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inęło 80 latod czasu, gdy 6 listopada 1939 roku została erygowana nasza parafia. Świątynia parafialna
była już w budowie od 1937 roku, 3 maja
położono kamień węgielny. Lektura
książki Sabiny Bober o dziejach naszej parafii pobudza do wdzięczności za trud,
poświęcenie, odwagę i determinację wielu osób począwszy od księdza Bolesława
Jagiełłowicza, inicjatora powstania parafii
i budowy świątyni, poprzez liczne grono
osób tworzących komitet budowy świątyni, poprzez ofiarodawców, szczególnie
rodzinę P. Kulczyckich, którzy ofiarowali
część swojej posesji pod budowę świątyni, poprzez kolejnych proboszczów, którzy kontynuowali dzieło budowy świątyni
i organizacji życia duchowego parafii,
ks. Zygmunta Abramskiego, ks. Kazimierza Kalinowskiego i Ks. Mieczysława
Stefaniuka. Wreszcie poprzez niezliczone grono parafian ofiarowujących swoją
pracę fizyczną i umysłową przy wnoszeniu i wyposażeniu świątyni, ofiarowujących swoje modlitwy i duchowe ofiary
na rzecz wspólnego dobra społeczności
Zielonkowskiego Kościoła. Jesteśmy,

Siostry i Bracia, dłużnikami tych wszystkich osób. Pamiętajmy o nich w swoich
modlitwach.

Drodzy Czytelnicy!
Nasze parafialne świętowanie może
pobudzić nasze serca do zastanowienia się
nad misterium Kościoła. W Kościele,
wspólnocie ludzi wierzących, otrzymujemy dar wiary, który otwiera przed nami
niezwykłą możliwość bardzo osobistej relacji z Bogiem Ojcem i Jezusem Chrystusem w Duchu Świętym. Owocem zaś
wiary, jeśli jest pielęgnowana, jest postępująca przemiana człowieka grzesznego
w człowieka świętego, coraz bardziej podobnego do Jezusa Chrystusa. Przemiana uszczęśliwiająca. Ponieważ jest
to możliwość, wiele zależy od naszego zaangażowania. Jednakże nie jesteśmy sami,
zdani tylko na własne siły, ale są bracia i siostry, którzy nam dopomagają w rozmaity
sposób troszczyć się o relację z Bogiem.
To jest przedziwne misterium Kościoła –
wspólnoty, w której sam Bóg pociąga ku

Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Jest to czas celebrowania
i rozważania misterium wcielenia Syna Bożego.
Bóg wszechmogący, Duch zamieszkujący światłość niedostępną,
staje się prawdziwym człowiekiem, nie przestając jednocześnie byś
sobą. Bóg i człowiek w jednej osobie. To niezwykłe przybliżenie się
Boga – Stwórcy do swego stworzenia, otworzyło dla nas drogę
do wnętrza tajemnicy życia Bożego. Bóg jest miłością. Doświadczenie
miłości Boga, tak wielorakiej w potędze, pięknie i subtelności,
wyzwala w nas pragnienie miłowania w podobny sposób.
Odpowiadamy na miłość Boga miłując człowieka.
Życzę Wam Drodzy Czytelnicy, abyście w czasie nadchodzących
świąt na nowo doświadczyli Bożej miłości i napełnili się szczęściem
dawania tej miłości bliźnim. Życzę również, byście jeszcze wyraźniej
rozpoznali żyjącego Jezusa w Eucharystii i przyjmując Go, doznali
szczęścia, które jest zadatkiem radości wiecznej.

sobie jednych przez drugich. Ponieważ
punktem wyjścia w tej drodze przemiany
jest człowiek grzeszny, dlatego spotykamy
w Kościele również ludzką słabość i grzech.
Bóg ma odpowiedź na ludzką słabość. Jest
to miłosierdzie i przebaczenie. Jest ono
większe niż grzech. Dlatego Kościół nigdy nie będzie pokonany przez grzech ludzki. Wszak Jezus powiedział, że bramy
piekielne Kościoła nie przemogą. Warto
odnieść te słowa do siebie. Dopóki jestem
w Kościele, bramy piekielne mnie nie przemogą. Nawet jeśli upadnę, nie będę leżał,
bo siostry i bracia pomogą mi wstać, a jeśli trzeba, zaniosą mnie do Chrystusa przebaczającego, jak tych czterech z Ewangelii
niosących paralityka. To jest przedziwne
misterium Kościoła. Jego piękno jest widoczne w całej pełni tylko od wewnątrz,
tak jak piękno witraża. Nie pozwólmy, aby
doświadczenie ludzkiej słabości i grzechu
osłabiło naszą więź ze wspólnotą Kościoła. Przysłowie chińskie mówi, że jedno
upadające drzewo w lesie narobi więcej hałasu niż wzrost całego lasu.
Ks. Kazimierz Seta

„Polska pod Krzyżem” 2019
Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam,
Panie, Ty widzisz, krzyża się nie wstydzę.
Krzyż Twój całuję, pod krzyżem klękam,
Bo na tym krzyżu Boga mego widzę…
(ks. K. BołozAntoniewicz)
Polska nierozerwalnie i na stałe związa‐
ła swoje losy z Krzyżem wraz z przyjęciem
chrześcijaństwa.
W Święto Podwyższenia Krzyża Świę‐
tego – 14 września b. r. tysiące Polaków, za‐
troskanych o to, co w życiu osoby ludzkiej,
w życiu narodu i Kościoła jest najważniej‐
sze, zgromadziło się pod ramionami krzyża
na lotnisku Kruszyn pod Włocławkiem.
Byliśmy tam również my – garstka parafian
z Zielonki. W poczuciu serdecznej wspól‐
noty losu łączyli się z nami też Polacy roz‐
proszeni na wszystkich kontynentach,
dzięki transmisji wydarzenia przez TV
Trwam. Towarzyszyła nam zbawienna uf‐
ność w potęgę krzyża, o której często po‐
uczał nas Święty Papież Rodak: „Na tym
wielkim wirażu ojczystej historii, kiedy de‐
cyduje się przyszły kształt Rzeczypospoli‐
tej, papież  wasz rodak, nie przestaje was
prosić, abyście to dziedzictwo Chrystuso‐
wego krzyża na nowo z wiarą i miłością
przyjęli.”
Inicjatywa, a także zorganizowanie
spotkania „Polska pod Krzyżem” to dzieło
p. p. Macieja Bodasińskiego i Lecha Doko‐
wicza i ich Fundacji Solo Dios Basta oraz
Diecezji Włocławskiej i bp. Wiesława Me‐
ringa. Warto pamiętać, że obaj Panowie
wcześniej zorganizowali dwa niezwykłe
dzieła ewangelizacyjnomodlitewne, tj.
Wielką Pokutę Narodową (2016) oraz Ró‐
żaniec do Granic (2017). Świadomi tajem‐
nicy świętych obcowania możemy
przypuszczać, że duży udział w tym ostat‐
nim zdarzeniu mieli też: św. Jan Paweł II,
który 7 czerwca 1991 r. na lotnisku w Kru‐
szynie sprawował Mszę św. oraz bł. ks. Je‐
rzy Popiełuszko, który urodził się 14
września i którego droga krzyżowa zakoń‐
czyła się na włocławskiej tamie, z której
zrzucono Kapłana do Wisły.
Modlitewne spotkanie rozpoczęła mo‐
dlitwa tajemnicami bolesnymi różańca,
podczas której rozważaliśmy sens krzyża
Chrystusa, na podstawie fragmentów tek‐
stów ks. prymasa A. Hlonda. Następnie
wysłuchaliśmy konferencji p. L. Dokowi‐
cza p.t. „Odrzucenie krzyża i walka ducho‐
wa we współczesnym świecie”. Autor
zapoznał nas z historią swojego cudownego
nawrócenia i apostolską działalnością, bę‐
dącą odpowiedzią na najbardziej palące
wyzwania, jak: dramat współczesnego Ko‐
ścioła (zagrożenie jedności), różne przeja‐
wy relatywizmu moralnego w świecie,
walka przeciwko życiu i rodzinie, lekcewa‐
żenie sakramentów św. i osłabienie kultu
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Jezusa Eucharystycznego. Mszę św. po‐
przedziła śpiewana Koronka do Bożego
Miłosierdzia. Na czele procesji wejścia nie‐
sione były relikwie Krzyża Świętego
z włocławskiej katedry, a następnie Biskup
włocławski przekazał słowa zachęty i bło‐
gosławieństwa papieża Franciszka
dla uczestników akcji „Polska pod Krzy‐
żem”. Niezwykłą niespodzianką było od‐
tworzenie archiwalnego nagrania homilii
św. Jana Pawła II, tej właśnie włocławskiej,
podczas której podkreślił ważną rolę Polski
w Europie: „ My tę Europę tworzyliśmy,
i to z wielkim trudem”, wyraził dezaproba‐
tę wobec poniżania Polski przez „wielkich”
współczesnej Europy, podkreślił znaczenie
ofiary św. i bł. męczenników włocławskich
oraz ks. J. Popiełuszki. Główne przesłanie
homilii św. Jana Pawła II uaktualnił bp Me‐
ring, podkreślając konieczność własnego
nawrócenia jako warunku owocnego
zmieniania świata. Biskup świdnicki Igna‐
cy Dec, zabierając głos przed błogosła‐
wieństwem dziękował organizatorom
za cenną inicjatywę, uczestnikom za świa‐
dectwo wiary, przypomniał o znaczeniu
przyjęcia Krzyża dla chrześcijańskiego ży‐
cia i o obowiązkach wobec Krzyża, w tym:
uwielbienia i obrony Krzyża oraz apostol‐
skiego współuczestniczenia w dźwiganiu
krzyża innych. Po Eucharystii wysłuchali‐
śmy nagrania homilii ks. Dolinda Ruotola,
autora modlitwy „Jezu, Ty się tym zajmij”
oraz konferencji p. Joanny Bątkiewicz
Brożek – autorki książek o wielkim orę‐
downiku modlitwy różańcowej. Ok. 20,30
rozpoczęła się niezwykła Droga Krzyżo‐
wa, której przewodniczył ks. bp Mering; na
początku świeccy mężczyźni nieśli trzy‐
metrowy krzyż, a prezbiterzy – ogromną
monstrancję z Najświętszym Sakramen‐
tem, wierni zaś trzymali zapalone świece
oraz krzyże. Rozważania stanowiły świa‐
dectwa ludzi, którzy doświadczywszy
ciemności krzyża, zaufali Ukrzyżowane‐
mu, wybrali mądrość Krzyża i doznali bło‐
gosławionych owoców tego wyboru.
Spotkanie „Polska pod Krzyżem” za‐
kończyła Msza św. niedzielna o godz. 1,00,
w której uczestniczyło ok. 10 tys. najwytr‐
walszych uczestników (mimo zimnej no‐
cy), wśród nich była grupka naszych
parafian. Warto dodać, że uczestnicy spo‐
tkania „Polska pod Krzyżem” chętnie włą‐
czali się w akcję Modlitwa za Kapłana; b.
wiele osób decydowało się wziąć pod du‐
chową opiekę jednego losowo wybranego
kapłana przez złożenie zobowiązania od‐
mawiania codziennie krótkiej modlitwy w
jego intencji do końca życia. Dziękuję Pa‐
nu Bogu za łaskę uczestniczenia w tym
spotkaniu.
Krystyna Wojda

80‐LECIE PARAFII
MATKI BOŻEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ
W ZIELONCE
Maryjo! 6 listopada 2019 roku
przypadła 80. rocznica erygowa
nia naszej parafii, której jesteś Pa
tronką. Wdzięczni za Twoją opiekę
nad nami, pragniemy oddać się
Tobie na nowo, podążając śladami
wielkich Polaków, którzy Tobie byli
oddani bez reszty. Czynimy to sło
wami Kardynała Stefana Wyszyń
skiego, który 7 czerwca 2020
roku, będzie uroczyście zaliczony
w poczet błogosławionych Kościoła
Świętego.

Obraz Matki Bożej poświęcony na Jas‐
nej Górze. Sukienka wykonana przez
Siostry Wes arki w Warszawie
w 2009 r. z biżuterii oﬁarowanej przez
paraﬁan.
MATKO BOŻA, NIEPOKALANA MARYJO!
Tobie poświęcam ciało i duszę mo
ją, wszystkie modlitwy i prace, rado
ści i cierpienia, wszystko, czym
jestem i co posiadam. Ochotnym
sercem oddaję się Tobie w macie
rzyńską niewolę miłości. Pozosta
wiam
Ci
zupełną
swobodę
posługiwania się mną dla zbawienia
ludzi i ku pomocy Kościołowi Świę
temu, którego jesteś Matką. Chcę
odtąd wszystko czynić z Tobą, przez
Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własny
mi siłami niczego nie dokonam. Ty
zaś wszystko możesz, co jest wolą
Twego Syna, i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko Wier
nych, by moja rodzina, parafia i ca
ła Ojczyzna były rzeczywistym
królestwem Twego Syna i Twoim.
Amen.
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marcu tego roku gościliśmy
w naszej parafii Mniszki Bene‐
dyktynki z Drohiczyna, które wyjątkowo
opuściły klauzurę, by kwestować na od‐
budowę swojego klasztoru. Kilka mie‐
sięcy później miałam okazję zaznać ich
gościnności, a to za sprawą św. Hildegar‐
dy z Bingen. Już po raz trzeci siostry zor‐
ganizowały rekolekcje, które poświęcone
są zgłębianiu duchowości tej benedyk‐
tyńskiej świętej, w szczególności poprzez
poznawanie jej muzycznej twórczości.
Twórczości chyba ciągle w Polsce jesz‐
cze mało znanej. O wiele bardziej popu‐
larna dziś wydaje się być jej działalność
medyczna czy zalecenia dietetyczne.
Święta Hildegarda była rzeczywiście ko‐
bietą wielu talentów – mistyczka, wizjo‐
nerka,
przełożona
klasztoru,
kompozytorka, poetka, lekarka, znaw‐
czyni właściwości leczniczych roślin
i minerałów.
Św. Hildegarda (10981179) była
dziesiątym dzieckiem rycerza Hidalber‐
ta i Mechtyldy. W wieku ośmiu lat zosta‐
ła przeznaczona na służbę Bogu. Życie
klasztorne rozpoczęła pod opieką Jutty ze
Spanheim we wspólnocie tworzonej
przez córki okolicznej szlachty w dobu‐
dowanej do męskiego klasztoru bene‐
dyktyńskiego pustelni w okolicy Bingen
nad Renem. W 1115 roku złożyła śluby
wieczyste. Po śmierci Jutty została wy‐
brana na przełożoną klasztoru i pełniła tę
funkcję do końca życia. W 1150 r. zało‐
żyła klasztor w Rupertsbergu koło Bin‐
gen, gdzie przeniosła się wraz z siostrami
z Disibodenbergu. Piętnaście lat później
założyła klasztor filialny w Eibingen,
gdzie dziś znajdują się jej doczesne
szczątki.
Hildegarda już jako dziecko miała wi‐
zje mistyczne, zaczęła je spisywać (a wła‐
ściwie dyktować) dopiero w 1141 roku
w jednym z największych jej dzieł Sci‐
vias (Poznaj drogi Pana). Święta szuka‐
jąc potwierdzenia prawdziwości swoich
wizji w kościele najpierw zwróciła się
do św. Bernarda z Clairvaux. Później,
w 1147 r. jej pisma zostały przedstawio‐
ne papieżowi Eugeniuszowi III, który
podczas synodu w Trewirze potwierdził
autentyczność wizji Hildegardy i zgod‐

Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony
Rekolekcje muzyczne ze św. Hildegardą

ność ich treści z nauczaniem kościoła.
Podczas audiencji generalnej w Castel
Gandolfo 1 września 2010 r. papież Be‐
nedykt XVI zwrócił uwagę na pokorę tej
średniowiecznej mistyczki i jej posłu‐
szeństwo Kościołowi: Drodzy przyjacie‐
le, oto przypieczętowanie autentycznego
doświadczenia Ducha Świętego, źródła
każdego charyzmatu: osoba obdarzona
darami nadprzyrodzonymi nie chełpi się
nimi, nie obnosi się z nimi, a przede
wszystkim jest całkowicie posłuszna wła‐
dzy kościelnej. Przeznaczeniem każdego
daru udzielonego przez Ducha Świętego
jest bowiem budowanie Kościoła, a Ko‐
ściół przez swoich pasterzy uznaje jego
autentyczność.
uż za życia Hildegarda cieszyła się
szczególnym uznaniem ducho‐
wieństwa i świeckiej ludności. Dzięki
swej twórczości mistycznej zwana była
Sybillą Renu. Jej proces kanonizacyjny
rozpoczęty w 1227 r. przez papieża
Grzegorza XI wprawdzie nigdy for‐
malnie nie został zakończony, jednak
od 1916 r. wpisana jest do kalendarza
benedyktyńskiego, a od 1940 dzięki
Piusowi XII jej święto obchodzone jest
w diecezjach niemieckich 17 września.
Wielkie zasługi dla szerzenia kultu św.
Hildegardy ma papież Benedykt XVI,
który uznał jej kult w całym Kościele
i w 2012 r. ogłosił ją doktorem Kościo‐
ła. Dziękujemy za to w naszych reko‐
lekcyjnych modlitwach.
Poznawanie duchowości św. Hilde‐
gardy i jej olbrzymiego dorobku w kil‐
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ka dni jest
oczywiście z ko‐
nieczności jedy‐
nie cząstkowe
i wymaga prze‐
wodnika. Towa‐
rzyszy
nam
w tym o. Błażej
Matusiak OP –
dominikanin po‐
sługujący obec‐
nie w czeskiej
Pradze, teolog,
filolog klasyczny, tłumacz, recenzent
muzyczny, autor książki Hildegrada
z Bingen. Teologia muzyki. Wiele lat te‐
mu właśnie dzięki jego opracowaniu
odkryłam dla siebie twórczość św. Hil‐
degardy. Jest naszym opiekunem du‐
chowym – sprawuje codzienną Mszę
świętą, służy w konfensjonale, głosi
konferencje o Hildegardzie. Na pierw‐
szej z nich przypomina, że Hildegarda
skomponowała
wiele
utworów
na cześć lokalnych świętych, do któ‐
rych miała szczególne nabożeństwo.
I zachęca, by czas rekolekcji był
i dla nas okazją do odnowienia więzi ze
świętymi, którzy są nam szczególnie
bliscy. Warunki ku temu niezwykle
sprzyjające – kościół przy klasztorze,
w którym się spotykamy na modlitwie
i próbach śpiewu, jest pod wezwaniem
Wszystkich Świętych. Towarzyszy
nam zatem św. Benedykt, autor Reguły,
według której żyją goszczące nas
mniszki i która była drogą św. Hilde‐
gardy. Wspominam też świętych, któ‐
rych
drewniane
figury
były
umieszczone w kościele – św. Schola‐
stykę, św. Wojciecha, św. Stanisława.
Do dziś zachowały się tylko dwie
z nich. Rekolekcje muzyczne, musi być
zatem i św. Augustyn. I oczywiście św.
Cecylia.
Warto poświęcić kilka słów samej
świątyni – to piękny późnobarokowy,
jednonawowy budynek, którego histo‐
ria odzwierciedla losy Polaków miesz‐
kających na tych terenach. ►►
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►► Odebrany siostrom w czasie za‐
borów i przekształcony w części w cer‐
kiew prawosławną popadał w ruinę. Po
odzyskaniu niepodległości wrócił
do katolików, którzy rozpoczęli jego
odbudowę. Podczas sowieckiej okupa‐
cji zamieniony na szalet dla żołnierzy
i składowisko śmieci. W 1957 roku,
po stu latach nieobecności, wracają
na to miejsce Mniszki Benedyktynki
i rozpoczynają odbudowę klasztoru.
W znajdującej się w kościele gablocie
na archiwalnych zdjęciach możemy zo‐
baczyć sceny z życia sióstr osobiście za‐
angażowanych w prace budowlane,
realizujących benedyktyńskie hasło ora
et labora (módl się i pracuj).
y też modlimy się i pracujemy nad
repertuarem św. Hildegardy
pod okiem (i uchem) dwóch wspaniałych
prowadzących część warsztatową. Są ni‐
mi s. dr hab. Susi Ferfoglia – organistka,
wykładowca, gregorianistka, założyciel‐
ka żeńskiego zespołu wokalnego Flores
Rosarum oraz Katarzyna Wiwer – śpie‐
waczka, pedagog śpiewu, członkini Flo‐
res Rosarum. Kilka tygodni temu wraz ze
swoimi koleżankami z zespołu wydały
wspaniałą płytę z muzyką św. Hildegar‐
dy Ad Caelestem Jerusalem Preducando.
Miłośnicy muzyki Hildegardy nie będą
rozczarowani. Św. Hildegarda skompo‐
nowała 77 śpiewów zawartych w cyklu
Symphonia harmoniae caelestium reve‐
lationum (Symfonia harmonii niebiań‐
skiego objawienia). Są to głównie
antyfony, responsoria, hymny i pieśni.
W zbiorze Symphonia znajdziemy też 7
sekwencji, Kyrie i Alleluja. Ograniczone
czasem poznajemy tylko kilka z nich,
ale to wystarczy by zachwycić się kunsz‐
tem kompozytorskim świętej. Wykony‐
wanie jej utworów to wyzwanie,
w którym pomaga mi wcześniejsze ze‐
tknięcie z chorałem gregoriańskim. Kom‐
pozycje Hildegardy nie są jednak
zaliczane do śpiewu gregoriańskiego.
Stworzyła osobny śpiew, którego cechy
charakterystyczne, odróżniające jej utwo‐
ry od chorałowych, to m.in. tekst – Hilde‐
garda sama tworzyła słowa do swoich
utworów, szeroki ambitus (rozpiętość
między najniższym i najwyższym dźwię‐
kiem utworu, w kompozycjach Hildegar‐

M

4

dy znacznie większa niż w chorale), a także
częste użycie rozbudowanych melizma‐
tów (melizmat polega na wykonywaniu
na jednej sylabie wielu dźwięków). De‐
cyduje to o niezwykłym, bardzo emocjo‐
nalnym charakterze tej muzyki.
Nieziemskim, miałoby się ochotę powie‐
dzieć. Określenie to swoją drogą jest bli‐
skie postrzeganiu muzyki przez św.
Hildegardę. Muzyka jest dla niej bowiem
najlepszym przykładem harmonii –
wspomnieniem raju, echem harmonii nie‐
biańskiej utraconej z powodu grzechu. Po‐
wrót do niej możliwy jest dzięki zbawczej
ofierze Chrystusa. I Matce Zbawiciela.
Hildegarda w swoich utworach bardzo
często podkreśla rolę Maryi w historii zba‐
wienia. Zapowiedź tego znajdujemy
w słowach pozdrowienia anielskiego przy
Zwiastowaniu – AVE jest palindromem
imienia EWA, w imię pierwszej matki
wpisana jest misja Tej, która przez swoje
fiat umożliwiła nam powrót do raju,
do harmonii człowieka z Bogiem i całym
stworzeniem. Pięknie ujmuje to Hildegar‐
da w sekwencji O virga ac diadema
(O różdżko i klejnocie), szczególnie
w ostatniej części:
Ale, jutrzenko, z Twego łona
wzeszło Nowe Słońce, które zmyło
wszystkie winy Ewy, i przyniosło dzięki Tobie
błogosławieństwo większe
niż szkody uczynione ludziom
przez Ewę.
Dlatego, o Zbawicielko,
która przyniosłaś ludzkiemu rodzajowi Nowe
Światło, zgromadź członki Syna Twego
w niebiańskiej harmonii.

N

asze rekolekcje ze św. Hilde‐
gardą kończymy w Uroczy‐
stość Matki Bożej Bolesnej.
Działalność św.
Hildegardy nie ogra‐
niczała się tylko
do klasztorów, które
prowadziła. Mimo
słabego zdrowia wy‐
ruszała w liczne
podróże, podczas
których nauczała
i głosiła kazania. Nie
wahała się reagować
stanowczo na wszel‐
kie nadużycia i życie
niezgodne z Ewan‐

gelią. Znana jest jej odważna kore‐
spondencja z możnowładcami
i hierarchami kościelnymi. Nawoływa‐
ła zwłaszcza wspólnoty klasztorne oraz
duchowieństwo do życia zgodnego z ich
powołaniem – przypomniał podczas
wspomnianej już audiencji w Castel
Gandolfo papież Benedykt XVI.Wspo‐
sób szczególny Hildegarda przeciwsta‐
wiała się ruchowi niemieckich katarów.
Oni to — katarzy dosłownie znaczy
«czyści» — domagali się radykalnej re‐
formy Kościoła, zwłaszcza w celu zwal‐
czania nadużyć kleru. Ona zarzucała
im ostro, że chcą zmienić naturę Ko‐
ścioła, i przypominała im, że prawdzi‐
wą odnowę wspólnoty kościelnej
uzyskuje się nie tyle przez zmianę struk‐
tur, ile raczej dzięki szczeremu duchowi
pokuty i na drodze prawdziwego na‐
wrócenia. O tym przesłaniu nie powin‐
niśmy nigdy zapominać.
rzesłanie Hildegardy rzeczywiście
wydaje się dziś wyjątkowo aktu‐
alne.
Św. Hildegardo z Bingen, Harfo Boga,
módl się za nami!
Mniszki Benedyktynki w Drohiczy‐
nie kontynuują dzieło odbudowy. Udało
im się już zmodernizować opłatkarnię.
Teraz trwają prace związane z odbudo‐
wą wschodniego skrzydła klasztoru. Cią‐
gle potrzebne jest wsparcie materialne.
I modlitwa – nie tylko o powodzenie w re‐
alizacji odbudowy budynków, ale przede
wszystkim o nowe powołania. W zgro‐
madzeniu jest obecnie 7 sióstr.

P

www.benedyktynki.blogspot.com

Katarzyna Kozakowska
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listopadzie obchodziliśmy 80
lecie powstania naszej parafii.
Została ona erygowana 6 listopada 1939 r.
dekretem arcybiskupa Stanisława Galla
i wchodziła w skład dekanatu rember‐
towskiego. Pierwszym proboszczem był
ks. Bolesław Jagiełłowicz. Parafię utwo‐
rzono z części parafii św. Trójcy w Ko‐
byłce i parafii św. Izydora w Markach.
W jej skład weszły: Zielonka Letnisko,
Siwki, Zosinek, Zielonka Bankowa. Przez
ten czas w parafii Matki Bożej Często‐
chowskiej gospodarzami było 5 probosz‐
czów: ks. Bolesław Jagiełłowicz,
ks. Zygmunt Abramski, ks. Kazim ierz
Kalinowski, ks. Mieczysław Stefaniuk
i obecnie ks. Kazimierz Seta. Posługę
duszpasterską pełniło ponad 50 księży.
Z parafii Bóg powołał wiele osób do
kapłaństwa i życia konsekrowanego.
Życie religijne w Zielonce przed po‐
wstaniem parafii od 1902 r. skupiało się
przy kaplicy w Schronisku dla Nauczy‐
cielek Emerytek przy ul. Poniatowskie‐
go. Ponieważ Zielonka się rozwijałai
rosła liczba katolików, pojawił się pro‐
blem pomieszczenia tych ludzi w
niewielkiej kaplicy schroniska. Ks. B.
Jagiełłowicz, pełniący funkcję kapelana
od 1924 r., zaczął starania o budowę ko‐
ścioła.
W 1935 r. do Zielonki przybyły sio‐
stry dominikanki (Zgromadzenie Sióstr
Dominikanek Misjonarek Jezusa i Ma‐
ryi, założone przez dominikanina o. Ja‐
cka Woronieckiego w 1932 r.). Kupiły
one od prof. Bolesława Czarkowskiego
posesję przy ulicy Sienkiewicza. Przy‐
jazd zakonnic był dodatkowym bodź‐
cem do budowy kościoła.
Ks. B. Jagiełłowicz w 1936 r. zgłosił
w urzędzie gminy w Markach Komitet
Budowy Kościoła w Zielonce, który
przedstawił odpowiednie plany budo‐
wy. Dokumenty podpisało 15 człon‐
ków: Stanisław Batory, ks. Bolesław
Jagiełłowicz, Leopold Janikowski, Jó‐
zef Jaroszewicz, Józef Kamiński,
ks. Aleksander Kobyliński, Łukasz
Krycki, Marian Kulczycki, Paweł Kwa‐
śniewski, Kazimierz Matraś, Konstanty
Mancewicz, Henryk Rybka, Józef Sa‐
wicki, Teofil Sciążko, ks. B. Ziemnicki.
W 1937 r. poświęcono kamień wę‐
gielny, a w 1938 r. kardynał Aleksander
Kakowski poświęcił prezbiterium, za‐
krystię i kaplicę. Po jego śmierci abp

U Matki Bożej Częstochowskiej
w Zielonce

Stanisław Gall erygował parafię. Pierw‐
szemu proboszczowi ks. B. Jagiełłowi‐
czowi
mieszkańcy
Zielonki
zawdzięczają rozpoczęcie budowy
kościoła oraz duchowy i organizacyjny
rozwój wspólnoty parafialnej.
W czasie okupacji prace przerwano,
a kościół został częściowo zniszczony.
Po wojnie, w 1946 r. parafia liczyła
3500 osób. 74letniemu proboszczowi
do pomocy jako wikariusza z prawem
następstwa przysłano ks. Zygmunta
Abramskiego. Młodzieńcza energia
i przykład zachęciły wszystkich do bu‐
dowy kościoła. W latach 194775 wy‐
budowano dalszą część świątyni (trzy
nawy), plebanię, założono i częściowo
ogrodzono
cmentarz
grzebalny,
powiększono plac przy plebanii i
zakupiono dzwon. 10 stycznia 1951 r.
zmarł ks. Jagiełłowicz i został
pochowany
na
parafialnym
cmentarzu.

L

udzi przybywało, rosły też potrze‐
by duszpasterskie. Od 1975 r. przy‐
bywa do parafii wikariusz, a od 1980
pracuje z księdzem proboszczem już
dwóch kapłanów.
Ks. Abramski był niewątpliwie czło‐
wiekiem, jakiego wówczas potrzebo‐
wała parafia zielonkowska. Pozostał
proboszczem do 1975 r. Prace budowla‐
ne wokół kościoła i zabudowań kościel‐
nych dopiero nabierały rozmachu. Po
przejściu na emeryturę zamieszkał
na plebani w mieszkaniu przygotowa‐
nym przez siebie dla księży emerytów.
Była to dalekowzroczna inicjatywa
dająca emerytowanemu proboszczowi

sposobność
dożycia
w parafii, której poświęcił
swe siły i serce. Ks.
Abramski zmarł 25 paź‐
dziernika 1986 r., spoczął
na zielonkowskim cmen‐
tarzu w krypcie przezna‐
czonej na pochówek
dla księży. To była także
jego inicjatywa.
W latach 19751986
ks. Kazimierz Kalinow‐
ski był proboszczem
w Zielonce. W tym czasie
wybudowano wieżę, otynkowano ko‐
ściół, przeprowadzono remont dachu,
a kaplica MB Częstochowskiej (obecnie
MB Nieustającej Pomocy) otrzymała
nowy wystrój, rozbudowano plebanię
i wybudowano dom katechetyczny.

K

siądz Kalinowski okazał się od‐
powiednim duszpasterzem na cza‐
sy komunizmu, a szczególnie stanu
wojennego. Dzięki jego postawie i przy‐
kładowi, szczególnie młodzież przeżyła
ten czas owocnie i mogła korzystać z for‐
macji duszpasterskiej. Ks. Kalinowski
przyczynił się do ożywienia życia religij‐
nego: założył bibliotekę parafialną, orga‐
nizował wykłady o tematyce religijnej,
wystawy, spotkania z ludźmi kultury
i sztuki. Troską duszpasterską otaczał cho‐
rych, a szczególnie młodzież. W tym cza‐
sie powstały nowe grupy parafialne: Taize,
Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego,
Neokatechumenat, Rodzina Rodzin. Pręż‐
nie rozwijały się konwersatoria Duszpa‐
sterstwa Akademickiego, na spotkania
modlitewne, biblijne i dyskusyjne przy‐
chodziło 5070 młodych ludzi. W para‐
fii działał także tzw. Sztab, czyli formacja
duszpasterska dla młodzieży szkół śred‐
nich. Swoje miejsce znalazła tu także dru‐
żyna harcerska mająca wkład
w wychowanie patriotyczne i religijne
znacznej grupy młodych ludzi. Jej człon‐
kowie oddawali mieszkańcom nieoce‐
nione usługi, zwłaszcza w czasie stanu
wojennego. Z inicjatywy pań z grupy cha‐
rytatywnej pod przewodnictwem siostry
Róży i Anny Wachowicz młodzież ze
wszystkich grup działających w parafii
►►
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zajęła się pomocą osobom samot‐
nym i chorym. Z tego pomysłu narodzi‐
ło się w Zielonce wiele przyjaźni
międzypokoleniowych. Ksiądz proboszcz
miał cudowną cechę akceptowania po‐
mysłów parafian, stąd rodziło się w tych
trudnych czasach komunizmu, a szcze‐
gólnie stanu wojennego tak wiele inicja‐
tyw, na które wyrażał zgodę i pomagał
realizować. Tak właśnie pod koniec lat
70. XX w. powstał pomysł budowy sali
teatralnej w dolnym kościele dla dwóch
działających wtedy grup teatralnych, a któ‐
ra służy parafianom do dziś.

W

tedy też zaczęto realizować po‐
mysł ks. Abramskiego i organi‐
zować nową parafię pw. św. Jerzego
dla Zielonki Bankowej. W czasie wizy‐
ty w 1977 r. ks. prymasa Wyszyńskiego
omówiono szczegóły powstania nowej
parafii. W 1980 r. władze wydały zezwo‐
lenie na budowę kaplicy w Zielonce Ban‐
kowej na placu, który pod budowę nowego
kościoła kupił jeszcze ks. Abramski. Jej
organizacji podjął się przybyły w 1978 r.
ks. Jerzy Misterski. Parafia Matki Bożej
Częstochowskiej oddała parafii św. Je‐
rzego około 3 000 wiernych.
5 października 1986 r. czwartym pro‐
boszczem parafii został ks. Mieczysław
Stefaniuk. Kontynuując dzieło po‐
przedników, główną troską otaczał ży‐
cie duchowe wiernych, nie zaniedbując
sfery materialnej parafii. Zajęto się wte‐
dy wystrojem wnętrza kościoła. Doko‐
nano modernizacji prezbiterium, które
zostało wyłożone marmurem. Wymie‐
niono wszystkie okna, a parapety wyło‐
żono marmurem. Zbudowano ołtarz,
ambonę z marmuru, zakupiono
chrzcielnicę oraz dębowe konfesjonały,
ławki i stalle. Prezbiterium zostało
wzbogacone przez witraże poświęcone
czterem wielkim czcicielom Matki Bo‐
żej: Maksymilianowi Kolbemu, kardy‐
nałowi
Hlondowi,
kardynałowi
Wyszyńskiemu i Janowi Pawłowi II,
a następnie także przez nastawę ołtarza
głównego z tabernakulum i dwa ołtarze
boczne. Przebudowano także i umeblo‐
wano zakrystię.
Nasz kościół został konsekrowany
30 października 1994 r., czyli przezna‐
czony na wyłączną własność Bogu.
Podczas odpustu parafialnego 2009 r.
bp K. Romaniuk poświęcił nową suk‐
nię, która ozdobiła obraz Matki Boskiej
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Częstochowskiej. Została ona wykona‐
na z biżuterii podarowanej przez zielon‐
kowskich parafian.
Ks. Stefaniuk zaakceptował grupy
i wspólnoty podejmujące zadania for‐
macji duchowej i różnej służby w para‐
fii, jak: ministranci i lektorzy, bielanki,
Zespół Charytatywny (działający od lat
50. XX w.), Koło Misyjne, Wspólnota
Ruchu ŚwiatłoŻycie, Towarzystwo
Przyjaciół KUL, Zjednoczenie Apostol‐
stwa Katolickiego, Koła Żywego Ró‐
żańca, Droga Neokatechumenalna,
Kościelna Służba Porządkowa Totus
Tuus, ale także powołał nowe: Przymie‐
rze Rodzin, spotkania grup AA, Koło
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich,
Akcję Katolicką, Grupę Modlitewną
Ojca Pio, Koło Przyjaciół Radia Maryja,
Grupę Apostolstwa Dobrej Śmierci,
Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.
Ks. prałat Mieczysław Stefaniuk, po‐
sługujący jako proboszcz przez blisko
30 lat i obdarzonym tytułem Proboszcza
Roku, przeszedł na emeryturę w 2015 r.,
obecnie jest kapelanem w kaplicy sióstr
dominikanek
Gospodarzem parafii od 2015 r. jest
ks. prałat Kazimierz Seta. Parafia liczy
obecnie ok. 12 tys. mieszkańców, jednak
czynny udział we Mszach Świętych bie‐
rze ok. 20 proc. z nich. Wierni pogłębiają
swoją duchowość w licznych grupach
działających w parafii: Odnowy Ko‐
ścioła, wspólnoty neokatechumenatu,
młodzież Ruchu ŚwiatłoŻycie, kręgi
Domowego Kościoła, koła różańcowe,
Akcja Katolicka. Działa także Środowi‐
sko Tradycji Łacińskiej, które kultywuje
Mszę trydencką. Można także skorzy‐
stać z posługi egzorcysty ks. Marcina
Hołuja. Proboszcza wspierają również
wikariusze: ks. Paweł Jagła, ks. Jacek
Kołbuk i ks. Cezary Winiarek oraz
rezydent ks. Paweł Wojtas.
Zarówno księża, jak i zaangażowani
wierni troszczą się o ewangelizację także
osób chłodnych religijnie albo wręcz
oddalonych od Boga. Wspólnoty Drogi
Neokatechumenalnej w okresie wielka‐
nocnym głoszą Ewangelię na placach

i ulicach miasta. Koła Domowego Ko‐
ścioła
podejmują
ewangelizację
w Wielką Sobotę, gdy do świątyni przy‐
chodzą także ci, którzy tylko zachowują
tradycję i nie znają kochającego Boga.
Ci wierni, często rodziny także z dzieć‐
mi, dają piękny przykład. Pokazują, że
Kościół nie jest starą zhierarchizowaną
instytucją, ale jest organizmem żywym,
radosnym – że tu działa Bóg żywy, dzie‐
je się wiele ciekawych wydarzeń. To
piękne świadectwo autentyczności Ko‐
ścioła.

Ł

aska Boża zakłada podatność, jaką
stwarza natura. W dziejach dobro‐
czynności parafii w Zielone i wobec go‐
towości parafian do niesienia Ewangelii
tym, którzy się źle mają, znajduje to peł‐
ne potwierdzenie.
Nie da się w krótkim tekście zmieścić
nawet najważniejszych wydarzeń z tych
80 lat ani wymienić tych dóbr, które są
niewidoczne dla oczu. Zachęcamy,
aby przeczytać książkę (do odebrania
w kiosku parafialnym) o historii na‐
szej parafii Sabiny Bober „Dzieje pa‐
rafii Matki Bożej Częstochowskiej
w Zielonce”, na podstawie której po‐
wstał ten artykuł.
Krystyna Kot

BAL ZE ŚWIĘTYMI UŚMIECHNIĘTYMI
Uroczystość Wszystkich Świę‐
tych to szczególny dzień w naszym
kalendarzu liturgicznym. Może jest
pełnym radości i tęsknoty dniem re‐
fleksji za Niebem. Na pewno dla wielu
z nas to czas zatrzymania, by spotkać
się w gronie rodzinnym, odwiedzić
groby kochanych osób, pomodlić się
za ich dusze… Nawet jeżeli nie wszyst‐
kim dzień ten przywodzi na myśl Nie‐
bo i życie wieczne, to na pewno
kieruje nasze myśli ku bliskim, którzy
odeszli. Jednakże od pewnego czasu
dla wchodzącego w świat pokolenia
święto to traci swój blask. A może na‐
leżałoby powiedzieć, że na uroczy‐
stość Wszystkich Świętych kładzie
się cieniem skojarzenie 31 paździer‐
nika. Dzieci w szkole podstawowej
zapytane, z czym kojarzy im się 1 li‐
stopada opowiadają o zgoła innych
tradycjach. Przebrania i wystrój
jak z horrorów angażują je w stopniu
nieporównywalnym z żadnym pol‐
skim świętem. Może jeszcze (chwilo‐
wo?) Boże Narodzenie może
konkurować swoim klimatem z dy‐
nią, upiorami i duchami.

Nie jest moim celem sianie paniki
czy popadanie w utyskiwania nad dzi‐
siejszymi czasami. Pragnę zwrócić
uwagę, że w naszej parafii już od kilku
lat organizujemy Bal Świętych
Uśmiechniętych. I mimo iż niektórzy
uważają, że podobne imprezy nie pa‐
sują do klimatu Uroczystości Wszyst‐
kich Świętych, to chcemy w ten
sposób tworzyć pewną przestrzeń.
Próbujemy przez wspólną zabawę,
śpiew, stroje, ale także modlitwę
i obecność relikwii świętych wpro‐
wadzać dzieci w tematykę świętości.
Pragniemy, by kojarzyła się ona
z piękną i radosną stroną naszego co‐
dziennego życia. Dobra zabawa,
słodkie przekąski, konkursy opowia‐
dania o patronach, obywatelach nieba

Znowu podniosłe, radosne:
Witaj, Oblubienico Dziewicza!
prosto z nabrzmiałych modlitewnym uwielbieniem serc, wypełniło wnętrze Kaplicy ss. Dominikanek w niedzielny wieczór, w uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To już kolejny raz mogliśmy tym przepięknym starożytnym hymnem – Akatystem - oddać
cześć Niepokalanej, na zakończenie dnia Jej liturgicznej uroczystości. Siostra – kantor poprowadziła nas, taki bardzo nieprofesjonalny chór,
rozpoczynając inwokacją Kondaktionu 1:
O, Waleczna Hetmanko,
Zwycięską wdzięczności pieśń

nie budzą lęku czy obaw. Mają budo‐
wać obraz świata przyjaznego i bez‐
piecznego w ramionach kochającego
Boga. Boga żywych i umarłych, któ‐
rzy przecież też żyją, a może raczej ży‐
ją już pełnią życia.
Bardzo serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy pomagają w jaki‐
kolwiek sposób w tworzeniu Balu. Za
każde upieczone i przyniesione ciasto
znikające w ustach naszych malu‐
chów, które po całym dniu spędzo‐
nym w szkole przychodzą,
by świętować. Za zaangażowanie ro‐
dziców znajdujących czas na przygo‐
towanie przebrań. Za pracę
wolontariuszy coraz liczniej angażu‐
jących się w wydarzenie. Za kreatyw‐
ność Sióstr Dominikanek oraz ich
ogromną pracę. Jestem przekonana
(przez samą Opatrzność), że Pan Bóg
i wszyscy święci są z nami ;) Upew‐
niają mnie o tym „niezwykłe sploty
okoliczności”, które towarzyszą nam
od samego początku trwania tej ini‐
cjatywy.
Dorota Zgódka

Z niewoli wyswobodzeni, słudzy Twoi,
Niesiem Ci, Bogarodzico.
Ty, która posiadasz moc niezwyciężoną,
Od wszelkich nieszczęść wybaw nas,
Byśmy do Ciebie wołali:
Witaj, Oblubienico Dziewicza!
I tak przez 12 strof, zwanych Ikosami, poprzedzanych zapowiedzią ich tematu w kolejnych Kondaktionach, wielbiliśmy Niepokalaną, „przez którą Stwórca
dzieckiem się staje” oraz „Króla świętego”, co „potargał
cyrograf (naszej) winy,”.
Bardzo serdecznie dziękujemy, Drogim Siostrom,
za przygotowanie i poprowadzenie tej niezwykłej modlitwy.
K. W.
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Dlaczego jestem dumna z mojej Ojczyzny? (cz. VI)
…z niej się wyłaniam… gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak go pomnożyć…” (K. Wojtyła: Myśląc Ojczyzna)
Warto wiedzieć, jaki był wkład pol‐
skiego Kościoła katolickiego, polskich
kapłanów w proces kształtowania się
kultury rodzimej i europejskiej.
W Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 r.
książę Mieszko I, wraz ze swoim otocze‐
niem, przyjął chrzest, który zadecydował
o dalszym losie plemion żyjących nad Wi‐
słą, Odrą i Wartą. Przed tym wydarzeniem
przodkowie nasi żyli w kulturze pogań‐
skiej, której w pełni nie znamy, ale jej śla‐
dy budzą podziw. Wały grodów,
organizacja państwa Polan, osiągnięcia
militarne i polityczne świadczą o dynami‐
zmie ich kultury, której chrzest nie zniwe‐
czył, lecz wzbogacił i uwydatnił. Chrzest
stał się bramą do nowej, chrześcijańskiej
cywilizacji, którą budowano w Europie
Zachodniej przez całe pierwsze tysiącle‐
cie, oczywiście na gruncie bogatego dzie‐
dzictwa świata antycznego, tj. kultury
żydowskiej oraz starożytnej Grecji i Rzy‐
mu, któremu ewangelizacja nadawała no‐
wą formę. Początki państwa polskiego
to średniowiecze, okres ugruntowanej,
dojrzałej ewangelizacji Europy, epoka
chrześcijańskiego uniwersalizmu; głębo‐
kiej, mocnej wiary, Europa katolickich ka‐
tedr, innych dziedzin sztuki sakralnej,
bogatej myśli filozoficznej, rozwiniętych
nauk teologicznych.
Kultura jest właściwym sposobem ist‐
nienia i bytowania człowieka. (…) Naród
istnieje „z kultury” i „dla kultury” (Jan Pa‐
weł II). Początki naszej kultury zawdzię‐
czamy ludziom innych języków
i narodów, którzy osiadając na polskiej
ziemi sprawowali służbę Bożą, ale też pi‐
sali kroniki (Gall Anonim), budowali
świątynie i zamki, uprawiali ziemię, bu‐
dzili zainteresowanie filozofią, historią,
prawem. Za ich przykładem sami zaczę‐
liśmy tworzyć zręby kulturowej odrębno‐
ści w ramach chrześcijańskiej Europy. Tę
polską odrębność jako pierwsi tworzyli
wielcy ludzie kościoła: biskupi, prezbite‐
rzy, zakonnicy. Epoka średniowiecza (X
XV w.) to nie epoka ciemnoty, zacofania
– jak twierdzą niektórzy – lecz czas roz‐
woju kultury materialnej, polskiej nauki,
różnych dziedzin sztuki, architektury, któ‐
rych twórcami w pierwszym etapie byli
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niemal wyłącznie duchowni. Ich zasługi
to także otaczanie opieką twórców, udzie‐
lanie im wsparcia materialnego lub wprost
fundowanie rozmaitych dzieł; była to dzia‐
łalność indywidualna, a także poprzez fun‐
dacje ludzi Kościoła, kapituł katedralnych
i kolegiackich, klasztorów i parafii.

Kultura materialna:

(…) jak świątynia wśród tęsknot wyra‐
stająca (…) (K. Wojtyła; „Sonet VI”)
Tym, co w krajobrazie średniowiecz‐
nej Polski przede wszystkim zwracało
uwagę to budownictwo sakralne. Ogrom‐
na rolę w rozwoju budownictwa odegrał
mecenat klasztorny. To cystersi zapocząt‐
kowali budownictwo bazylik, wznosząc
je w Jędrzejowie, Koprzywnicy i Wą‐
chocku. Cystersi to nie tylko specjaliści
w dziedzinie budownictwa, wprowadza‐
li postęp w rzemiośle – opanowali sztukę
budowy organów – oraz w rolnictwie.
W Tyńcu pod Krakowem powstało (2.poł.
XI w.) opactwo benedyktyńskie (kościół,
wirydarz, pomieszczenia klasztorne). Du‐
chowni zakonni nie tylko wznosili wspa‐
niałe budowle; dokonali wiele
wynalazków, jak: młyny wodne, papier‐
nie, zakłady folusznicze; uczyli produkcji
narzędzi, uprawy roli, budowy dróg i mo‐
stów, hodowli bydła, ogrodnictwa. W tym
czasie powstały katedry w Gnieźnie, Po‐
znaniu, bazylika na Wawelu, pierwszy ko‐
ściół kanonicki na ziemiach polskich p.w.
św. Andrzeja w Krakowie. Z wieku XII
pochodzą bazyliki romańskie w Kruszwi‐
cy, Opatowie i Tumie. Budowle te świad‐
czą o wysokim kunszcie budowniczych.
W wiekach późniejszych (XIVXV)
ogromne znaczenie miały inicjatywy bu‐
dowlane biskupów: w Gosławicach bp A.
Łaskarz Gosławski (13621426) wzniósł
świątynię – wierną kopię kościoła zbudo‐
wanego nad grobem Chrystusa w Jerozo‐
limie, bp Zbigniew Oleśnicki
(13891455) w Pińczowie wzniósł impo‐
nującą świątynię i klasztor paulinów.
Również przedstawiciele niższego kleru
mieli swój znaczący udział w rozwoju bu‐
downictwa: kanonik krakowski Jan Dłu‐
gosz (14151480) to fundator licznych
kościołów oraz budynków świeckich.
Wybitnym mecenasem kultury pol‐

skiej był bp płocki Erazm Ciołek (1474
1522) – szanował i hojnie uposażał ludzi
sztuki, był znanym bibliofilem; we Wło‐
szech kupował książki do swego bogate‐
go
księgozbioru,
zapisanego
w testamencie kapitule płockiej, wyposa‐
żył katedrę płocką w wiele obrazów, rzeźb,
parametrów liturgicznych. Mecenasem
sztuki był Adam Będkowski (ur. XIV w.
– 1451) duchowny krakowski, proboszcz
Kościoła Mariackiego; wybudował dom
przy ul. Kanonicznej 14 (wsch. pierzeja),
dom dla wikariuszy katedralnych (już nie‐
istniejący), ufundował też ołtarz śś. Hele‐
ny i Apolonii do kaplicy śś. Kosmy
i Damiana. Również bł. Iwo Odrowąż
(zm. 1229 r.) biskup krakowski fundował
kościoły, klasztory, szpitale.

W służbie Królestwu Polskie‐
mu  Święty Stanisławie, / Biskupie kra‐

kowski, / Racz bronić swej Polski
To fragm. wczesnośredniowiecznej
pieśni wyrażającej kult św. Stanisława ze
Szczepanowa (ok. 1030 – 1079) biskupa
krakowskiego, męczennika, który  od‐
ważnie broniąc sprawiedliwości, ładu mo‐
ralnego w państwie i praw Kościoła 
sprzeciwił się królowi, co Bolesław po‐
czytał za bunt i zdradę ze strony Biskupa
i zabił go podczas sprawowania Mszy św.
Ciało ofiary zostało ze czcią pochowane
w kościele św. Michała i od razu otoczone
kultem. Uroczystości kanonizacyjne 8
maja 1254 r. na Wawelu stały się momen‐
tem przełomowy w dziejach Polski, bo‐
wiem św. Stanisław stał się „Ojcem
Ojczyzny” – patronem całego narodu i od‐
nowienia Królestwa Polskiego. Kult Mę‐
czennika i jego kanonizacja przyczyniły
się do ożywienia świadomości narodowej
Polaków i scalenia ziem polskich podzie‐
lonych rozbiciem dzielnicowym. Przy‐
czynił się do tego również w znacznym
stopniu krakowski kanonik Wincenty
z Kielczy (ok.1200 – 1261). Jako autor
dwu biografii świętego Biskupa stał się je‐
go pierwszym hagiografem oraz twórcą
pierwszego zarysu koncepcji historiozo‐
ficznej, w której przeciwstawił budującej
Królestwo Polskie władzy Bolesława
Chrobrego – destrukcyjną rolę Bolesława
Szczodrego obciążanego winą za upadek

państwa podzielonego na liczne dzielnice.
Wincenty z Kielczy zawarł dojrzałą, w peł‐
ni ukształtowaną ideę odrodzenia i zjedno‐
czenia Królestwa Polskiego. Wizja
dziejów Polski tu nakreślona odegrała
ogromną rolę w procesie restauracji jedno‐
litej monarchii na przełomie XIII i XIV w.
i wprowadziła do rodzimej historiografii
problem królewskiej godności polskich
władców. Ważną rolę w kształtowaniu
świadomości historycznej i narodowej Po‐
laków odegrał Wincenty zwany Kadłub‐
kiem (ok. 1150 – 1223) bł. biskup
krakowski, kronikarz, wybitny przedsta‐
wiciel kultury umysłowej polskiego śre‐
dniowiecza. Znany przede wszystkim jako
kronikarz – autor „Kroniki polskiej” (dru‐
giej po kronice Galla Anonima). Dzieło
to zawiera historię od opisu tzw. dziejów
bajecznych (m.in. wątek Kraka i jego cór‐
ki Wandy „co nie chciała Niemca” i smo‐
ka wawelskiego) aż do czasów
współczesnych kronikarza. Narrację
„Kroniki” przenika idea państwa polskie‐
go, do którego po raz pierwszy zostało od‐
niesione rzymskie określenie res publica 
rzeczpospolita, a także patria – Ojczyzna,
której należy się wręcz synowska miłość
i dbałość o dobro wspólne przedkładane
nad sprawy prywatne. Z dzieła Kadłubka
korzystali późniejsi kronikarze. Sprawy
Ojczyzny znalazły wyraz w służbie kazno‐
dziejskiej i pracy naukowej Bartłomieja
z Jasła (przed 1360 – 1407) duchowne‐
go, profesora uniwersytetów w Pradze
i Krakowie, autora traktatów filozoficz‐
nych, teologicznych i kazań. Jako jeden
z pierwszych w Polsce upowszechniał ide‐
ał władcy wykształconego, otoczonego
uczonymi w roli doradców. Za warunek
sprawnego i sprawiedliwego rządzenia
uznawał wiedzę i mądrość. Polskiej racji
stanu oraz budowaniu kultury humani‐
stycznej przysłużył się Grzegorz z Sano‐
ka (ok. 1407 – 1477) arcybiskup lwowski,
poeta prozaik i humanista, założyciel
pierwszego w Polsce dworu humanistycz‐
nego w założonym przez siebie miastecz‐
ku Dunajów, w którym gościł
znakomitych humanistów z Europy,
wśród nich Włocha Filipa Kallimacha.
Nieustępliwie bronił króla i Polski, zatro‐
skany o honor państwa na arenie między‐
narodowej; biskupa włoskiego z Werony,
kpiącego z Polaków, w zachowanej saty‐
rze pouczał: „Ty więc, łajdaku, nie zmy‐
ślaj, (…)/Miłujących pokój mężów
zniesławiać się oducz.”

Początki piśmiennictwa – śre‐
dniowieczne zabytki języka pol‐
skiego

Ogarnięci na co dzień pięknem wła‐
snej mowy… (K. Wojtyła: „Gdy dokoła
mówią językami…”)
Przez całe wieki silnym spoiwem śre‐
dniowiecznej Europy była łacina. Toteż
w średniowiecznym piśmiennictwie pol‐
skim twórczość łacińska dominuje nad
polskojęzyczną. Zgodnie z średniowiecz‐
nym teocentryzmem, stawiającym w cen‐
trum życia Boga, a więc wszelka
działalność winna służyć „ad majorem Dei
gloria”  nie zaś „próżnej chwale” człowie‐
ka  twórczość ta ma charakter anonimo‐
wy. Należy jednak przypuszczać, że ich
autorami byli duchowni: księżą, zakonni‐
cy. Potrzeba twórczości w języku polskim
była naturalna i oczywista. Godzi się pod‐
kreślić, że wielkim obrońcą i promotorem
języka polskiego był arcybiskup gnieź‐
nieński Jakub Świnka (zm. 1314 r.) .
Owocem jego aktywności synodalnej by‐
ło zapisanie w statutach łęczyckich z 1285 r.
zasady powoływania na przełożonych
szkół klasztornych i katedralnych osób
znających język polski, kościoły parafial‐
ne też mieli obejmować księża dobrze zna‐
jący jęz. polski. Znalazły się tu też nakazy
wygłaszania kazań dla ludu, śpiewania pie‐
śni, objaśniania modlitw po polsku. Pierw‐
szy z zachowanych utworów w języku
polskim to „Bogurodzica”, znana po‐
wszechnie pieśńmodlitwa, przykład śre‐
dniowiecznej liryki religijnej, powstały
prawdopodobnie w 2. poł. XIII w. Za ar‐
cydzieło polskiej liryki średniowiecznej
uznany został „Lament świętokrzy‐
ski” (Posłuchajcie, bracia miła…) – mo‐
nolog Matki Bolesnej pod Krzyżem Syna.
Należy przypuszczać, że w tym czasie ist‐
niały już zapisy (twórczość ustna była bar‐
dziej powszechna) innych modlitw, kazań.
Z tych ostatnich zachował się fragment naj‐
starszego ich zbioru  „Kazań świętokrzy‐
skich” dopiero z końca XIII lub pocz. XIV
w. oraz „Kazania gnieźnieńskie” z pocz.
XV w. Równocześnie powstawały pierw‐
sze polskie przekłady utworów religijnych,
które reprezentuje zachowany „Psałterz
floriański”. Warto pamiętać, że teksty śre‐
dniowieczne krążyły w postaci rękopi‐
śmiennej (drukowane pojawiają się
dopiero w 2. poł. XV w.), co zawdzięcza‐
no klasztornym skrybom (przepisywa‐
czom i iluminatorom). W średniowieczu
popularne były – pisane przez duchow‐

nych – żywoty świętych, utwory z przesła‐
niem moralizatorskodydaktycznym;
wzór świętego zawiera zachowana
z ok. 1454 r. wierszowana „Legenda o św.
Aleksym”.

Oświata i nauka: (…) aby nauka‐
mi na pożytecznych Rzeczpospolitej for‐
mowali się obrońców i podpory (…) (St.
Konarski)
Już w XI w. powstawały szkoły kate‐
dralne i klasztorne; służyły głównie kształ‐
ceniu kadr duchowieństwa. Wkrótce
zaczęto organizować też szkoły parafialne.
Ważną rolę ośrodków kulturalnych i na‐
ukowych odgrywały już w XI w. bibliote‐
ki, których księgozbiór stanowiły do XV
w. wyłącznie dzieła ręcznie przepisywane,
często bogato iluminowane i oprawne
w ozdobne skórzane, drewniane lub me‐
talowe okładki. W klasztornych skrypto‐
riach była już liczna kadra zawodowych
kopistów. Początki polskiej nauki sięgają
XIII w. Poprzedził je okres przyswajania
dorobku chrześcijańskiej Europy. Polacy
coraz częściej zaczęli wyjeżdżać na studia
zagraniczne – do Włoch i Francji a następ‐
nie do Pragi. W 1364 r. w powstała Aka‐
demia Krakowska, najpierw jako
Studium Generale. To drugi (po Pradze)
uniwersytet w środkowej Europie. Począt‐
kowo wykłady prowadzono na trzech wy‐
działach: sztuk wyzwolonych, prawa
i medycyny. W 1406 r. utworzono samo‐
dzielne katedry: matematyki i astronomii
– pierwsze tego typu w Europie. Wiek XV
to czas dynamicznego rozwoju Akademii.
Jej rektorami byli:, m.in. Stanisław ze Skal‐
bimierza, Paweł Włodkowic.
Stanisław ze Skarbimierza (Skalb‐
mierza) (ok. 1365  1431) duchowny,
prof. prawa kanonicznego, wybitny my‐
śliciel i kaznodzieja pozostawił ponad 600
kazań oraz liczne traktaty. W „Mowach
o mądrości” rozwijał koncepcję państwa
organizmu, gdzie wszyscy muszą dążyć
do dobra wspólnego; wskazywał na grze‐
chy niszczące jedność Królestwa. Od
władcy domagał się mądrości, tj. cnoty
uwarunkowanej moralnie, opartej na fun‐
damencie miłowania Boga i posłuszeń‐
stwie względem Niego oraz Jego prawa.
Ponadczasowa uniwersalność poglądów
Stanisława ze Skarbimierza to znakomity
wkład w rozwój chrześcijańskiej Europy.
Paweł Włodkowic (ur. ok. 1370 –
1436) duchowny, uczony, wybitny praw‐
nik,rektorAkademiiKrakowskiej.Jest
►►
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twórcą – opartej na fundamencie
prawa naturalnego i prawa narodów – no‐
woczesnej koncepcji stosunków między‐
narodowych w świecie chrześcijańskim
oraz stosunku państwa do pogan i niewier‐
nych. Nowatorska była też myśl, iż postę‐
powanie sądowe powinno być środkiem
ostatecznym załatwiania sporów między‐
narodowych. Do myśli P. Włodkowica
często odwoływał się św. Jan Paweł II,
stwierdzając, że średniowieczny uczony
wniósł wielki wkład w tworzenie chrze‐
ścijańskiej Europy oraz w „rozwój czło‐
wieka i człowieczeństwa”.
Akademia Krakowska w krótkim cza‐
sie zyskała europejską renomę i w ciągu
kilku pokoleń XV w. Polska zbliżyła się
do krajów o rozwiniętej od dawna kultu‐
rze naukowej. Poświadczają to, m.in.:
działalność Jakuba Parkoszowica – ka‐
nonika krakowskiego, prof., rektora Aka‐
demii Krakowskiej, autor pierwszego
traktatu ortograficznego porządkującego
zasady polskiej pisowni; J. Długosza –
autora nowoczesnej „Historia Polonica”;
Macieja z Miechowa, Miechowity
(ok. 1457 – 1523) kapłana, historyka, le‐
karza, geografa, profesora i wieloletniego
rektora Akademii Krakowskiej. Marcin
z Urzędowa (ok. 1500  1573) księdza,
botanika, lekarza, prof. Akademii Kra‐
kowskiej, autora wybitnego dzieła z za‐
kresu botaniki lekarskiej „Herbarz Polski
to jest o przyrodzeniu ziół i drzew rozma‐
itych”. Ajeśli wiek XVI to oczywiście też
służba i działalność ks. Piotra Skargi
(15361612) i jego swoisty traktat poli‐
tyczny „Kazania sejmowe” oraz wieko‐
pomne dokonanie ks. jezuity Jakuba
Wujka (1541 1597), tj. polski przekład

Biblii – Starego i Nowego Testamentu;
dzieło to przetrwało na pozycji najlepsze‐
go przekładu aż do połowy XX w.

Działalność służebna: (…)aby‐
ście dobrze sobie czynili (ks. P. Skarga)
Warto też podkreślić, że kultura wiary
uzewnętrzniała się nie tylko w twórczych
aktach wysokiej kultury, ale także w dzia‐
łalności służebnej na rzecz biednych, cho‐
rych, starców, sierot. To Kościół: biskupi,
księża parafialni, zakonnicy zakładali
pierwsze ochronki, sierocińce, szpitale,
hospicja, utrzymując je przez stulecia ze
swoich środków i poświęcając się ich pro‐
wadzeniu. Tę liczną rzeszę apostołów Bo‐
żego Miłosierdzia niech reprezentuje św.
Jan Kanty – ksiądz, przez 50 lat profesor
Akademii Krakowskiej; słynął z wielkie‐
go miłosierdzia wobec ubogich; przed
śmiercią na pomoc dla nich oddał całe
swoje mienie.
Aleksander Bruckner (18561939) –
znakomity badacz dziejów kultury pol‐
skiej, zapatrzony w przeszłość, napisał:
„Wszystko, co jakimkolwiek postępem
tchnęło, skupiło się w działalności Ko‐
ścioła; on uczył, oświecał głowy, a kru‐
szył serca”.
Byłoby dobrze, gdyby ten fragmenta‐
ryczny i z oczywistych względów po‐
wierzchowny przegląd inicjatyw,
dokonań polskiego duchowieństwa, sta‐
nowiących wkład w budowanie  poprzez
szeroko pojętą kulturę  tożsamości naro‐
du, pomógł nam uświadomić sobie: skąd
przychodzimy, kim jesteśmy i dokąd win‐
niśmy zmierzać.

Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska roz‐
błyska nad tobą.Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok
spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się
nad tobą [Iz 60, 1‐2].

Adwent znaczy przyjście
Najciemniejsze dni roku. Najkrótsze dni i najdłuższe noce. Naj‐
mniej energii do życia i działania? Najmniej radości i nadziei? W ja‐
kim nastroju, w jakim stanie ducha zastaje Cię ten adwent? Masz
dość wszystkiego? Nie możesz już słuchać skłóconych ludzi? Tra‐
cisz wiarę w człowieka, widząc, że nie przebijesz się przez chore
układy? Dotyka Cię do żywego chamstwo, obojętność, cyniczne
podejście ludzi, od których oczekujesz zrozumienia i pomocy?
Boli obojętność i egoizm? Pragniesz chwili wytchnienia? Chcesz,
by, po prostu, ktoś Cię wysłuchał i zrozumiał? Pochylił się i doce‐
nił Twój trud i starania? Potrzebujesz uwagi i miłości? Jeśli tak,
to doskonale! Ten, którego potrzebujesz, jest blisko. Nadchodzi.
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Boże Narodzenie
Kiedy dziecko się rodzi i na świat przychodzi
Jest jak Bó g, co powietrzem nagle się zakrztusił
I poczuł, że ma ciało, że w ciemnościach brodzi
Ze boi się człowiekiem być. I że być musi
Wokó ł radośc.́ Kolędy szeleszczące złotko
Najbliżsi jak pasterze wpatrują się w Niego
I śmiech matki ‑ bo dziecko przeciąga się słodko
A ono się układa do krzyża swojego
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Puka do drzwi. Powstań! Wyjdź Mu na spotkanie! Wstań wcze‐
śnie, gdy jeszcze jest ciemno! Pokonaj noc w sobie! Przyjdź do Nie‐
go, bo On „błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan
panujących, jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje
światłość niedostępną” (1Tm 6,15b16a) „opuścił śliczne niebo,
obrał barłogi”. Rozumiesz taką miłość? Umiałbyś, potrafiłbyś zre‐
zygnować z odwzajemnionej, ogromnej miłości, by oddać się
w ręce obojętnych i wrogich Ci ludzi? Czy ktokolwiek z nas jest
do tego zdolny? On, wcielając się, przyszedł do najciemniejszych
stron naszego życia. Już wkrótce podejdziemy do żłóbka, a w nim
ujrzymy Dziecię. Nie szokuje Cię to? Noworodek w stajni na sia‐
nie?! Czy to normalne? Tak Go przyjęliśmy w naszej krainie mro‐
ków. On to wiedział od zawsze, a jednak… Tak się wyraziła Miłość.
Adziś, kiedy chce przyjść do Twojego życia, czy masz czas i miej‐
sce dla Niego? Jeśli je znajdziesz, pokonasz swoje ja, On rozpro‐
szy Twoją ciemność. To o Nim mówi psalmista: „…sama ciemność
nie będzie ciemna dla Ciebie, a noc jak dzień zajaśnieje: «mrok jest
dla Ciebie jak światło»” [Ps139,12].
(D.Z.)

Prawdy się nie ustala, prawdę się odkrywa
„On Żyje i chce byś ty żył”
"Abyście umieli zdać sprawę z na‐
dziei, która jest w was” tymi słowami
św. Jan Paweł II rozpoczął list do mło‐
dych całego świata w 1985 roku. Dziś,
gdy w naszej diecezji trwa synod po‐
święcony młodzieży, stawiamy sobie
te słowa jako wskazówkę, mającą po‐
móc nam obrać właściwy kierunek na‐
szych działań. Okres młodości często
jest kojarzony właśnie z tą nadzieją,
czasem nazywaną przez dorosłych
i ustatkowanych młodzieńczą naiwno‐
ścią, czy marzycielstwem oderwanym
od rzeczywistości. Święty Jan Paweł II
mówi natomiast o niej jako o czymś
niesamowicie cennym, mającym moc
przemieniać i napędzać do działania.
Młodzi patrzą na świat z nadzieją na to,
że można walczyć ze złem, można
wprowadzać zmiany, które sprawią, że
świat stanie się lepszym miejscem.
Jednak dzisiejszy świat sprawia, że za‐
czynamy czuć się coraz bardziej zagu‐
bieni, to co intuicyjnie wydaje nam się
być złem, to co jako niewłaściwe
przedstawiali nam nasi rodzice i dziad‐
kowie, jest nazywane przez media do‐
brem i normą. Jak więc mamy walczyć
ze złem, jeśli nie potrafimy go już jasno
i wprost nazwać, jak mamy właściwie
rozeznać nasze powołanie, podejmo‐
wać słuszne decyzje, skoro świat za‐
czyna tracić jakiekolwiek normy,
do których moglibyśmy się odnieść?
Młody człowiek czuje się dziś niesa‐
mowicie zagubiony i próbuje szukać
czegokolwiek, na czym mógłby się
oprzeć  niestety, najczęściej bezsku‐

tecznie. Tym, czego każdy z nas poszu‐
kuje, jest Boża Miłość. Tylko ona może
wypełnić pustkę i tęsknotę naszych
serc. Dlatego tak ogromną łaską jest
dla naszej diecezji rozpoczęty 18 wrze‐
śnia synod młodzieży. Mamy nadzieję,
że ten rok pracy zaowocuje znalezie‐
niem konkretnych sposobów na dotar‐
cie z Dobrą Nowiną do wszystkich
młodych ludzi.
W każdej parafii naszej diecezji zo‐
stał powołany specjalny zespół syno‐
dalny składający się z młodzieży,
dorosłych z nią pracujących oraz ka‐
płanów. Sekretarze i księża z tych ze‐
społów są połączeni w większe grupy
rejonowe, które wspólnie opracowują
zagadnienia związane z tematem syno‐
du, którym jest “Młodzież, wiara i ro‐
zeznanie powołania”. Chcemy
wspólnie znaleźć sposób na pokazanie
piękna płynącego z niezmienności Pi‐
sma Świętego i Tradycji, na których
opiera się Kościół, znaleźć drogę
do serc młodych i wypracować kon‐
kretne narzędzia pomagające w kro‐
czeniu do zbawienia. Ks. Emil
Parafiniuk, dyrektor Krajowego Biura
Organizacyjnego ŚDM powiedział
na pierwszej sesji plenarnej “Mówiąc
o synodzie i synodalności, trzeba uwa‐
żać, aby nie pomylić synodu z demo‐
kracją. Synod to wspólna droga,
szukanie lepszych i bardziej aktual‐
nych rozwiązań, a nie głosowanie
w sejmie czy narada partyjna. Prawdy
się nie ustala, prawdę się odkrywa”.
Nie chcemy zmieniać liturgii, by stała

się “bardziej
atrakcyjna”.
Nie chcemy
wykreślać
przykazań,
które są “sta‐
roświeckie”.
Chcemy od‐
naleźć jak nalepszy sposób, by pokazać
wsszystkim, że te “niedzisiejsze” zasa‐
dy, treści i wartości są aktualne bardziej
niż cokolwiek innego. Chcemy poka‐
zać światu, że prawdziwe szczęście
można znaleźć tylko, żyjąc Ewangelią
i sakramentami. Chcemy pokazać, że
Kościół nie jest martwą instytucją, tyl‐
ko żywą wspólnotą i składa się nie z sa‐
mych księży, ale również wszystkich
wiernych  nas, tu na ziemi, walczą‐
cych i pielgrzymujących, pokutują‐
cych w czyśćcu oraz tych, którzy cieszą
się już pełnią bycia z Bogiem. Bardzo
prosimy, Ty, który czytasz w tej chwili
te słowa, zanim przejdziesz dalej, po‐
módl się za nas, za całą młodzież naszej
diecezji i całego świata, abyśmy nie ba‐
li się szukać prawdy i podążać jej drogą
bez względu na doczesne konsekwen‐
cje. Prosimy również o modlitwę w in‐
tencji synodu, o Światło Ducha
Świętego, aby czas ten przyniósł owo‐
ce większe niż możemy to sobie wy‐
obrazić, aby zapoczątkował ogromne
dzieło nawrócenia młodych, naszego
narodu i całego świata. Dla Boga bo‐
wiem nie ma nic niemożliwego.
Oaza
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Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską (1939‐1945)
Dominikanki Misjonarki Jezusa i Maryi
Przedstawiamy naszym Czytelnikom fragment z maszynopisu opracowanego przez s. Teresę Kępińską
Zgromadzenie Sióstr Dominikanek
Misjonarek Jezusa i Maryi zostało założo‐
ne przez o. Jacka Woronieckiego O.P.
w1932 r. za pontyfikatu „Papieża Misji” 
Piusa XI, w archidiecezji warszawskiej,
gdy jej arcypasterzem był ks. Kard.Alek‐
sander Kakowski (†1938).
Celem zgromadzenia jest działalność
misyjna i ekumeniczna podejmowana
tam, gdzie Ewangelia nie jest jeszcze zna‐
na lub gdzie została całkowicie lub czę‐
ściowo zagubiona.

Założycieliwspółzałożycielki

O. Jacek (Adam) Woroniecki (1878 –
1949) był człowiekiem wielkiego pokro‐
ju. Znane jest powiedzenie ks. kard. Au‐
gusta Hlonda, gdy zwracano się do niego
w jakiejś zawiłej kwestii: „Idźcie do ojca
Jacka Woronieckiego. To najjaśniejsza
głowa, jaką posiadamy, on wam pomo‐
że”. W zakonie dominikańskim posiadał
najwyższy stopień naukowy – magistra
teologii. Był profesorem na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, a w latach
1924 – 1926 pełnił tam obowiązki rektora.
W1929 r. objął katedrę na papieskim Uni‐
wersytecie „Angelicum” w Rzymie,
gdzie wykładał teologię moralną. (Z po‐
wodu choroby był zmuszony wrócić
do kraju). Był rektorem studium zakonne‐
go (od 1936 r.), redaktorem czasopisma
„Szkoła Chrystusowa” oraz członkiem
Komisji HistorycznoFilozoficznej Aka‐
demii Umiejętności w Krakowie itd. Pol‐
ską literaturę religijną wzbogacił wieloma
dziełami, jak: Etyka katolicka, Królewskie
Kapłaństwo, Pełnia modlitwy, Tajemnica
miłosierdzia Bożego, Macierzyńskie serce
Maryi, Katolickość tomizmu itd.
Ojciec Jacek cieszył się wielkim auto‐
rytetem moralnym w ówczesnych sferach
kościelnych, naukowych, wśród inteli‐
gencji.Wbogatym wachlarzu jego zainte‐

resowań jedno z poczesnych miejsc
zajmowały zakony;do ich rozwoju w Pol‐
sce przyczyniał się w latach międzywo‐
jennych przez udzielanie rekolekcji, liczne
wykłady, konferencje, pracę piśmienną,
kierownictwo duchowe.
Powołanie do życia pierwszego w Pol‐
sce żeńskiego, dominikańskiego zgroma‐
dzenia misyjnego było wynikiem
długoletnich jego przemyśleń, modlitw,
ofiarw tejintencjiskładanych.Potrzebęte‐
go nowego dzieła odczytywał m.in. ze
znaków czasu, z ożywionego po II wojnie
światowej ruchu akademickich kół misyj‐
nych, a także z kontaktów, jakie nawiązał
z osobami, które pragnęły poświęcić się
pracy misyjnej, a nie znajdując w Polsce
odpowiedniego ich poszukiwaniom
zgromadzenia zasilały personalnie zagra‐
niczne instytuty apostolskomisyjne.
Ztakimiwłaśniezamiaramimisyjnymi
nosiły się trzy współzałożycielki zgroma‐
dzenia: M. Tomea (Tekla) Byszewska,
która uprzednio byłą członkiem francu‐
skiegozgromadzeniadominikanekw Na‐
mur, gdzie przez 9 lat zakorzeniła się
w gorącym umiłowaniu regularnego ży‐
cia zakonnego opartego na gruntownym,
wciąż pogłębianym studium prawd wiary.
Ona to przez o. Jacka Woronieckiego zo‐
stała wezwana do Polski, by stanąć na cze‐
le formującej się w 1932 r. wspólnoty
zakonnej.

Postać bezkompromisowa w całkowi‐
tym oddaniu się Bogu, nad wyraz ofiarna,
o wielkiej pojemności na całą sferę nad‐
przyrodzoną, posiadająca subtelne jej wy‐
czucie, a przy tym obdarzona wielkim,
macierzyńskim sercem otwierającym się
ku drugim z zaskakującą nieraz intuicją
miłości.
M. Maria Wielowiejska (Janina) była
duszą dzieła, najbliżej związana z o. Jac‐
kiem. Bóg obdarzył ją wybitnymi zdolno‐
ściami organizatorskimi. Życie od
wczesnej młodości zaprawiało ją, zwłasz‐
cza po śmierci matki, do zapomnienia
o sobie na rzecz młodszego rodzeństwa,
do twórczego poszukiwania dróg wyjścia
w trudnych sytuacjach. „To jedno wiem –
mówiła – że realnie chodzę po ziemi, że
mam złożyć ofiarę”. Zamierzała wstąpić
do misyjnej wspólnoty dominikańskiej
w Fichermon (Belgia). Ojciec Jacek wi‐
dział w niej osobę zdolną do realizacji Bo‐
żych planów. Pod pozorami człowieka
przede wszystkim praktycznego, aktyw‐
nego, kryła się głębia duszy zawsze goto‐
wej na Boże żądania, otwartej i śledzącej
ustawicznie wielkie problemy świata,
zwłaszcza Kościoła, do którego żywiła
głębokie przywiązanie. Najbardziej od‐
powiadały jej umysły obejmujące szero‐
kie horyzonty, dalekowzroczne – z nimi
dobrze się rozumiała (o. Jacek, kardynał
Hlond…). Czuła się najlepiej w ubóstwie,
niedostatku, praktykowała daleko idącą
ascezę życia osobistego; dni jej pełne tru‐
du w służbie dla bliźnich kończyły się
zwykle już o nocnej porze cichą modlitwą
przed Najświętszym Sakramentem.
Ciąg dalszy w następnym numerze.

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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