego i pielgrzymstwa polskiego
Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackie
go Kordian, Ksiądz Marek, których celem
było budzić ducha narodu z marazmu, nie
mocy do działania. Literatura polska okre
su późnego romantyzmu i pozytywizmu
kształtowała bowiem świadomość narodo
wą Polaków i ich przywiązanie do ziemi oj
czystej Innym sposobem oporu i sprzeciwu,
było głoszenie haseł tzw. pracy organicz
nej, czyli pracy u podstaw. Ideologię tę pro
klamowali głównie pozytywiści, którzy nie
wierząc w możliwość odzyskania przez
Polskę niepodległości na drodze walki
zbrojnej, lansowali koncepcje rozwoju i do
skonalenia oświaty czy pracy będącej sy
nonimem
służby
społecznej.
Reprezentantami tego kierunku byli: A.
Świętochowski, B. Prus, E. Orzeszkowa
i inni.
Ślady walki o tożsamość narodową znaj
dujemy w utworach, np. Wyspiańskiego:
Warszawianka, Wyzwolenie, Noc listopa
dowa: „Wieki i lata, co przyjdą, / żyć będą
ziaren tych treścią. / (…) / Pokoleniom osta
wię czyny, / po ojcach wielkich – wielkie
wskrzeszę syny – / kiedyś – będziecie wol
ni”, czy Wesele, S. Żeromskiego Syzyfowe
prace.

Ojczyzna

W 1905 roku gazeta paryska „Le Cour
rier Europeen” rozesłała ankietę pt. „Co my
ślę o Niemczech?” Odpowiadając, Henryk
Sienkiewicz stwierdził: „Należę do tych,
którzy głoszą, że idea ojczyzny powinna
zajmować pierwsze miejsce w duszy i ser
cu człowieka.(...).Ale jednocześnie pierw
szym obowiązkiem prawdziwego patrioty
jest czuwać nad tym, by idea jego Ojczy
zny nie tylko nie stanęła w przeciwieństwie
do szczęścia ludzkości, lecz by się stała jed
ną z jego podstaw. Tylko w tych warunkach
istnienie i rozwój Ojczyzny staną się spra
wą, na której całej ludzkości zależy. Inny
mi słowy, hasłem wszystkich patriotów

powinno być: przez Ojczyznę do ludzko
ści, nie zaś: dla Ojczyzny przeciw ludzkości”.
Słowo „ojczyzna” ma dużą pojemność
semantyczną, odsyła do wielu desygnatów.
Dla nas, Polaków, podstawowym nawią
zaniem jest rodzinny kraj i naród.Ale poję
cie ojczyzny obejmuje też inne obszary.
Człowiek, a właściwie dziecko poznaje ję
zyk (a tak naprawdę dojrzewa w nim) w ro
dzinnym domu i miejscowości swego
dzieciństwa. Bogatsze znaczenie mają po
jęcia kraj i naród, gdyż na poziomie narodu
dzieje się historia dłuższa niż trwanie naro
du i nieskończenie bogatsza w zdarzenia.
Mowa poznana w domu i w kręgu sąsia
dów okazuje się systemem komunikacyj
nym większej wspólnoty, najczęściej jest
językiem narodowym. Naród staje się czę
ścią ludzkości; kraj jest fragmentem świa
ta; państwo zaś współistnieje w większych
strukturach politycznych.
Za wolną Polskę walczyły, dla niej praco
wały i o nią się modliły pokolenia naszych
rodaków. Wiele religijnopatriotycznych ka
zań wygłosił, listów i wierszy napisał
bp Władysław Bandurski. W 500lecie
zwycięstwa pod Grunwaldem takie sło
wa m.in. wygłosił do zgromadzonych
w Krakowie:
Oto dziś stajem przed Twojem Polsko
obliczem, my rzesze biednych tułaczy, gnę
bionych, więzionych, wywłaszczanych, prze
śladowanych, deptanych, trutych okropnych
napojem zwątpienia, stajem słuchając Zyg
munta, budzimy się z letargicznego uśpie
nia, bo do nas Ty mówisz, bo do nas ty
wyciągasz ramiona, bo do nas ty dziś wo
łasz: Dzieci moje! My innego głosu dziś nie
słyszymy, innego hasła nie mamy; dziś jed
na myśl nas przejmuje: że jesteśmy dziećmi
Polski.
Polska? to hasło, co zebrało tysiące, to
hasło, które przywiodło dzieci z za oceanu,
dzieci szukające chleba na obcej ziemi, Pol
ska? to hasło, które przekradło się za kor
dony, sprowadziło rzesze z Kowna, Wilna,
Kijowa, Petersburga, Warszawy, Gniezna,
Poznania. My innego hasła nie mamy. Dla
tego zbiegły się tu tysiące ludu do wrót cha
ty Piastowej, dlatego te mnogie sztandary,
chorągwie i wieńce i rozbrzmiewają tony
muzyki i śpiewu. Z chat i z wiosek dalekich
zbiegli się tu wszyscy, aby zaznaczyć, że
dziećmi Polski jesteśmy. Mury Krakowa
rozszerzyły się, aby przyjąć dziatwę, z naj
dalszych stron Ojczyzny przybyłą. Oto sy
ny Polski, która trwożna i niespokojna czeka,
co ta rzesza uczyni, jaki to żar rozpali w ich

sercach, jaka to moc budzi się i podniesie
się tysiące dłoni ku powołaniu sprawiedli
wości.
Oto my zaznaczyć chcemy Europie, że
jesteśmy, żyjemy ? zaznaczyć to w obliczu
całego świata cywilizowanego. Z pod Grun
waldu idzie ku nam echo tryumfu[…]
W poemacie Karola Wojtyły Myśląc Oj
czyzna szczególnie wiele miejsca poświę
ca autor wolności, według jego celnej
formuły jest ona „darem i zmaganiem.
Aspekt daru wskazuje na tajemnicze jej źró
dła i wyjątkową wartość. Pojęcie „zmaga
nia” przypomina, że stale trzeba o nią
walczyć, zdobywać ją i troszczyć się o nią
w ciągłym wysiłku, nie można jej tylko po
siadać.
Gdy dzisiaj myślimy, dzięki czemu Pol
ska odzyskała niepodległość w roku 1918,
to musi nam przyjść odpowiedź, że wśród
wielu przyczyn była też fundamentalna ro
la języka polskiego – ojczyznypolszczy
zny, który został przechowany i rozwinięty
w czasie niewoli w rodzinach, przekazy
wany był dzieciom jak najcenniejszy skarb
przez rodziców, a także dzięki poetom, pi
sarzom, językoznawcom oraz dzięki tym
naszym rodakom, którzy raz za razem pod
rywali naród do walki z najeźdźcą, którzy
cierpieli w więzieniach, na zesłaniu, żeby
śmy dziś mogli mówić w ojczystym języ
ku i żyć w wolnym kraju.
Krystyna Kot

Obszar i granice Polski – po
pokoju z Rosyą!
Polska ma 386.619 km.kwadr. –
ludność 27 milionów 906 tysięcy.

ORYGINALNIE ZESTAWIŁ
DLA RZĄDU POLSKIEGO
PROF. UNIW. Dr. E. Romer.
(specjalny wyciąg dla „Ilustr.
Kuriera Codziennego”)
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DZIEŃ POKUTNY
W GIETRZWAŁDZIE

Dzień Pokutny w roku 100lecia od
zyskania przez Polskę niepodległości,
czy może nas tam zabraknąć? Zatem
wyruszyliśmy z Księdzem Cezarym na
autokarową pielgrzymkę do Gietrzwał
du, aby uczestniczyć w narodowej poku
cie. Gdy przybyliśmy na rozległe błonia,
na polowym ołtarzu powyżej źródełka,
królował obraz Gietrzwałdzkiej Pani,
a zebrani pielgrzymi odmawiali wspól
nie Różaniec. Metropolita Warmiński
ks. abp Józef Górzyński zaprosił do Gie
trzwałdu ludzi, którzy są spragnieni we
wnętrznej wolności i którzy w orędziu
gietrzwałdzkim widzą nadzieję na osobi
stą przemianę. „Ci najbardziej zagubieni
będą największą radością Maryi”  po
wiedział.
Rozpoczęła się Droga Krzyżowa, do
której piękne i wzruszające rozważania
przygotował Ojciec Stanisław Przepier
ski. Krzyż niosły poszczególne wspól
noty, a tysiące wiernych zebranych na
gietrzwałdzkich wzgórzach, uczestni
czyło w modlitwie.
Powoli następowało przygotowanie
do Eucharystii poprzez Nabożeństwo

Pokutne.
Podczas
Adoracji Najświęt
szego Sakramentu
Ojciec
Stanisław
Przepierski prowa
dził rachunek sumie
nia. Nawiązał w nim do hasła Dnia
Pokuty, które brzmiało: „Od wolności
wewnętrznej  do wolności zewnętrz
nej”. Skupił się na trzech zasadniczych
tematach:  jaka relacja jest między moją
(każdego z nas) wolnością a Bogiem? 
jaka jest moja relacja do prawdy o mnie
samym? i – jaki jest mój stosunek do
bliźniego, rodziny, narodu, tradycji? Ra
chunek sumienia prowadzony był
w oparciu o Dekalog, Lwowskie Śluby
Jana Kazimierza i Śluby Jasnogórskie
Narodu z 1956 r. Dotknął on z pewnością
każdego pielgrzyma, przemienił serce
i zachowania, zmienił myślenie, zachęcił
do modlitwy, skruchy i rozpoczął proces
nawrócenia. Wynikiem tego była szczera
spowiedź. Jak okiem sięgnąć widać było
dziesiątki, może setki kapłanów spowia
dających tysiące pątników. Widok był
imponujący, wyciskający łzy wzruszenia
i będący największą radością dla Maryi.
Przed rozpoczęciem Eucharystii po
szliśmy do bazyliki, pokłonić się Matce
Bożej Gietrzwałdzkiej w Jej cudownym
wizerunku.
Msza Święta była sprawowana na po
lowym ołtarzu, przy źródełku – wzięło
w niej udział wielu kapłanów i biskupów.
Zostały tam złożone intencje i prośby
wszystkich pielgrzymów, którzy napisali
„list do Matki”. Listy były wcześniej
zbierane przez młodych wolontariuszy.
Podczas Eucharystii homilię wygłosił
nasz kochany ks. bp Józef Zawitkowski.
„Nie ma wolności narodu bez wolności
sumienia każdego obywatela”  mówił.
„Do Gietrzwałdu przyszedłem, bom
grzeszny”, a zwracając się do Maryi,
prosił: „...Wypędź z nas złego ducha.
Nam trzeba żalu i pojednania. Zdepcz
ten diabelski mur nienawiści”. Homilia
była nawiązaniem do historii i współcze

sności, była błaganiem Maryi o oddale
nie zła nam grożącego, ubarwiona
i przeplatana – jak zwykle – fragmenta
mi poezji i Ewangelii.
Po Mszy Świętej, wspólnie z zespo
łem muzyki chrześcijańskiej „Deus
Meus”, wielbiliśmy Pana i Jego Matkę
Maryję za łaski jakie w tym wspaniałym
Dniu Pokutnym nam zesłał, bo Gietrz
wałd jest miejscem wielu nawróceń.
Po błogosławieństwie, wewnętrznie
wolni i szczęśliwi, wróciliśmy do auto
karu, by udać się w drogę do domów.
Wielu z nas kupiło dobre książki, różań
ce i inne pamiątki, choć nie było to łatwe,
bo tłumy były wielkie. W drodze była
dziękczynna modlitwa, a Ksiądz Cezary
odpowiadał na nasze, nieraz trudne pyta
nia  odnośnie wiary, liturgii i Kościoła.
Krystyna Wawrzonkiewicz
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Pismo do użytku wewnętrznego.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Zielonkowskiego Oddziału Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej
za życzliwą, rzetelną, sprawną i w miłej atmosferze obsługę parafialnego konta bankowego. Dziękujemy również
zarządowi Banku za preferencyjne warunki utrzymania naszego konta.
Wpłaty na konto parafialne 35 8923 0008 0150 1609 2015 0001 są pobierane bez prowizji.
Kilka rodzin z naszej parafii systematycznie wpłaca swoją ofiarę na konto. Dziękujemy.
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