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potykamy się na ła
mach naszej parafial
nej gazetki w przededniu Uro
czystości Wszystkich Świętych
i
Wspomnienia
Wiernych
Zmarłych. Zachęcam zatem
do refleksji nad coraz po
wszechniejszą praktyką kre
macji zwłok w świetle central
nej prawdy naszej wiary
o zmartwychwstaniu Chrystu
sa.
Jan Paweł II podczas au
diencji generalnej w Rzymie
28.10.1998 r. powiedział: „Ko
ściół poucza o szacunku
dla martwego ciała każdego
ludzkiego bytu, zarówno z po
wodu godności osoby, do któ
rej przynależało, jak i z powodu
czci należnej ciału tych, którzy
przez chrzest stali się świątynią
Ducha Świętego. Specyficz
nym świadectwem tego sza
cunku jest ryt pogrzebu, a tak
że praktyka oddawania czci
relikwiom świętych, rozwinię
ta już od pierwszych wieków.
„Kościom tych ostatnich – mó
wi św. Paulin z Noli – nigdy
nie brakuje obecności Ducha
Świętego, od którego przy
chodzi żywa łaska w grobach
świętych”. W szczególnie wy
razisty sposób objawia się ta
łaska w świętych, których ciała
nie uległy rozkładowi i pomimo
wielu lat i niesprzyjających
warunków, zachowały świe
żość, a nawet wydzielają pięk
ną woń, jak na przykład ciało
św. Bernadety Soubirous,

zmarłej w 1879 r., przechowy
wane w szklanej trumnie
w klasztorze sióstr w Nevers.
Podobnie ciało Świętego An
drzeja Boboli, odnalezione
po kilkudziesięciu latach, prze
chowywane w kościele Księży
Jezuitów na Mokotowie w War
szawie.
ni lud Starego Przymie
rza, ani Kościół pierw
szych wieków i średniowiecza
nie stosował kremacji zwłok.
W II w. po Chrystusie pogańska
nazwa „nekropolia”, czyli mia
sto umarłych, wskazująca
na miejsca pochowania, została
powoli zmieniona przez chrze
ścijan, na nazwę „cmentarz”,
pochodzącą z greckiego „ko
imao”, tzn. spać. Karol Wielki
w VIII w. zabraniał kremacji
pod karą śmierci, uznając ją
za zwyczaj pogański. Dopiero
w dobie oświecenia pod wpły
wem Loży Masońskich i związa
nej z nimi Rewolucji Francuskiej
zaczęto intensywnie rozpo
wszechniać kremację. Moty
wem były nienawiść do religii
i chęć zniszczenia katolicyzmu
skrywane pod osłoną troski
o zdrowie i higienę. W piśmie
z czasów Rewolucji Francuskiej
czytamy: „Już więcej nie będzie
kultu katolickiego we Francji,
ani jednego chrztu, ani jednej
spowiedzi, ani jednego ślubu,
ani jednego ostatniego na
maszczenia, ani jednej Mszy;
nikt nie będzie głosił lub słuchał
homilii, nikt nie będzie udzielał,
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albo przyjmował żadnego sa
kramentu. W gminach, gdzie
my jesteśmy panami, będzie
my robić tak, żeby jakobini
tamtego miejsca prosili nas
o usunięcie kultu. Zamkniemy
kościoły, zburzymy dzwonnice,
zdemolujemy rzeźby świętych,
popełnimy świętokradztwo reli
kwii, zabronimy religijnych po
grzebów, nauczymy pogrze
bów cywilnych”. Niespełna sto
lat później zawiązała się mię
dzynarodowa liga, której celem
było rozpowszechnianie kre
macji zwłok. Zachętą do tej
praktyki były ulgi podatkowe
w przypadku kremacji. Wobec
tych praktyk Kościół wypowie
dział się, zachęcając wiernych,
aby zachowali stary zwyczaj
uroczystego rytu grzebania
umarłych. W czasie Soboru
Watykańskiego II Kościół przy
pomniał zachętę, aby wierni za
chowywali „taki zwyczaj po
grzebu wiernych zmarłych,
który tłumaczy wierniej tajem
nice i nadzieje zmartwychwsta
nia”. Dziś Kościół nie odrzuca
całkowicie kremacji zwłok, poza
przypadkiem, kiedy jest ona
wyrazem niewiary w zmar
twychwstanie ciała. Jednakże
wyraźnie akcentuje wyższość
tradycyjnego grzebania ciał
nad pochówkiem prochów.
W 1977 r. Kongregacja ds. Sa
kramentów i Kultu Bożego wy
jaśniła: „że jest niestosownym,
aby nad prochami celebrowano
obrzędy, które mają na celu
►►

uczczenie ciała zmarłego.
Nie chodzi więc tutaj o potępie
nie kremacji, ale o zachowanie
prawdziwości i czytelności zna
ku liturgicznego. Same prochy
bowiem wyrażają zniszczenie
ludzkiego ciała oraz zaciemniają
i nie oddają idei «snu» w oczeki
waniu zmartwychwstania. Po
nadto to właśnie ciału, a nie pro
chom, oddaje się cześć w czasie
liturgii, ponieważ od chwili
chrztu świętego stało się ono
świątynią uświęconą przez Du
cha Świętego. Tym samym pro
chy nie wyrażają tak dobrze,
jak całe zwłoki, bogactwa sym
boliki przewidzianej przez litur
gię, aby podkreślić paschalny
charakter
pochówku”.
Ponadto wyjaśniła ona, że
gdy w rytuale pogrzebowym
jest mowa o obrzędach sprawo
wanych nad prochami w kaplicy
lub przy grobie, zakłada się, iż
Msza Święta była uprzednio
sprawowana w obecności zwłok
w kościele, zanim zostały one
przewiezione do krematorium.
Jest to cenna wskazówka prak
tyczna dla rodzin, mających or
ganizować pochówek bliskich,
którzy postanowili po śmierci
poddać się kremacji.
2016 r. Kongregacja
Nauki Wiary wydała
Instrukcję dotyczącą pochówku
ciał zmarłych oraz przechowy
wania prochów w przypadku
kremacji. Czytamy w niej: „Idąc
za starodawną tradycją chrze
ścijańską, Kościół usilnie zaleca,
by ciała zmarłych chowane były
na cmentarzu lub w miejscu
świętym. We wspomnieniu
śmierci, pogrzebania i zmar
twychwstania Pana, tajemnicy,
w świetle której objawia się
chrześcijański sens śmierci, po
chówek jest przede wszystkim
najbardziej odpowiednią formą
wyrażenia wiary i nadziei
w zmartwychwstanie ciała. Ko
ściół, który jak Matka towarzy
szył chrześcijaninowi podczas
jego ziemskiej pielgrzymki,
ofiaruje Ojcu, w Chrystusie,
dziecko Jego łaski i powierza
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Sąd Ostateczny, tryptyk malarza niderlandzkiego Hansa
Memlinga stworzony między rokiem 1467 a 1471

ziemi jego śmiertelne szczątki
w nadziei, że zmartwychwstanie
w chwale. Grzebiąc ciała wier
nych zmarłych, Kościół potwier
dza wiarę w zmartwychwstanie
ciała i zamierza uwydatnić wy
soką godność ludzkiego ciała,
jako nierozłącznej części osoby,
której historię to ciało współ
dzieli. Nie może zatem pozwolić
na postawy i obrzędy, które
uwzględniają błędne pojęcie
śmierci, postrzeganej zarówno
jako ostateczne unicestwienie
osoby, jak i chwilę jej fuzji z mat
ką naturą lub ze wszechświa
tem, jako etap w procesie rein
karnacji, lub też jako ostateczne
wyzwolenie z „więzienia” ciała.
Ponadto pochówek na cmenta
rzach lub w innych miejscach
świętych właściwie odpowiada
współczuciu i szacunkowi, jakie
należą się ciałom zmarłych
wiernych, które przez chrzest
stały się świątynią Ducha Świę
tego i którymi, „jak narzędziami
i naczyniami, w sposób święty
posłużył się Duch Święty,
aby dokonać wielu dobrych
dzieł”. Sprawiedliwy Tobiasz wy
chwalany jest za zasługi zdobyte
wobec Boga przez to, że grzebał
zmarłych, a Kościół uważa po

chówek zmarłych za dzieło mi
łosierdzia wobec ciała. Na koniec
wreszcie pochówek ciał wier
nych zmarłych na cmentarzach
lub w innych miejscach świętych
sprzyja pamięci i modlitwie
za zmarłych ze strony rodziny
i całej wspólnoty chrześcijań
skiej, jak też czczenia męczen
ników i świętych. Przez pochó
wek ciał na cmentarzach,
w kościołach czy na terenach
do tego przystosowanych, tra
dycj a chrześcijańska strzegła
wspólnoty między żywymi
i umarłymi i przeciwstawiała się
tendencji ukrywania lub prywa
tyzowania wydarzenia śmierci
oraz znaczenia, jakie ma ona
dla chrześcijan”.
odsumowując, należy
stwierdzić, że jedynie
tradycyjny sposób grzebania
zmarłych chrześcijan wyraża
w pełni wiarę w zmartwych
wstanie ciała oraz w to, że
śmierć wierzącego jest tylko za
śnięciem, a nie unicestwieniem.
Kremacja, w swoim zewnętrz
nym wyrazie, bardziej zbliża się
do tego drugiego.
Ks. Kazimierz Seta
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Komunia miłości. W sanctorum communio „nikt… z nas
nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie” (Rz 14,7) KKK 953
„Nie tylko za nimi [Apostołami] proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu
będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze,
we Mnie, a Ja w Tobie” (J 17,21‐22)
Jeśli Pan Bóg chce mieć świętego,
to cud będzie
(o. G. Bartoszewski OFMCap)
W 1988 r. do wspólnoty Sióstr
Uczennic Krzyża chciała dołączyć
dziewiętnastoletnia dziewczyna. Za‐
chorowała jednak na nowotwór tar‐
czycy z przerzutami. Siostry otoczyły
ją gorącą modlitwą; prosiły też śp.
ks. kard. S. Wyszyńskiego o wstawien‐
nictwo. Leczenie nie dawało efektów.
Guz powiększał się i utrudniał oddy‐
chanie; po ludzku – nie było ratunku.
Kiedy nastąpił kryzys i chorej groziło
już uduszenie, nagle nastąpiła ulga.
Dziewczyna została całkowicie i trwa‐
le uzdrowiona. Dzisiaj jest jedną
z sióstr Zgromadzenia Sióstr Uczennic
Krzyża. Cud! Cudowne uzdrowienie
dokonało się z 14 na 15 marca 1989 r.
Od marca 2012 r. do listopada 2018 r.
trwał proces o cudownym uzdrowie‐
niu z udziałem lekarzy, konsultorów
teologów na szczeblu diecezjalnym,
a następstwie w Kongregacji do Spraw
Kanonizacyjnych. Trzydziestoletni
proces zakończył papież Franciszek 2
października 2019 r., podpisując doku‐
menty o życiu, sławie, świętości i hero‐
iczności cnót oraz o cudownym
uzdrowieniu za wstawiennictwem
ks. Prymasa S. Wyszyńskiego.
Jan Paweł II nie powiedział
jeszcze ostatniego słowa
Siostra Marie SimonPierre ze Zgro‐
madzenia Małych Sióstr Macierzyń‐
stwa Katolickiego zmagała się z chorobą
Parkinsona. Jan Paweł II był jej szcze‐
gólnie bliski. Gdy 2 kwietnia 2005 r.
zmarł, przygnębiona wyznała: „Straci‐
łam przyjaciela, który dodawał mi sił,
aby iść naprzód”. Tego dnia siostry za‐
częły się modlić za wstawiennictwem
zmarłego Papieża o łaskę uzdrowie‐
nia s. Marie. Wbrew oczekiwaniom ob‐

jawy choroby zaczęły się nasilać. Chora
2 czerwca poprosiła przełożoną o zwol‐
nienie z obowiązków. „Jan Paweł II
nie powiedział jeszcze ostatniego słowa”
– odpowiedziała s. przełożona. W drżą‐
cą dłoń chorej zakonnicy włożyła pióro
prosząc o napisanie wyrazów: „Jan Pa‐
weł II”. Napis z ledwością dało się od‐
czytać. Jednak po wieczornej modlitwie,
o godz.21,37, w której Papież
zmarł, s. Marie ponownie wzięła do rę‐
ki pióro. Litery, które napisała…były
czytelne! Poczuła, że ustępuje drżenie
rąk, ustąpił ból, po czym spokojnie za‐
snęła. Po obudzeniu się o czwartej nad
ranem „Wstałam i poczułam, że nie je‐
stem taka sama. Coś się we mnie zmie‐
niło. Mogłam normalnie się poruszać”
– opowiadała później. Udała się do ka‐
plicy, uklękła przed Najświętszym Sa‐
kramentem i odmawiała różańcowe
tajemnice światła, ustanowione przez Ja‐
na Pawła II. Kilka godzin później wy‐
raźnym pismem napisała list. Pokazując
go przełożonej powiedziała: „Czuję, jak‐
bym urodziła się po raz drugi. Wy‐
zdrowiałam. To dzieło Boga
za wstawiennictwem Jana Pawła II”.
Wstań, nie bój się!
Kilka lat później, gdy 1 maja 2011 r.
Benedykt XVI beatyfikował swojego po‐
przednika, Floribeth Mora Diaz z Kosta‐
ryki została uzdrowiona z tętniaka mózgu.
Lekarze nie byli w stanie jej pomóc,
nie dawali już żadnej nadziei. Odesłali
chorą do domu. Floribeth, oglądając uro‐
czystości beatyfikacyjne, modliła się
za wstawiennictwem ukochanego Papie‐
ża. Następnego dnia rano usłyszała głos:
„Wstań, nie bój się!” Spojrzała na wiszą‐
ce na ścianie zdjęcie Jana Pawła II. Zdu‐
miona ujrzała jakby wysuwające się ręce
Papieża w geście zachęcającym do po‐
wstania. Podniosła się i – jak mówi –
„do tej pory jestem na nogach”.

Tym razem Bóg postawił swoją pie‐
częć na świętości Jana Pawła II.
„(…) wierzę (…) w święty Kościół
powszechny, świętych obcowanie
(…) wyznajemy codziennie w Credo,
czyli  we wspólnotę świętych
To jeden z dogmatów wiary chrześci‐
jańskiej. Katechizm Kościoła Katolic‐
kiego naucza: „Czymże jest Kościół,
jak nie zgromadzeniem wszystkich
świętych?” Kościół jest właśnie komu‐
nią świętych (KKK 946).
Kościół, czyli lud Boży, Mistyczne
Ciało Chrystusa to: ludzie żyjący na zie‐
mi – Kościół pielgrzymujący; zmarli,
którzy jeszcze pokutują w czyśćcu,
oczyszczają się – Kościół cierpiący oraz
zmarli cieszący się szczęściem nieba
wraz z Matką Bożą i aniołami – Kościół
uwielbiony. Tak więc „święci” to nie tyl‐
ko oficjalnie beatyfikowani lub kanoni‐
zowani, ale – jak czytamy w Nowym
Testamencie – po prostu wyznawcy
Chrystusa. Wszystkie trzy stany to ten
sam Kościół, którego głową jest Jezus
Chrystus; więź pomiędzy poszczegól‐
nymi wymiarami tej wspólnoty odby‐
wa się w Chrystusie i przez Chrystusa
i służy budowaniu Królestwa Bożego.
Jesteśmy jedną rodziną dzieci Bo‐
żych w Chrystusie; wszyscy, choć w róż‐
ny sposób i w różnym stopniu, jesteśmy
złączeni w tej samej miłości Boga i bliź‐
niego. Wspólnota Kościoła przekracza
granice śmierci; wierni na ziemi pozo‐
stają w łączności ze świętymi w czyść‐
cu i ze świętymi w niebie. Pojęcie
„komunia świętych” ma dwa zasadni‐
cze znaczenia, ściśle ze sobą powiązane:
komunia między osobami świętymi
(sancti) i komunia w rzeczach świętych
(sancta) (KKK 948). A więc „obcowa‐
nie świętych” to nie tylko relacje między
wiernymi (świętymi), to także wspólne
partycypowanie w rzeczach świę‐ ►►
3

►►

tych: objawionych prawdach, sa‐
kramentach, charyzmatach, dziełach
miłosierdzia; to wzajemna wymiana da‐
rów duchowych między niebem, czyść‐
cem a ziemią. Skoro wszyscy wierzący
tworzą jedno ciało, dobro jednego jest
przekazywane innym… Należy więc
wierzyć, że istnieje w Kościele wspólno‐
ta dóbr (KKK 947). Wzajemne udzie‐
lanie się dóbr duchowych realizuje się
przez modlitwę, sakramenty, szczegól‐
nie przez Eucharystię, odpusty.
Wiadomo, że szczytem życia chrze‐
ścijańskiego i centrum życia Kościoła
jest Eucharystia; Msza św. ma ogromną
wartość dla żywych i umarłych.
Wyrazem nadprzyrodzonej więzi
nas, żyjących jeszcze na ziemi, jest też
oddawanie czci świętym i aniołom oraz
prośba o ich pomoc wstawienniczą. Wy‐
razem komunii świętych są m. in. różne
formy modlitwy wstawienniczej. Świę‐
ci, będący w stanie chwały, modlą się
za pielgrzymującymi; ich modlitwa włą‐
cza się w miłosierne plany Bożej Opatrz‐
ności i ma, z łaskawości Bożej, niezwykłą
moc wyjednywania potrzebnych nam da‐
rów. Znamy świętych, którzy  jeszcze ży‐
jąc na ziemi  zapowiadali swoją pomoc
z nieba; św. Teresa od Dzieciątka Jezus
mówiła: „Przejdę do mojego nieba,
by czynić dobrze na ziemi”. Szczególnie
godne jest polecenia wstawiennictwo
świętych patronów i aniołów stróżów.
Orędownikami przed Bogiem mogą być
nie tylko święci – wyniesieni na ołtarze
lub zmarli w opinii świętości, ale i żyjący,
szczególnie ludzie pobożni, cierpiący, po‐
święceni Bogu, a nawet ludzie sami po‐
trzebujący modlitwy. Przyjmuje się
również w Kościele praktyka modlitwy
do dusz czyśćcowych – „przyjaciół Chry‐
stusa”. Niedocenianą wciąż formą pomo‐
cy dla dusz czyśćcowych są odpusty,
oparte na wierze w „duchowy skarbiec
Kościoła”, który tworzą zasługi
Chrystusa i wszystkich świętych. Zda‐
niem kard. Josepha Ratzingera: Istnieją
ludzie, którzy pozostawiają po sobie –
można powiedzieć – nadmiar miłości,
nadmiar przecierpianego bólu, nadmiar
pogody ducha i prawdy, który zdobywa
drugich i jest ich siłą napędową. Modli‐
twa wstawiennicza to wypełnienie prawa
miłości bliźniego. Modlitwa ta była już
4

praktykowana w Starym Testamencie; ar‐
cykapłan Ozjasz prosił Judytę o modlitwę
za lud (Jdt 8,31), Chrystus modlił się
za Apostołów, prosił Boga za Piotra,
aby nie ustała jego wiara, św. Paweł czę‐
sto zapewnia różne osoby o swojej za nich
modlitwie, bardzo często prosi o modli‐
twę we własnej intencji.
Jednak dziwne są wyroki Boże
(s. Faustyna „Dzienniczek”)
W „Dzienniczku” św. s. Faustyny
znajdujemy wiele dowodów skutecznej,
cudownej interwencji Boga dzięki mo‐
dlitwie wstawienniczej Sekretarki Jego
Syna. Są to najczęściej dusze zmarłych
proszące o wstawiennictwo: jedna z sióstr
tego Zgromadzenia, „umarła przed dwo‐
ma miesiącami, zjawiła się s. Faustynie [...]
w strasznym stanie. Cała w płomieniach,
twarz boleśnie wykrzywiona”. Podwojo‐
ne modlitwy nie pomogły, bo następnej
nocy zjawiła się w jeszcze gorszym sta‐
nie – „na twarzy malowała się rozpacz”;
dusza ta straciła nadzieję („nic mi nie po‐
może”.), mimo że modliło się za nią całe
Zgromadzenie; działo się tak, ponieważ
„Modlitwy te poszły na korzyść innych
dusz”. Siostra Faustyna odesłała tę du‐
szę, jednak nie przestała się za nią modlić
i po jakimś czasie zmarła wróciła „roz‐
promieniona” nadzieją na rychłe wyzwo‐
lenie z czyśćca. Istotnie „dziwne są
wyroki Boże” (58). Innym razem jedna
ze zmarłych sióstr, która kilkakrotnie zja‐
wiała się s. Faustynie, w różnych stanach
swego cierpienia, zjawiła się na koniec
„szczęściem promieniująca”, by powie‐

dzieć, „że już jest w niebie” (594). Szcze‐
gólnego zdarzenia nadprzyrodzonego
doświadczyła s. Faustyna nocą 12 maja
1935 r. (data śmierci J. Piłsudskiego);
to spotkanie z duszą, „która się rozłączy‐
ła od ciała w strasznych mękach”, a „któ‐
ra była pełna zaszczytów i oklasków
światowych, a których końcem jest próż‐
nia i grzech”. Pojawiły się też w tym wi‐
dzeniu inne „dusze małych dzieci
i większych”, „wstrętne i obrzydliwe”,
i „niewiasta, która trzymała jakoby w far‐
tuchu łzy” – wszystkie „świadczyły prze‐
ciw tej duszy, którą widzę w skonaniu”.
Na koniec s. Faustyna dodaje: „…zdaje
mi się, że dusza ta nie jest potępiona…”.
Widzenie kończy dziecię „ślicznej pięk‐
ności”, „niewymownie piękne, podobne
do Dzieciątka Jezus”, które pouczało:
„Prawdziwa wielkość duszy jest w miło‐
waniu Boga i w pokorze” (425427).
Ksiądz M. Sopoćko, relacjonując rozmo‐
wę z s. Faustyną na temat tego widzenia,
mówi, że była to dusza konającego mar‐
szałka J. Piłsudskiego, dodaje też, że wi‐
dzenie kończyło się sądem na nim, sądem,
o którym s. Faustyna powiedziała: „Zda‐
je się Miłosierdzie Boże za przyczyną
Matki Bożej zwyciężyło”.
Istnieje w świecie komunikacja
duchów ludzkich
(ks. Prymas S. Wyszyński)
A oto inny, szczególny do‐
wód nadprzyrodzonych relacji –
„świętych obcowania”.
W „Zapiskach więziennych”, pod
datą 13 marca 1956 r., ksiądz pry‐

mas S. Wyszyński opisał swój wyjąt‐
kowy sen: „Obudziłem się przed pią‐
tą minut dwadzieścia, dręczony
snem… W widzeniu sennym opusz‐
czałem jakiś wielki gmach, po uciąż‐
liwej konferencji z Bolesławem
Bierutem. Pożegnaliśmy się w hallu.
Wychodziłem już, gdy przyłączył się
do mnie p. Bierut, z wyraźnym za‐
miarem towarzyszenia mi. Byłem
tym skrępowany, dręczyło mnie wra‐
żenie, co ludzie pomyślą, widząc nas
wspólnie na ulicy. (…) Wkrótce znik‐
nął mi z oczu, gdzieś w bocznej ulicy.
(…)” Ksiądz Prymas, zdziwiony tak
nagłym rozstaniem, jeszcze rozglądał
się za swoim „towarzyszem”, „chcąc
coś jeszcze mu powiedzieć”, ale bez‐
skutecznie. Czuł, że nie wszystko
jeszcze między nimi zakończone.
Wtedy nastąpiło przebudzenie. Tego
dnia wkrótce po śniadaniu powiado‐
miono Księdza Prymasa o śmierci
Bieruta, która nastąpiła poprzedniego
dnia wieczorem w Moskwie. Pierw‐
sza myśl dotyczyła wieczności zmar‐
łego: „Dziś odpada ostrze polemiki,
gdyż Bolesław Bierut już uwierzył, że
Bóg jest i że jest jednak Miłością. Jest
więc zdecydowanie „po naszej stro‐
nie”. W tym kontekście pojawiła się
refleksja na temat ziemskich dokonań
zmarłego, w tym krzywd wyrządzo‐
nych Kościołowi i narodowi polskie‐
mu oraz ekskomuniki kościelnej,
którą Bierut został obciążony Dekre‐
tem Świętej Kongregacji Konsysto‐
rialnej z 30 IX 1953 r. za „współudział
w gwałcie, dokonywanym na osobie
kardynała”. Zrozumiałym staje się
bolesne wyznanie Księdza Prymasa,
„…że z mego powodu stanęła jeszcze
jedna przeszkoda między sprawiedli‐
wym Sędzią a zmarłym. (…) Tym
więcej pragnę modlić się o miłosier‐
dzie Boże dla człowieka, który tak
bardzo mnie ukrzywdził. Jutro odpra‐
wię Mszę świętą za zmarłego; już te‐
raz
„odpuszczam
mojemu
winowajcy”, ufny, że sprawiedliwy
Bóg znajdzie w tym życiu jaśniejsze
czyny, które zjednają Boże Miłosier‐
dzie.” Ksiądz Prymas dodaje: „Istnie‐
je nie tylko Sanctorum communio.
Istnieje w świecie komunikacja du‐

chów ludzkich. Tyle razy w ciągu
swego więzienia modliłem się za Bo‐
lesława Bieruta. Może ta modlitwa
nas związała tak, że przyszedł po po‐
moc. Oglądałem się za nim we śnie 
i nie zapomnę o pomocy modlitwy.
Może wszyscy zapomną o nim ry‐
chło, może się go wkrótce wyrzekną,
jak dziś wyrzekają się Stalina – ale ja
tego nie uczynię.” Dziękujemy Ci,
Wielki Prymasie, niedościgniony
wzorze miłości bliźniego!
Szczególnych świadectw „Świętych
Obcowania” dostarcza nam historia
św. A. Boboli
Z zapomnianego Męczennika –
obrońcy wiary Chrystusowej, dzię‐
ki swojej aktywności w tajemnicy
św. obcowania, uruchomiającej
wzajemność relacji i wzajemność
wymiany darów duchowych, stał
się świętym Kościoła katolickiego,
patronem Polski, orędownikiem
najżywotniejszych spraw naszej
Ojczyzny, a w 330. rocznicę śmier‐
ci otrzymał swoje sanktuarium
w Strachocinie. Ta historia dowo‐
dzi też, że prawdziwe dzieła Boże
potrzebują czasu, w którym doko‐
nuje się próba wiary, której trwa‐
łość oczyszcza się, wzmacnia
i dojrzewa.
Codziennie w Credo wyznajemy
też: (…) wierzę (…) w ciała zmartwych‐
wstanie, żywot wieczny.
KKK poucza: „Credo chrześcijań‐
skie (…) osiąga punkt kulminacyjny
w głoszeniu zmartwychwstania umar‐
łych na końcu czasów oraz życia
wiecznego” (988). Każdy z nas jest
umiłowanym dzieckiem Boga. Jeste‐
śmy włączeni w tajemnicę historii zba‐
wienia. Każde nasze życie
to indywidualne powołanie, w które
Bóg wpisał własny plan. Wypełnienie
tego planu dokonuje się przez realiza‐
cję ważnych, konkretnych zadań (wpi‐
sanych w to powołanie), stanowiących
szansę pozostawienia po sobie śladów
wiernej służby, dobroci, miłości. Wła‐
śnie: miłości! Sł. Boży ks. Prymas S.
Wyszyński przekonywał: „Czas to mi‐
łość”. Dany nam czas nieustannie zbli‐
ża do wieczności, do spotkania z pełnią

Miłości, w Domu Kochającego Ojca,
Ojca, który stworzył nas do świętości.
Potrzeba naszej ofensywnej gorliwo‐
ści. Niech nam pomaga przekonanie
św. wychowawcy dzieci i młodzieży 
Jana Bosko: „Albo będziesz świętym,
albo będziesz nikim”. W tej drodze
nie jesteśmy sami, umacnia nas ta sa‐
ma nadzieja, która przekazywał Chry‐
stus swoim uczniom: Chce bowiem
Ojciec mój, aby każdy, kto patrzy na Sy‐
na i wierzy w Niego, miał życie wiecz‐
ne. A Ja wskrzeszę go w dniu
ostatecznym. (J 6,40). Po Zmartwych‐
wstaniu Anioł przy pustym grobie po‐
cieszał: Nie bójcie się! (…) Nie ma Go
tu. Zmartwychwstał (…) (Mt 28,56).
Przerażonych Apostołów, zamknię‐
tych w Wieczerniku, Jezus dwukrot‐
nie pozdrawiał słowami: „Pokój
wam!” (J 20,21),
Kard. R. Sarah w książce, nie tylko
na Wielki Post, „Droga do Niniwy” za‐
pewnia i pociesza: Ale w poranek wiel‐
kanocny z grobu wytrysnęło życie
i światło. Odtąd śmierć już nie może bu‐
dzić w nas lęku, ale oczekujemy jej moc‐
ni wiarą i nadzieją. Dla nas, chrześcijan,
śmierć jest bramą i łaską; dają nam one
bezpośredni dostęp do Boga… Księże
Kardynale, my Polacy mamy bardzo
mocne podstawy czuć się przywilejowy‐
mi dziedzicami tej Nadziei: jej funda‐
mentem jest głównie Prawda Bożego
Słowa, ufna wiara w nieustanną obec‐
ność Zmartwychwstałego z nami, ale też
potęga wstawiennictwa duchowych bo‐
haterów naszego Narodu, wielkich Pa‐
tronów naszej Umiłowanej Ojczyzny:
naszej Królowej z Jasnej Góry, a także
św. Stanisława, św. A. Boboli i wielu,
wielu innych polskich Męczenników:
za Wiarę, Honor i Ojczyznę, których
krew przez wieki tak obficie użyźniała
ojczystą ziemię. Ufamy, że naszymi orę‐
downikami są też współcześni giganci
ducha: św. Jan Paweł II, św. s. Faustyna,
sł. Bożego ks. Prymas Tysiąclecia, bł.
ks. J. Popiełuszko.
I dlatego, Boże, Umiłowany Ojcze,
dziękuję za cudowny dar mojej ziem‐
skiej Ojczyzny.
Krystyna Wojda
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ytanie to wymaga za
stanowienia i wcale
nie wiedzie do łatwej odpowie
dzi. Wydaje się bowiem, że
każda osoba – zwłaszcza
w okresie kształtowania oso
bowości i poszukiwania siebie –
kroczy ku Bogu swoją własną
drogą.
Pomiędzy stanowczą wiarą
a zdecydowaną niewiarą jest
wiele wątpliwości i pytań. Mło
dzież naszej parafii postanowiła
pochylić się właśnie nad tymi
pytaniami, które wydają się
powstrzymywać rówieśników
przed zaufaniem Bogu, przyję
ciem prawd wiary oraz chrze
ścijańskim życiem.
W ramach Synodu Młodych
Diecezji WarszawskoPraskiej
stworzyliśmy na popularnym
portalu Facebook stronę o na
zwie „Dasz wiarę?”, na której
planujemy przez cały rok szkol
ny 2020/21 publikować pyta
nia oraz odpowiedzi dotyczące
wiary. Tematyka jest bardzo
szeroka: od apologetyki, przez
autorytet księży, po świętość
Kościoła, znaczenie sakramen
tów oraz wiarygodność Pisma
Świętego.
Jak powiedział nasz duszpa
sterz, ks. Paweł Jagła, chcemy
„rozmawiać o wierze językiem
dzisiejszego świata”. Równo
cześnie jednak widzimy wielką
wartość w opracowaniach au
torytetów – dlatego łączymy
cytaty wielkich duchownych
z własnymi komentarzami.
Tworzenie takich publikacji
oznacza dla nas pracę w zespo
le: czytamy teksty źródłowe
(np. Benedykta XVI, abp. Ful
tona J. Sheena czy o. Jacka Sa
lija OP), tworzymy atrakcyjne
grafiki z fragmentem tekstu
oraz… modlimy się, aby treść
trafiła do serca choć jednego
czytelnika.
Poniżej dzielimy się przykła
6

Czy młodzież
wierzy w Boga?
dową publikacją zawierającą
cytaty z Josepha Ratzingera,
Wprowadzenie do chrześcijań
stwa, s. 363364.
Jeśli wydaje mi się, że żaden
Bóg nie istnieje, albo nie wiem
tego na 100%, to po co się
w ogóle nad tym zastanawiać?
Czy jako ludzie możemy
w ogóle pytanie o Boga pomi
nąć  pytanie o nasze "skąd",
nasze "dokąd" (...)?
W praktyce – nie. Te pytania
można w sobie najwyżej na ja
kiś czas zagłuszyć.
W przypadku pytania o Boga
człowiekowi nie przysługuje
neutralność. Może on powie
dzieć tylko "tak" lub "nie",
i to za każdym razem ze
wszystkimi konsekwencjami,
aż po najbardziej błahe sprawy
życiowe.
"(…) Pytanie o Boga jest wy
bitnie praktyczną sprawą, która
wpływa na wszystkie sfery na
szego życia".
Druga publikacja czerpie
treść z programu telewizyjnego
abp. Fultona J. Sheena, którego
tłumaczenia na j. polski doko
naliśmy właśnie na potrzeby
naszej strony. Odcinek dostęp
ny jest na platformie YouTube
pod tytułem „How
to Compare World Re
ligion”.
"Jak powinniśmy
podchodzić do religii
świata? Powinniśmy
wychodzić z założe
nia, że w każdej z nich
jest coś dobrego.
Pełna prawda jest
jak okrąg. (...) Ma 360
stopni. (...)
Może na przykład
jakaś religia zaczęła

istnieć dzisiaj w Los Angeles?
Załóżmy, że i ona ma w sobie
coś dobrego, mimo że zawiera
tylko 10 z 360 stopni całej
prawdy. Buddyzm, konfucja
nizm, wszystkie inne religie
świata mają w sobie COŚ
z prawdy i dobra. Może któraś
religia zawiera nawet jakieś 240
stopni prawdy? (...)”.
Nie jest to jednak pełnia.
A czy warto iść za niepełną
prawdą  czyli częściowo za nie
prawdą?
"Pełnia wyraża się w mi
stycznym Ciele Chrystusa".
Czyli w Kościele katolickim.
“A czym się różni chrześci
jaństwo od innych religii? (...)
Wszystkie «ludzkie» religie
polegają na tym, że człowiek
podąża do Boga. Czasem robi
to przez kontemplację, przez
rezygnację z siebie, umartwie
nie, życie w harmonii z wszech
światem… (...) To są różnice
między buddyzmem, konfu
cjanizmem [i innymi] (...).
Wszędzie to człowiek sam sie
bie ciągnie ku górze.
A czym jest chrześcijań
stwo? Ono działa tak: to Bóg
schodzi do człowieka. (...)”.
Zuzanna Marczuk

S

łowo ‘adwent’ pochodzi z ję‐
zyka łacińskiego, adventus
i oznacza przyjście.
Myśląc o tegorocznym Adwencie
zaczęłam się zastanawiać, kto ma
przyjść. Dla starożytnych Rzymian
słowo to oznaczało oficjalny przyjazd
cezara. Ja od dziecka uczona byłam,
że my, chrześcijanie, oczekujemy
przyjścia Chrystusa i nie sposób temu
zaprzeczyć, ale… Kiedy wsłuchamy
się w Słowo Boże, przyjrzymy histo‐
rii ludzkości i szczerze zbadamy swo‐
je własne serce, może dostrzeżemy
nieco inny wymiar tego przyjścia.
Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało. (J1,13)
To Bóg Stwórca wszechświata, po‐
tężny i niezmierzony JEST od zawsze,
a my nawet tego „zawsze” nie możemy
pojąć. Pisze o Chrystusie św. Paweł:
On jest obrazem Boga niewidzialnego 
Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
bo w Nim zostało wszystko stworzone:
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne,
czy Trony, czy Panowania,
czy Zwierzchności, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało
stworzone.
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim
ma istnienie. (Kol1,1517)
Trudno zaprzeczyć, że to On jest go‐
spodarzem, a my na ten Jego świat cu‐
Redaguje: ks. Kazimierz Seta
Współpraca: Krystyna Kot
Krystyna Wojda
Skład i łamanie: Krystyna Kot
logostrefa24.pl
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
w Zielonce, ul. Jagiellońska 10,
tel. 22 7810077
Pismo do użytku wewnętrznego

BÓG, KTÓRY CZEKA NA MNIE

downie
stworzony
zostaliśmy
zaproszeni. Bardzo szybko odwrócili‐
śmy się od źródła swego istnienia. To
przecież sam początek historii biblijnej
i nasza codzienność. Tak jak Adam
i Ewa co dzień poddajemy w wątpli‐
wość Bożą miłość i ulegamy pokusom,
ograbiając się z raju. Skupieni na pano‐
waniu nad swoim własnym światem,
doszukując się w nim braków i wad,
koncentrujemy się na niepowodzeniach
naszych planów i pomysłów. Zanosimy
przed tron Boga litanie próśb i sposoby
rozwiązania problemów, które swym
bezbożnym życiem na ten nasz świat
rodzinny, zawodowy czy społeczny
sprowadzamy. Później mamy pretensje
do Pana Boga, że źle to wszystko zorga‐
nizował. W końcu stajemy bezradni,
jak nadzy Adam i Ewa. I tak jak im,
Stwórca obiecuje nam Potomka Nie‐
wiasty, który pokona węża.
Chrystus rodzi się, wypełniając
obietnice Ojca. Bóg z Boga staje się jed‐
nym z nas.
On, istniejąc w postaci Bożej,
nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem,
lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi,
stawszy się podobnym do ludzi.
(Flp2,67a)
I sytuacja się powtarza: Bóg
daje Siebie, a my?

Na świecie było [Słowo],
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli. (J1,1011)
W tym Słowie widzę Boga, który
czeka na mnie. Na moje przyjście.
On już jest i czeka od początku
na moje do Niego przyjście, na moje
„tak”, jak czekał na „Tak” Maryi.

Ona, nie pragnąc panowania nad
swoim życiem, oddała je Bogu.
Powiedz Mu: „Tak” i doświadcz,
że On JEST Miłością, która zbawia
świat. Również ten nasz mały świat
osobisty i rodzinny.
Dorota Zgódka

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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Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską (1939‐1945)
Dominikanki Misjonarki Jezusa i Maryi
Przedstawiamy naszym Czytelnikom kolejny fragment z maszynopisu opracowanego przez s. Teresę Kępińską
Zgromadzenie Sióstr Dominikanek
Misjonarek Jezusa i Maryi zostało zało‐
żone przez o. Jacka Woronieckiego O.P.
w 1932 r. za pontyfikatu „Papieża Misji”
 Piusa XI, w archidiecezji warszaw‐
skiej, gdy jej arcypasterzem był ks. kard.
Aleksander Kakowski (†1938).
Celem Zgromadzenia jest działal‐
ność misyjna i ekumeniczna podejmo‐
wana tam, gdzie Ewangelia nie jest
jeszcze znana lub gdzie została całko‐
wicie lub częściowo zagubiona.
DZIEJE ZGROMADZENIA
W LATACH OKUPACJI
Domy zakonne (cd.)
Po wysiedleniu z Warszawy i trzy‐
ipółmiesięcznym pobycie w Szyma‐
nowie (u sióstr niepokalanek) siostry
objęły, na zaproszenie o.o. dominika‐
nów, pracę na wsi w Ciężkowicach
k. Gidel pod Radomskiem – grudzień
1944 r., skąd powróciły w sierpniu
1945 r. do Warszawy, by na zaprosze‐
nie ks. proboszcza Stanisława Myst‐
kowskiego objąć pracę parafialną przy
kościele pod wezwaniem Świętego Ja‐
kuba na Ochocie.
Nikt z członków Zgromadzenia, dzię‐
ki wyraźnej opiece Opatrzności Bożej,
nie zginął w II wojnie światowej, nie prze‐
szedł więzienia ani obozu. Również dom
generalny w Zielonce się ostał, choć znaj‐
dował się dłuższy czas na samej linii
ogniowej wojsk niemieckich i rosyjskich.
Jedynie w 1939 r. siostry zmuszone były
na 2 tygodnie przenieść się do Schroniska
dla Nauczycielek w Zielonce przy ul. Po‐
niatowskiego. Po zdobyciu Warszawy
przez Niemców wróciły do opuszczone‐
go i zrabowanego domu (by tam już nie‐
zmiennie pozostać).
ŻYCIE ZAKONNE
Gdy 15 września 1932 r. przy
ul. Czackiego w Warszawie pierwsze
siostry naszego Zgromadzenia rozpo‐
czynały postulat, ks. Lorek (późniejszy
biskup) wypowiedział do nich te zna‐
mienne słowa: „Pamiętajcie zawsze,
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żeście się narodziły w Parafii Świętego
Krzyża". Matka Boża Bolesna obrana
przez Zgromadzenie za jego Patronkę
podjęła się widać wychowania nas
w szkole Krzyża, w najtrudniejszych
bowiem chwilach nie zabrakło sio‐
strom męstwa, gotowości na ofiarę i uf‐
ności w Jego pomoc.
Stałyśmy w przededniu dziejowych
zdarzeń, przyniósł je wrzesień 1939 r.,
ten miesiąc Matki Bożej Bolesnej. Ży‐
cie regularne, chór, nowicjat, budowa
Instytutu Misyjnego, wszystko, co z ta‐
ką miłością pielęgnowało powstające
Zgromadzenie, miało być na razie zwi‐
nięte, jak namiot pasterski, okupione
cierpieniem, które nauczyło jeszcze
bardziej cenić łaskę życia zakonnego.
Codzienne odmawianie sekwencji Sta‐
bat Mater, rozważania Męki Pańskiej,
którymi dzieliła się z nami nasza Matka
(M. Tomea Byszewska), relikwie Krzy‐
ża św., którymi żegnała nadlatujące sa‐
moloty bombowe, by nie czyniły
krzywdy, to czynniki, które m.in. przy‐
czyniały się do zachowania hartu du‐
cha, męstwa i gotowości na przyjęcie
krzyżującej woli Bożej.
Ojciec Założyciel – o. Jacek Woro‐
niecki – żegnając się z nami w 1942 r.
i zachęcając do wierności, powiedział:
„teraz okaże się, jak zdamy egzamin
w tych ciężkich chwilach”. Decydują‐
cą rolę w dodatnim wyniku tego egza‐
minu odegrały jednostki, które na tę
dziejową godzinę postawił Bóg u ste‐
ru. Przełożoną Generalną była
do 1945 r. M. Tomea Byszewska.
„Matka przypominała nam wciąż –
czytamy w Kronice Domu – jak w tej
dziejowej chwili, którą Bóg daje nam
przeżywać, nie możemy zawieść Jego
zaufania. Jaki to zaszczyt móc zbliżyć
usta do kielicha, z którego cała Polska
dziś pije, jak każdy wysiłek heroiczne‐
go zapomnienia o sobie, to jakby czar‐
ne diamenty składane do skarbca
Kościoła” (Kr. s. 9 1939 r.). W zetknię‐

ciu z cierpieniem całej Ojczyzny, a tak‐
że najbliższego otoczenia, życie
zakonne w latach okupacji nabierało
szczególnej doniosłości, stawało się
jakby intensywniejsze. Zrozumienie
konieczności uciekania się do Boga
o pomoc, składanie Mu ofiar przebła‐
galnych wzmagało się w obliczu kata‐
strofy kraju.
Przełożoną Domu Macierzystego –
od chwili wyjazdu M. Tomei w 1941 r.
na nową placówkę w Warszawie – była
Matka Imelda Błeszyńska. W poczuciu
wielkiego ciężaru odpowiedzialności,
który spoczął na niej, a zarazem własnej
nieudolności, prosiła Matkę Najświętszą,
by sama została przełożoną, a św. Józef
prokuratorem. „I tak się stało. Matka
Boża dała dowody opieki niemal cu‐
downej, a św. Józef w najkrytyczniej‐
szych czasach nie przestawał
dostarczać nieoczekiwanej pomocy,
gdy właśnie zachodziła tego nagląca
potrzeba” (Kr.). Mężna i zdecydowana
postawa przełożonej oraz pokój, jaki
czerpała z ciągłej łączności z Bogiem,
udzielały się siostrom. Przełożona pod‐
dawała na bieżąco intencje modlitw,
dbałą o zachowanie rytmu codziennej
modlitwy, a w szczególnych okolicz‐
nościach nocnych adoracji, Drogi
Krzyżowej, Suplikacji czy praktyk po‐
kutnych. „Matka nam przypomina –
czytamy w notatkach s. Katarzyny
(Róży Weyssenhoff – R.W. 8.8.1944)
– że ciągle w dzień i w noc powinny‐
śmy się modlić za naszych bohaterów,
powstańców w Warszawie, umierają‐
cych i poległych już”. „Przed świętem
Matki Bożej będzie adoracja nocna.
Rozpoczęła się o 21 przy huku armat.
Cały różaniec w głęboko ujętych inten‐
cjach. Litania śpiewana, Pod Twoją
obronę, pieśni do Matki Bożej, Supli‐
kacje. Po 23:00 Matutinum, Laude‐
sy” (25.08.1944 r. R.W.).
(Ciąg dalszy nastąpi....)
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codziennie odmawianym
Credo, wyznajemy wiarę
w świętych obcowanie. Dziewiąty arty‐
kuł Wyznania wiary o obcowaniu świętych (łac. communio
sanctorum) mówi o głębokiej więzi, dosłownie, pomiędzy
wszystkim członkami Kościoła. Wyznając wiarę w święty
Kościół powszechny, świętych obcowanie, wyznajemy wia‐
rę, że Jezus Chrystus założył widzialną społeczność na ziemi,
która jest nazwana Kościołem katolickim oraz że wszyscy
należący do tego Kościoła pozostają ze sobą w łączności. Ta
ogromna wspólnota świętych rozciąga się zatem na niebo
i czyściec, ponieważ Boża miłość jednoczy trzy części Ko‐
ścioła: triumfujący już w niebie, cierpiący i poddany oczysz‐
czeniu w czyśćcu oraz kościół pielgrzymujący i walczący
na ziemi. Te trzy części Kościoła tworzą jedno jedyne ciało,
którego Głowę stanowi Jezus Chrystus i mają tego samego
Ducha, który ich ożywia i jednoczy (Katechizm katolicki
Świętego Piusa X). Z Pierwszego Listu Świętego Pawła
do Koryntian (12,1213): „Podobnie jak jedno jest ciało, choć
składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo
iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem.
Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni,
[aby stanowić] jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to nie‐
wolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym
Duchem (Biblia Tysiąclecia). Także w Liście do Rzymian
(12, 5) Święty Paweł pisze: (…) podobnie wszyscy razem
tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jeste‐
śmy dla siebie członkami”. Tak trwa szczególna komunia ca‐
łego Kościoła opisana w Katechizmie Kościoła Katolickiego
(art. 948 KKK), najbardziej urzeczywistniona w sakramen‐
cie Eucharystii. Jak uczy Katechizm, najmniejszy nasz czyn

WIERZĘ W ŚWIĘTYCH OBCOWANIE
spełniony w miłości przynosi korzyść wszystkim, w solidar‐
ności z wszystkimi ludźmi, żywymi czy zmarłymi, która
opiera się na komunii świętych. Każdy grzech szkodzi tej ko‐
munii (art. 953 KKK).
Jednym z najpiękniejszych darów Kościoła triumfujące‐
go, głębiej zjednoczonego z Chrystusem, jest wstawiennic‐
two świętych, ich troska o nas, która wspomaga nas w na‐
szym pielgrzymowaniu. Umierający Święty Dominik
pocieszał braci: „Nie płaczcie, będziecie mieli ze mnie więk‐
szy pożytek i będę wam skuteczniej pomagał niż za życia”.
Podobnie, Święta Tereska od Dzieciątka Jezus zapewniała:
„Przejdę do mojego nieba, by czynić dobrze na zie‐
mi” (art. 956 KKK). Komunia ze świętymi polega także
na tym, że każdy czyn lub cierpienie w Chrystusie i dla Chry‐
stusa przynosi owoce dla wszystkich (art. 961 KKK). Jedno‐
cześnie, jako kościół pielgrzymujący, czcimy pamięć zmar‐
łych, ofiarowując swoje modlitwy w celu uwolnienia ich od
grzechów, a tym skuteczniej oni wstawiają się za nami.
Co jakiś czas odkrywam nowych świętych, błogosławio‐
nych. Pamiętam niezwykłą błogosławioną Alicję Kotowską,
jejjasneprzenikliwespojrzeniezpamiątkowejstarejfotografii.
Zamordowana w 1939 roku przez gestapo nie skorzystała
z możliwości ucieczki oferowanej przez mamę jednej ze swo‐
ich uczennic w Wejherowie. W czasie wywożenia na miejsce
straceń pocieszała jeszcze grupkę wystraszonych żydowskich
dzieci przewożoną tym samym transportem. Siostra Alicja
Kotowska została wyniesiona na ołtarze razem z innymi mę‐
czennikami drugiej wojny światowej 13 czerwca 1999 roku
przez Świętego Jana Pawła II. Polecam jej niezwykłą historię
nie tylko osobom odwiedzającym nadmorskie Dębki i Piaśni‐
cę, zwaną Kaszubską Golgotą. Także historię sióstr z Nowo‐
gródka ofiarujących siebie za mieszkańców osadzonych
w więzieniu w czasie pierwszych aresztowań czasu okupacji
niemieckiej w 1939 roku.
Pamiętam, jak w chwili trudnego porodu naszego syna
wręcz wykrzyczałam prośbę do Świętego Stanisława Pap‐
czyńskiego o pomoc. Józef urodził się bardzo szybko, zdro‐
wy, a ja spełniam swoją obietnicę daną świętemu, że opo‐
wiem o jego wstawiennictwie. Kardynał Wyszyński w czasie
internowania zapisał, że gdy kończył jedną nowennę za wsta‐
wiennictwem Maryi, zaczynał kolejną. W trudnym czasie,
była to dla mnie wskazówka, by nie przeżywać go samotnie,
ale w towarzystwie świętych, prosić o ich orędownictwo
przed Bogiem.Takimi szczególnymi świętymi w historii mo‐
jej rodziny razem ze szczególnie bliskim orędownictwem
Maryi stał się święty Józef dzięki książce ze świadectwami od
bliskiej przyjaciółki oraz święta Urszula Ledóchowska z jej
uśmiechem i poczuciem humoru, niezwykłym podejściem
do dzieci i wszystkich potrzebujących.
Święci modlą się do Boga zarówno za nas, jeszcze piel‐
grzymujących, jak i za dusze przebywające w czyśćcu. My
natomiast oddajemy cześć świętym i możemy ulżyć cierpie‐
niom dusz czyśćcowych przez pozyskiwanie dla nich odpu‐
stów oraz owoców innych dobrych uczynków. Szczególna
więź i szczególna wspólnota. Dar wstawiennictwa naszych
świętych współbraci oraz dar inspiracji do odmiany życia.
Ewa Grzymała
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iedy wiosną zaczynaliśmy mie‐
rzyć się z kolejnymi ogranicze‐
niami epidemicznymi, dotykającymi
coraz dotkliwiej również sfery życia reli‐
gijnego, za zachętą naszych kapłanów
mieliśmy okazję wrócić do nabożeństwa
za wstawiennictwem świętych, którzy
w czasach epidemii odegrali szczególną
rolę. Modliliśmy się zatem za pośrednic‐
twem św. Rocha, św. Szymona z Lipnicy,
św. Stanisława Kazimierczyka. Naśladu‐
jemy w tym wiele wcześniejszych poko‐
leń chrześcijan, którzy od wieków
w obliczu zagrożenia zarazą, klęską ży‐
wiołową, głodem czy wojną właśnie
u świętych szukali pomocy i orędownic‐
twaprzedBogiem.
Warto w tym czasie przypomnieć so‐
bie wielowiekowe nabożeństwo
do szczególnej grupy świętych – Czterna‐
stu Świętych Wspomożycieli. Ich kult
zrodził się w średniowiecznej Europie,
dotykanej w tym czasie licznymi wojna‐
mi i epidemiami. Rozwinął się szczegól‐
nie w XV wieku pod wpływem objawień
w miejscowości Langheim w południo‐
wej części Niemiec, których doświadczył
Herman Leicht. Temu pasterzowi owiec
kilkakrotnie ukazało się Dzieciątko Jezus
otoczone grupą czternastu innych dzieci,
ubranych w białoczerwone szaty z krzy‐
żem. Zostały przedstawione jako Czter‐

Cud eucharystyczny
w Bolsenie

W

XIII wieku wydarzył się
Cud Eucharystyczny we
włoskim miasteczku  w Bolsenie . Wy‐
darzenie to poprzedziło kilkuletnia nie‐
wiara ks. Piotra z Pragi w Przeistoczenie
Hostii. Wydarzyło się to w 1263 roku,
kiedy to wspomniany wcześniej ksiądz
wracał z Rzymu, w którym modlił się
przy grobie Świętego Piotra. W księdza
sercu tliła się jednak nadzieja. W Bolse‐
nie ksiądz przystąpił do składania Naj‐
świętszej Ofiary w miejscowym
kościele przy relikwiach św. Krystyny.
Podniósł chleb eucharystyczny i wypo‐
wiedział słowa konsekracji, kiedy nagle
z trzymanej w dłoniach Hostii wyciekła
Krew. Sama Hostia nie zmieniła swojej
postaci i choć po konsekracji była już
Ciałem Chrystusa – pozostała nadal
w postaci białego opłatka. Krople Krwi
10
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nastu
Świętych Wspomożycieli,
do których należy się uciekać w szczegól‐
nychtrudnościachichorobach.
Większość z Czternastu Świętych
Wspomożycieli żyła na przełomie III i IV
w. Niewiele wiemy o ich życiu. Wiemy
za to, że prawie wszyscy zginęli śmiercią
męczeńską, wielu z nich w czasie prześla‐
dowań chrześcijan za czasów cesarza
Dioklecjana. Koniec ich życia był moc‐
nym wyznaniem wiary – doświadczyli
spłynęły po rękach księdza, rozprysku‐
jąc się na leżącym na ołtarzu korporale,
tworząc na nim wizerunek Ukrzyżowa‐
nego. Kilka kropli świętej Krwi skapnę‐
ło na posadzkę. Ksiądz Piotr stracił
przytomność i nie był w stanie dokoń‐
czyć odprawiania Mszy Świętej.
O cudzie dowiedział się papież
Urban IV przebywający w Orvieto,
22 km od Bolseny. Ojciec Święty wy‐
słał, w miejsce cudu, swoich teologów.
Uczeni mężowie potwierdzili prawdzi‐
wość cudu. Hostię i pokryty Krwią kor‐
porał w uroczystej procesji przeniesiono
do Orvieto i zabezpieczono ołtarz, przy
którym zdarzył się cud.
Papież Urban IV wprowa‐
dził w 1264 roku na cześć cudu
Święto Bożego Ciała w całym
kościele. Do powstania tego
święta przyczyniły się także
w dużym stopniu mające miej‐
sce nieco wcześniej widzenie
błogosławionej Julianny, bel‐

cierpienia, w obliczu którego wykazali się
męstwem i niezachwianą ufnością Bogu.
Do tej wyjątkowej grupy należą: św.
Krzysztof, św. Barbara, św. Katarzyna
Aleksandryjska św. Małgorzata Antio‐
cheńska, św. Jerzy, a także, być może
mniej znani, św. Achacy, św. Błażej, św.
Cyriak, św. Dionizy, św. Erazm, św. Eu‐
stachy,św.Idzi,św.Pantaleonorazśw.Wit.
Nie sposób w tym miejscu przybliżyć
każdej z tych postaci, pozwolę sobie za‐
temnasubiektywnywybór kilkuznich.
Zacznę od św. Katarzyny Aleksan‐
dryjskiej – to w końcu dzięki mojej pa‐
tronce
poznałam
Czternastu
Wspomożycieli. Ale, choć zapowie‐
działam subiektywizm, daję pierwszeń‐
stwo tej świętej nie przede wszystkim
z racji osobistego przywiązania, ale ze
względu na to, że tradycyjnie uważana
jest za najpotężniejszą orędowniczkę
w tym gronie. Katarzyna urodziła się
w Aleksandrii, stolicy Egiptu. Była cór‐
ką króla, zamożną, dobrze wykształco‐
ną. Za panowania Maksymiana była
przymuszana do złożenia ofiary bogom.
Odmówiła, wyznając wiarę w Boga Je‐
dynego. W zarządzonej przez ►►
gijskiej przeoryszy klasztoru augustia‐
nek w Mont Cornillon we Francji.
Juliannie objawił się Pan Jezus i za‐
żądał od niej ustanowienia nowego
święta ku czci Eucharystii. W 1264 roku
odbyła się pierwsza uroczysta procesja
tak jak sobie tego zażyczył Pan Jezus. W
pierwszy czwartek po uroczystości
Trójcy Świętej, czyli w tym samym
dniu, w którym świętujemy Boże Ciało
dzisiaj.
Opracowała Dorota Raczyńska
Domowe Ogniska Miłosierdzia

►►

cesarza dyspucie między Katarzy‐
ną a pięćdziesięcioma filozofami pokona‐
ła uczonych, udowadniając prawdziwość
chrześcijaństwa. Wielu z nich doprowa‐
dziła tym samym do wiary w Chrystusa.
Rozgniewany cesarz skazał ją na tortury.
Na widok jej męstwa w cierpieniu i nieza‐
chwianej wiary nawet w obliczu zadawa‐
nych okrucieństw miało nawrócić się
kilkuset żołnierzy i oprawców. Św. Kata‐
rzyna często przedstawiana jest w ikono‐
grafii z kołem, symbolem męczeństwa.
Uważana jest za szczególną orędownicz‐
kę w lękach i obawach. Jest m.in. patronką
nauki, uniwersytetów, filozofów chrze‐
ścijańskich, grzeszników. W jednej z mo‐
dlitw zwracamysiędoniejsłowami:
Święta Katarzyno, naucz nas zrozu‐
mieć, że pokorne poddanie się woli
Bożej może być ważniejsze niż wszel‐
kie naukowe badania i wiedza
na tym świecie. Pomóż nam, pośród
wielu niebezpieczeństw naszych cza‐
sów, zawsze rozpoznawać prawdę
i wiernie służyć Bogu przez ufne życie
wiarą.
Święty Pantaleon – urodził się pod ko‐
niec III wieku w Nikomedii. Został leka‐
rzem na dworze cesarza Galeriusza
Maksymina. Nawrócił się na chrześcijań‐

stwo,zacząłodtegomomentuleczyćbez‐
płatnie. Cesarz kazał go uwięzić i zmusić
dowyrzeczeniasięwiary.Pantaleontoko‐
lejnyświętyzgronawspomożycieli,który
nie zrobił tego nawet w obliczu męczeń‐
skiej śmierci. Został ścięty pod suchym
drzewem figowym, które zakwitło, kiedy
na ziemię spadły krople krwi męczennika.
Znany jest cud krwi św. Pantaleona –
w klasztorze Wcielenia w Madrycie w li‐
turgiczne wspomnienie świętego jego
skrzepniętakrew,przechowywanawspe‐
cjalnej ampułce, przechodzi w stan płyn‐
ny. W tym roku wydarzenie to miało
wyjątkowy charakter. Pantaleon jest m.in.
patronem lekarzy, pielęgniarek i ludzi sa‐
motnych.
Święty Pantaleonie, uproś nam u Bo‐
ga lekarzy, którzy wleją w nas ufność
i nadzieję, będą leczyć nas właściwie,
z mądrością i cierpliwością.
Święty Cyriak – żył na przełomie III I
IV wieku w Rzymie, został stracony pod‐
czas prześladowań chrześcijan za Diokle‐
cjana,ok.304r.Byłrzymskimarystokratą,
po nawróceniu na chrześcijaństwo wy‐
rzekł się dóbr materialnych i rozdał swój
dobytek ubogim.Według tradycji uwolnił
od złego ducha cesarską córkę, co sprawi‐
ło, że ona i jej matka nawróciły się na
chrześcijaństwo. Jest patronem wzywa‐
nymwgodzinieśmierci.Orędownikcięż‐

Maria Konopnicka

Na cmentarzu
Na starych grobach, gdzie ojcowie moi
Spoczęli, życiem strudzeni tułacze,
Klękam pod krzyżem, co nad nimi stoi,
I płaczę...

ko pracujących, opanowanych przez
złegoducha,walczącychzpokusami.
Święty Cyriaku, otwórz nasze oczy
na fizyczne i umysłowe potrzeby na‐
szych bliźnich. Daj nam chęć słucha‐
nia bliźnich i najbardziej
potrzebujących z ich wielkimi zmar‐
twieniami i daj nam siłę pomagania
im w ich nieszczęściu. Pomóż nam,
by nasze serca nie zakotwiczyły się w
egoizmie i beznadziei.
Sylwetki tych trzech spośród Czterna‐
stu Świętych Wspomożycieli niech będą
zachętądosamodzielnegopoznaniapozo‐
stałych. Jak zaznaczyłam wcześniej, nie‐
wiele mamy źródeł, które dawałyby
szczegółowe informacje na temat ich ży‐
ciorysów. Może to i lepiej. Niech będzie to
poznawanie oparte nie na wiedzy, ale w
modlitwie,w spotkaniu.
Prosimy Cię, Panie: za Ich wsta‐
wiennictwem uwolnij nas od prze‐
sadnego niepokoju o jutro i daj nam
świętą pogodę, którą obdarzyłeś
Czternastu Świętych Orędowników.
Prosimy Cię przez Chrystusa nasze‐
go Pana. Amen.
Katarzyna Kozakowska
Modlitwy za: „Czternastu Świętych
Wspomożycieli”, red. Dorota Mazur,
WydawnictwoM,Kraków 2019 r.

O spełnij, Panie, ich ciche nadzieje!
O daj, niech jutrznia zabłyśnie im złota,
Nad polem śmierci niech jasność zadnieje
Żywota!
Wiem, że dzień przyjdzie, gdy każdą mogiłę
Odemknie dłoń Twa, przed którą się korzę...
O zbliż go ku nam! Daj czekać nań siłę,
O Boże!

Boże! Tyś widział, jak, idąc do Ciebie,
Padali nieraz wśród głogów i cierni,
A przecież z wzrokiem utkwionym w Twym
niebie,
Szli Tobie wierni!
Tyś widział, Boże, jak zgięci cierpieniem,
Nieśli do śmierci niedoli swej brzemię,
Jak pod Twoim okiem i z Twoim imieniem
Kładli się w ziemię...
11
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niedzielę 12 październi‐
ka 2008 roku podczas
Mszy Świętej w kościele św. Anto‐
niego w Sokółce wikariusz parafii,
rozdając komunię wiernym, nie‐
chcący upuścił jedną z Hostii na po‐
sadzkę. Zgodnie z przepisami
liturgicznymi upuszczony opłatek
należy umieścić w naczyniu z wo‐
dą, w której powinien rozpuścić się
po kilku dniach. Tak zrobiono
i umieszczono komunikant w sej‐
fie, w zakrystii. Po tygodniu siostra
Julia, zakrystianka ze zgromadze‐
nia Eucharystek, otworzyła sejf
i zobaczyła, że opłatek nie rozpu‐
ścił się. Ponadto zauważyła na nim
czerwoną plamę sprawiającą wra‐
żenie krwistej substancji, wokół
której woda nie uległa zabarwieniu.
Proboszcz parafii polecił zamknąć
sejf z komunikantem jeszcze na kil‐
ka dni ale i po tym czasie opłatek
nie rozpuścił się. Na polecenie ar‐
cybiskupa Edwarda Ozorowskiego
wyjęto opłatek z naczynia z wodą
i położono na korporale.
Badania Hostii zostały wykona‐
ne przez parę naukowców z Białe‐
gostoku,
dokładnie
opisane
i sfotografowane. Zaobserwowano
niezwykłe zjawisko wzajemnego
przenikania się struktury komuni‐
kantu z włóknami mięśnia serca.
Tkanka, która pojawiła się na Ho‐
stii, była z nią w sposób ścisły, nie‐
rozerwalny złączona, co jest
ważnym dowodem, że nie mogło tu
być jakiejkolwiek ludzkiej inter‐
wencji. Centralne położenie jąder
komórkowych wskazały, że jest
to mięsień serca ludzkiego. Uszko‐
dzenie włókien odzwierciedlały
szybkie skurcze mięśnia serca
w okresie przedśmiertnym, to jest
agonalnym. Naukowcy podkreśli‐
li, że mimo małej ilości pobranego
materiału do badań, można było
wyraźnie zaobserwować wiele
cech charakterystycznych dla tkan‐
ki mięśnia sercowego. Niewytłu‐
maczalnym
zjawiskiem
z naukowego punktu widzenia jest
przenikanie się ciała i chleba. Nig‐
dy dotąd nie zaobserwowano tego
w przyrodzie.
Tkanka ludzka, która przebywa‐
ła długo w wodzie i później na kor‐
porale, powinna ulec procesowi
obumierania. Tymczasem na‐
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ukowcy stwierdzili, że wykazuje
ona cechy charakterystyczne
dla mięśnia sercowego w stanie
agonalnym. Tego typu stan agonal‐
ny jest krótki i liczony zazwyczaj
w minutach, a jednak w przypadku
mięśnia sercowego z Hostii utrzy‐
mywał się on permanentnie.
Współczesna nauka nie jest w sta‐
nie wyjaśnić tego fenomenu. Tego
rodzaju zjawiska nie wyjaśniają na‐
uki przyrodnicze, natomiast nauka
Kościoła mówi nam, że poddana
badaniom Hostia jest Ciałem same‐
go Chrystusa na mocy Jego wła‐
snych słów wypowiedzianych
podczas Ostatniej Wieczerzy.
Przez trzy lata Najświętszy Sa‐
krament pod postacią Cząstki Ciała
Pańskiego mogli zobaczyć jedynie
nieliczni kapłani i to za zgodą księ‐
dza Arcybiskupa. Jednak po zbada‐
niu sprawy i zasięgnięciu opinii
specjalistów, życzeniem księdza
Arcybiskupa było publiczne wy‐
stawienie Cząstki Ciała Pańskiego.
Przygotowano w sokólskiej Kole‐
giacie kaplicę całodziennej adora‐
cji. Jest to boczna Kaplica Matki
Bożej Różańcowej.
25 grudnia 2013 roku w Legnicy
w Kościele św. Jacka miał miejsce
również cud Eucharystyczny prze‐
miany Hostii w ciało ludzkie.
Na przestrzeni wieków w Polsce
pojawiały się w różnych jej rejo‐

nach pewne eucharystyczne znaki,
których prawdziwość nie jest
do końca udokumentowana.
I tak na Warmii znajduje się
Sanktuarium Najświętszego Sa‐
kramentu we wsi Głotowo, związa‐
ne z podaniem o cudownym
odnalezieniu przez rolnika naczy‐
nia liturgicznego z nienaruszoną
konsekrowaną Hostią. Prawdopo‐
dobnie mieszkańcy Prus, w począt‐
kach XIV wieku, ukryli w ziemi
naczynie liturgiczne z Hostią przed
najazdem Litwinów. Woły rolnika
ciągnące pług miały wtedy uklęk‐
nąć, podkreślając tym samym nie‐
zwykłość wydarzenia.
W Poznaniu, zgodnie z tradycją,
w roku 1399 doszło do profanacji
wykradzionych
z kościoła trzech Hostii, z któ‐
rych po wielokrotnym ugodzeniu
w nie nożem przez świętokradców,
wytrysnęła krew. Próbowali oni na‐
stępnie pozbyć się tych Hostii, lecz
nie mogli w żaden sposób tego
uczynić, ponieważ unosiły się One
nad powierzchnią ziemi. Wydarze‐
nia te upamiętnia Kościół Bożego
Ciała w Poznaniu.
We wsi Jankowice koło Rybnika
znajduje się Sanktuarium Bożego
Ciała związane z podaniem głoszą‐
cym, iż dzięki niezwykłej światło‐
ści, która biła z dziupli dębu,
znaleziono w niej bursę z Najświęt‐
szym Sakramentem schowaną tam
kilka lat wcześniej, w roku 1433,
przez kapłana, ks. Walentego, który
niósł Wiatyk do umierającej kobie‐
ty. Kapłan ukrył Hostie z obawy
przed husytami, z rąk których chwi‐
lę później zginął.
W małej wsi Dubno, na terenie
obecnej Ukrainy, 5 lutego 1867 ro‐
ku, podczas nabożeństwa 40go‐
dzinnego wierni mieli nagle
zauważyć wystrzeliwujące
z Najświętszego Sakramentu
świetliste promienie. Po chwili
w środku Hostii ukazała się postać
Zbawiciela, która była widziana
przez wszystkich zgromadzonych
aż do końca trwania nabożeństwa.
Joanna Raczyńska
Apostolstwo Modlitwy

