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Coraz bliżej czas pełnego
człowieka w stanie agonal
wdzięczności
śpiewania:
nym i po wielu latach są nadal
„A Słowo Ciałem się stało i za
żywe.
mieszkało między nami”. Za
Celebrować Eucharystię
praszam zatem do pochylenia
znaczy jednoczyć się z kona
się sercem i umysłem nad ta
jącym sercem Jezusa, zbliżać
jemnicą wcielenia w kontek
się do tej miłości, która nie
ście tematyki kolejnego roku
ustannie się ofiaruje, która
duszpasterskiego, który kieru
jest potężniejsza niż śmierć,
je nasze myśli ku celebracji mi
bo Jezus zmartwychwstał,
sterium
Eucharystii
umierać z Jezusem w swoich
(Eucharystia tajemnicą cele
codziennych trudach, prze
browaną).
ciwnościach i cierpieniach
Syn Boży – Słowo Przed
oraz
zmartwychwstawać
wieczne przyjął naszą ludzką
w mocy Ducha Świętego
naturę, stał się dla nas prawdzi
do radosnej nadziei nieba,
wym człowiekiem, nie tracąc nic
którego przedsmak dany jest
ze swego bóstwa, tylko je ukry
nam, gdy spożywamy Ciało
wając w przyjętym człowie
i Krew Pańską. Poprzez zjed
czeństwie. W ten sposób Bóg,
noczenie z Jezusem możemy
któryjestabsolutnietranscen
nieustannie
celebrować
dentnywzględemczłowie
Eucharystię
naszego
Życzę Wam, Najmilsi,
ka,
przybliżył
się
życia
polegającą
do swojego stworze takiego przeżywania nadchodzących Świąt,
na składaniu ofiary
nia, pokonując tę nie
z samego siebie ja
skończoną odległość aby zostawiły w Waszych sercach niezatarty ślad
ko
uczestnictwo
dzielącą Stwórcę od Bożej miłości rozświetlającej mroki Waszych
w ofierze Chrystusa,
stworzenia. Kiedy mó
według słów Świę
wimy,żeBógjesttrans słabości, cierpień, niepewności i znaków zapytania. tego Pawła: Teraz
cendentny względem
zaś już nie ja żyję, lecz
Błogosławionych Świąt!
człowieka,
wyrażamy
żyje we mnie Chrystus
prawdę, że On przerasta nas
(Gal 2,20).
żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca,
nieskończenie pod każdym wzglę
Syn Boży stał się człowiekiem,
tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie
dem oraz że w oparciu o nasze
aby wykonać Boży plan zbawienia
żył przeze Mnie (J6,5657). Świę
ludzkie możliwości nie jesteśmy
człowieka przez ofiarę krzyża. Każ
ty Piotr w swoim liście mówi wprost,
w stanie poznać Boga i zbliżyć się
dy chrześcijanin przez chrzest
że stajemy się uczestnikami Bo
do Niego. Święty, nieskończony
i bierzmowanie staje się uczestni
skiej natury (2P1,4).
Bóg przyjmuje ograniczoną i ułom
kiem tej misji Syna Bożego. Czas
Jezus w Eucharystii jest żywy,
ną naturę ludzką, aby człowiek
Bożego Narodzenia może być dla
Jego ciało jest żywe. Bóg w swo
mógł się zbliżyć do Niego, poznał
każdego z nas czasem narodzenia
jej dobroci daje nam, ludziom
Go i pokochał. Bóg w swojej niepo
do bardziej świadomego uczest
małej wiary, mocne znaki po
jętej miłości do nas, grzesznych lu
nictwa w misji Chrystusa, gdy po
twierdzające prawdę Jego słów.
dzi, idzie jeszcze dalej. Oto Jezus
stawimy sobie pytanie: Po co Syn
To cuda eucharystyczne. Współ
po rozmnożeniu chleba naucza, że
Boży stał się człowiekiem? W każ
czesne
badania
medyczne
Jego ciało jest pokarmem, że On
dej Eucharystii jest ukryta odpo
na najwyższym światowym po
jest chlebem z nieba, że spożywa
wiedź na to pytanie. A w tej
ziomie potwierdzają, że Hostie
jąc ten pokarm będziemy uczest
odpowiedzi jest również zawarta
z Lanciano (VIII wiek), z Buenos
niczyć w życiu Boga: Kto spożywa
odpowiedź na pytania dotyczące
Aires (1999 r.) oraz z Sokółki
moje Ciało i Krew moją pije, trwa
sensu i celu mojego życia.
(2008 r.), które zamieniły się
we Mnie a Ja w nim. Jak Mnie posłał
Ks. Kazimierz Seta
w żywe ciało, są częścią serca

Drodzy Paraﬁanie,
Czytelnicy "Ecclesii"!

Wigilie polskie – wigilie serc krwawiących,
wigilie serc płonących
Uwielbiam cię, siano wonne,
bo nie znajduję w tobie
dumy dojrzałych kłosów.
Uwielbiam cię, siano wonne,
któreś tuliło w sobie

Dziecinę bosą.

(ks. K. Wojtyła: „Wybrzeża pełne ciszy”)

Święta Bożego Narodzenia – pamiątka
Wcielenia Syna Bożego  Jezusa Chrystu‐
sa; potwierdzenie miłosiernej miłości Boga
ku nam. To powracająca świadomość zdu‐
miewającej prawdy o tym, że wszechmoc‐
ny Stwórca całego kosmosu i każdego z nas
przyszedł na świat jako bezbronne, narażo‐
ne na wszystkie dole, niedole, także okru‐
cieństwa człowieczego losu Dzieciątko,
by stać się naszym jedynym Zbawicielem.
To źródło rozmaitych refleksji, źródło głę‐
bokich wzruszeń – trwale zapisujących się
w naszej indywidualnej i zbiorowej pamię‐
ci oraz ciągle powracających, na nowo od‐
żywających. Wydaje się, że siła tych
doznań jest kształtowana przez sytuacje,
okoliczności, w jakich przeżywamy Wigi‐
lię i Dzień Narodzenia Jezusa Chrystusa.
Czytając wspomnienia, biografie, pamięt‐
niki autorów różnych epok, różnych naro‐
dowości, z łatwością można zauważyć, że
nasze – polskie doświadczenia w tym
względzie wyróżniają się szczególną in‐
tensywnością doznań właściwych tym
Świętom. Można zastanawiać się nad tym,
czy to skutek swoistej wrażliwości polskiej
duszy, czy to następstwo dramatyzmu na‐
rodowych dziejów, czy bogactwo polskiej
obyczajowości związanej ze Świętami
Bożego Narodzenia, czy jeszcze inne po‐
wody – trudno jednoznacznie rozstrzygnąć
i może nie warto.

Był rok 1939. Prymas Polski J.
Em. Ks. kard. August Hlond 24 grud‐
nia w wygłoszonym przez Radio Waty‐
kańskie przemówieniu wigilijnym,
mówił, m.in.: „Wilia, polska wilia,
ale różna od wilii po inne lata. Padły na nią
cienie i ciężkość adwentu narodowego.
Gdyby mówić biblijnym językiem liturgii
Bożego Narodzenia, nazwałbym ją wilią
„za dni Heroda króla”, wilią narodu,
„któremu nie było miejsca w gospodzie”,
wilią tych, „którzy wstawszy, wzięli dzieci
i matkę jego i uciekli do Egiptu”, wilią
wśród „głosów w ramskim obozie jeńców,
gdzie był płacz i krzyk wielki”, wilią Polski
„płaczącej synów swoich i nie chcącej się
pocieszyć, bo ich nie ma”. Wilia to na po‐
bojowiskach, wśród grobów i gruzów, wi‐
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lia w obozach, więzieniach, na wygnaniu,
u sąsiednich narodów, u sprzymierzeń‐
ców, wilia wydziedziczonych, wilia rodzin
bez ogniska domowego, w głodzie i strzę‐
pach, wilia bez kościoła, bez pasterki i ko‐
lendy, wilia bez wigilijnego stołu, wilia bez
wigilijnego opłatka, bez choinki, bez da‐
rów. (…) Wśród orgii nienawiści, wśród
tylu nieprzepłakanych ludzkich bólów leży
przed nami w żłóbku, jak dawniej, boski
Zbawiciel. Tu się nic nie zmieniło. Chry‐
stus pozostał centralną prawdą wigilijną.
Słowo co się Ciałem stało, mieszka nadal
z nami.” („Wiadomości Polskiej Misji Kato‐
lickiej w Londynie”, styczeń 1940; za: „Pol‐
skie wigilie wojenne 1939 1945”)

„Narodził się w ubóstwie, Pan
wszego stworzenia…”

Tajemnicę narodzin Zbawiciela najpeł‐
niej, z całej bogatej obyczajowości bożona‐
rodzeniowej, i w najprostszy sposób wyraża
żłóbek, zamiennie nazywany u nas też sta‐
jenką, szopką. Istocie, wielowymiarowości
znaczenia żłóbka, symbolicznej wymowie
jego elementów poświecił Ojciec Święty
Franciszek „List apostolski Admirabile si‐
gnum „O znaczeniu i o wartości żłóbka”,
podpisany w Greccio, Sanktuarium Żłóbka,
1 grudnia 2019 r. Intencją Listu było wspar‐
cie pięknej tradycji przygotowywania żłób‐
ka, który jest przedstawieniem narodzin
Jezusa  prostego i radosnego zwiastowania
tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Przypo‐
minając historię żłóbka, papież Franciszek
podkreślił jego ewangeliczne uzasadnienie:
„Porodziła swego pierworodnego Syna,
owinęła Go w pieluszki i położyła w żło‐
bie(…)” i dodał: „Przychodząc w ten świat,
Syn Boży znajduje miejsce tam, gdzie zwie‐
rzęta przychodzą na posiłek. Siano staje się
pierwszym posłaniem dla Tego, który obja‐
wi się jako „Chleb, który z nieba zstą‐
pił” (J6,41). Symbolikę tę uchwycił już św.
Augustyn wraz z innymi Ojcami, gdy napi‐
sał: „W żłobie położony stał się pokarmem
naszym(…)”. Papież wskazuje na ewange‐
lizacyjną wartość żłóbka – źródła „zadzi‐
wienia i zdumienia”, pięknych uczuć,
a także wyraz piękna naszej wiary. Żłóbek
to wyraz „czułości Boga”, uniżającego się
do naszej małości; Stwórca w Jezusie dał
nam brata, przyjaciela; dał nam „swego Sy‐
na, który nam przebacza i podnosi nas
z grzechu”. Ubóstwo, pokora, ogołocenie
Dzieciątka  to mogą być dla nas dary ukryte
w bożonarodzeniowym żłóbku, pomocne
w rozumieniu tajemnicy krzyża oraz pobu‐

dzające do myślenia o ostatecznym sensie
naszego życia.
Niezwykle wzruszającą historię
szopki znalazłam we wspomnieniach
ppłk. Franciszka Znamirowskiego –
więźnia obozu koncentracyjnego
w MauthausenGusen. Pod koniec
1944 r. wprawdzie do obozu przenikały
wiadomości pozwalające żywić nadzie‐
ję na bliski koniec wojny, ale jednocze‐
śnie potęgował się terror: wzmagało się
okrucieństwo majstrów niemieckich
i SSmanów nadzorujących morderczą
pracę wygłodzonych, schorowanych
więźniów w kamieniołomach, wytwór‐
niach silników, broni; malały głodowe
racje żywnościowe, kominy kremato‐
rium dymiły dzień i noc; przerwano do‐
starczanie wiadomości od rodzin, rosło
przygnębienie, rozpacz Polaków powo‐
dowane wiadomościami o upadku Po‐
wstania Warszawskiego. W tej sytuacji
Bohater wspomnień postanowił „zrobić
krakowską szopkę i zakolędować
w obozie wg zwyczaju polskiego”.
W absolutnej tajemnicy, w atmosferze
strachu i z świadomością grożącego nie‐
bezpieczeństwa („bicie lub bunkier”)
przez wiele tygodni „malował i wycinał
kartoniki”, które złożone przedstawiały
fragment Ojczyzny: "Zburzona Warsza‐
wa i postacie współczesnej Polski obej‐
mowały wnętrze szopki. Wieżyce
krakowskie i ornamenty podhalańskie
wabiły ciekawych. Wielkość 120x100
ctm.” Szopka stanowiła istotny element
„widowiska z kolędnikami i grajkami”;
Przy szczelnie zasłoniętych oknach ba‐
raków, rozstawionych wartach i oczy‐
wiście z ogromnymi trudnościami
wystawiano je do 6 stycznia 1945 r. Każ‐
de widowisko poprzedzała krótka infor‐
macja o zwyczajach Bożego Narodzenia
w Polsce. Światła gasły, rozbrzmiewała
kolęda „Wśród Nocnej Ciszy”. (…) Na
zakończenie oglądano szopkę, jej urzą‐
dzenia, a wykonawca obmawiał znacze‐
nie postaci i obrazków. Wedle zwyczaju
obdarowywano kolędników datkami,
które przeznaczone były na pomoc
dla inwalidów (jedzenie, ciepła odzież,
leki). (…)Więźniowie byli zaskoczenie,
oszołomieni. Płakali. (…) Muzyce i śpie‐
waniu towarzyszyło szlochanie więź‐
niów. Na klęczkach składał hołd więzień,
a jego modlitwy były wyrazem wołania
i próśb o wyzwolenie. Jako dary skła‐
dał Jezuskowi krajkę chleba i miskę zu‐

py obozowej, które były symbolem
ofiar Bogu Nowonarodzonemu od ca‐
łej umęczonej i katowanej w obozach
koncentracyjnych braci więziennej…
W ostatnim widowisku uczestniczyły
delegacje więźniów wszystkich narodo‐
wości (ponad 500 osób). „Odśpiewa‐
no znaną jedną kolędę każdej
z narodowości (…) U żłóbka Jezuso‐
wego hołd złożyła cała Europa, ustami
najwięcej umęczonej i katowanej kate‐
gorii ludzi i ofiar hitleryzmu. Nawet
Niemcy odśpiewali „Stille Na‐
cht”(…). („Polskie wigilie wojenne
19391945”)

Myśl o nas Synku…wspomnij przy
wieczerzy… / W liście mym znajdziesz
okruchy opłatka (W. Lewki)

Nieco inne, ale nie mniej dramatyczne
przeżywanie Nocy Betlejemskiej odnaj‐
dujemy w odnalezionych w dołach katyń‐
skich, wydobytych z mundurów i butów,
zapiskach ofiar zbrodni w Katyniu. W no‐
tatniku „NN” czytamy: 23.XII. Wczoraj
byliśmy wszyscy fotografowani. Wracając
przez las zbieraliśmy gałązki, by zrobić
choinkę. Sporządził ją mjr Podolski. Dziś
wigilia – opłatek zrobiony przez kolegów.
Stół nakryty prześcieradłem – choinka ma‐
lutka ubrana piernikami i papierosami.
Pokój mój 40 kolegów – dzielimy się opłat‐
kiem i wśród szlochów i łez składamy sobie
życzenia, a całą duszą i sercem rwie się każ‐
dy z nas do najdroższych. Po opłatku chleb
ze śledziem i herbata. Nie mogę nic prze‐
łknąć. Oddalam się od mej pryczy i łkając,
ślę swe życzenia Stefie i Hance i wszystkim
moim drogim gorącą modlitwą. Jak ona
spędza wigilię? Z kim?
Północ, zasypiałem, gdy zbudził mnie
dyskretny, cichy chór kolęd. To chór kole‐
gów tak piękny i tęskny, i rzewny, że znów
ze wszystkich pryczy rozlega się tłumiony
szloch, w którym czuć tęsknotę, rozpacz
i własną straszną niemoc. (Pamiętniki zna‐
lezione w Katyniu)

Kozielsk  dawny monaster w mająt‐
kach Ogińskiego i Puzyny, ok. 250 km
od Smoleńska. Od listopada 1939 r.
obóz jeniecki dla blisko 5 tysięcy ofice‐
rów zabranych do niewoli przez Armię
Czerwoną. Likwidację obozu zaczęto
od duchownych; wywieziono ich już
w wigilię Bożego Narodzenia 1939 r.
St. Swianiewicz tak wspomina:
W dzień wigilijny aresztowano i wywie‐
ziono wszystkich księży, zarówno rzym‐
skokatolickich, jak i prawosławnych
i protestanckich. Jedynym wyjątkiem był
ks. major Ziółkowski, który w tym właśnie
czasie siedział w „kacerze” z powodu te‐
go, że został przyłapany na odprawianiu

nabożeństwa. (…) Fakt, że właśnie okres
Świąt Bożego Narodzenia wybrano
dla rozprawy z księżmi, miał znaczenie
symboliczne i sprawił przygnębiające
wrażenie na jeńcach kozielskich. (…) Na
podkreślenie zasługuje fakt, że likwidacja
księży w okresie świąt Bożego Narodzenia
1939 r. miał miejsce nie tylko w Kozielsku,
lecz również w Starobielsku (…) Był
to więc skutek centralistycznie powziętej
decyzji. Nie ma jednak żadnych wskazó‐
wek co do miejsca i sposobu przypuszczal‐
nej egzekucji (…) („W cieniu Katynia”).

Przy wigilijnym stole, / Łamiąc opła‐
tek święty, / Pomnijcie, że dzień ten ra‐
dosny / W miłości jest poczęty;
(J. Kasprowicz)

Niezwykle ważnym znakiem obrzędo‐
wości wigilijnoświątecznej jest opłatek.
Opłatek to taki szczególny chleb, który
czyni wigilijny wieczór niepowtarzalnym,
prawdziwym misterium polskiej rodziny;
to przedziwny chleb miłości wzajemnej,
którego głęboki sens rozumie chyba tylko
dusza Polaka i to pod każdą szerokością
geograficzną, zwłaszcza Polaka chrześci‐
janina. Obopólne podanie sobie chleba
to wyraz prawdziwego braterstwa, daro‐
wania sobie win, uraz, oskarżeń, wybacza‐
nia przykrości; to też przekazanie
i przyjęcie życzeń. Jest to też znak dzięk‐
czynienia Bogu za dar chleba i inne dary Je‐
go Ojcowskiej dobroci, bo to chleb
szczególny, pod którego postacią przyjmu‐
jemy Ciało Pańskie, Eucharystię, Chleb
na życie wieczne.
Jakże często w przeszłości pozbawiano
Polaków możliwości podzielenia się tym
szczególnym chlebem, bowiem głód był
ich codziennym niechcianym towarzy‐
szem. We wspomnieniach Kazimiery
Rafalik, aresztowanej 20 lutego 1940 r.
przez władze sowieckie i skazanej na 3 lata
przymusowych robót w łagrze za Nowosy‐
birskiem, czytam: „Zbliżało się Boże Naro‐
dzenie. Polki rozmawiały o wszystkim,
nie poruszając tylko tematu świąt. Inaczej
wybuchał płacz, lamenty w całej naszej
grupie. W wieczór wigilijny zebrałyśmy się
wszystkie na górnej pryczy i usiadły wokół
białej szmatki – serwetki, na którą wszystkie
składały zaoszczędzone kromki chleba. Nie
mogłyśmy mówić. Ból ściskał gardło. Do‐
piero po dłuższej chwili najstarsza z nas zło‐
żywszy życzenia szczęśliwego powrotu
do kraju, wzięła chleb i zaczęła się dzielić
jak opłatkiem. Płakałyśmy wszystkie. (…)
Płakałyśmy mając w oczach wigilijny stół,
szczęśliwą rodzinę i choinkowe bla‐
ski…" (Pamiętniki emigrantów. Zesłańczym
szlakiem.”)
O miejscu opłatka w obyczajowości bo‐

żonarodzeniowej wymownie świadczy
wspomnienie „Opłatek w bombowcu
(Od korespondenta w Londy‐
nie)” „W dzień wigilijny wyruszając na lot
operacyjny załogi jednego z polskich dywi‐
zjonów bombowych zabrały ze sobą na dro‐
gę opłatki, aby w razie gdyby nie zdążyły
na czas powrócić na stację – zachować pol‐
ską tradycję i przełamać się opłatkiem
z chwilą ukazania się pierwszej gwiazdy. Li‐
czono jednak, że operacje będą skończone
na czas i że cały dywizjon zasiądzie razem
do tradycyjnej wieczerzy wigilijnej. (…)”
Niestety, stało się inaczej. Złe warunki at‐
mosferyczne sprawiły duże opóźnienie po‐
wrotu załogi nad lotnisko oraz niemożność
lądowania z powodu gęstej mgły, więc „ka‐
pitan załogi dał znak, aby tradycyjne łama‐
nie się opłatkiem odbyło się w samolocie.
W nastroju wzruszenia lotnicy złożyli sobie
wzajemne życzenia.” Samolot zaś długo
jeszcze krążył, aż stan paliwa wymusił lądo‐
wanie. Trafiwszy na niewielką dziurę
w chmurach, wylądowali w pobliżu małej
walijskiej wioski, gdzie po zabezpieczeniu
maszyny udali się do jednego z domków.
Gospodarze początkowo byli nieufni, lecz
„gdy tylko wyjaśniło się, że są Polakami,
wieśniacy ugościli ich z jak największą ser‐
decznością. I tak się stało, że ową wieczerzę
wigilijną spożyli nasi chłopcy w atmosferze
przyjaźni i życzliwości.  Gospodarze robili
wszystko, co mogli, aby ich jak najlepiej
ugościć. Długo w tę noc rozbrzmiewały
po raz pierwszy w owej małej wiosce walij‐
skiej kolędy polskie, śpiewane przez pol‐
skich lotników. Wigilię w dywizjonie koledzy
rozpoczęli z dużym opóźnieniem, czekali
dopóki nie przyszła wiadomość, że są cali
i bezpieczni.” („Dziennik Żołnierza”, Glas‐
gow, 5 I 1943).

Po prawie sześciu latach wojny, „cza‐
sów pogardy”, polskie wigilie nierzadko
odzwierciedlały wciąż dramatycznie
trudną sytuację narodu, duchowieństwa,
rodzin, indywidualnych osób.

Pomódlmy
się
w
Noc
Betlejemską, / W Noc Szczęśliwego
Rozwiązania, / By wszystko się nam
rozplątało. / Węzły, konflikty,
powikłania. (ks. J. Twardowski)

Ks. Prymas kard. St. Wyszyński
w „Zapiskach więziennych”, pod datą
„24.XII.1953. czwartek.”, zapisał:
Wigilia Bożego Narodzenia. W naszej
rodzinie domowej – pogodnie i świątecznie.
Wzmacniamy się modlitwą i staramy się o
to, by nie pokazywać Ojcu Niebieskiemu i
Matce Bożej smutnych twarzy. Tyle dziś ra‐
dości w niebie i na ziemi; czyż można zamą‐
cać tę harmonię naszą sprawą? Nasi
opiekunowie są poważni, zachowują się
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bardzo grzecznie i cicho. Ksiądz Stanisław
zajął się przygotowaniem żłóbka w kaplicy.
Ale cóż?! Brak mu „Dzieciątka Bożego”.
(…)Wyszedł (pan komendant) zostawiając
na stole małe pudełko, odpakowane. Wie‐
działem, co jest wewnątrz. To żłóbek dla na‐
szej kaplicy. Miałem dziwne przeczucie, że
Dzieciątko Boże trafi do nas jakąś drogą.
Trafiło! I radość, i wdzięczność za tę deli‐
katną pociechę. „Dzieciątko Boże” obja‐
wiło się dopiero przy wieczerzy wigilijnej,
którą spożyliśmy we troje, o godzinie 19.
(…) Listu od Ojca na święta nie otrzyma‐
łem, choć trudno mi to sobie wyobrazić, by
paczka była wręczona bez listu. Ale tę chęć
okazania mi swej przewagi wybaczam
swoim opiekunom. Nie zmuszą mnie ni‐
czym do tego, bym ich nienawidził. Wła‐
śnie tę piękną postawę wolności
wewnętrznej, mimo narzucanych ograni‐
czeń, wręcz przymusu psychicznego,
emocjonalnego, najpełniej wyraża wigilij‐
ny zwyczaj dzielenia się opłatkiem.

Wśród nocnej ciszy głos się rozcho‐
dzi:… Do niezbywalnych obyczajów
wigilijnych należy śpiewanie kolęd.
Zimowa noc, cisza, drgające światło
świec i melodia ulubionej kolędy czę‐
sto otwierają jakąś szkatułkę z okru‐
chami pamięci serca; wracają drogie
osoby, miejsca, gesty, słowa; mówi się
nawet, że Boże Narodzenie to święta
nostalgii. Rzewne, pewnie wręcz bole‐
sne wspomnienie utraconego „kraju lat
dziecinnych” towarzyszyło polskim
tułaczom, rozproszonym po niemal
wszystkich kontynentach świata, gdy
Rzeczpospolitą Polską zawładnęli za‐
borcy. Biografowie polskich dziewięt‐
nastowiecznych
emigrantów
wspominają o tym, jak po upadku Po‐
wstania Listopadowego, rzuceni na
„paryski bruk”, w bólu po straconej
szansie odzyskania niepodległej Oj‐
czyzny, w niedostatku, zżerani nostal‐
gią,
dramatycznie
przeżywali
szczególny czas Świąt. Oto „w miesz‐
kaniu pp. Mickiewiczów w Paryżu
śpiewano po wilji kolędę „Bóg się ro‐
dzi, moc truchleje”. Gdy przebrzmiały
dźwięki ostatniej zwrotki (Podnieś rę‐
kę, Boże Dziecię, / błogosław Ojczyznę
miłą, / w dobrych radach, w dobrym
bycie, / wspieraj jej siłę, Swą siłą; / dom
nasz i majętność całą/ i wszystkie wio‐
ski z miastami. / A Słowo…), Adam
Mickiewicz, z głową ciężko wspartą na
rękach, szepnął: „powtórzcie jeszcze,
to była ulubiona kolęda moich rodzi‐
ców; śpiewaliśmy ją w Nowogród‐
ku…” (St. Baliński za: „Dziennik
Polski…”, Londyn 1944). Tę samą kolę‐
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dę śpiewali, częściej tylko w ciszy ser‐
ca szeptali, Polacy na Syberii, w
Murmańsku, na Kaukazie i wszędzie,
gdziekolwiek zostali zesłani bezpraw‐
nym wyrokiem ciemiężycieli. „Bóg się
rodzi…” (wdzięczni Fr. Karpińskie‐
mu) śpiewamy i czujemy, że Bóg się ro‐
dzi tu i teraz, w nas, w moim i twoim
sercu; rodzi się prawdziwa, potężna
Miłość.

Urbi et Orbi. Boże Narodzenie na
Watykanie wspominają najbliżsi współ‐
pracownicy św. Jana Pawła II, m.in. ks.
kard. St. Dziwisz: On zawsze mówił, że
Polska kultura, polski Kościół zrodził go
do tego, kim jest, do funkcji pasterza Ko‐
ścioła Powszechnego. Nigdy nie zapo‐
mniał o tym, że jest Polakiem, skąd
wyszedł. Dlatego też podtrzymywał pol‐
skie tradycje. Wszyscy pamiętamy, że
wprowadził na Watykan wiele polskich
zwyczajów bożonarodzeniowych; na
placu św. Piotra pojawiła się wielkich
rozmiarów szopka oraz olbrzymia cho‐
inka. Wspomina ks. kard. St. Ryłko: Pa‐
pież bardzo dbał o to, aby przy okazji
Bożego Narodzenia spotkać się z Polaka‐
mi na łamaniu się opłatkiem. Co roku w
auli Pawła VI lub w innym miejscu gro‐
madził swoich rodaków. Była wtedy moż‐
liwość przełamania się opłatkiem z
samym Ojcem Św. Przy tej okazji papież
Jan Paweł II wygłaszał swoje słowo do
rodaków. (…) Ojciec Święty bardzo lubił
te tradycje. Wieczerza wigilijna nie od‐
biegała od tradycyjnych polskich stołów
wigilijnych; spożywano te same potra‐
wy, również zostawiano jedno puste na‐
krycie dla niespodziewanego gościa.
Wiemy, że Jan Paweł II kochał pol‐
skie kolędy. Ks. kard. St. Dziwisz pa‐
mięta, że Śpiewał kolędy codziennie od
wigilii aż do drugiego lutego. Nawet
jak był bardzo zajęty, to zawsze znalazł
czas na odśpiewanie przynajmniej jed‐
nej kolędy dziennie. Wieczorem prze‐
ważnie zapraszał siostry, aby przyszły i
towarzyszyły mu w odśpiewaniu jednej
z polskich kolęd. On tym żył. Nieraz mó‐
wił do nas: „Ile tam treści jest w tych ko‐
lędach.” On to wszystko przeżywał. Ks.
kard. St. Ryłko dodaje: Sam (Jan Paweł
II) kolędy intonował. Oczywiście wszy‐
scy pamiętamy, że jedną z jego ulubio‐
nych kolęd, której znał bardzo dużo
zwrotek, część też sam komponował,
była „Oj, Maluśki, Maluśki”. (…) Je‐
steśmy bardzo wdzięczni Ojcu Św. za to,
że dbał o te tradycje, że nas w tych mo‐
mentach uroczystych Bożego Narodze‐
nia wokół siebie gromadził. To były
niezapomniane chwile, które do dzi‐

siejszego dnia przechowuję w swojej
pamięci, a przede wszystkim w swoim
sercu.
Najdramatyczniejsze okoliczności to‐
warzyszyły z pewnością Bożemu Naro‐
dzeniu w roku 1981, po wprowadzeniu
stanu wojennego w Polsce. Papież spotkał
się z rodakami w Wigilię i także w Wigilię
zapalił świecę w oknie swego pokoju na
znak solidarności z ofiarami przemocy. Zaś
w Boże Narodzenie – 25 grudnia 1998 r.
zwrócił się do świata: Zajaśniało „Urbi et
Orbi”, nad Rzymem i nad całym światem
oblicze Boga; Jezus objawia Go nam jako
miłującego Ojca. Do Polaków powiedział:
„Chwała Bogu na wysokościach”, tymi
słowami anielskiego orędzia pozdrawiam
moich Rodaków w kraju i poza jego grani‐
cami i życzę, aby radość i pokój Betlejem‐
skiej Nocy przenikała serca wszystkich.
Niech błogosławieństwo Bożej Dzieciny
wydaje w Was owoce jedności, miłości
wzajemnej i wszelkiej pomyślności.
Ewangelia o Bożym Narodzeniu przy‐
pomina, że świat – groźny dla Jezusa, jest
naszym niebezpiecznym światem; trzeba
być czujnym, trzeba czuwać…Wokół nas
tyle „nowoczesnego” Bożego Narodze‐
nia; bezduszne kultywowanie tradycji,
hałaśliwy folklor, komercja, w środku 
pustka. Ceremonie nie zastąpią brater‐
stwa, miłości, dobroci. Ks. Janusz St. Pa‐
sierb przestrzega: Jeśli tej Nocy nic w nas
nie umrze, nic się w nas nie narodzi. Nicze‐
go tutaj nie można upozorować nastrojem
i rozrzewnieniem. Czy nie mamy prawa do
jakiejś pociechy? Ależ tak. Do nadziei?
Jest ona bardziej usprawiedliwiona niż
kiedykolwiek. Rodzi się Życie. Może się to
stać w nas. W tobie, we mnie. („Gałęzie i li‐
ście”). To jakby powtórzenie Mickiewi‐
czowskiej przestrogi: Wierzysz, że się Bóg
zrodził w Betlejemskim żłobie, / Lecz biada
ci, jeżeli nie zrodził się w tobie.
I jeszcze to wielkie pragnienie:
Dzieciątko Boże, uczyń cud raz jeszcze
Większy niż bitwa wygrana nad wrogiem,
Każ polskie serca w jedne ująć kleszcze,
Jedną oddychać Polską – jednym Bogiem.
(K. Makuszyński)
Krystyna Wojda
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Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
w Zielonce, ul. Jagiellońska 10,
tel. 22 7810077
Pismo do użytku wewnętrznego

„Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy
i w Ostrej świecisz Bramie”
‐ czyli jak Białorusini dojrzeli do tego,
by zawalczyć o swoje prawa
Tak, jak niemożliwym byłoby
wygrać bez woli Bożej z bolszewi‐
kami w Bitwie Warszawskiej 1920
roku, tak nie mogłoby dojść bez po‐
średnictwa Maryi Ostrobramskiej
do wydarzeń na Białorusi w sierpniu
i kolejnych miesiącach 2020 roku.
Matka Boża jest pośredniczką wszel‐
kich łask. Zarówno w Polsce,
jak i na Białorusi jest czczona w sposób
wyjątkowy, czuwając nad przebie‐
giem wydarzeń. Białoruś katolicka po‐
dzielona jest na cztery diecezje:
mińskomohylewską (skąd wywodzi
się założyciel naszej parafii w Zielonce
ks. Bolesław Jagiełłowicz), pińską,
witebską i grodzieńską. W północnej
części Archidiecezji MińskoMohy‐
lewskiej znajduje się miejscowość
Budsław, nazywana białoruską Czę‐
stochową. Jest to teren dawnego po‐
wiatu
oszmiańskiego,
części
Wileńszczyzny, gdzie do pięknego,
późnobarokowego kościoła pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny pielgrzymuje rocznie kilka ty‐
sięcy pątników. Historia tego miej‐
sca rozpoczęła się darowizną w 1504
roku na rzecz Zakonu Bernardynów
przez wielkiego księcia litewskiego
Aleksandra Jagiellończyka. Na cze‐
le kościoła katolickiego w Białorusi
Papież Jan Paweł II ustanowił dwóch
czcigodnych biskupów: Kazimierza
Świątka (19142011) i Tadeusza
Kondrusiewicza (ur. 1946). To na ich
barkach spoczęła odpowiedzialność
w 1991 roku odbudowy struktur ko‐
ścielnych niepodległej Białorusi
po upadku Związku Sowieckiego.
W Diecezji Grodzieńskiej, leżącej
najbliżej naszych granic, pobożny
lud oddaje od wieków cześć Matce
Bożej w wizerunkach Matki Bożej
Śnieżnej (Studenckiej) w katedrze
Świętego Franciszka Ksawerego
w Grodnie, Matce Bożej Trokiel‐
skiej ze św. Kazimierzem Królewi‐

czem w Trokielach (dekanat
raduński), Matce Bożej Gudogajskiej
w Gudogaju k. Ostrowca, Matce Bo‐
żej Żyrowickiej w Żyrowiczach,
Matce Bożej Nowogródzkiej, wspo‐
mnianej przez byłego mieszkańca
Nowogródka Adama Mickiewicza
w „Panu Tadeuszu”: „Ty, co gród
zamkowy / Nowogródzki ochra‐
niasz, ze swym wiernym ludem! /
Jak mnie dziecko do zdrowia powró‐
ciłaś cudem / (Gdy od płaczącej mat‐
ki pod Twoją opiekę / Ofiarowany
martwą podniosłem powiekę / I zaraz
mogłem pieszo do Twych świątyń
progu / Iść za wrócone życie podzię‐
kować Bogu)...” Dzięki gorliwości
księdza biskupa Aleksandra Kasz‐
kiewicza (ur. 1949), zarządzającego
Diecezją Grodzieńską od chwili jej
powstania, tj. 1991 roku, kolejne
miejsca kultu Matki Bożej otrzymują
status sanktuariów.

Pokojowe protesty Białorusi‐
nów oraz mniejszości narodo‐
wych
– szczególnie polskiej skupionej
na Grodzieńszczyźnie, rozpoczęły
się tuż po zakończeniu głosowania
na prezydenta kraju 8 sierpnia 2020.
Urzędujący prezydent, wzorem 26
lat ubiegłych, kiedy zarządzał niepo‐

dzielnie Białorusią, najpierw aresz‐
tował kontrkandydatów na ten
urząd, by nie mogli się zarejestro‐
wać w Centralnej Komisji Wybor‐
czej w Mińsku. Niespodziewanie ich
inicjatywę przejęły małżonki aresz‐
towanych działaczy między innymi
Swietłana Ciechanouska – tłumacz‐
ka z języka angielskiego i gospodyni
domowa. Jej mąż Siergiej przez ko‐
lejne miesiące od końca maja 2020
trzymany jest w więzieniu poza Miń‐
skiem, by nie dawać pretekstu lu‐
dziom do protestów. OMON (Otriad
Mobilnyj Osobowo Naznaczenija
odpowiednik polskiego ZOMO),
milicja i KGB stale zastrasza jego żo‐
nę opowieściami o cierpieniach i tor‐
turach męża, włącznie do gróźb
przesyłania jej odcinanych jego czę‐
ści ciała. Zmuszona ona została
do opuszczenia terytorium Białoru‐
si, udając się na emigrację na pobli‐
ską Litwę.
Białorusini i mniejszość polska
szczególnie młodzi i w średnim wie‐
ku dobrze wiedzieli, że kolejny raz
może dojść do sfałszowania wybo‐
rów. Jeszcze w lipcu na portalu inter‐
netowym blisko 150 tys. wyborców
umieszczało fotografię swojego
paszportu oraz wskazywało na kogo
odda głos. Z danych tych pojawił się

Demonstracja w centrum Grodna (foto: źródła internetowe)
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obraz wygranej Swietłany Cie‐
chanouskiej, którą poparło 70%
osób, a urzędujący prezydent
otrzymał ok. 10% głosów. Infor‐
macje te rozchodziły się po kraju
lotem błyskawicy i już w powy‐
borczą noc w większych mia‐
stach
Republiki
Białorusi
dochodziło do gwałtownych pro‐
testów przeciwko sfałszowanym
wynikom wyborów prezydenc‐
kich. Centralna Komisja Wybor‐
cza w Mińsku ogłosiła bowiem,
że 80% głosów zdobył Aleksan‐
der Łukaszenko.

Mobilizacja ogromnej części
społeczeństwa przez kolejne dni
sierpnia, września, października
zaskoczyła rządzących.

Społeczny sprzeciw uczestników
demonstracji, w szczególności męż‐
czyzn – pracowników fabryk, studen‐
tów oraz relacjonujących wydarzenia
dziennikarzy, za wszelką cenę brutal‐
nie tłumiono aresztowaniami, tortura‐
mi, biciem przez funkcjonariuszy
OMONu i KGB. W kolejne niedziele
już trzy miesiące od wyborów w Miń‐
sku i innych miastach na ulice wycho‐
dziło tysiące ludzi z kwiatami, ze
śpiewem na ustach, z flagami biało
czerwonobiałymi z herbem Pogoń.
Aż dziw, że w kierunku OMON
u nie poleciały kamienie. W odpo‐
wiedzi specjalne oddziały milicji
goniły ludzi, szarpali, dotkliwie pa‐
łowali, wrzucali do więźniarek i sa‐
mochodów służbowych OMONu.
Na ludzi kierowano wodne armatki,
używano gazów łzawiących, strze‐
lano gumowymi kulami.
Młodzi ludzie na Białorusi mają
dosyć życia w skansenie sterowa‐
nym z Mińska, a poza nim rządzo‐
nych w miasteczkach i wioskach
białoruskich ludźmi wybieranymi
przez dotychczasowego prezydenta
i jego popleczników.
Katoliccy biskupi z abp. Tade‐
uszem Kondrusiewiczem na czele
wspierają protestujących katolików
białoruskich. Nie unikają rozmów
z przedstawicielami reżimu Łuka‐
szenki, w tym z ministrem spraw we‐
wnętrznych
Karajewem. Abp
Kondrusiewicz wyraził śmiało zanie‐
pokojenie brutalnością organów bez‐
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pieczeństwa.
Zapewnił, że Ko‐
ściół pragnie po‐
móc w szybkim
znalezieniu poko‐
jowegorozwiąza‐
nia
konfliktu
poprzez dialog
i wzajemne prze‐
baczenie
oraz
przy zachowaniu
wymogów spra‐
wiedliwości.
Dziękuje ponadto
Polsce oraz in‐ Księż a z katedry grodzień skiej Swiętego Franciszka
udzielili schronienia w koś ciele protestującym.
nym
krajom Ksawerego
(foto: źródła internetowe)
zamodlitwęoroz‐
Uchwalone prawo zabrania m.in.
wiązanie kryzysowej sytuacji. Reżim
urządzania
jakichkolwiek zebrań
jednak dotknął i Jego osoby. W dniu
ulicznych,
zgromadzeń
pod karą
31 sierpnia 2020, jako obywatel Bia‐
więzienia
lub
grzywny
od kilku
łorusi, nie został wpuszczony do tego
państwa przez białoruską straż gra‐ do kilkunastu tzw. jednostek bazo‐
niczną. Zakaz taki rozszerzono wych. Jednostka bazowa obecnie
na wszystkich obywateli Białorusi to 27 rubli białoruskich, czyli na zło‐
wracających z Polski, Litwy, Łotwy tówki 54 złote. Księżom katolickim
i Ukrainy w ostatnich dniach paź‐ i prawosławnym zakazuje odpra‐
dziernika 2020 podobno z powodu wiania Mszy świętych w innych
zagrożenia epidemicznego COVID miejscach niż kościoły. Nie jest
19. Bezprecedensowa decyzja wobec to możliwe oficjalnie bez pozwole‐
zwierzchnika Kościoła Katolickiego nia władz, np. w czasie pieszych piel‐
jest komentowana, jako otwarte ude‐ grzymek. Dotyczy to także księży
rzenie w Kościół Katolicki i próbę na‐ obcokrajowców przybywających
rzucenia mu swojej woli. Wcześniej na Białoruś. W poszukiwaniu wszę‐
Łukaszence udało się wymóc zmianę dzie pieniędzy władza nakazała
zwierzchnika prawosławia na Biało‐ opłacanie pracy milicjantów, którzy
rusi. Dąży więc do spacyfikowania każdą taką pieszą pielgrzymkę mają
i podporządkowania sobie konfesji. „ochraniać”, bacznie nasłuchu‐
Podobne retorsje to pierwszy taki jąc, co się mówi, śpiewa i jakie na‐
przypadek w historii niepodległej stroje mają pielgrzymi.
Białorusi. Kościół św. Szymona i He‐
Służba duszpasterska księ‐
leny (tzw. czerwony kościół od koloru ży na Białorusi odbywa się
cegły użytego do jego budowy) na podstawie tzw. sprawki
w centrum Mińska państwo ponow‐ – pozwolenia z Urzędu ds. Wyznań
nie chce odebrać wiernym, nakłada‐ i Religii, któremu od lat przewodzi
jąc drakońskie podatki. W czasie 70letni absolwent wyższej radziec‐
demonstracji wchodzenie i wycho‐ kiej szkoły partyjnej w Mińsku Le‐
dzenie z tej świątyni uniemożliwiali onid Hulaka. Nadzoruje on wszystkie
uzbrojeni w pałki funkcjonariusze mniejszości narodowe na Białorusi
OMONu. Wcześniej władza łuka‐ oraz wszystkie wspólnoty religijne.
szenkowska z sąsiadujących z ko‐ Za jego sprawą od lat 90. XX w., cza‐
ściołem swoich gabinetów zabroniła sami z powodów zdrowotnych, tere‐
używania dzwonu kościelnego. Jego ny Białorusi musiało opuścić
dźwięk przeszkadzał urzędnikom, dziesiątki księży katolickich z polski‐
którzy w swych gabinetach mają na‐ mi paszportami, m.in. niedawno
dal portrety Lenina i Dzierżyńskiego. zmarły w wieku 87 lat ks. prałat Tade‐
W gabinetach władzy i w głowach łu‐ usz Karolak legendarny kapłan z Zą‐
kaszystów komunizm ma się zupełnie bek służący w latach 2001–2009
nieźle.

w Hermanowiczach w Diecezji Wi‐
tebskiej Białorusi („Idziemy” nr 42
z 18.10.2020).
W drugiej połowie października,
choć może widoczna ilość prote‐
stów zmalała, to ludzie nadal prote‐
stują w sposób niemedialny
na Białorusi. Chociażby poprzez za‐
wieszanie na pniach drzew biało
czerwonobiałych wstążek lub balo‐
nów o tych samych kolorach
w swoich oknach. Pojawiają się
transparenty „Pamiętamy i nie daru‐
jemy”. W Grodnie milicjanci poła‐
mali w nadgarstkach i łokciach obie
ręce dziennikarzowi, krajoznawcy,
fotoreporterowi 29letniemu Rusła‐
nowi Kulewiczowi za to, że robił

Rusłan Kulewicz – fotoreporter
z Grodna z połamanymi rękami
przez milicję. (foto: ź ró dła
internetowe)

najlepsze zdjęcia z demonstracji
w mieście, popularyzował historię
miasta nad Niemnem.
Łukaszyści dopiero po 4 miesią‐
cach aresztowanemu kandydatowi
na prezydenta Siergiejowi Ciecha‐
nouskiemu pozwolili telefonicznie
porozmawiać z żoną Swietłaną. Żo‐
na powiedziała dzieciom, że ich oj‐
ciec jest w delegacji. Do męża zaś
„Wiem, że zrezygnować nie może‐
my i nigdy tego nie zrobimy, dopóki
wy wszyscy (przyp. więźniowie po‐
lityczni) nie zostaniecie uwolnieni”.
Odpowiedzią władz białoruskich
było wciągnięcie Swietłany Ciecha‐
nouskiej na listę poszukiwanych
przestępców, wspólną dla Białorusi
i Rosji.

Od początku października Urząd
Celny Białorusi prowadzi bezprece‐
densowe kontrole osób przekracza‐
jących granicę z Polski na Białoruś.
To odwet za popieranie opozycji
i opozycyjnej Białoruskiej Rady
Koordynacyjnej przez Polaków –
katolików z Białorusi. Celnicy
nie potrafią podać przepisu, na pod‐
stawie którego nie pozwalają
na wwiezienie na Białoruś z Polski
nawet tabliczki czekolady czy pacz‐
ki herbaty. Zawracają podróżnych
z takimi rzeczami do Polski. Marze‐
nie „ruchu beztowarowego” z Pol‐
ską od dawna siedziało w głowie
byłego prezydenta Białorusi.
Zainspirowany październikową
Ewangelią według św. Matusza „Od‐
dajcie więc Cezarowi, co należy
do Cezara, a Bogu to, co należy do Bo‐
ga” oraz kazaniem ks. Cezarego przy‐
toczę kilka mądrych przesłań św. Jana
z Damaszku (ok. 675 do ok. 749)
świetnie
oddających
sytuację
na współczesnej Białorusi: „Nikt
mnie nie przekona, że Kościół jest
rządzony ustawami cesarskimi: rzą‐
dzi nim tradycja ojców (Kościoła)
spisana i niezapisana”. Władza pań‐
stwowa i to co państwowe nie może
być postrzegana przez obywateli jako
źródło zła i tego, co najgorsze, kłamli‐
we.
„Cesarz
jest
synem,
a nie zwierzchnikiem Kościoła.
W sprawach wiary może się tylko
uczyć, a nie nauczać. Ma przywileje
w zakresie władzy, otrzymane od Bo‐
ga dla kierowania sprawami pań‐
stwowymi i aby nie okazać się
niewdzięcznym za te dobrodziejstwa
nie może sobie uzurpować niczego
sprzecznego z nakazami porządku
niebiańskiego” napomina rządzą‐
cych już w średniowieczu św. Gelzay.

Państwo zawsze powinno
spełniać służebną funkcję,

wspomagać Kościół we wszyst‐
kim, co służy osiąganiu jego zbaw‐
czego
celu.
Ustawodawstwo
państwowe należy przesycać pra‐

wem Bożym, by nad wszystkimi jed‐
nostkami
i
społeczeństwami
panował Chrystus Król i Jego przy‐
kazania. Odrębność Kościoła od
państwa, będącego również społecz‐
nością doskonałą i suwerenną
w swojej dziedzinie, której bezpo‐
średnim celem jest wspólne dobro
doczesne. Papież Pius XII nazywa tę
odrębność „prawomocną i zdrową
świeckością”, nie mylić z laicy‐
zmem. To tylko kilka praw publicz‐
nych Kościoła – także tego
na niepodległej Białorusi.
Zachęcam do modlitwy za Pola‐
ków, Białorusinów za naszą
wschodnią granicą o dary Ducha
Świętego i opiekę Matki Bożej
Ostrobramskiej – patronki Diecezji
Grodzieńskiej. Matko Boża dopo‐
móż im, by nie trafili z powrotem
pod but sowieckiej Rosji. Słowami
Modlitwy za Ojczyznę ks. Piotra
Skargi módlmy się za rządzących
o roztropność i umiarkowanie
dla nich, o zachowanie tożsamości
narodowej, języka białoruskiego
na Białorusi i czystości języka pol‐
skiego w Polsce:
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki
i karności Twojej racz nas nie wy‐
puszczać, a za przyczyną Najświęt‐
szej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by To‐
bie zawsze wierna, chwałę przynio‐
sła Imieniu Twemu a syny swe wiodła
ku szczęśliwości. Wszechmogący
wieczny Boże, spuść nam szeroką
i głęboką miłość ku braciom i najmil‐
szej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy
jej i ludowi Twemu, swoich pożytków
zapomniawszy, mogli służyć uczci‐
wie. Ześlij Ducha Świętego na sługi
Twoje, rządy kraju naszego sprawu‐
jące, by wedle woli Twojej ludem so‐
bie
powierzonym
mądrze
i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Robert Sarnowski
Fundacja „Rodakom na Kresach”
www.fundacjarodakom.pl

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 Dominika‐
nek Misjonarek Jezusa i Maryi zostało
założone przez o. Jacka Woronieckie‐
go O.P. w1932 r. za pontyfikatu „Pa‐
pieża Misji”  Piusa XI,
w archidiecezji warszawskiej, gdy jej
arcypasterzem był ks. Kard. Aleksan‐
der Kakowski (†1938).
Celem Zgromadzenia jest działal‐
ność misyjna i ekumeniczna podej‐
mowana tam, gdzie Ewangelia nie jest
jeszcze znana lub gdzie została całko‐
wicie lub częściowo zagubiona.
ŻYCIE ZAKONNE (c.d.)
„Matka poddała nam do modlitwy
jeszcze dwie intencje: jedną dzięk‐
czynną, że Matka Boża ocaliła nas,
przysyłając nam mądrego dowódcę
AK, drugą, żeby pomagać całej tej
młodzieży polskiej, a to czynić może‐
my i przez wierność łasce na każdą
chwilę” (R.W. 6.8.1944 r.).
O stylu naszych rekreacji w okresie
wojennym znajdujemy notatkę
w Kronice Domu Jezusa Euchary‐
stycznego na Tamce w Warszawie.
„Rekreacja ma być prawdziwym
«oddychem», odprężeniem, odpo‐
czynkiem, ma nas duchowo zjedno‐
czyć przez wzajemną wymianę myśli,
przedyskutowanie problemów napo‐
tkanych w praktyce dnia. Więc cza‐
sem, czasem, gdy konieczne sprawy
już załatwione, karbidówka daje słabe
światło, siadamy koło Naszej Matki
już bez szycia, cerowania, zwijania,
bez naft, mydeł, podań na głowie...
Nieraz po prostu słuchamy, jak nam
Matka z obfitości serca mówi o warto‐
ści powołania i cenie, jaką jest okupio‐
ne. To dar nad dary, prawdziwie
wieczności nie starczy, by zań dzięko‐
wać – co dajemy w zamian? Jak win‐
nyśmy łączyć się z JezusemHostią
podczas Mszy św., a potem przez cały
dzień być dla Niego tym, czym On był
dla nas rano: ofiarą i pokarmem. Ale
samo się nie zrobi, święci musieli
8

wciąż sobie gwałt zadawać, cóż do‐
piero my! Trzeba na każdą chwilę
trzymać swą duszę oburącz, wciąż so‐
bie umierać, prawdziwie, według św.
Jana od Krzyża, przejść przez siebie,
mieć odwagę spojrzeć w oczy tej
prawdzie i z obranej drogi nie ustępo‐
wać, bo każde ustępstwo pociąga
za sobą nieobliczalne konsekwencje,
a odrabiać tak trudno! Po paru latach
życia zakonnego każda powinna mieć
sumienie na tyle wyrobione i delikat‐
ne, by znajdowała w nim na każdą
chwilę odpowiedź, czy daje swą pełną
miarę. Jedno właściwie dla nas naj‐
ważniejsze: trwać w milczeniu u stóp
krzyża, pod wzrokiem Ukrzyżowane‐
go, czy możemy wtedy cokolwiek Mu
odmówić? On tak cierpliwie wciąż
czeka. Nie marnujmy łask Bożych
…każda z nich to prawdziwa kropla
Krwi Przenajświętszej, czy możemy
ją sobie tak lekko traktować? …Mija‐
ją kwadranse, a nam tak dobrze habi‐
tare in unum, każde słowo z ust matki
od Boga pochodzi i do każdej indywi‐
dualnie się stosuje; więc odnawiają
nas one na duchu, wzmacniają w po‐
stanowieniach, pobudzają do żarliwo‐
ści i do coraz mężniejszego
oddawania się Boskiemu Kapłano‐
wi” (Tamka 1941 r.).
Wspólnota
Szczególnie doniosłą rolę w życiu
zakonnym w ogóle, a zwłaszcza w la‐
tach okupacji odgrywała wspólnota
zakonna. Zjawisko socjologicznie
bardzo zrozumiałe, ubogacone jesz‐
cze motywacją nadprzyrodzoną. „Siłą
naszą jest oficjum jedność w Bogu.
Odczuwamy to zwłaszcza, gdy jeste‐
śmy na officium” (R.W. 13 VIII 1944).
Potęga wspólnej modlitwy w chórze,
w piwnicy podczas nalotów, Suplika‐
cje wśród huku armat, w chwilach za‐
grożenia…
potężniał
duch
solidarności, zacieśniały się więzy łą‐
czące nas z Zakonem; w chwilach za‐
grożenia każdy członek mobilizuje się

do maksimum. Groźba wysiedlenia
Zielonki: „Błagamy Matkę Bożą
o uchronienie nas od tego, modlimy
się ustawicznie, żarliwie i… ufamy.
«Domek Madonny» – tak nazywały‐
śmy nasz Dom Macierzysty w Zielon‐
ce przed jego rozbudową – mobilizuje
się duchowo w postawie zdecydowa‐
nej: za żadną cenę nie możemy go
opuścić, bo to równałoby się wydaniu
go na zatracenie. Musimy zostać” (Kr.
35). Każdy członek czuł się odpowie‐
dzialny za całość – wspólny wysiłek
obrony nie tylko wiary, ale i tych
wszystkich, których życie niejedno‐
krotnie od nas zależało. Gdy po 2ty‐
godniowym wysiedleniu w 1939 r.
powracałyśmy ze Schroniska dla Na‐
uczycielek do Domu naszego: „Co
za radość na myśl o powrocie – choć
do pustych ścian, do naszego życia za‐
konnego, do wspólnego oficjum
i wspólnej pracy w nowej rzeczywi‐
stości… Chciało się na klęczkach ca‐
łować mury tego ukochanego,
ocalałego domku i już go nie opusz‐
czać” (Kr. r. 1939, s. 7). Przymusowa
rozłąka z naszą Matką i siostrami, któ‐
re przeżywały Powstanie w Warsza‐
wie, pięć miesięcy w bolesnym
niepokoju czy żyją, modlitwy i ofiary
zanoszone w ich intencji – zespalały
nas duchowo mocniej niż przy obec‐
ności fizycznej.
Pierwsza próba przedostania się
z Zielonki na Pragę dla zasięgnięcia
wiadomości o nich w znamienne da‐
ty wrześniowe (14 i 15 IX 1944 r.) jak‐
że wymowny pozostawiła ślad w
kronice tego okresu: „15 IX …Msza
św. w kościele Matki Boskiej na Ka‐
mionku. Mimo ciągłych pocisków i
padających zewsząd odłamków, jest
garstka ludzi, a ks. prof. Dąbrowski
celebruje z wielkim spokojem… Mi‐
mo niebezpieczeństwa nie możemy
się oprzeć pragnieniu spojrzenia po‐
przez Wisłę na Warszawę. Nieopisany
ból ściska serce… Czarne smugi dy‐

mów, przecinane od czasu do czasu
słupami krwawego ognia wymownie
świadczą, co się tam dzieje… słychać
głuche detonacje bombardowań…
Wodzimy chwilę wzrokiem po linii
Wisły – kościół Wizytek – Krakow‐
skie – za nim Królewska… Gdzie jest
nasza Matka? Gdzie siostry? Tak się
jest blisko, widać mury je kryjące i nic
się nie wie, nic, nic. I jak długo jeszcze
trwać będzie ta bolesna niepewność,
ta męcząca bezsilność, aby im przyjść
z pomocą… Łzy dławią – serce krwa‐
wi… O prawdziwie to dzień bolesny,
bolesny nad wszelki wyraz… Matka
Bolesna daje nam zaznać coś ze swej
męki u stóp Jezusa przybitego do
krzyża… pozwala uczestniczyć w
przepastnej tajemnicy cierpienia…
Passionis fac consortes. Wszak co
dzień wieczorem Zgromadzenie na‐

sze od szeregu lat o to Ją prosi… więc
trzeba nam teraz przyjąć odpowiedź
Jej właśnie w tej formie, w tej chwili,
na dany okres… Godzina próby – za‐
twierdzenie swej wierności wobec
Świętego Wzoru… hartowanej, męż‐
nej postawy duchowej przy krzyżu…
Ona nam może jedynie tę wielką łaskę
wyjednać. A wraz z nią i inne… aby
nawet w najcięższych, najbardziej
beznadziejnych chwilach żyć pełnią
wiary i nadziei choćby contra spem,
umieć w cichości i milczeniu oczeki‐
wać wśród ciemnej nocy na jutrzenkę
zmartwychwstania… w dogłębnym
przeświadczeniu, że Bóg miłości
wszystko czyni z miłości… W Twe
święte, Matko, ręce składamy los na‐
szych najdroższych sióstr i związany z
nim los Zgromadzenia… Fiat… Po‐
wrót do Zielonki, żeby zdążyć na re‐

kreację z siostrami w ten tak ważny i
święty dla nas dzień” (Zielony zeszyt,
s. 13 i 14).
Przez jakiś czas praktykowałyśmy
wspólny, tygodniowy rachunek su‐
mienia (r. trznego1940) świadome te‐
go, że poziom duchowy całego
Zgromadzenia zależy od poziomu
każdej, pojedynczej siostry. Bóg przy‐
naglał nas do większej hojności, do
pogłębienia życia wewnętrznego, do
wiernej praktyki ślubów zakonnych –
„dawał nam okazję do większego ze‐
spolenia się zanim przyjdzie się roz‐
dzielić – to jeden z rysów cechujących
doczesne życie zakonne w Domu Ma‐
cierzystym. Na otwierający się np. rok
1940 – pełen niepewnej przyszłości –
obrałyśmy hasło Deus solus – Bóg
sam.
(Ciąg dalszy nastąpi....)

WSPÓLNOTA
Wspólnota jest nieodłącznym elementem
charyzmatu dominikańskiego i pomaga nam
realizować cel Zgromadzenia.
Źródłem jedności wspólnoty jest przede
wszystkim Jezus Chrystus, który każdą z
nas powołał. Jedność wspólnoty umacnia
stale nauka Ewangelii i liturgia, zwłaszcza
Eucharystia.
„Życie we wspólnocie wychowuje nas do miłości
wzajemnej, która przejawia się w serdecznej
delikatności uczuć oraz w szczerości i prostocie,
właściwych dla naszej duchowości”.
(z Dyrektorium Zgromadzenia)

Jesteśmy różne, ale łączy nas:
•
•
•
•
•

łaska powołania,
konsekracja zakonna,
wspólny cel,
duchowość dominikańska i misyjna,
jednakowy styl życia
https://dominikanki-misjonarki.org/wspolnota/
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MŁODZIEŻ DZIELI SIĘ WIARĄ
więta te miały być inne niż pozostałe.

- Ale jak to mnie pani
nie obsłuży!? Chyba się
pani coś pomyliło,
a w szczególności hierarchia panująca w sklepach! – był
to głos tego mężczyzny przede mną.
- Nic mi się nie pomyliło proszę pana!
Nie ma pan maseczki i wcale nie muszę
pana obsługiwać, a w szczególności kiedy odzywa się pan do mnie w tak trywialny sposób! – odpowiedziała
ekspedientka nieco poirytowana. Zrobiłam krok w tył, a moja ekscytacja
zmalała. Mężczyzna i kobieta wymieniali ostro swoje zdania jeszcze przez parę minut. Skończyło się na tym, że
mężczyzna wyszedł, agresywnie trzaskając drzwiami. Kobieta tylko westchnęła i bez żadnego słowa z kamienną
twarzą obsłużyła mnie. Skinęłam głową
i wyszłam. Chciałam jak najszybciej zapomnieć o całej tej sytuacji i wrócić
do domu, żeby zacząć piec pierniczki
na święta. Tak, tak wiem. Mieliśmy naprawdę sporo czasu, ale jakoś chyba
u nas w rodzinie opóźnienie to taka mała tradycja. Podniosłam się na duchu,
ale nie na długo.
zekałam na przejściu na zielone
światło. Nie wracałam przez las ze
względu na to, że idąc przez pasy będę w domu szybciej. Tak więc grzecznie czekałam
na ten kolor nadziei, który pojawia się zawsze
po chwili grozy. Wybaczcie tę ﬁlozoﬁczną
myśl, za dużo Sokratesa w moim życiu.
Oprócz mnie stało tam jeszcze dwoje ludzi.
Kobieta w średnim wieku ubrana bardzo elegancko oraz chłopak wyglądający na mojego
rówieśnika. Obydwoje nosili maseczki, a pani
miała na sobie jednorazowe rękawiczki, które ostatnimi czasy nie narzekały na popularność. Światło wciąż było czerwone. Kobieta
sięgnęła do swojej kieszeni, prawdopodobnie
po balsam do ust. Zimnica robi swoje. Strzał
w dziesiątkę! Chwilę później smarowała swoje usta malinową pomadką. Nie zauważyła
jednak, że z kieszeni wypadły jej klucze. Ja,
Sherlock, zakładam, że od mieszkania.
Otwierałam usta, żeby już jej o tym powiedzieć, ale uprzedził mnie ten chłopak. Schylił
się, podniósł przedmiot z zamiarem zwrotu
właścicielce. Kobieta spojrzała na niego o dziwo bardzo wrogo.
- To chyba sąsiadki - zwrócił się mój rówieśnik do kobiety, jak widać byli sąsiadami.
- Czyś ty oszalał chłopcze?! Wiesz, ile
masz na swoich rękach zarazków i wiesz,
że na świecie szaleje jakieś piekielne choróbsko! Takim sposobem chcesz się pozbyć swojej sąsiadki? Ja od dawna
wiedziałam, że cała rodzina to mi śmierci
życzy. Zgłoszę Cię na policję młody człowieku!

Ś Wszystko zaczęło się od ogłoszenia DUCH NASZYCH ŚWIĄT
stanu wyjątkowego na świecie. Wydawało
się, że nic przecież nie może zmienić biegu
życia całej populacji w sposób tak diametralny. A jednak… przyszła pandemia. Reakcje ludzi były bardzo podzielone. Prawie
wszyscy wpadli w panikę. Inni uznali, że
zbliża się apokalipsa i do gry weszło chomikowanie. Wielu nie uwierzyło w otrzymaną
wiadomość. Byli też ci, co się buntowali, i ci,
którzy zbagatelizowali problem. Niektórzy
uwierzyli i bardzo skrupulatnie śledzili wiadomości, tym samym wprowadzając je w życie. Czy jednak na wszystko nie da się
znaleźć kontrargumentu?...
- Aniu kochanie! Mogłabyś skoczyć
po mandarynki do sklepu? - usłyszałam
dobrze znany głos. Przerwałam pisanie.
Spojrzałam na kartkę, po czym zamknęłam zeszyt. Przelotnie dostrzegłam też nasze rodzinne zdjęcie. Cała czwórka
w komplecie. Mówią, że bobasy są słodkie, ale ja na tym zdjęciu wyglądam
jak stado złączonych ze sobą podbródków. Wzdrygnęłam się. Cóż genów się
nie wybiera, ale przynajmniej na razie
podbródek nie daje o sobie znać.
Uśmiechnęłam się, gdyż prawdopodobnie jeszcze z jakieś pięćdziesiąt lat będę
mijać się z tym przeznaczeniem. Przynajmniej mam taką nadzieję. Wstałam z łóżka i odpowiedziałam nieco głośniej.
- Tak! Nie ma sprawy.
---- ---Nałożyłam maskę z logo mojego ulubionego zespołu. „W-ieizdan” zapisanym
na białej ﬁkuśnej graﬁce, na przodzie tkaniny widniała nazwa moich muzycznych idoli.
Ubrałam się na cebulkę i wyszłam na zewnątrz, zamykając za sobą drzwi od domu.
Zostało już tylko cztery dni do Wigilii. Tak
naprawdę tylko lokalne warzywniaki były
jeszcze otwarte. Reszta sklepów została już
zamknięta ze względów epidemiologicznych, więc teraz tylko zakupy online były dostępne. Korzystając z okazji, że mogę się
przejść wybrałam szlak przez niewielki lasek prowadzący do pobliskiego sklepiku.
Zanim wyszłam, pogłaskałam jeszcze mojego dużego przyjaciela z rodziny owczarków belgijskich. W podzięce żywo poruszył
swoim ogonem. Teraz mogłam spokojnie
ruszyć przed siebie.
Było szaro i zimno. Nie ma co się zbytnio dziwić, w końcu jeszcze dzień i zaczyna
się kalendarzowa zima. Nie było śniegu,
ale zaszronione szyby układały się w swoje
własne historie przy pomocy rys na kształt
płatków śniegu. Może mi się zdawało, ale nawet chyba widziałam ułożenie na wyraz twarzy Wiśniewskiego z Ich Troje na jednym
z okien samochodu. To chyba był policyjny
wóź. Chwile później szłam już leśną ścieżką.
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Opuściłam, więc nieco moją maskę i wzięłam głęboki oddech. Przez ostatni miesiąc
siedziałam w domu i przygotowywałam się
do matury, uczęszczałam na zdalne lekcje,
nie wysiliłam się nawet, aby wyjść na balkon.
Brzydka pogoda, a zresztą i tak lepiej zostać
w domu – to była moja myśl. Nie zdziwiłam
się, więc zanadto lekkim zawirowaniem
w mojej głowie po głębszym wdechu. Zabrzmi to dziwnie, ale nie spodziewałam się,
że nawet taki brzydki szary dzień może wydać mi się obecnie najcenniejszą chwilą
w życiu. Móc ją złapać i nie wypuścić - teraz
myślałam w ten sposób. Mroźny wiatr był
jak orzeźwiający chłodny prysznic, a odcienie szarości na niebie wydawały się żywsze
od tych najcieplejszych letnich barw. Gołe
drzewa wcale nie wstydziły się swojej nagości ani nie wyglądały na zmarznięte, ale żyły
bardziej niż kiedykolwiek. W tym momencie nie miałam czegoś takiego jak ulubiona
pora roku.
Założyłam maskę, ponieważ weszłam
już na teren blokowisk, w których zresztą
znajdował się warzywniak. Miałam jeszcze
jedno zadanie do wykonania przed kupieniem mandarynek. Mama poprosiła o zaniesienie pani Heli, starsza pani z grupy
modlitewnej mojej mamy, paczkę z jedzeniem. Makaron, ryż, pasztet, chleb i trochę
słodyczy. Pani Hela mieszkała sama,
nie miała dzieci ani męża. Prawdopodobnie
nie wychodzi zbyt często na zakupy w tym
okresie, więc troska mamy jest zrozumiała.
Przynajmniej dla mnie. Wpisałam odpowiedni kod i chwilę później zapukałam
do drzwi staruszki. Minęło trochę czasu zanim otworzyła.
- Dzień dobry Aniu - powiedziała sympatycznie staruszka stojąca w progu drzwi.
Przywitałam się i podałam jej siatkę
z przygotowaną żywnością. Kobieta wyciągnęła ręce w moją stronę i przyjęła
zawartość. Uśmiechnęła się.
- Dziękuję.
- Nie ma za co, proszę się trzymać zdrowo. - staruszka skinęła głową.
- Dziękuję - powtórzyła. Tym razem
po prostu skinęłam głową. A ona jeszcze
szerzej się uśmiechnęła. Wydaje mi się,
że czasem pod zwykłym słowem dziękuję jest ukryte coś więcej.
Stałam w kolejce do kasy składającej się
z dwóch osób. Dorosłego mężczyzny i mnie.
Wybrałam chyba najładniejsze mandarynki na święta, jakie kiedykolwiek mogły istnieć. Byłam bardzo dumna z siebie i z tych
owoców, że tak długo na mnie czekały w nienaruszonym stanie. Nagle ktoś krzyknął
podirytowany. Ja lekko podskoczyłam
do góry i spojrzałam przed siebie.

C

Nie było słychać nawet przysłowiowych
świerszczy w ﬁlmie. Staliśmy tam jeszcze chwilę bez żadnego słowa. Po czym chłopak prychnął krótkim stłumionym śmiechem. Nie
dotykając nawet skrawka tej kobiety, wrzucił
klucze do jej torebki, która nawiasem mówiąc
była naprawdę ogromna. Chwilę jeszcze słyszałam, jak szli i coś do siebie mówili. Nie trwało to jednak długo. Szybko nasze drogi
rozeszły się wraz z końcem blokowisk, a ja
mogłam wejść do ciepłego przytulnego domu.
Zdjęłam buty i odwiesiłam kurtkę na wieszak. Spojrzałam jeszcze raz na świeże mandarynki i uspokoiłam swoje emocje. Idą święta!
To sobie powtarzałam. Trochę jak taka mantra, ale pomogło i znów przyniosło mi wiele radości. Emocje są jednak bardzo ulotne i reguła
do trzech razy sztuka chyba i w tym przypadku
się sprawdziła. Nie zdążyłam wejść dobrze
do pomieszczenia, a już dobiegł mnie głos taty
z kuchni, który najprawdopodobniej rozmawiał z mamą o… Wigilii.
- … Sara wydaje mi się, że to nie jest dobry
pomysł, aby zapraszać rodziców na święta,
nie mówiąc już o naszym rodzeństwie.
Wiesz jaka jest sytuacja. Lepiej będzie,
jak te święta spędzimy oddzielnie, ale bezpiecznie kochanie. Rozumiem potrzeby
twojego serca, ale musisz dać też dojść
do głosy swojemu rozsądkowi.
- Janek, ale to nie będą już święta. Święta od
zawsze były dniem, w którym mogliśmy
się spotkać z rodziną. W końcu cały czas
tylko pędzimy do przodu i do przodu, całkowicie zapominając o tym, co tak naprawdę jest dla nas najważniejsze…
Dlatego tak bardzo zależy mi, żeby chociaż
w święta spędzać ten czas z rodziną.
A zresztą moi rodzice zostaną sami,
a wiesz, że tata jest schorowany. Tak bardzo czekał, aż się wszyscy spotkamy. I tak
jeździmy tam co tydzień, żeby zawieźć im
zakupy. Czemu, więc tego jednego dnia
nie spędzimy razem? W końcu
nie wiesz, co będzie jutro. Tak jak wtedy
nie wiedzieliśmy….
- Kochanie…
ama się rozpłakała. Nie wiem konkretnie, co było główną przyczyną
tego wybuchu, ale wydaje mi się, że wszystko
naraz. W tym momencie i moje serce zakłuło.
Byłam naprawdę zła. Dlaczego? Dlaczego
wszystko tak nagle z dnia na dzień się popsuło!? Zanim się zorientowałam, byłam już
na dworze i biegłam przed siebie. W tym czasie zazwyczaj w twojej głowie biegną też myśli,
ale w mojej była totalna pustka. Byłam tak bardzo zdenerwowana. Nic, ale to nic nie rozumiałam. A co gorsza, nie wiem, czy chciałam
zrozumieć.
Zatrzymałam się przy ławce niedaleko lasku, przez który szłam do warzywniaka. Usiadłam na niej. I dopiero wtedy zaczęłam płakać.
Nie miałam na sobie kurtki ani maski. Byłam
w kapciach i skulona siedziałam na tej drewnianej obskurnej ławce. Płakałam… płakałam…. płaka….

M

Ktoś dotknął czubka mojej głowy całą
swoją dłonią. Moja pierwsza myśl była taka, że
to policja. Ach. Szybko jednak przestałam tak
myśleć i podniosłam głowę. Ooo. To jednak
jest policja, a dokładnie bardzo młody policjant
z paczką chusteczek w swojej dłoni. Podał mi
jedną z nich. A ja trochę wystraszona, ale w sumie bardziej wdzięczna sięgnęłam po nią.
Zdjął swoją policyjną kurtkę i nałożył na mnie
oraz owinął ciemnym szalikiem. Po czym
usiadł koło mnie.
- Taki zamiennik maseczki. – uśmiechnął
się do mnie przyjaźnie. A ja skinęłam głową. Kojarzyłam go, ale chyba nigdy
nie widziałam. Ironia no nie?
iedzieliśmy w ciszy. Wiatr wiał, dając
coraz silniejszy znak, że nas nie opuści
tak szybko. Spojrzałam na policjanta i spytałam, czy nie jest mu zimno, jednak jego odpowiedź była jednoznaczna. Wtuliłam się
w nakrycie jeszcze bardziej i schowałam swoją twarz. Łzy znowu zaczęły lecieć, ale tym razem już dużo spokojniej. Wypłakiwałam
chyba ich resztki.
- Kiepsko, co? - przerwał błogą ciszę policjant. Nie odezwałam się. Nie miałam
ochoty rozmawiać, a co więcej przypominać sobie o wszystkich tych dzisiejszych
wydarzeniach. Wszyscy byli dla siebie
jak wrogowie. Jakby toczyli ze sobą wojnę,
mimo tej samej beznadziejnej sytuacji.
- Rozumiem. W sumie po takich przeżyciach, jakich dziś doświadczałaś, prawdopodobnie też nie
byłbym zbytnio
zadowolony.
Geniusz. Kto byłby zadowolony? Myślę, że
nawet ci, którzy zazwyczaj się nie przejmują, jeśli w ogóle tacy ludzie istnieją, również
mieliby dość tej całej choroby.
- Wiesz, jednak wszystko ma swoje rozwiązanie. - skusiłam się, jednak na dodanie
komentarza do tego.
- Nie zawsze jest ono jednak dobre brzmiało to chyba bardziej jak burknięcie
niż odpowiedź.
- To prawda… - zaśmiał się - ale znam jednak kogoś, kto zawsze znajdzie najlepsze
rozwiązanie na takie sytuacje. Widzisz On
jest mistrzem rozwiązywania nierozwiązywalnego i kiedy jest taka potrzeba, to zawsze wkracza do akcji. Jednakże nie robi
nic na siłę. Nie chce tego robić, dlatego zawsze cierpliwie czeka, aż zapytamy go,
czy znajduje na to jakieś rozwiązanie,
i gwarantuję ci, zawsze je ma i nawet jeśli
w danym momencie po prostu ci się ono
nie podoba, to nie znaczy, że nie przyniesie jakichś pozytywnych rezultatów za kilka lat. Trochę jak efekt motyla. - uniosłam
lekko głowę – A i to, że nie widzisz miłości
wokół siebie, nie znaczy, że jej tam nie ma.
Tak dziwnie, ale zrobiło mi się ciepło
na sercu. W tym momencie spadł pierwszy
płatek śniegu na moje kolano. Podniosłam
głowę do góry, a z nieba zlatywały malutkie
płatki śniegu. Ta sama nazwa, a wszystkie tak
różne od siebie. Nie ma dwóch takich samych,
choć wszystkie są białe. Uśmiechnęłam się sze-

S

roko. Jeśli da się odczuć ciepło w zimie,
to czy to nie znaczy, że wszystko jest możliwe?
Odwróciłam głowę w stronę miejsca, na którym powinien siedzieć mężczyzna. Nie było go
tam już. Zdjęłam nogi z ławki i zaczęłam się
rozglądać. W tym samym momencie usłyszałam dzwon kościelnego zegara, informujący
mnie, że jest już trzecia po południu. Zerwałam
się na równe nogi. W końcu miałam z rodzicami robić pierniczki. Jeszcze tylko odwróciłam się do tego miejsca, kiedy usłyszałam jego
słowa… I mimo że nikogo nie widziałam,
to czułam jego obecność. Uśmiechnęłam się
szeroko, kiwnęłam twierdząco głową i czym
prędzej pobiegłam do domu, aby wprowadzić
ducha moich świąt. W sumie, to naszych!
---- ---czywiście, że na wszystko da
się znaleźć kontrargument,
ale tak jak powiedział to ten policjant.
Najważniejsze jest, aby szukać rozwiązania! A najlepiej o nie pytać tego, który zna te najlepsze. Czasem może ci się
wydawać, że nie odpowiada. Odpowiada, ale daj mu czas. On daje go tobie naprawdę dużo. My szukamy teraz
rozwiązania na bezpieczne spotkanie
się na święta i jestem pewna, że je znajdziemy (modlimy się). Czy to będzie
napisanie do siebie listów, czy wręczanie paczki dobrej jakości rękawiczek
ochronnych jako prezent dla sąsiadki
od tego chłopca z przejścia dla pieszych
z zielonym światłem. Tylko oni wiedzieli, że ta elegancka kobieta walczy
z rakiem. Czy przyjdzie do sklepu
w masce i będzie życzył Wesołych
Świąt, za co podziękuje mu kasjerka,
która samotnie wychowuje dzieci
po stracie męża w wypadku samochodowym. Chociaż jest cholerykiem, słowo dziękuję jest dla niego skarbem.
A może będzie taka możliwość i rzeczywiście wszyscy będziemy mogli spędzić
święta razem wspólnie? Na ten moment to bardzo wyidealizowane marzenie. Jednak kiedyś się tak stanie,
a będzie to wtedy, kiedy razem usiądziemy w Niebie przy wielkim okrągłym stole, przy którym, mimo
wielkości, każdy każdego widzi. Te
święta będą wyjątkowe na swój sposób.
A ja jestem wdzięczna temu policjantowi za kurtkę, którą mi podarował. Przypomniałam sobie, kiedy go widziałam,
choć byłam wtedy jeszcze mała. To właśnie on trzymał ten zlepek podbródków
na naszym rodzinnym zdjęciu. Mój
brat był i jest naprawdę mądry i cudowny, ale Ten, który go stworzył i dał
mu tę mądrość, jest jeszcze cudowniejszy.
Jak myślicie, co powiedział brat (policjant) do swojej siostry?
Wesołych świąt!
Agape

O

Paulina Grabska
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POKRZEPIENIE W CZASACH ZARAZY

M

iesięczna kwarantanna i niespo‐
dziewany czas odosobnienia
pozwoliły jeszcze bardziej docenić zasoby
tzw. chrześcijańskiego Internetu. Tych zaso‐
bów jest ogromnie dużo i czas pandemii
sprzyjał tworzeniu materiałów, które poma‐
gają w szukaniu Boga, a nawet formacji
wiary. Na Facebooku, YouTube bardzo
znani i mniej znani kapłani tworzyli miej‐
sca, skupiające wiernych, którym nagle za‐
mknięto świątynie lub znacznie
ograniczono do nich dostęp. Różaniec
na kanale Teobańkologii o godzinie
20:30 odmawiały online tysiące osób,
zostawiając w komentarzach podzięko‐
wania, błogosławieństwa, świadectwa
żarliwej wiary. Można było korzystać
z rekolekcji, wspólnie odmawianej modli‐
twy oraz transmisji Mszy Świętych. Ogól‐
nopolskie akcje odmawiania Nowenny
Pompejańskiej w intencji nawrócenia
grzeszników „z których ja jestem pierw‐
szy”, razem z ks. Dominikiem Chmielew‐
skim oraz ks. Teodorem Sawielewiczem
gromadziły kolejne tysiące osób, w tym Po‐
laków poza granicami kraju. W tej chwili
trwa kolejna Rodzinna Nowenna Pompe‐
jańska o ogromnym zasięgu, która się koń‐
czy w Święto Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Marii Panny. Program interne‐
towego Radia Modlitwy w Drodze, które
wyrosło z inicjatywy Modlitwy w Drodze
organizowanej przez jezuitów z Krakowa,
codziennie proponuje kilka razy w ciągu
doby różaniec recytowany i śpiewany, dwa
razy dziennie Koronkę do Miłosierdzia Bo‐
żego oraz Nowennę za przyczyną Świętego
Andrzeja Boboli. Modlitwy te odmawiane
w intencji ofiar pandemii połączone są
z możliwością uzyskania odpustu zupełne‐
go. Jak bardzo doceniałam tę możliwość
w izolacji, gdy przebieg choroby u mnie
i każdego z domowników stanowił wielką
niewiadomą...
Dzięki przyjaciółce, która udostępniła mi
ten materiał, chciałam bardzo polecić wysłu‐
chanie rozmowy  świadectwa z ks. Domi‐
nikiem Chmielewskim SDB, duszpasterzem
akademickim na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Roz‐
mowę przeprowadziła Ewa Dąbrowska
i opublikowano ją na kanale YouTube 17 li‐
stopada 2020 roku. Pozwalam sobie przyto‐
czyć kilka z wątków poruszonych
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w świadectwie ks. Chmielewskiego, ponie‐
waż były one już nieraz poruszane w czasie
rekolekcji lub kazań w naszym kościele
przez naszych kapłanów lub zaproszonych
rekolekcjonistów.
ozmowa zaczyna się od przypo‐
mnienia, że zewnętrzne praktyki
religijne nie uchronią od ataków złego ducha,
gdy nie szukamy relacji z Bogiem. Kapłan
wyróżnia dwa rodzaje życia chrześcijańskie‐
go: prawdziwe i fałszywe. To ostatnie na po‐
ziomie zewnętrznych praktyk religijnych bez
prawdziwej intymności z Bogiem, które Je‐
zus zarzucał faryzeuszom. Jezus przypomi‐
na nam, że mamy kochać Boga całym
sercem, całą duszą, całym umysłem,
a bliźniego swego jak siebie samego
(Mt 22, 3440).
Kapłan przypomina, że na człowieka
działają dwie siły: błogosławieństwo i prze‐
kleństwo. Bóg posyła swoje Słowo  Jezusa
na świat, stwarza Słowem. Człowiek uczest‐
niczy w Bożej rzeczywistości także przez
słowa, które wypowiada. Dlatego wypowia‐
dane słowo jest tak ważne, będziemy rozli‐
czeni z każdego niepotrzebnego słowa, które
wypowiadamy. Przekleństwo wpływa
na życie tych, którzy je wypowiadają, na ich
najbliższe otoczenie, szczególnie osoby
przeklinane, bo słowo ma aż taką moc. Oso‐
by, które zostały przeklęte, chroni stan łaski
uświęcającej, bo wtedy chroni sam Bóg. Ale
szczególną moc mają przekleństwa związa‐
ne z relacją krwi, szczególnie w relacjach
pomiędzy rodzicami a dziećmi oraz
w związkach duchowych, przez sakrament,
gdy mąż przeklina żonę lub żona przeklina
męża. Są to bardzo poważne ataki duchowe,
które często kończą się niszczeniem przez
diabła życia osoby, która została przeklęta.
Dlatego tak ważne jest trwanie w łasce
uświęcającej, chronienie się we Krwi Pana
Jezusa, która ma moc uczynienia niewi‐
dzialnym dla zła, a nawet niszczenia
wszelkiego zła, które nas atakuje. Obec‐
nie, co potwierdzają egzorcyści z całego
świata, przyczyną większości dręczeń du‐
chowych czy opętań są przekleństwa osób
najbliższych, połączonych więzami krwi,
najczęściej rodziców nad dziećmi. Internet
i inne media masowego przekazu to także
przestrzeń działania złego ducha na niespo‐
tykaną dotąd skalę, w którą tak łatwo wejść
dzieciom, młodzieży.

R

Trzeba wspomnieć, jak szczególną moc
mają sakramenty, zwłaszcza dla osób udrę‐
czonych. Szatan za wszelką cenę chce je
zmusić do wyrzeczenia się sakramentu
chrztu. Osoby te formuje się, uświadamiając
im, że na mocy sakramentu chrztu stały się
mieszkaniem Boga i są nim nadal mimo
faktu dręczenia. Jak pisze Święty Paweł
w Liście do Kolosan (1, 13): „On nas wy‐
zwolił spod władzy ciemności i przeniósł
do królestwa swego umiłowanego syna”. Je‐
żeli naprawdę w to wierzymy, szatan musi
odejść. Także moc sakramentu małżeństwa
sprawia, że można modlić się nad współ‐
małżonkiem osoby opętanej i spowodować
uwolnienie opętanego lub udręczonego mał‐
żonka. Sakrament małżeństwa daje szcze‐
gólny autorytet i moc drugiemu
współmałżonkowi ze względu na to, że jest
niezwykłą manifestacją jedności ducha, ser‐
ca i ciała obu małżonków.
Adwencie i czasach szczegól‐
nego działania Maryi, w chwili,
gdy coraz więcej osób świadomie oddaje
swoje życie Jezusowi przez ręce Matki Bo‐
żej kapłan przypomina, że Maryi nie można
kochać za bardzo. Ona nigdy nie przesłania
Boga w Trójcy Świętej. Dlatego tak piękna
jest myśl o zamieszkaniu w Maryi, dojrze‐
waniu w niej, by urodzić się do prawdziwe‐
go pełnego życia w Bogu.
Podsumowaniem poruszonych w tej roz‐
mowie wątków i wskazówek staje się Miło‐
sierdzie Boże, które nie ogranicza się tylko
do przebaczenia grzechów. Miłosierdzie Bo‐
że stwarza każdego człowieka na nowo jako
syna i córkę Króla Wszechświata, bez po‐
czucia winy, wstydu, bez lęku. Człowiek,
który żyje łaską usprawiedliwienia ma taką
zażyłość i śmiałość z drugim człowiekiem,
jakby nigdy nie zgrzeszył. Jak pisze Święty
Paweł w Liście do Efezjan (2, 410): „I nas,
którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz
z Chrystusem  łaską zbawieni jesteście. I
wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził
w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezu‐
sie, aby okazać w przyszłych wiekach nad‐
zwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci
wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem
łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie
z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się
kto nie chlubił”.
Ewa Grzymała
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