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Źródłem nadziei dla świata, a przede wszystkim dla 
wierzących jest Pascha Chrystusa. Kościół co roku celebru-
je to wydarzenie, aby jeszcze głębiej uświadomić nam jego 
treść, a przede wszystkim mocniej przeżyć. Bo nie wystarczy 
tu sama wiedza, nawet najbardziej szeroka, ponieważ rzecz
nie dotyczy tylko teorii chrześcijaństwa, samych dogmatycz-
nych czy katechizmowych stwierdzeń, ale odnosi się do głę-
bi wiary oraz najbardziej powszedniej codzienności naszego
życia. I to życia nie tylko religijnego, samych praktyk i poboż-
ności, ale wszystkich bez wyjątku naszych czynności, wydarzeń 
i spraw, jakie zajmują nas na co dzień, wraz z ich uciążliwo-
ściami, wymaganym wysiłkiem czy czasem bezowocnością.

Pascha stanowi tajemnicę przejścia. Począwszy od wyj-
ścia Izraela z niewoli faraona w Egipcie ku Ziemi Obiecanej, 
aż do Chrystusa, który dla nas i za każdego z nas wkracza 
w upokorzeniu i poniżeniu do krainy śmierci, aby wypro-
wadzić z niej człowieka. A jako zwycięski i zmartwychwsta-
ły wprowadza go już na zawsze nie tylko do utraconego raju, 
ale przed tron Stwórcy i jako przybranego syna wprost w ra-
miona Ojca. Także w naszym własnym życiu Chrystus daje 
nam szansę na podobne przejście, tam gdzie pojawia się przed 
nami krzyż, nawet bardzo szeroko rozumiany, bo przejawia-
jący się w tym wszystkim co przyprawia nas o śmierć, umie-
ranie, rezygnację, upokorzenie, bezsilność… Ale najbardziej 
widoczne jest to tam, gdzie nie może człowiekowi nikt ani 
nic pomóc, gdzie nie wystarcza przyjaciel, własne samozapar-
cie, nawet dobra wola i chęć przemiany, tam gdzie pojawia się
grzech. Tylko Chrystus może wziąć go na siebie i w sakra-
mencie pokuty przywrócić nam jedność z Bogiem, Kościo-
łem, drugim człowiekiem i sobą samym. Tylko Chrystus 
i w naszym sercu może uczynić wielkanocny poranek, na 
nowo zbudzić nas Boską mocą do życia, do czynienia dobra.
I znów dać nam nadzieję i siłę do dalszej drogi.

Kościół każdego roku z wielkim namaszczeniem obcho-
dzi pamiątkę tych wydarzeń, przez Wielki Post, Drogę Krzy-
żową, święte Triduum Paschalne, aż po Rezurekcję i okres 
wielkanocny. Daje nam okazję do ponownego zatrzyma-
nia się i wejścia w te największe tajemnice naszej wiary, by 
z nich czerpać moc na kolejne dni, by stawać się jeszcze bar-
dziej chrześcijaninem, wierzącym, żywym członkiem wspól-
noty Kościoła.

Spójrzmy i w tym roku ponownie na paschalne tajem-
nice. Niech Maryja towarzyszy nam swoją wiarą i modlitwą. 
Ufam, że pomocny też w tym będzie kolejny numer naszego 
Dwumiesięcznika. Życzę więc wszystkim owocnej lektury.

Redaktor Naczelny



bp Jan Wątroba
Częstochowa

Czcigodni Współbracia w kapłańskim posługiwaniu,
Drodzy Ojcowie i Bracia Paulini, 
Kochane Siostry Zakonne, Osoby Konsekrowane,
Umiłowani Pielgrzymi,
Drodzy Słuchacze Radia „Jasna Góra”!

To już siódma sobota Królowej Polski na naszej 
drodze duchowego przygotowania do uroczystości 
koronacji. W 100-lecie nałożenia koron św. Piusa X 
cały Naród pragnie wypowiedzieć – na nowo wyra-
zić, wyznać – swoją wiarę w macierzyńską obecność 
i opiekę Najświętszej Maryi Panny pośród nas, pośród 
swoich dzieci.

Na Jej miłość pragniemy odpowiedzieć bardziej 
gorącą niż dotąd miłością i wszystkie nasze nadzieje 
złożyć w Jej kochającym sercu. Nade wszystko chcemy 
w uroczysty sposób dać dowody wielkiej wdzięczno-
ści za nieustannie otrzymywane dobro, za odbierane 
łaski, zwłaszcza tu, w tym sanktuarium, w tej Cudow-
nej Kaplicy; za wszystkie wysłuchane nasze prośby, na-
sze wołania. Składając materialne i duchowe dary na 
korony wdzięczności, miłości i nadziei zatrzymajmy 
się w naszej refl eksji nad tą pierwszą cnotą – wdzięcz-
nością.

Gdy starożytni chrześcijanie gromadzili się wo-
kół stołu, aby uczestniczyć w Eucharystii, doskonale 
zdawali sobie sprawę z tego, że dziękczynienie jest na-
turalnym rytmem ich serca. Byli świadomi, jak wiel-
kie otrzymali dary, zarówno te naturalne, jak i te nad-
przyrodzone. Szczególnie wyraźnie dostrzegali ogrom 
łaski, którą objawił miłosierny Bóg i który ukazał ją 
światu, dając swojego Jednorodzonego Syna, aby zba-
wił świat. Dziękczynienie było pieśnią pierwszych 
chrześcijan doświadczających mocy wiary. Ta pieśń 
pochodząca z nauki Dwunastu Apostołów z końca I w. 
wybrzmiewa i dziś w naszych świątyniach, gdy śpie-
wamy:

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
za święty, winny szczep Dawida, 
który nam poznać dałeś przez Jezusa Syna Twego. 
Tobie chwała na wieki. 
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiarę,
którą nam poznać dałeś przez Jezusa Syna Twego. 
Dziękujemy za święte Imię Twoje,
któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych.
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
za wiarę i za nieśmiertelność, 
którą nam poznać dałeś przez Jezusa Syna Twego. 
Ty, o Panie Wszechmocny stworzyłeś wszystko
dla Imienia Swego, 
pokarm i napój dałeś ludziom na pożywienie. 
Nam zaś darowałeś, pokarm duchowy oraz napój, 
i żywot wieczny, przez Jezusa Syna Twego. 
Tobie chwała na wieki…
Tak ukształtowana świadomość pierwszych po-

koleń chrześcijan odzwierciedlała atmosferę religij-
ności, w której wychowywał swoich uczniów sam 
Mistrz z Nazaretu, bo to On sam nade wszystko trwał 
w nieustannym dziękczynieniu skierowanym ku swe-
mu Ojcu. On dziękował Mu za to, że objawił sprawy 
swojego królestwa ludziom prostym: Wysławiam Cię,

NASZE SERCA
WYPEŁNIA WDZIĘCZNOŚĆ

Kazanie wygłoszone 2 lipca 2010 r. w Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze, w czasie Mszy św. sprawowanej w ramach

nowenny pierwszych sobót miesiąca przed 100-leciem
rekoronacji  Cudownego Wizerunku i zawierzeniem Matce Bożej

Królowej Polski naszej Ojczyzny w Unii Europejskiej
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Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed 
mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak,
Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie (Mt 11,25-26; 
Łk 10,21). Przed wskrzeszeniem Łazarza Jezus dzięko-
wał Ojcu za to, że go wysłuchuje: Ojcze, dziękuję Ci, żeś 
Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłu-
chujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powie-
działem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał (J 11,41-42).

Prawie każde łamanie chleba, zarówno to dla ty-
sięcy słuchaczy, jak i dla maleńkiego grona uczniów, 
na przykład w Emaus, poprzedzał Chrystus dzięk-
czynieniem, ale też wzywał do wdzięczności i oczeki-
wał jej ze strony człowieka. Kiedy uzdrowił dziesięciu 
trędowatych, wskazał jako przykład do naśladowania 
Samarytanina, który po uzdrowieniu wrócił do Nie-
go, aby Mu podziękować, czego nie uczynili pozosta-
li (por. Łk 17,11-19). Wreszcie Jezus broni gestu Ma-
rii z Betanii przed atakiem Judasza, który miał do niej 
pretensje o to, że drogocenny olejek wylała na Mistrza, 
zamiast spieniężyć go i wesprzeć ubogich. Chrystus 
dostrzega w geście Marii miłość do Niego i wdzięcz-
ność za wskrzeszenie jej brata Łazarza (por. J 12,1-11).

Właściwie cała Ewangelia jako Dobra Nowina jest 
jedną pieśnią dziękczynienia, a szczególnym pięknem 
wybija się w tej pieśni fragment, który Maryja wyśpie-
wała na progu domu św. Elżbiety (Łk, 1,46-55). Hymn 
„Magnifi cat” świadczy o tym, że i Ona żyła w świe-
cie dziękczynienia. Maryja nawiedza dom Zacharia-
sza i spotyka się z Elżbietą, która w duchu proroczym 
wielbi Jej macierzyńską godność – A skądże mi to, że 
Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Elżbieta wiel-
bi także potęgę Jej wiary – Błogosławiona jesteś, któ-
raś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od 
Pana. I właśnie w tym momencie, kiedy po raz pierw-
szy człowiek pochyla głowę przed macierzyńską god-
nością Matki Boga, Ona śpiewa swoje „Magnifi cat”. 
Nie zaśpiewała go przy spotkaniu z Archaniołem, wte-
dy była zbyt zalękniona. Ale od Zwiastowania upły-
nęło już trochę czasu. Po drodze do Elżbiety mogła 
rozważać to, do czego powołał Ją Bóg. Teraz Jej ser-
ce było wypełnione radością i czekało na moment, 

w którym będzie mogło swoją radość wylać przed
Bogiem. „Magnifi cat” jest skierowane do Boga, nie 
do ludzi. Elżbieta jest tylko świadkiem narodzin tego 
hymnu. „Magnifi cat” to taka godzina, w której czło-
wiek chce podziękować Bogu, wiedząc, że tej jego ra-
dości i tej jego wdzięczności nikt inny nie pojmie, 
tylko sam Bóg. Chce wyśpiewać, chce wylać bogactwo 
swego serca przed Bogiem. Maryja ma świadomość, że 
stoi przed Bogiem. Mówi: Uwielbiaj duszo moja Pana 
i wie, że Bóg, Jej Pan, słyszy każde uderzenie Jej serca. 
Rozradował się duch mój w Bogu – Ona wie, że tylko 
Bóg Ją zrozumie. Tylko On przecież zna całą tę wielką 
tajemnicę, jaką kryje Jej łono i Jej serce. I dlatego pra-
gnie Jemu wyśpiewać swój hymn wdzięczności.

My także chcemy Bogu dziękować. Chcielibyśmy 
to czynić tak jak Maryja, wraz z Maryją i przez Jej 
wstawiennictwo. Jesteśmy przecież w Jej szkole, a Ona 
uczy nas przede wszystkim tego, że modlitwa – także 
modlitwa wdzięczności – jest zawsze odnajdywaniem 
siebie przed Bogiem. Ona Boga odkryła jako swego 
Pana i Zbawcę. To prawda, że sama nie potrzebowała 
zabawienia, bo nigdy nie popełniła żadnego grzechu.
I choć nigdy nie była w rękach zła, to jednak dostrze-
gła w Bogu Zbawcę. Dostrzegła, jak Bóg wyniósł Ją 
ponad wszystkie stworzenia, zobaczyła, ile On dla Niej 
uczynił. A uznając w Bogu Zbawiciela, Skałę, o którą 
można się oprzeć, Boga, dla którego nie ma nic nie-
możliwego, Maryja widzi też siebie i swoje miejsce 
przed Nim. Tylko wtedy gdy uznamy wielkość Boga, 
gdy Go będziemy coraz lepiej poznawać, poznamy też 
siebie i swoje miejsce w Bożym świecie. Ona odkrywa, 
że służba Bogu jest najwyższą godnością człowieka. 
Być do dyspozycji Boga, służyć Jemu i tylko Jemu to 
najwyższy zaszczyt, jaki może człowieka spotkać. Ma-
ryja w tej modlitwie śpiewa swoją radość, bo wejrzał 
[Bóg] na uniżenie swojej Służebnicy. Ona nigdy na zie-
mi nie objęła żadnego stanowiska. Żyła zawsze w cie-
niu, ale Ona znała swoją godność. Jest świadoma, że 
będąc Służebnicą Boga, została przez Niego dostrze-
żona. I to On zlecił Jej tak ważne zadanie na ziemi. 
Ona wie, że błogosławić [Ją] będą odtąd wszystkie po-
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dobna do modlitwy Maryi, zwłaszcza że my naprawdę 
potrzebujemy zbawienia, czyli wyzwolenia od grzechu, 
przeprowadzenia nas ze świata zła do świata dobra. 
Maryja tego nie potrzebowała, a jednak uznała w Bogu 
Zbawiciela. My potrzebujemy Zbawiciela, bo potrze-
bujemy zbawienia. Potrzebujemy Miłości Miłosiernej, 
która leczy i uświęca. 

Ta koronacja, do której się zbliżamy, jest też dosko-
nałą okazją, by sobie na nowo uświadomić, jak wiel-
kie rzeczy uczynił nam Wszechmocny, jako narodo-
wi, jako Polakom, choćby na przestrzeni tych ostatnich 
100 lat. Trudno wymienić te wszystkie dobrodziejstwa. 
Po strasznych wojnach, po latach niewoli odzyskaliśmy 
niepodległość, a potem – w 1989 r. – suwerenność i wol-
ność, którą tak trudno mądrze zagospodarować. Jak-
że nie dziękować za wspaniały pontyfi kat Jana Pawła II 

i wszelkie dobro, które przez jego posłu-
gę stało się naszym udziałem, za Papie-
ża, którego posługa tak bardzo odmieni-
ła oblicze całej ziemi. Jak nie dziękować 
za wspaniałych, opatrznościowych mę-
żów Kościoła, za świętych ojców i mat-
ki, którzy byli i są nadal świadkami tej 
Odwiecznej Miłości i heroicznie wciąż 
dają coraz to nowe Jej świadectwo. Jak 
nie dziękować za polskich świętych 
i błogosławionych, których tak wielu 
wyniósł na ołtarze Jan Paweł II. A prze-
cież o wiele więcej każdy z nas mógł-
by powiedzieć o tym, czego sam do-
znał, doświadczył, co Pan jemu uczynił 
w jego życiu osobistym czy rodzinnym. 
Każdy z nas mógłby opowiedzieć, ile tu, 
w tej Cudownej Kaplicy, w tym sank-
tuarium otrzymał łask, ile próśb zosta-
ło wysłuchanych, ile grzechów przeba-
czonych…

Nasze serca wypełnia wdzięczność. Wdzięczność, 
którą może ludzie nie zawsze są w stanie zrozumieć, 
pojąć. Ale wiemy, tak jak wiedziała Maryja, że ten któ-
ry jest Miłością, ten który jest Dawcą tych wszystkich 
dóbr, a jednocześnie Źródłem tej radości i wdzięczno-
ści, która w nas jest, On może w pełni zrozumieć to, co 
czują nasze serca. To Jemu właśnie, Bogu Wszechmoc-
nemu, Miłosiernemu i Świętemu przez wstawiennictwo 
Maryi chcemy dziękować, bo wiemy, że w świecie wia-
ry wszystko jest darem, który od Niego pochodzi. Je-
śli wszystko, to także to miejsce, to sanktuarium, ta Cu-
downa Kaplica, ten Obraz jako Znak macierzyńskiej 
obecności Maryi pośród nas. Ale pragniemy też dzię-
kować Jej, naszej najlepszej Matce, która nas do Boga 
prowadzi, która pochyla się tu nad każdym z nas, wy-
słuchuje naszych próśb, podziękowań, ociera nasze łzy, 
gdy płaczemy jako grzesznicy lub dotknięci szczegól-
nie bolesnym doświadczeniem uginamy się pod cięża-
rem krzyża, który trzeba nam dźwigać, która cierpliwie 
leczy nasze liczne rany, która nieustannie prowadzi do 
Boga. Chcemy też na nowo odkryć naszą godność i na-
sze prawdziwe szczęście, które rodzi się w postawie służ-
by i pełnej gotowości w pełnieniu Bożej woli. Amen.

[tekst nieautoryzowany] 

kolenia. Wie, że Bóg dostrzegł tę Jej wierną służbę i to 
stanowi źródło Jej szczęścia. Wie też, że jest Służebni-
cą Boga, który może wszystko, który wszechmocny jest, 
ale jest też miłosierny. Jeśli Wszechmoc jest miłosierna, 
to człowiek nie musi się Jej obawiać. Maryja odkrywa 
tę tajemnicę Bożego miłosierdzia, które objawia się lu-
dziom. Sama czuje się jak dobra pielęgniarka, która ma 
asystować wspaniałemu lekarzowi i wie, że ten lekarz 
pochyla się z największą troską nad każdym pacjen-
tem. Ona tę swoją misję opiekowania się chorą ludz-
kością będzie odtąd czynić również z miłosierdziem. 
Nie współpracowała z Wszechmogącym, gdy stwarzał 
świat, ale będzie współpracować z Miłosiernym – leczą-
cym rany, wysłuchującym, przebaczającym, pielęgnują-
cym człowieka. I to jest Jej radość, i w tym odnajduje 
swoje szczęście. Matka Najświętsza śpiewająca „Magni-

fi cat” nie tylko zdaje sobie sprawę, kim jest przed Bo-
giem i nie tylko dostrzega, kim On jest – Wszechmoc-
ny, Miłosierny i Święty – ale dostrzega także wielkość 
darów, jakie od Niego otrzymuje. Wie, że jest Służeb-
nicą Pańską, szczególnie ubogaconą przez swego Pana. 
W domu Zachariasza po raz pierwszy człowiek skła-
nia głowę przed Matką Zbawiciela. Maryja jest świa-
doma, że od tego momentu do końca świata będą Ją 
wysławiać wszystkie pokolenia. Nie jest to jednak owoc 
Jej zasługi, lecz jest to dar łaskawego Boga. Błogosła-
wiąc Ją, będą oddawać chwałę Bogu. Będą Ją sławić tak 
jak się sławi stopień, po którym wchodzi się do góry. 
Ona odkrywa swoją rolę właśnie w tym zbliżaniu ludzi 
do Boga. Błogosławić Ją będą, bo wielkie rzeczy uczynił 
Jej Wszechmocny. Nie zatrzymają się jednak na Niej, ale 
przez Nią dotrą do samego Wszechmocnego, Miłosier-
nego i Świętego Boga, Jej Pana. Świadomość bogactwa 
otrzymanego od Boga, która będzie służyć wszystkim 
pokoleniom do spotkania z Nim, przenika Matkę Naj-
świętszą i napełnia radością.

Umiłowani w Panu, nowe korony i sam akt koro-
nacji to nasza wielka modlitwa, to nasz hymn dzięk-
czynienia, to nasze pokorne „Magnifi cat”. Tak bardzo 
byśmy chcieli, by ta modlitwa była choć trochę po-
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Oto Matka Twoja. Te słowa nabierają szczegól-
nego znaczenia. Te słowa prowadzą nas pod Krzyż, 
na którym dokonała się ostateczna walka Zbawiciela 
ze złem, grzechem i śmiercią. W tamtym właśnie mo-
mencie nasz Odkupiciel przekazał nam wszystkim na 
drogę naszego życia wielki Skarb – swoją Matkę, aby-
śmy Ją wzięli do siebie i z Nią zwyciężali grzech, któ-
ry prowadzi człowieka do śmierci. Bóg zechciał, aby 
za sprawą mocy zaczerpniętej z Krzyża stała się Mat-
ką wszystkich chrześcijan i abyśmy przez Nią poznali 
wielką mądrość wszystkich rzeczy, bo i my stoimy pod 
Krzyżem. Ukrzyżowanie jest zarówno sprawą Chry-
stusa, jak i naszą, bo i my w pewnym punkcie naszej 
drogi spotykamy się z nieodwołalnym przeznacze-
niem cierpienia. Patrzymy w duchu wiary na Ciebie
Maryjo, któraś pozostała wierną towarzyszką Syna 
przez całe Jego życie i dlatego miałaś również szcze-
gólny udział w zbawczej męce Syna. Zapatrzeni w Cie-
bie Maryjo, chcemy uczyć się od Ciebie obfi cie korzy-
stać z owoców odkupienia.

Człowiek nosi w sobie boleść czy mówiąc inaczej, 
ból. Jeżeli go nawet nie boli ciało, to ma w sobie ból 
istnienia. Samo istnienie jest bólem, a jest bólem dla-
tego, że człowiek ma świadomość tego, że żyjąc jed-
nocześnie zmierza do śmierci. Jeśli ktoś zastanawia się
nad sobą, widzi kres i widzi horyzont, i rozumie, że 
jego kres musi się wiązać ze stałością życia. Myślenie 
o śmierci i o tym, co jest poza śmiercią, uczy mądro-
ści, ale równocześnie sprawia ból. Wszyscy o tym wie-
my. Wielkie ludzkie tragedie, a nawet ciężkie grzechy, 
jak pijaństwo czy rozpusta, które piętnujemy, bardzo 
często są wynikiem właśnie tej palącej rany, która jest 
w człowieku. Problem cierpienia był, jest i zawsze bę-
dzie aktualny, jak długo ludzie żyć będą na ziemi, bo 
ziemia to padół płaczu, dolina łez, kraina wygnania. 
Życie ziemskie to stopnie prowadzące do 
niebieskiego pałacu Pana. Jak długo na 
tych stopniach jesteśmy, tak długo cier-
pienia, smutek i łzy być muszą. 

Maryjo, wiele razy dowiodłaś, że je-
steś u swego Syna Orędowniczką dla 
tych wszystkich, którzy swymi grzechami 
utracili Wszechmogącego Boga. Chociaż 
sama nie zaznałaś brudu i zła żadnego, 
nawet najmniejszego grzechu, tym nie-
mniej Maryjo doskonale wiesz, że grzech 
jest największym nieszczęściem dla każ-
dego z nas. Wiesz, że grzech jest źródłem 
naszych cierpień, nieszczęść i konfl iktów. 
Wiesz, że każdy grzech zniekształca nas 
i oszpeca, alienuje od Boga, od Jego poko-
ju i miłości. Wiesz również, co nas czeka,

jeśli nie nawrócimy się i nie będziemy prosić Boga 
o przebaczenie naszych grzechów. Stąd żaden grzech 
nie jest dla Ciebie obojętny. Tak jak Twój Syn, Jezus, 
który potępia grzech i brzydzi się nim, tym niemniej 
kocha ludzi, którzy z powodu grzechu są nieszczę-
śliwi, tak i Ty Maryjo kochasz wszystkich grzeszni-
ków. Kochasz ich, ponieważ Twój Syn cierpiał i umarł
na Krzyżu, aby wybawić ich od zła i grzechu. Dlate-
go też Maryjo nieustannie modlisz się i orędujesz za 
grzesznikami u Boga. Św. Bernard ze Sieny poucza, że 
tak jak diabeł szuka nieustannie tych, których mógł-
by pożreć, tak Maryja szuka nieustannie biedne dusze, 
którym mogłaby pomóc i które mogłaby uratować. Dla 
wszystkich ludzi, a szczególnie dla matek cierpiących 
jesteś Maryjo Matką pocieszenia. Z Ciebie spływa na 
cierpiących balsam ukojenia. Spokój Twój Matko każe 
ludziom cierpiącym spokojnie znosić ich cierpienia. 
Ty dźwigasz, podnosisz, leczysz, wyzwalasz męstwo, 
rozpromieniasz krzyże życia. I dlatego do Ciebie się 
zwracamy w ciężkich chwilach.

Matko Boża, jesteś naszą przystanią po burzach 
życia. Wzdychamy do Ciebie z łez padołu i wierzymy, 
że nas wysłuchasz, bo jesteś naszą Matką. Dziękujemy 
Ci Maryjo za to, że dałaś swój ważny wkład w zbaw-
cze cierpienie Twojego Syna. Musimy jednak wniknąć 
również w nasze życie i zapytać siebie, czy nie trwo-
nimy owoców zbawienia i czy umiemy własne cier-
pienia i przeciwności życiowe przemieniać w czyny 
otrzymujące wartość na życie wieczne? 

Pamiętamy Maryjo, że Ty, nasza duchowa Matko, 
jesteś święta i niepokalana, i dlatego pragniesz, aby-
śmy byli do Ciebie podobni, abyśmy Ciebie naślado-
wali. Łatwo jest wynieść Cię na piedestał i oddawać Ci 
cześć, o wiele jednak trudniej naśladować Cię Mary-
jo w swoim życiu. 
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W codziennym swoim życiu nie zawsze chce-
my uświadomić sobie, co robimy i w jakim celu. Każ-
da jednak chwila, każde wydarzenie są okazją do tego, 
aby popatrzeć na sens naszych działań i decyzji. Ach 
te decyzje!... Gdyby człowiek nie musiał decydować, 
pewnie byłoby mu łatwiej i lżej. Jeżeli już jednak mu-
simy decydować, to jaką kierować się fi lozofi ą życia, 
jaką mądrością? 

Jezus Chrystus nie kłamie i nie oszukuje. Zawsze 
mówi prawdę, wskazuje właściwy cel i drogę, samemu 
dając przykład. Jedynie u Niego jest źródło prawdzi-
wej wiedzy i mądrości o nas, o naszym życiu i o tym,  
co daje nam prawdziwe poczucie szczęścia i bezpie-
czeństwa.

Droga Męki Jezusa Chrystusa, Droga Krzyżowa. 
Czym jest dla nas? Czym jest dla mnie? Czy to tyl-

ko rozmyślanie i modlitwa? Czy może szukamy albo 
oczekujemy w niej Bożej Mądrości na swoje życie.

Stacja I
Jezus na śmierć skazany

Ukrzyżuj! Ukrzyżuj! Ukrzyżuj! Krzyczał tłum 
zmanipulowanych ludzi, wydając wyrok na Jezusa
Chrystusa. Kogo oni słuchali? Niestety, tylko tych, 
którzy mówili o Nim nieprawdę, kłamali i oczernia-
li, nienawidzili Go za prawdę i głoszone dobro, za oka-
zywanie miłości. Bezduszny i niemyślący tłum jest nie-
bezpieczny, bo nie chce słuchać prawdy. Dobro może 
być zagrożone. Tak się dzieje właśnie z Chrystusem. 

A co my robimy? Kogo słuchamy? Po której stro-
nie się opowiadamy?

Zawsze kiedy oskarżamy, kłamiemy, ubliżamy 
i upokarzamy drugiego człowieka jesteśmy jak ci lu-
dzie z tłumu.

Gdzie jest więc nasza mądrość? Czemu ciągle od-
zywa się w nas ta prymitywna pokusa „być jak Bóg”? 
Czemu inny człowiek jest okazją do tego, aby pokazać 
swoją „władzę”? 

Bo nie słuchamy Boga, odrzucamy Jego Mądrość. 
Tylko ten zachowuje swoją godność i prawdzi-

wą twarz Chrystusowego człowieka, kto Go słucha, 
ufa Mu i jest wierny. Nasza mądrość i siła jest tylko 
w oparciu się na Nim. 

DROGA K R Z YŻOWADROGA K R Z YŻOWA
Cyryl Motyl OSPPECyryl Motyl OSPPE
Jasna GóraJasna Góra
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Stacja II
Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Drzewo krzyża wtłoczone na ramiona Jezusa, aby 
go dźwigał i niósł na miejsce ostatniego momentu 
swojego życia. Bierze go i niesie, nie szemrząc i nie na-
rzekając, choć jest ponad siły i zadaje ból. Nie przeka-
zuje i nie zwala krzyża na innych. Sam go dźwiga. 

Czego mamy się od Niego nauczyć? Dzisiaj prze-
cież trzeba robić wszystko, aby ułatwić sobie życie, nie 
przemęczać się, iść na łatwiznę. On uczy nas jednak 
inaczej.

Jeżeli mamy obowiązki, przychodzi trudny czas lub 
wydarzenie, musimy świadomie podejmować każdy 
ciężar. Nie możemy od trudności uciekać. To nie tędy 
droga. To nic nie da. Sprawdzianem naszego życia jest 
to, jak podejmujemy wyzwanie zaistniałej sytuacji. 

Czy na pewno więc postępujemy tak jak Chry-
stus? A może uciekamy i „zwalamy” odpowiedzial-
ność na innych?

Codzienny krzyż nas nie minie. To jest właśnie 
normalne. Nienormalnym jest to, że uciekamy od ja-
kiejkolwiek odpowiedzialności i trudności. Trudne 
i bolesne, to nie znaczy złe. Zawsze to co wymaga od 
nas jakiegoś wysiłku, wzbogaca nas, hartuje i daje siły 
do trudniejszych i nieoczekiwanych „krzyży”.

Stacja III
Jezus upada po raz pierwszy

Pierwszy i na pewno bardzo bolesny upadek. Cię-
żar krzyża zwyciężył, ale nie zniewolił Jezusa. Upadł, 
ale nie przegrał. Wstał, wziął ponownie ciężar na ra-
miona i ruszył dalej.

My także upadamy i doświadczamy swojej słabo-
ści. Nie tylko fi zycznej, ale i duchowej. Jesteśmy prze-
konani, że jesteśmy „bogami” i nadludźmi. Dzisiejszy 
świat ciągle nam podpowiada tę nadludzką „wiel-
kość”. „Mam pieniądze, władzę, nic mi nie grozi”. Czy 
na pewno tak jest? 

A przecież jeszcze „w tej chwili”, za moment, kie-
dy się nie spodziewamy, możemy upaść, poczuć bez-
silność, niemoc. Upadek w takiej sytuacji jest nam po-
trzebny, abyśmy nie przywłaszczyli wszystkiego dla 
siebie. Poznali prawdę o sobie. Prawda, która może 
boli, ale jest czymś dobrym, bo przybliża nas do Boga. 
Jeżeli uświadamiamy sobie naszą słabość, upadek, to jest 
to właściwy moment, aby z Jego pomocą podnieść się
i iść dalej, dźwigając ponownie krzyż swego życia.

Stacja IV
Jezus spotyka swoją Matkę

Maryja widzi udręczenie swojego Syna. Jak każda 
matka cierpi razem z Nim, ale Go wspiera. Cóż daje Jej 
tę siłę, aby nie upaść, ale trwać i współcierpieć?

Można mieć odczucie, że im bliżej Pana Boga, tym 
więcej cierpienia i niesprawiedliwości ze strony ludzi, 
że nie jest wcale łatwiej. Wręcz odwrotnie – trudniej, 
a konkretne zadanie wymaga od nas większego wy-
siłku. W tych trudnych chwilach zawsze jest jednak 
obecny ktoś, kto odczuwa ból i cierpienie tak jak my. 
Ktoś, kto nas kocha. Jezusowi towarzyszy Jego Matka,

podobnie jak nam. To Ona jest w każdym naszym 
cierpieniu i chce z nami odczuwać ten ból. O wiele ła-
twiej znosić wszystko ze świadomością, że ktoś o nas 
myśli i pamięta. I to jest najwspanialsze, że Bóg i Świę-
ci w tych trudnych momentach są z nami, ponieważ 
nas kochają.

Stacja V
Szymon Cyrenejczyk pomaga

nieść krzyż Jezusowi
Być do czegoś zmuszanym, to tak jak być zniewo-

lonym. Nie decydujemy sami, robią to za nas inni, za-
dając ból i cierpienie. „Dlaczego ja?”, „Nie chcę tego”. 

A jednak paradoksalnie to właśnie Cyrenejczyk 
został świętym. Modlimy się teraz do niego i czci-
my go za to, że choć wbrew sobie, pomagał Jezusowi 
w dźwiganiu krzyża.

Czy taka jest też droga do naszej świętości? Podej-
mować wysiłek wbrew sobie? Za cenę czego?

Ciężar krzyża przemienił Szymona z Cyreny. Tak 
samo nasze uczestnictwo w cierpieniu, wbrew nam 
samym, zmienia nas na dobre i Boże istoty ludzkie. 
Tak uczy Jezus i Święci.

Warto więc to zauważyć, przyjąć i zaakceptować. 
Na tyle będzie w nas świętości, na ile oddajemy swoją 
wolę do dyspozycji innych.

Stacja VI
Weronika ociera twarz Jezusa

Zmęczone i brudne od krwi i potu oblicze Jezusa 
ociera swoją chustą odważna kobieta. Faktycznie po-
śród okrzyków nienawiści tłumu gest tej niewiasty jest 
bohaterstwem. Zniszczony i potępiany, poniewierany 
przez większość człowiek nie jest w tym momencie 
sam. Ona współczuła i dała sygnał, że cała sytuacja nie 
jest czysta i dzieje się wielka niesprawiedliwość. Otarcie
przez nią twarzy Chrystusa to znak odwagi, ale i głos 
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buntu wobec rozkrzyczanej i zma-
nipulowanej większości.

Gotowi jesteśmy na taką od-
wagę? Sprzeciwiamy się złu? Czy  
jest w nas bohaterstwo Weroni-
ki w prostych sprawach i codzien-
nym życiu, w drobiazgach?

A przecież tak bardzo świat 
potrzebuje tych naszych „gestów” 
odwagi, sprzeciwu wobec hipo-
kryzji, kłamstwa, niesprawiedliwo-
ści. Gdzie jesteśmy? Co się stało,
że milczymy?

Stacja VII
Jezus upada po raz drugi
Czy tak powinno być, że Chry-

stus upada ponownie? Jest w tym 
jakiś sens? Jezus, Bóg, a taki słaby? 
A może jednak jest w tych upad-
kach Boża Mądrość? Może nie sta-
ło się to tylko przypadkiem?

Wiemy wszyscy, że upadamy i to nie raz, ale bar-
dzo często. Jeżeli nie staliśmy się lepszymi po pierw-
szym upadku, potrzebne są chyba kolejne, aby je za-
uważyć i przyznać się do nich przed samym sobą. 
Upadamy ponownie, ale tak jak poprzednio możemy 
powstać i iść do przodu. Pojednać się z Bogiem i żyć 
znowu inaczej, może już lepiej. Stawać się znowu lep-
szym i mądrzejszym na przyszłość. Każdy nasz upadek 
jest okazją do powstawania „z ruin”, do bardziej świa-
domego i rozsądniejszego „budowania” z coraz mniej-
szym egoizmem i pychą. W upadkach i doświadcze-
niach swoich słabości jest czas i okazja do uzdrawiania 
siebie. To Mądrość Boża, którą mi wskazuje i podpo-
wiada Jezus Chrystus.

Stacja VIII
Jezus pociesza płaczące niewiasty

Udręczenie i upokorzenie nie zamknęło Chrystu-
sa na innych ludzi, znajduje jeszcze siły, aby pocieszać 
i dodawać otuchy innym. Niesamowite, ale prawdzi-
we. Skąd On miał jeszcze w sobie tyle sił?

Czy my, znajdując się w podobnej sytuacji, byli-
byśmy zdolni do takiego poświęcenia? Chyba nie. Tak 
mógł tylko On, Jezus. A my co możemy uczynić w ta-
kiej sytuacji? 

Chyba najważniejsze jest to, by nie zamykać się na 
drugiego człowieka. Kiedy cierpimy, nie odrzucajmy 
innych, nie zostawajmy sami ze swoimi problemami. 
Zamykając się w sobie, możemy doświadczyć tylko 
duchowego paraliżu i absolutnej obojętności na in-
nych. Zostajemy my sami i nasze sprawy, nasze „pie-
kiełko”, którego własnymi siłami nie rozwiążemy.

Stacja IX
Jezus upada po raz trzeci

Tajemnica tej stacji nasuwa wniosek, że człowiek 
jest bardzo słaby i ciągle upada. Jeżeli jednak zatrzy-
mamy się tylko na tym stwierdzeniu, możemy popaść 

w pesymizm i całkowite zwątpie-
nie. Po co więc żyć? A może należa-
łoby używać życia tyle ile się da? 

Czego uczy Jezus? 
Nigdy nie wolno wątpić i pod-

dawać się, uznając siebie za straco-
nego czy nieudacznika. Dla innych 
możemy takimi być. To opinia 
tych, którzy uważają się za ludzi 
„tego świata”, ludzi bez Boga w ser-
cu, w działaniu i myśleniu. Dla nas 
w każdej, nawet wydawałoby się 
beznadziejnej sytuacji jest zawsze 
nadzieja i szansa na nowe, lepsze 
życie, choćbyśmy mieli dźwigać się
i podnosić nieustannie do koń-
ca naszych ziemskich dni. Jest bo-
wiem ktoś, kto kocha nas takimi, 
jakimi jesteśmy. Słabi i niedosko-
nali, ale zawsze dla Pana Boga naj-
ważniejsi.

Stacja X
Jezus z szat obnażony

Jezus obnażony, odarty nawet z ostatniej swo-
jej szaty. A my się zawsze boimy, by nic nie stracić,
by nic nam nie zabrano i nie wymagano od nas więcej. 
A cóż dopiero oddać to, co dla nas jest życiem. Dziwna 
rzecz, że we współczesnym świecie najchętniej dzie-
lą się z innymi, oddając im swoją własność ci, którzy 
sami niewiele mają. 

Jak bardzo nasze serca są zniewolone chęcią
posiadania, tym aby „mieć”? Czy to jest wolność?
Czy tego szukamy w naszym życiu?

Jeżeli tak, to cierpkie i niespokojne jest to życie,
bo przecież nigdy nie nasycimy się tym, aby „mieć”. 
Apetyt, który nigdy nie będzie zaspokojony. Oddać 
bliźniemu nawet ostatnią koszulę, jak uczynił Chry-
stus, to już całkiem inna rzeczywistość i doświad-
czenie. Doświadczyć tego może tylko ktoś, kto na 
pierwszym miejscu zawsze będzie stawiał swoje „być” 
z Bogiem. 
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Stacja XI
Jezus do krzyża przybity

Gwoździe wbijane w kończyny Jezusa. Trudno
sobie wyobrazić taką scenę, a co dopiero to przeżyć. 
Fizyczny ból, przed którym my uciekamy i chroni-
my się. Cierpieniem jest jednak każde zadawanie bólu, 
nie tylko fi zycznego. 

Nie chcemy być krzyżowani, uciekamy. A czy sami 
nie krzyżujemy innych? 

Czym jest więc krzyżowanie? 
Każdy ból zadawany przez nas drugiemu człowie-

kowi jest tym, czego doświadczył Chrystus na Golgo-
cie. Krzyżując bliźniego czynem, słowem, nienawiścią, 
skazujemy go właśnie na takie doświadczenia. Każ-
dorazowy ból zadawany przez nas jest gwoździem,
którym przybijajmy Jezusa Chrystusa.

Stacja XII
Jezus umiera na krzyżu

Najważniejszy punkt całej Drogi Krzyżowej Jezu-
sa. Śmierć. Wydarzenie, przed którym my uciekamy. 
Dla wielu z nas moment życia dramatyczny. Nie chce-
my umierać. Śmierć to ciemność, niewiadoma, koniec. 
To już? A co potem?

Która matka nie cierpi, kiedy umiera jej dziecko?!
Maryja doświadcza po ludzku „klęski”, ale w ostatecz-
ności jest to jednak zwycięstwo. Widzi inny, nowy 
świat. To jest właśnie czas zrozumienia, czym jest zba-
wienie. Musi umrzeć „stare”, aby narodziło się „nowe”.

Nie traćmy nadziei, jeżeli po ludzku nie widzi-
my żadnych szans na poprawę lub naprawienie zła 
i krzywdy. Nawet gdy odkrywamy w sobie samo 
zło, niedoskonałość, jest zawsze nadzieja, że Bóg jest
blisko i czeka na nas. Każda chwila życia jest okazją 
powrotu do Niego. 

Stacja XIV
Jezus złożony do grobu

Patrząc na grób, uświadamiamy sobie przemijanie 
życia, koniec. Dla wielu z nas może to być całkowite 
zakończenie życia, porażka. Umiera ktoś bliski, rozpa-
czamy i mamy żal do Stwórcy, że zabrał nam najbliż-
szą osobę. „Nie kocham Boga, bo zabrał mi ukocha-
nych”.

Dla prawdziwych uczniów Jezusa jest to tylko za-
kończenie jakiegoś etapu. Skończyła się jedna rzeczy-
wistość, otwiera się inna. Rzeczywistość, która przybli-
ża nas do Boga. Czy nie jest to wspaniała wiadomość?

Cieszyć się więc czy rozpaczać? Bać się śmierci czy 
dobrze się do niej przygotować i oczekiwać?

Grób Chrystusa jest nadzieją na inne, a zara-
zem lepsze życie. Wiemy, że zmartwychwstał, poko-
nał śmierć. I nas czeka to samo. Jeżeli żyliśmy zgodnie 
z Jego zasadami, kierowaliśmy się Jego Mądrością, to 
mamy pewną nadzieję, że tak będzie. Cieszmy się rów-
nież z tego, że ci, którzy są tam już razem z Nim, prze-
żywają tę radość. Możemy nawet prosić ich o pomoc, 
aby byli naszymi orędownikami u Boga. 

Zakończenie
Jak jest więc z tą naszą mądrością? Szukamy jej na 

pewno u Boga? Umiemy i chcemy naśladować Jezu-
sa Chrystusa? 

Czy stacje Drogi Krzyżowej są pomocą w zrozu-
mieniu tego, czego oczekuje od nas Stwórca?

Trudne, ale ważne pytania, na które koniecznie 
trzeba sobie odpowiedzieć. 

Jeżeli ufamy Chrystusowi, to powinniśmy przyjąć 
do swojej świadomości, że to nie koniec naszego życia, 
ale moment, od którego będziemy mogli istnieć da-
lej w innej rzeczywistości. Pociechą i nadzieją jest to, 
że możemy żyć w obecności i bliskości samego Stwór-
cy, bo zmartwychwstaniemy jak Chrystus. Inne, lep-
sze życie… Będziemy żyć, choć inaczej. Jak? Obietnica 
Boża mówi nam o „wiecznej szczęśliwości”. Pod tym 
stwierdzeniem kryje się wiele, ale na pewno nie bę-
dzie trosk, cierpienia, bólu, nienawiści, ale radość, po-
kój i miłość.

Stacja XIII
Jezus zdjęty z krzyża

Matka Najświętsza trzyma w swych ramionach cia-
ło Jezusa, swojego Syna. Ból i cierpienie jest ogromne.
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Od Redakcji: W dn. 29 listopada – 3 grud-
nia 2010 r. w jasnogórskim sanktuarium odby-
wały się rekolekcje zamknięte dla odpowiedzial-
nych za kościelne dzieła charytatywne w Euro-
pie, zorganizowane przez Papieską Radę „Cor 
Unum”, koordynującą działalność charytatyw-
ną Kościoła. Miejsce modlitwy wskazał sam pa-
pież Benedykt XVI. W spotkaniu wzięło udział
ok. 300 osób, wśród nich 3 kardynałów, 50 biskupów,
100 kapłanów oraz osoby świeckie – dyrektorzy 
lub przewodniczący kościelnych organizacji cha-
rytatywnych z 26 krajów Europy. Rekolekcje pro-
wadziła siostra zakonna, cysterka – Matka Th e-
resa Brenninkmeijer, przełożona opactwa „Serce 
Maryi” w Gjerrild (Dania). Uczestnicy spotkania 
rozważali swoje powołanie do miłosierdzia, po-
chylając się nad słowami: „Oto ja, poślij mnie”. 
W rekolekcjach uczestniczył m.in. nowo wybra-
ny (2010) przewodniczący Papieskiej Rady „Cor Unum” 
pochodzący z Gwinei kard. Robert Sarah, z którym roz-
mawiała Izabela Tyras z Radia „Jasna Góra”. 

Izabela Tyras (I.T.): Jakie znaczenie ma to spotka-
nie odbywające się po raz pierwszy w Europie?

Kard. Robert Sarah (R.S.): Takie duchowe ćwi-
czenia, takie rekolekcje, są sprawą bardzo ważną dla 
wszystkich chrześcijan, szczególnie dla osób, które są 
zaangażowane w dzieła Kościoła. One pomagają nam 
spotkać Boga w naszym życiu i z tego powodu to życie 
zmienić. Na pewno to wpłynie również na naszą po-
sługę Kościołowi i ludziom. Nie chcielibyśmy, by dzia-
łalność Caritas była zwyczajną działalnością humani-
tarną, ale by była ona inspirowana przez Boga, przez 
Ducha Świętego, by rzeczywiście wypływała ze zrozu-
mienia Ewangelii i by była formą ewangelizacji. Mieli-
śmy już podobne doświadczenia tego typu rekolekcji 
w Ameryce Łacińskiej i w Azji i one rzeczywiście zda-
ły doskonale egzamin.

Benedykt XVI w swojej encyklice „Deus Caritas 
est” mówi bardzo wiele o potrzebie formacji serca.
Dotyczy to w szczególny sposób osób związanych 
z działalnością Caritas, jako że w Europie w wielu 
krajach dominują ideologie laickie, kraje są zsekula-
ryzowane, Bóg nie jest obecny w życiu ekonomicz-
nym, gospodarczym, politycznym i mogłaby pojawić 
się pokusa, by również i Caritas funkcjonował właśnie 
w ten sposób. Jest to nie do pomyślenia i stąd takie re-
kolekcje, aby czynić Boga obecnym w naszym życiu, 
w naszej posłudze, tak aby było to rzeczywiście dzie-
ło ewangelizacyjne.

I.T.: Przypomnijmy na czym polega działalność 
charytatywna Kościoła, co stanowi o tożsamości kościel-
nych instytucji charytatywnych?

R.S.: Kościół posiada mandat od samego Chry-
stusa na czynienie dzieł miłosierdzia i to Bóg jest na-
tchnieniem, źródłem i główną inspiracją do tego typu 
działalności. Jest to polecenie Chrystusa, aby ją pełnić. 
Kościół nie poprzestaje na tym, aby zaspokoić ludz-
kie potrzeby materialne, by dać ludziom tylko chleb 
do jedzenia. Dla Kościoła  bardzo ważne są duchowe 
dary, dostrzega całego człowieka i chce, aby człowiek 
odkrył w sobie to co najważniejsze, to co duchowe, że 
jest kochanym przez Boga. 

I.T.: Jak ta pomoc charytatywna wygląda w Europie?
R.S.:  Europa tylko na pozór wydaje się kontynen-

tem dostatnim i samowystarczalnym. Jest tu wiele osób 

SAM CHLEB NIE WYSTARCZY

kard. Robert Sarah – Izabela Tyras
Watykan – Częstochowa
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potrzebujących pomocy – ubodzy, bezdomni, bezro-
botni… Ważne jest, by odkryć związek między osobą 
biedną, ubogą a Bogiem. Wzorem dla nas jest bł. Mat-
ka Teresa z Kalkuty, która mówiła, że zobaczyć biedne-
go, to zobaczyć Boga, służyć biednemu, to służyć Bogu. 
Stąd Caritas widzi w tej posłudze ubogim służbę nie 
tylko człowiekowi, ale służbę samemu Bogu. Poprzez 
świadczenie dzieł miłosierdzia my niejako pomagamy 
Bogu. To co Europie bardzo jest dziś potrzebne, to od-
krycie w ubogim obrazu Boga. Potrzebuje ona dostrzec 
bogactwo, które się kryje w każdym człowieku, także
w tym biednym, bo jest on przecież obrazem Boga. 
Tego również chcemy Europę nauczyć. 

I.T.: Co zdaniem ks. Kardynała jest najpilniejsze-
go do wykonania w obszarze działalności charytatywnej 
Kościoła w Europie?

R.S.: Najważniejsze jest to, by pomóc Europie od-
kryć jej chrześcijańskie korzenie. Zaniosła ona Ewan-
gelię i cywilizację  chrześcijańską do Azji, do Afryki,
ale wydaje się, że z czasem sama ją utraciła. Dzisiaj 
trzeba pomóc Europie, by na nowo dostrzegła war-
tość i bogactwo, jakie niesie chrześcijaństwo, Chry-
stus, Ewangelia.

Trzeba, by Europa przekonała się, że bogactwo 
i dobrobyt materialny nie wystarczą, by uczynić czło-
wieka szczęśliwym. Tylko Bóg jest prawdziwym szczę-
ściem człowieka.

 I.T.: Muszę zapytać jeszcze o te przeżycia związane 
z miejscem, gdzie odbywają się rekolekcje, o Jasną Górę. Jak 

Eminencja przeżywa to spotkanie z Maryją obecną w Cu-
downym Wizerunku?

R.S.: Przybywając na Jasną Górę, przede wszyst-
kim chcemy odkrywać serce Maryi. W Nim znajdo-
wać inspirację i siłę dla naszych działań. Chcemy być 
tak jak Ona doskonale oddani Bogu, jak Maryja, któ-
ra samą siebie ofi arowała Bogu, która tak doskonale 
i do końca była z Nim związana i zjednoczona. Chce-
my się uczyć, byśmy byli do Niej podobni. Byśmy jak 
Ona zawsze mówili Bogu „tak” i całkowicie do Nie-
go należeli. 

Drugą rzeczą, która nas przywiodła tutaj, to do-
świadczenie polskiego Kościoła. Jest tu ogromny
dynamizm Caritas Polska, który wspaniale funkcjo-
nuje i chcemy się tu tego uczyć. Pod tym względem 
Polska ma wiele do przekazania oddziałom Caritas, 
w innych krajach. Dla nas ważne są jeszcze doświad-
czenia polskiego Kościoła, który na przestrzeni stu-
leci  bardzo wiele wycierpiał w obronie swojej wiary
i zachowania tożsamości. To taka wewnętrzna siła, 
która również dzisiaj innym krajom i narodom jest 
potrzebna. Myślę, że jest to jakaś misja polskiego
Kościoła wobec Kościoła powszechnego, Kościoła 
w Europie. Chcemy tego tutaj doświadczyć, chcemy 
tego się tutaj uczyć.

I.T.: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę wielu sił 
w kierowaniu tak dużym obszarem kościelnej pomocy 
humanitarnej.
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  * * *
Moje ciało klęczy
Moje ciało siedzi
stoi
nawet śpiewa
A dusza niegodna
woła:
Wybacz grzesznemu!

Niech zaświadczą
trzy Maryje
uczeń wierny
dwóch łotrów 
(jeden po spowiedzi) 
dwóch synów – 

Ja z łzą
do podziału 
ciężką 
myję Ci stopy,

nie prosząc o miłość
(wierząc
że jest za darmo
i na pewno)
a o miłosierdzie –

Świecą mi dłonie 
od łaski –

Nie rozumiem 
jak możesz każdemu
i za każdego
ca ły…

Cierpię z Tobą
Panie

Też cały!

Lublin, Wielki Piątek 2 kwietnia a.D. 2010

Marian Stanisław Hermaszewski
Lublin
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Na twojej drodze pojawiła się postać Czło-
wieka uginającego się pod ciężarem krzyża i ludzkich 
oskarżeń. Samotny pośród tłumu ślepców, którzy roz-
paczliwie pragnąc miłości, nie rozpoznali jej i wyda-
li katom. Ukrzyżowali Miłość i pogrzebali nadzieje. 
Niekochani, niezrozumiani, ze swoją jedynie słuszną 
prawdą i spuszczoną głową.

Spotykasz ich potem przed pustym grobem. Nie 
odważyli się wejść do środka, by zweryfi kować przy-
puszczenia. Wolą stać na bezpiecznym, doświadczal-
nym gruncie, trzymając się kurczowo zasłyszanych 
opinii i swojego „niemożliwe”, niż wypłynąć na głębię 
wiary w poszukiwaniu nadziei. Samotni pośród swoich 
oczywistości. Uwiązani przy ziemi pięcioma zmysłami 
poznania i własną nieomylnością. „Niewidzący”…

Po raz kolejny zastanawiasz się, dlaczego będąc 
tuż obok Tego, który mógł i który chciał ich uzdrowić, 
pozostali ślepi? 

Po raz kolejny zastanawiasz się, dlaczego ty sam 
nie masz dość odwagi, by zanurzyć się w Prawdzie 
i zaczerpnąć radości prawdziwego poznania? 

Uzdrawiające wody Siloe pozostają niedostępne 
twoim zmysłom. Podążasz na skróty ziemskimi dro-
gami obiegowych opinii, skracających nie tylko pro-
ces myślenia, ale również perspektywę postrzegania 
ludzi i zdarzeń. Ufając bezkrytycznie zmysłom nie 
masz świadomości fragmentaryczności swojego wi-
dzenia. Widzisz jedynie jakiś odcinek drogi, przypad-
kowe spotkania, niezrozumiałe wydarzenia, bezsen-
sowne cierpienie… Nie znasz tego wszystkiego, co 
doprowadziło do konkretnej, ocenianej przez ciebie – 
tak często mylnie – sytuacji. Nie znasz Bożych planów 
i ludzkich uczuć. Twoje widzenie – oparte wyłącznie 
na tym, co doświadczalne i mieszczące się w twoim 
wyobrażeniu świata – jest zaledwie namiastką praw-
dy, a niekiedy wręcz zdeformowanym jej odbiciem
widzianym w krzywym zwierciadle złudzeń.

Bierzesz pozory za rzeczywistość. Twoje pragnienia
określają zakres i jakość widzenia, które zmienia się 
w zależności od punktu odniesienia, dostosowanego 
do twoich bieżących potrzeb. Wewnętrzne okulary
korygujące, pozwalające odzielić to co twoje, od tego 
co słuszne i prawdziwe, pokrywa coraz grubsza war-
stwa błota. Widzenie sprowadza się więc do wyobrażeń,

oczekiwań i spodziewanych korzyści. Mówisz, że nie 
widzisz, ale w rzeczywistości ty nie chcesz widzieć. 
Trwasz w tym swoim wyimaginowanym, sielanko-
wym świecie, drżąc przed tym, że jakiś samowolny 
promień światła wydłuży perspektywę i zdemaskuje 
złudzenia. Widzisz tylko to, co chcesz zobaczyć. Two-
ja ocena zdarzeń – do której nie jesteś zbytnio przy-
wiązany – kształtuje się według potrzeb chwili i opi-
nii otoczenia. Ludzie, przy których trwasz, nierzadko 
z wielką determinacją, są zmaterializowaną projek-
cją twoich pragnień. Kiedy przychodzi bolesne roz-
czarowanie, bo pojawiły się nieprzewidziane zawcza-
su konsekwencje czynów lub ktoś okazał się inny niż 
w twoich wyobrażeniach, czujesz się zdradzony i wy-
korzystany. Przez kogo? To ty sam oszukiwałeś sie-
bie tak długo jak tylko było to możliwe, dostrzegając 
wyłącznie swoje bezdyskusyjne racje, pragnienia, ko-
rzyści… To ty sam odgradzałeś się szczelnie od świa-
tła poznania, skracając coraz bardziej perspektywę wi-
dzenia. Wolałeś poruszać się po omacku, niż zobaczyć 
rzeczy takimi, jakimi są naprawdę myśląc, że unik-
niesz bólu. 

Teraz przygniata cię ciężar rozczarowań i złych 
doświadczeń. Poobijany, niekochany, bez nadziei na 
odzyskanie wzroku… Twoją rozpacz przecina po-
stać Człowieka uginającego się pod ciężarem krzy-
ża. Zatrzymujesz się ze współczuciem i solidaryzu-
jesz w cierpieniu. Twój ból pozostaje jednak wyłącznie 
twoją własnością. Nabyta krótkowzroczność nie po-
zwala ci dostrzec na Jego barkach twojego cierpie-
nia. Jak tamci stoisz przed pustym grobem, lękając się 
wejść do środka…

Wciąż „niewidzący” i samotny wydajesz się sobie 
nic niewartym. Twoje starania nie zostały zauważo-
ne, twoją ofi arną miłość nazwano tkliwym banałem, 
a szlachetne intencje wyrachowaną kalkulacją. Mimo 
starań nie wydajesz się sobie ani odrobinę lepszy, 
z trudem prostując plecy po kolejnym upadku. Błoto 
na oczach duszy przesłania jasność widzenia, a to co 
zdołasz dostrzec, nie napawa optymizmem. Zbunto-
wany wobec istnienia – aż do zaprzeczenia jego sensu 
– po raz kolejny przecierasz oczy i wciąż widzisz tyl-
ko mały odcinek drogi zniechęcający do dalszej wę-
drówki. 

Żaneta Bilska
Częstochowa
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Głębia widzenia to coś innego niż usprawnienie 
receptorów i efektorów układu nerwowego. Ponoć rze-
czy naprawdę ważne można dostrzec jedynie sercem. 
Tylko… twoje serce przekłamało właściwy obraz lu-
dzi i zdarzeń zbyt wiele razy, by móc mu zaufać. Czu-
jesz się wykorzystany i odrzucony, choć tak naprawdę 
ty sam skazałeś siebie na odrzucenie nie dostrzegając, 
że jest przecież ktoś, kto widzi każdy okruch, który 
twoją ręką wypełnił niedostatek dobra. On przyjmie 
i przemieni twoje ułomności, dopełni wszelkie braki 
i przywróci utraconą nadzieję. Musisz tylko wydłużyć 
perspektywę swojego widzenia, pozwalając Mu się po-
prowadzić nad wody Siloe i z wiarą obmyć oczy. 

W perspektywie wieczności ważne, a może najważ-
niejsze jest to, czego nikt nie zauważy, nie doceni, przyj-
mując jako coś, co mu się słusznie należy – bez zapłaty, 
wdzięczności czy choćby grzecznościowego „dzięku-
ję”… W perspektywie wieczności nie liczą się twoje 
upadki, ale wola mozolnego z nich powstawania. 

Bóg widzi cię takiego, jakim nie widzą cię ludzie, 
a i ty sam oglądasz siebie takim rzadko. Jego widze-
nie nie jest podobne do twojego postrzegania świa-
ta, które zwykle miesza się z przechowywanymi w ser-
cu wyobrażeniami, doświadczeniami czy zranieniami. 
Towarzyszy ci w najciemniejszych zaułkach życia i na 
krętych ścieżkach. Zna skrywane przed światłem my-
śli i uczynki, i… kocha cię mimo wszystko. 

Jeśli tylko wytrwasz w drodze nad Siloe i obmy-
jesz oczy z narzuconego przez życie błota łaską Chry-

stusa, przejrzysz i zobaczysz Światło, które doda ci od-
wagi, by przekroczyć progi pustego grobu. A kiedy już 
tam będziesz, dostrzeżesz, że w tym wszystkim, co się 
w tobie i wokół ciebie dzieje; obecna jest Miłość, któ-
ra nigdy nie ustaje.

PROGRAM NAWIEDZENIA KOPII OBRAZU MATKI BOŻEJ
JASNOGÓRSKIEJ W DIECEZJI KALISKIEJ
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Kwiecień 
 1 – KRZYŻOWNIKI
 2 – RYCHTAL
 3 – MROCZEŃ
 4 – GRĘBANIN
 5 – BARANÓW – par. pw. Św. Andrzeja
 6 – SŁUPIA POD KĘPNEM
 7 – DONABORÓW
 8 – BARANÓW – par. pw. Miłosierdzia Bożego
 9 – OLSZOWA
10 – ŚWIBA
11 – KIERZNO
12 – MYJOMICE
13 – HANULIN
14 – KĘPNO – par. pw. Matki Bożej Różańcowej
15 – KĘPNO – par. pw. Św. Marcina
16 – OSTRZESZÓW – Siostry Nazaretanki
17 – PLESZEW – Siostry Służebniczki
18 – OSTRÓW WLKP. – Siostry Elżbietanki
19 – KALISZ – Siostry Św. Doroty
20 – KALISZ – Siostry MB Miłosierdzia 
21- 24 – ZŁOCZEW – Mniszki Kamedułki
25 – BRONISZEWICE – Siostry Dominikanki
26 – DOBIESZCZYZNA – Siostry Salezjanki
27 – PLESZEW – Siostry Salezjanki 
28 – OSTRÓW WLKP. – Siostry Salezjanki (szkoła)
29 – OSTRÓW WLKP. – Siostry Klaryski Kapucynki
30 – KROTOSZYN – Siostry Elżbietanki 

Marzec
 2 – MIELESZYN
 3 – BOLESŁAWIEC
 4 – ŻDŻARY
 5 – RADOSTÓW
 6 – DZIETRZKOWICE
 7 – ŁUBNICE
 8 – WÓJCIN
 9 – CHRÓŚCIN
10 – ZDZIECHOWICE
11 – USZYCE
12 – NASALE
13 – ROSZKOWICE
14 – BYCZYNA
15 – POLANOWICE
16 – PROŚLICE
17 – JAKUBOWICE
18 – SKAŁĄGI
19 – BISKUPICE
20 – KRZYWIZNA
21 – SMARDY GÓRNE
22 – WOŁCZYN
23 – KOMORZNO
24 – KOSTÓW
25 – SIEMIANICE
26 – OPATÓW
27 – OPATÓW
28 – ŁĘKA OPATOWSKA
29 – LASKI
30 – TRZCINICA
31 – WIELKI BUCZEK
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  Z listów
    do Redakcji

Co roku obchodzimy uroczyście Triduum Paschal-
ne. Ale tak naprawdę to po co? W jakim celu? Przecież 
Chrystus raz umarł i zmartwychwstał dla zbawienia 
człowieka, a kościelne uroczystości niczego temu faktowi 
nie dodają ani w nim nie zmieniają. Czy są więc istot-
ne dla wierzących?

Co mi po mnóstwie waszych ofi ar? – mówi Jahwe. 
Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. 
Krew wołów i baranów, i kozłów mi obrzydła. Gdy przy-
chodzicie, by stanąć przede Mną, kto tego żądał od was, 
żebyście wydeptywali me dziedzińce? Przestańcie skła-
dania czczych ofi ar! Obrzydłe mi jest wznoszenie dymu; 
święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań... 
Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą 
duszą waszych świąt nowiu i obchodów; stały Mi się cię-
żarem; sprzykrzyło Mi się je znosić! 

Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. 
Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, Ja nie wysłucham. 
Ręce wasze pełne są krwi. Obmyjcie się, czyści bądźcie! 
Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Prze-
stańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobrym! Troszcz-
cie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, od-
dajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie. 
Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! – mówi Jahwe. Choć-
by wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; 
choćby czerwone były jak purpura, staną się jak wełna. 
To słowa, które Bóg skierował do Proroka w pierw-
szym rozdziale Księgi Izajasza.

Głównym celem Triduum Paschalnego, powiem 
więcej – głównym celem wszystkich celebracji litur-
gicznych, modlitw jest zbawienie człowieka, wszcze-
pienie go w życie Boga. Dobrze jest porównywać
tajemnice nieba z codzienną rzeczywistością. Kiedy 
np. mężczyzna i kobieta wkraczają na drogę małżeń-
stwa, robią to tylko jeden raz. Życie nie zawsze ich roz-
pieszcza, dlatego też przychodzą chwile walki o mi-
łość. W tym trudnym czasie pojawia się data rocznicy 
ślubu. Po co świętować rocznicę, powtarzać przysięgę, 
skoro od lat jest się małżeństwem? Rocznica jest przy-
pomnieniem tego, co małżonkowie przysięgali sobie 
przed Bogiem, ma ich umocnić do jeszcze bardziej 
wytężonej walki o miłość. Tak samo jest z Triduum 
Paschalnym, ono ma nam przypomnieć o walce, dzię-
ki której zbliżamy się do nieba. 

Pascha – oznacza przejście z niewoli do wolności, 
z nieprzyjaźni z Bogiem do stanu odnowionej przez 
Jego Przymierze przyjaźni, ze śmierci do życia. Wiąże się
ona z wydarzeniem szczególnej interwencji Boga 

w historię narodu wybranego, którego Pan mocnym 
ramieniem wyprowadził z „Ziemi Uciemiężenia”
–  ziemi egipskiej. Przeszedł Anioł Pański przez ziemię 
egipską, siejąc śmierć wśród Egipcjan, a zarazem nio-
sąc ocalenie i wolność synom Izraela.

Odtąd Izrael – z ustanowienia samego Boga – ob-
chodzić będzie pamiątkę tego wydarzenia w postaci 
święta zwanego Paschą, przypadającego 14 dnia mie-
siąca Nisan. Najważniejszym obrzędem tego święta 
była uczta paschalna. Zabijano baranka, którego cała 
rodzina spożywała nocą na pamiątkę przejścia Pana. 
Spożywano go w postawie gotowości do podróży, ma-
jąc przepasane biodra, laskę w ręku i sandały na no-
gach. Krwią baranka skrapiano odrzwia domu. Było to 
wyrazem wiary, że owej historycznej nocy, której Bóg 
oswobodził swój lud z tyranii faraona, ta krew oca-
liła rodziny izraelskie od nieszczęścia śmierci. Karzą-
ca ręka Boga, uśmiercającego pierworodnych synów 
Egipcjan, ominęła bowiem te domy, na których wid-
niały ślady krwi baranka. Pomazane krwią odrzwia 
stały się symbolem ocalenia, przypominały ten fakt 
wybawienia Izraela przed niszczycielską ręką Anioła 
Śmierci, który przeszedł przez Egipt.

Z upływem czasu sens świętowania Paschy na-
bierał różnych znaczeń, rozumienie przejścia nabie-
rało uniwersalnego charakteru, sprowadzało się ono 
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do przejścia ze śmierci grzechu do 
życia w wolności dzieci Bożych. 
Sprawując tę ucztę każdego roku, 
Izrael wskazuje na aktualność mi-
nionych wydarzeń.

Niewola Izraelitów w Egipcie 
jest obrazem i symbolem gorszej 
i głębiej sięgającej niewoli, w której 
znajduje się każdy człowiek. Jest to 
tyrania mocy ciemności i zła nad 
umysłem i sercem człowieka. Po-
grążając się w tej niewoli, jesteśmy 
w stosunku do Boga buntownika-
mi, zasługującymi na śmierć do-
czesną i wieczną. Od śmierci tej 
ratuje nas – podobnie jak Izraeli-
tów – Krew Jezusa Chrystusa, Ba-
ranka Bożego, który gładzi grzechy 
świata, jak daje o nim świadectwo 
Jan Chrzciciel.

Teraz lepiej rozumiemy gorą-
ce pragnienie Jezusa, aby spożyć 
Paschę ze swoimi uczniami. Dawał 
On w ten sposób do zrozumienia, że w pełni wyzwo-
li ludzkość przez ofi arę swego ciała i krwi. Eucharystia 
ustanowiona w Wielki Czwartek wieczorem jawi się 
jako przedłużenie i zarazem jako wypełnienie Paschy 
zapoczątkowanej wyjściem z Egiptu.

Gromadzimy się wokół Chrystusa Pana jak Jego 
uczniowie podczas Ostatniej Wieczerzy. Stajemy się 
świadkami tych samych wydarzeń. Ten sam Jezus, 
który był, który jest, i który przychodzi, zaprasza nas 
do wspólnego stołu. Weźmie chleb i wino, i przemie-
ni je w swoje ciało i krew, aby nas pokrzepić, a czy-
ni to wszystko z miłości ku nam. Nasz wspólny udział 
w Ofi erze Nowego i Wiecznego Baranka ma być dla 
nas mocą, siłą i łaską do przejścia z Królestwa ciem-
ności do Królestwa Syna Bożego.

Syn Boży pojednał nas ze 
swoim Ojcem Niebieskim, prze-
lał swoją krew, aby oczyścić nas 
z grzechów naszych i otworzyć 
nam bramy Domu Ojca Niebie-
skiego. Podczas liturgii Wielkiego 
Piątku jesteśmy wszyscy zaprosze-
ni do szczególnego zastanowienia 
się nad Misterium Krzyża. 

Krzyż w paradoksalny spo-
sób ze znaku najwyższej hańby 
i poniżenia stał się znakiem bo-
skiej chwały i niesłychanego wy-
wyższenia. Wielki Piątek jest jed-
nym z dwóch dni w roku, kiedy 
Kościół nie sprawuje Ofi ary Eu-
charystycznej. Podkreśla to nad-
zwyczajny charakter tego dnia, 
kiedy to Jezus, Syn Boży oddał du-
cha Ojcu. Został On bowiem wy-
dany w ręce ludzi, a oni skazali 
Go na śmierć, i to śmierć krzyżo-
wą. Wspominając śmierć Chry-

stusa, pamiętamy, iż nie była ona dla Niego klęską 
i przegraną, nie była też niespodzianką, bo nie raz za-
powiadał ją swoim uczniom. Śmierć Chrystusa była 
zwycięstwem i została opromieniona blaskiem zmar-
twychwstania.

Wielka Sobota rozpoczyna uroczysty obchód 
Wielkiej Nocy – Paschy naszego Pana, Jego przejścia 
ze śmierci do życia. Tę Noc rozświetla Zmartwych-
wstały Chrystus, Słońce sprawiedliwości, Pan Życia 
i śmierci. Oto Dobra Nowina dla nas – Chrystus Pan 
zmartwychwstał, śmierć została pokonana! 

Dobrze jest przypominać sobie te prawdy w na-
szym codziennym życiu, tak samo jak pamięć o roczni-
cy ślubu musi być przypominana przez małżonków.

Jerzy Ciecióra OSPPE
Częstochowa – Św. Barbara
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MIĘDZY USTAMI A SERCEM

Robert Jasiulewicz OSPPE
Jasna Góra

Do człowieka tylko należy cud mówienia. On 
jeden na świecie potrafi  wypowiadać słowa, wyrażać 
w nich swoje myśli i uczucia, pytać i opowiadać. Cały 
otaczający nas świat owszem wydaje nieskończone 
ilości różnych dźwięków, ale żaden z nich nie zasługu-
je na miano słowa.

Lubimy szelest liści na drzewach, szum morskich 
fal, ciszę gór, choć nikt ani nic przez nie bezpośred-
nio nie chce nam niczego przekazać. Słuchamy bzy-
czenia owadów, nawet gdy nieraz wzbudza to w nas 
obawę czy nawet lęk. W zdumienie i podziw wprowa-
dzają nas ptaki i wyśpiewywane przez nie trele, inne 
dla każdego gatunku, a nawet rodzaju czy tylko gru-
py osobników. Czasem brzmią one delikatnie jak rosa 
opadająca na źdźbła trawy w słoneczny i ciepły pora-
nek, a niekiedy jak złowrogi krzyk zwiastujący nadcią-
gające niebezpieczeństwo. Jedne są dla ludzkiego ucha 
jak wesoła piosenka, inne kojarzą się z nawoływaniem, 
nawet płaczem. Są też zupełnie chropawe i nieprzy-
stępne dla ucha. Często występują parami, mają swo-
ich pojedynczych lub zbiorowych adresatów, wiążą się 
z zaznaczaniem obecności, szukaniem innego zwie-
rzęcia, przekazywaniem informacji i oczekiwaniem 
na dźwięk oznaczający obecność lub jakąś reakcję.
A im wyżej w drabinie rozwoju i ewolucji, tym więcej 
w dźwiękach treści, towarzyszących gestów, zwiększa 
się ich różnorodność i znaczenie.

Dopiero jednak, gdy na ziemi pojawił się człowiek, 
najlepsze z Bożych stworzeń, po raz 
pierwszy z ludzkich ust, z samej głębi 
ludzkiego jestestwa, padło pierwsze 
na świecie słowo. I w tym okazał się
człowiek podobnym do swego 
Stwórcy. Jak na początku, nim co-
kolwiek zaistniało, gdy sam Bóg tyl-
ko istniał, wyrzekł On swoje Słowo, 
a w Nim tak doskonale i absolutnie 
wyraził i zawarł Samego Siebie, całą 
swoją Miłość i Boską Istotę, że w ak-
cie tym zrodził się Syn Boży, druga 
Osoba Trójcy Świętej, Bóg Prawdzi-
wy z Boga Prawdziwego. Słowo to, 
gdy przybrało na siebie ludzką na-
turę, wypowiedziało i opowiedziało 
człowiekowi jego językiem prawdę 
o Ojcu i Jego miłości w sposób tak 
pełny i jednoznaczny, że nawet upo-
korzenie, krzyż i śmierć nie stanęły 
na przeszkodzie Słowu, ale Je pogłę-
biły i potwierdziły.

Bóg z miłości wyrzekł słowo „niechaj się stanie”,
by dać początek wszelkiemu stworzeniu i uczynić
ład na świecie. Konsekwentnie też wcielony Syn Boży 
oddał swoje życie, by odnowić porządek stworze-
nia i przywrócić wszystko Wszechmocnemu Panu 
i Stwórcy. Przez całe nasze życie wsłuchujemy się 
w słowa Boga, szukając w nich prawdy, mądrości i mi-
łości oraz bezbłędnego wskazania prawej drogi w na-
szym życiu wiodącej ku wiecznemu szczęściu. Z nie-
pokojem i nadzieją oczekujemy ostatnich słów Pana, 

pragnąc usłyszeć zaproszenie: Słu-
go dobry i wierny, wejdź do rado-
ści swego Pana. Wtedy otworzy się 
przed nami szczęśliwa wieczność 
i spotkanie twarzą w twarz z Bo-
giem. On jeden wie, czy i jakie po-
trzebne nam będą wtedy jeszcze 
słowa…

A jakie są dziś moje słowa? 
Każde z tych, których dziennie 
wypowiadam tysiące… Ile z nich 
niesie w sobie rzeczywiście waż-
ne przesłanie? Jak mają się one 
do najlepszego wzoru, jaki mamy 
w Bogu? Z zasmuceniem przy-
chodzi nam stwierdzać, że zbyt 
mało w nich miłości, dobrej woli, 
poczucia odpowiedzialności za 
każde z nich. Padają często z na-
szych ust, ale nie wypływają z głę-
bi serca. Wywołuje je i powołuje 
do życia chwilowy nastrój, złość, 
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zdenerwowanie, bunt, zła wola, chęć odwetu, frustra-
cja. Więcej w nich kamienia niż chleba. Wyostrzone 
na kamieniu serca, wypuszczone z ust łuku, przenik-
nąć mają głęboko, czasem przeszyć na wylot. Niektó-
re celowo są przytępione, aby dłużej bolały. Zatrute 
jadem, oblane goryczą, z kroplą nieprawdy albo gro-
tem kłamstwa, szybują w stronę bliźniego. A czasem 
nie strzelam wprost, bo obroni adresata tarcza praw-
dy i rykoszet ugodzi mnie samego. Więc łukiem, zza 
węgła, omijając wstydliwie wzrok przyjaciela, ciskam 
błotem na oślep. Do kogo dotrze zła nowina, kto ją 
podejmie i odrzuci dalej, kto coś dorzuci i jeszcze wię-
cej nachlapie dokoła. Świńska uczta niech trwa. Brud-
nej ręki nikt nie obawia się włożyć do błota. Nie wiem, 
nie rozumiem, nie spytałem, nie chcę rozumieć, być 
może, bo zwykle czy raz kiedyś tak było… Zazdrość, 
zawiść, chęć bycia lepszym, niespełniona miłość, próż-
na tęsknota z uśmiechem nieufnym wciąż wydmu-
chują z ust nowe słowa, płynące rzeką jak żółć gorzka 
i trująca. Serce bije, zabija, przetłacza krew, przetłacza 
żółć, a słowa wciąż płyną…

Jak Bóg wkładam w słowo swoje serce i siebie sa-
mego, ale ja nie mam tylko miłości we wnętrzu… Bo 
jeśli drzewo można poznać po owocach, to czy po-
dobnie można rozpoznać człowieka po jego słowach?

Gdy otwieram usta, kiedy mówię cokolwiek, wy-
powiadam swoje imię. Tak się właśnie nazywam.
Jestem swoim słowem.

Potrafi ę też i kochać. Nie wiem czy umiem o tym 
mówić. Na samym dnie serca szukam słów i epitetów, 
by nazwać to, czemu nikt nie dał jeszcze nazwy. Bo 

nikt nie czuje tak jak ja ani w głowie nie ma moich 
myśli. Tylko ja sam wiem, w którą stronę kręci się mój 
świat i jak wibruje w nim spirala westchnień. Wszyscy 
patrzą na to samo, ale mnie inaczej niż innych śmie-
szy i inaczej niż innych boli. I choć chciałby ktoś może 
zerknąć kiedyś przez dziurkę od klucza na mój świat, 
zobaczy tylko jego nieznaczny kawałek. Nic z niego 
nie pojmie. Poskładany z podejrzanych naprędce ka-
wałków świat ułoży się w nielogiczną całość, z której 
sam będę się śmiał. Nic o tym nie wiem. Co za dziwo-
ląg? Może będzie bolało?

Szukam swoich własnych słów, by nazwać nimi 
moje rzeczy, obrazy, wypowiadać je cicho lub głośno, 
czasem śpiewać lub milczeć nimi. I rozrzucać siebie 
po drodze: „Witam”, „Dzień dobry”, „Szczęść Boże”…, 
także proszę, dziękuję, przepraszam…

Staje nagle przede mną człowiek, niosąc swój świat 
równoległy, przez swój pryzmat tworzący wszyst-
kie słowa. Spotkanie osób, to spotkanie światów. Od-
tąd nie biegną już tylko obok siebie, zupełnie bez żad-
nej styczności. Dwie linie przecięły się nagle, zbliżyły, 
choć może się zaraz rozstąpią z powrotem. Po spotka-
niu zostanie pamięć, dobra lub zła, przyjemna czy peł-
na odrazy. Czasem wśród bliskich sobie osób linie serc 
i umysłów nie biegną przy sobie. Przestrzeń i częstość 
spotkań nie muszą wszystkiemu zaradzić. Dwie kreski 
się jeżą na siebie, bolą, kłują, milczą lub krzyczą. Cze-
kają na pomost słowa.

Jak zbudować przęsło między jednym a drugim 
człowiekiem? Dla nie lada inżyniera to praca. Ludz-
ki geniusz, pomysł, moc obliczeniowa nowoczesnych 
komputerów, technologie przyszłości, trud pracow-
ników łączą o kilometry odległe brzegi, wyspy i lądy. 
Nikt tylko nie potrafi  pomóc, by połączyć dwa światy 
zamknięte w tym samym pokoju.

Nie obejdzie się tu bez trudu wspólnej wędrów-
ki w poszukiwaniu prawdy lub tak zwanego wspól-
nego języka – podstawowego zestawu słów, które się 
tak samo rozumie. Wbrew pozorom, do rozmawiania 
najbardziej potrzebne jest ucho. Gdy chcę powiedzieć 
komuś cokolwiek, tylko wtedy ma sens moje mówie-
nie, kiedy rozmawiam z tym właśnie człowiekiem. Bo 
gdy założę, że wcześniej wiem wszystko, kto co zrobił, 
dlaczego, że na pewno, że zawsze, będę rozmawiać tyl-
ko z widmem moich własnych myśli, do tego odbitych 
w krzywym zwierciadle. Z boku pozostanie ten, kto 
dziwić tylko się będzie ze smutkiem moim własnym 
słowom. I coraz dalej rozchodzić się będą brzegi…

Wspólna droga, aby szukać prawdy. Gdzie ją zna-
leźć? Nie dojdzie do końca nigdy ktoś, kto na krótkim 
postoju stwierdzi, że oto tu, nie ma już potrzeby iść 
gdziekolwiek dalej. Pewnie tak łatwiej, bo zawsze tak 
jest z drogą do nikąd. Jedna ścieżka przez góry. Wąska 
i kręta. Ja wiem i ty wiesz, ja nie wiem i ty nie wiesz, 
szukajmy więc dalej. Ja chcę się dowiedzieć, ty też 
chcesz. Tu się myliłem, więc muszę ustąpić, ty też od-
puścisz ze swego. Ja tylko myślałem, że to już prawda. 
Nieprawda, szukajmy dalej. Kolejne dni życia jak ko-
lejne dni drogi, gdzie rozmowa odkrywa kolejne poko-
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je serca otwartego, by poznać prawdę, by się naprawdę 
dowiedzieć, by odkryć imię i serce tego, z kim przy-
szło mi żyć, z kim przyszło mi iść. Szanuję też tajemni-
cę. Słucham historii człowieka, jego pieśni wielkiej lub 
małej, ale zawsze poważnej, bo czyjejś. Czasem już nie 
chcę iść dalej. Wystarczy mi to, co przeszedłem. Miga 
kontrolka wskaźnika cierpliwości – została rezerwa… 
Nie mogę stanąć w pół drogi. Wolę mieć prawdę niż 
rację. Tylko razem można iść w taką drogę. Gdy kto-
kolwiek przystanie, nikt drugi nie może nigdzie zajść 
dalej. Każde wspólne doświadczenie uczy, choć i boleć 
potrafi . Ale zawsze o jeden stopień podnosi do góry 
i przybliża do celu, ośmiela i powstrzymuje.

Słowa nieraz są miłe i czułe, czasem trudne, pro-
wadzące do łez bólu. Czasem potrzeba odwagi, by je 
wszystkie wypowiedzieć do końca. Nieraz większa jest 
konieczność bohaterstwa, by milczeć. Złe są te słowa, 
w których nie ma miłości. Usta nie mówią, powtarza-
ją tylko to, co mówi serce. A jeśli nie potrafi ę słuchać, 
nie mam nic do powiedzenia.

Chcę jednak mówić pięknie. Niech trafi  do kogoś 
moje słowo. Mówię je, by było komuś pomocą, czasem 
informacją, rosą, deklaracją, prawdą, wyznaniem, świa-
dectwem, chusteczką, przytuleniem, latarką, kanap-
ką, dłonią… Sam nie wiem, czym jeszcze. Sercem tylko 
może. Ale nie chcę, by samym pozostało głosem. 

4 – Czuwanie nocne Diecezji Kieleckiej
6, 7 – Pielgrzymka Maturzystów Diec. Włocławskiej
  (I, II tura)
8 – Pielgrzymka Maturzystów Diec. Gliwickiej 
9 – Pielgrzymka Maturzystów Archidiec.
  Poznańskiej (I tura)
9/10 – Pielgrzymka Maturzystów Diec. Bielsko-Żywieckiej
9/10 – Czuwanie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego 
10-16 – Rekolekcje Wielkopostne 
10 – Pielgrzymka Maturzystów Diec. Zielonogórsko-
  -Gorzowskiej
11/12 – Czuwanie Nocne Archidiec. Częstochowskiej,
  Łódzkiej i Diec. Sosnowieckiej
15 – Pielgrzymka Maturzystów Diec. Koszalińsko-
  -Kołobrzeskiej
15/16 – Pielgrzymka Maturzystów Diec. Kaliskiej
16 – Pielgrzymka Maturzystów Diec. Łowickiej
  Pielgrzymka Osób ze Schorzeniami Wątroby
16/17 – Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym „Kana” 
17 – Niedziela Palmowa
  Pielgrzymka Motocyklistów
21 – Wielki Czwartek 
22 – Wielki Piątek 
  Droga Krzyżowa Częstochowy
23 – Wielka Sobota
24 – Wielkanoc
26 – Pielgrzymka Maturzystów Archidiec. Łódzkiej
27 – Pielgrzymka Maturzystów Diec. Opolskiej
  Pielgrzymka Maturzystów Diec. Radomskiej
29/30 – Czuwanie Rodziny Oriońskiej
29-30 – Pielgrzymka Żołnierzy – Górników
30 – 14. Międzynarodowa Pielgrzymka Ruchu
  Rodzin Nazaretańskich 
30 kwietnia/1 maja – Czuwanie – Piotrków Trybunalski

Wielkopostne Nabożeństwa Pasyjne na Jasnej Górze:
Droga Krzyżowa – godz. 16.45
 (piątek – Kaplica Matki Bożej) 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – godz. 16.15
 (niedziela – Bazylika)

w marcu
2–3 – 30. Pielgrzymka Braci Zakonnych
5 – Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Toruńskiej
6–8 – Czterdziestogodzinne Nabożeństwo 
10 – Pielgrzymka Maturzystów Diec. Drohiczyńskiej
11 – Pielgrzymka Maturzystów Archidiec.
  Wrocławskiej
11/12 – Czuwanie Nocne Archidiec. Częstochowskiej,
  Łódzkiej i Diec. Sosnowieckiej
11-13 – 28. Pielgrzymka Przewodników Turystycznych
12 – Pielgrzymka Maturzystów Archidiec. Gdańskiej
15-16 – Spotkanie Dyrektorów Szkół Katolickich
16-18 – Dni skupienia dla sióstr pracujących
  w instytucjach kościelnych i domach zakonnych
17 – Pielgrzymka Maturzystów Diec. Sosnowieckiej
18 – Pielgrzymka Maturzystów Diec. Świdnickiej
19 – Pielgrzymka Maturzystów Diec. Sandomierskiej
  31. Pielgrzymka Obrońców Życia
21 – Pielgrzymka Maturzystów Archidiec. Poznańskiej
  (I tura)
21, 22, 23 – Pielgrzymka Maturzystów Diec. Kieleckiej
  (I, II, III tura)
25 – Śluby Wieczyste Kleryków Paulińskich 
24-27 – Jasnogórskie Dni Skupienia 
25, 26 – Pielgrzymka Maturzystów Diec. Płockiej (I, II tura) 
26 – Pielgrzymka Maturzystów Archidiec.
  Gnieźnieńskiej (I tura)
26/27 – Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym „Kana”
28 – Pielgrzymka Maturzystów Archidiec.
  Gnieźnieńskiej (II tura)
29, 30, 31 – Pielgrzymka Maturzystów Archidiec.
  Częstochowskiej (I, II, III tura)

w kwietniu
1 – Pielgrzymka Maturzystów Archidiec.
  Częstochowskiej (IV tura) 
2  – 6. Rocznica Śmierci Sługi Bożego Ojca Świętego
  Jana Pawła II
  Pielgrzymka Maturzystów Archidiec.
  Szczecińsko-Kamieńskiej 
2/3 – Czuwanie Ruchu Szensztackiego

ZZ APRASZAMY NA APRASZAMY NA JJ ASNĄ ASNĄ GG ÓRĘÓRĘ
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TY JESTEŚ
 NASZĄ PASCHĄ

W iara w zmartwychwsta-
nie jest sercem chrześcijaństwa, 
bez którego nie mogłoby ono 
być tym, czym jest i bez czego 
nie różniłoby się niczym od in-
nych religii w świecie. To wła-
śnie ta wiara decyduje o specy-
fi ce chrześcijaństwa. Właściwie 
fakt zmartwychwstania zupełnie 
zmienia status chrześcijaństwa 
jako religii. Można nawet za-
ryzykować stwierdzenie, że nie 
jest ono religią w takim sensie 
jak inne. Każda bowiem religia 
ustanawia odniesienie człowie-
ka do Boga, w pewnym sensie je 
zapośrednicza, a niekiedy nawet 
ogranicza. Bardziej pozytywnie 
można powiedzieć, że wypełnia 
przepaść między człowiekiem a Bogiem, ale nie daje 
żadnej gwarancji na to, że człowiek kiedykolwiek bę-
dzie mógł Boga „dosięgnąć”. Oznacza to, że człowiek, 
który pragnie wejść w relacje z Bogiem, musi najpierw 
wejść w cały skomplikowany system wierzeń danej re-
ligii. Tym wszystkim jednak chrześcijaństwo nie jest 
i to właśnie dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa. 

Swoim zmartwychwstaniem Jezus jakby od we-
wnątrz rozsadził ten skostniały i krępujący człowie-
ka system a przez to pozbawił go raz na zawsze mocy 
i jakby unieważnił. Dlaczego? Po-
nieważ głównym elementem spina-
jącym ten system była śmierć oraz 
to, co się z nią bezpośrednio wią-
że, czyli strach, a konkretnie strach 
przed umieraniem, który mamy nie-
jako zakodowany w naszych genach. 
To właśnie zmartwychwstanie jest 
takim „pomostem” przerzuconym 
nad przepaścią śmierci oddzielającej 
człowieka od jego źródła życia, jakim 
jest Bóg. Odtąd człowiek nie musi już 
szukać po omacku wyjścia z tej per-
manentnej sytuacji śmierci, która go 
zewsząd otacza, ale może, tak samo 
jak Jezus, będąc w niej ż y ć . Brzmi to 
nieprawdopodobnie, ale tak właśnie 
jest. Oto paradoks życia, które jest sil-
niejsze od śmierci. Życia, które Bóg 
wyprowadza ze śmierci. Tym życiem 
zaś może być tylko miłość.

To, co stało się doświad-
czeniem Jezusa w zmartwych-
wstaniu, może, a nawet powin-
no stać się udziałem każdego 
wierzącego. Mówimy, że zmar-
twychwstanie jest zwycięstwem 
Jezusa nad śmiercią i grzechem. 
Ale co to znaczy? Na pewno, 
że jest ono zwycięstwem Je-
zusa nad Jego własną śmier-
cią, lecz nie można tak powie-
dzieć w odniesieniu do grzechu. 
Jezus bowiem grzechu nie po-
pełnił. Zmartwychwstanie Je-
zusa jest zwycięstwem nad n a -
s z y m  grzechem, nad grzechem 
całej ludzkości, a nawet nad każ-
dym pojedynczym grzechem 
każdego pojedynczego człowie-

ka w każdym pojedynczym czasie, czy to w przeszło-
ści czy w przyszłości. Zmartwychwstanie jest bowiem 
takim specyfi cznym wydarzeniem w historii, któ-
re w pewnym sensie do niej nie należy tak jak nale-
ży do niej każde inne wydarzenie, np. jakaś katastro-
fa lub zamach terrorystyczny, albo po prostu fakt, że 
ktoś się w kimś zakochał. Największy protestancki teo-
log Karol Barth mówił, że zmartwychwstanie dotyka 
naszej historii tak jak styczna dotyka okręgu, czyli go 
właściwie tylko „muska”, dlatego tak trudno jest nam 

to zrozumieć i przyswoić. Ono do 
nas nie należy, ale to my od niego 
zależymy. Nikt nie może „złapać” 
zmartwychwstania, ale można je po 
prostu przeżyć, doświadczyć jego 
mocy. Jak to jest możliwe? W mi-
łości i poprzez miłość, czyli po pro-
stu kochając.

Ale co to ma wspólnego z mi-
łością? – zapyta ktoś. Otóż to, że 
zmartwychwstanie jest najwięk-
szym dowodem miłości Boga do Je-
zusa, a przez Niego do całej ludz-
kości. Jezus, Syn Boży w tajemnicy 
Wcielenia wziął na siebie wszyst-
kie konsekwencje bycia człowie-
kiem łącznie ze śmiercią, której do-
świadczył w stu procentach. I na 
tym właśnie polegała „pułapka” za-
stawiona na zło w Bożym pla-
nie zbawienia. Pozorny triumf Złe-

Paweł Morka OSPPE
Jasna Góra
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go, który doprowadził do ukrzyżowania Syna Bożego,
okazał się dzięki zmartwychwstaniu jego najprawdziw-
szą porażką. Zmartwychwstały Pan wraca zwycięski 
z otchłani śmierci jak to przedstawiają nam starożyt-
ne homilie paschalne. To ja, mówi On, jestem Chry-
stusem; to ja śmierć zniszczyłem, odniosłem triumf nad 
wrogiem, zdeptałem piekło, związałem mocarza i wy-
niosłem człowieka na wyżyny niebieskie (fragm. homilii 
paschalnej Melitona z Sardes). Śmierć, która była w rę-
kach Złego narzędziem zniewolenia człowieka, została 
w zmartwychwstaniu Jezusa pozbawiona mocy szko-
dzenia ludzkości i upokorzona na zawsze. Dlatego mo-
żemy wołać: Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, 
o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój 
oścień? (zob. 1 Kor 15,54b-55).

To nieprawdopodobne zwycięstwo Zmartwych-
wstałego nad śmiercią polega w istocie na uczynie-
niu człowieka zdolnym do miłości. Ponieważ jednak 
prawdziwa miłość, o którą chodzi w chrześcijaństwie, 
jest właściwie miłością do nieprzyjaciół, a tej miłości 
nikt nie ma w genach ani nie sposób się jej nauczyć, 
dlatego potrzebujemy ją otrzymać gratis, niejako go-
tową do użycia, można by powiedzieć bez wysiłku 
z naszej strony. Wielu zapyta teraz, jak to jest możli-
we, że ja mogę kochać wroga, kogoś kto mnie niszczy? 
Skoro z tak wielką trudnością kochamy najbliższych, 
to jak możemy kochać nieprzyjaciół? Czy to w ogóle 
ma jakiś sens? Otóż ma i to najgłębszy. Miłość bowiem 
ma w sobie coś ze śmierci. Jak mówi księga Pieśni nad 
pieśniami: jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość 
jej nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia, pło-
mień Pański (8,6b). Często mówimy, że kiedy ktoś ko-
cha gorąco i naprawdę, to kocha na śmierć, czyli jest 
gotowy ponieść wielkie wyrzeczenia, a nawet umrzeć 
z miłości. Wobec gorącej miłości śmierć już traci swo-
je pazury i nie jest straszna temu, kto kocha. Nikt nie 
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje 
za przyjaciół swoich – mówi Jezus do swoich uczniów. 
Znaczy to mniej więcej tyle, że prawdziwa miłość za-
kłada umieranie, dlatego jest tak trudna, kiedy próbu-
jemy kochać po swojemu, na własny 
rachunek, bez tego bezcennego daru, 
który przychodzi z góry. 

Kto pragnie kochać tak jak tego 
chce Jezus, ten musi mieć w sobie to 
doświadczenie Jezusa. Musi przejść 
tę samą drogę co Jezus, ze śmierci do 
życia, musi przejść paschę. Musi po-
zwolić Jezusowi zaprowadzić się tam, 
gdzie pozornie nie ma życia, to jest na 
krzyż, aby wraz z Nim wrócić z tego 
doświadczenia śmierci żywym. Musi 
mieć w sobie to samo zmartwychwsta-
nie, które wyzwoliło ten żar ognia, ten 
płomień, który wskrzesza umarłych 
i wyprowadza życie ze śmierci. Czy to 
jest w ogóle możliwe? Tak. Móc ko-
chać jak Jezus oznacza zmartwych-
wstać. Jak to wszystko zrozumieć? Nie 

polecam nikomu nawet próbować. Jak powiedziałem 
na początku, wiara w zmartwychwstanie jest s e r c e m 
chrześcijaństwa, a nie jego rozumem. Tę wiarę Kościół 
nosi w swoim sercu i dzięki niej żyje, nad nią nieustan-
nie się pochyla i ją bez końca kontempluje, aby w koń-
cu wyśpiewać ją w poranek zmartwychwstania:

Mors et vita duello confl ixere mirando: dux vitae
mortuus regnat vivus – Śmierć starła się z życiem 
i w boju, o dziwy, choć poległ Wódz życia, króluje dziś 
żywy – (fragment sekwencji paschalnej).

TY BYŁEŚ W ABLU ZABITY
BYŁEŚ ZWIĄZANY W IZAAKU
BYŁEŚ SPRZEDANY W JÓZEFIE
W MOJŻESZU PORZUCONY NA WODACH

TY OKRYŁEŚ ŚMIERĆ WSTYDEM
WTRĄCIŁEŚ PIEKŁO W ŻAŁOBĘ
UDERZYŁEŚ NIEGODZIWOŚĆ
NIESPRAWIEDLIWOŚĆ POZBAWIŁEŚ POTOMSTWA

PRZEŚLADOWANY W DAWIDZIE
WYŚMIANY WE WSZYSTKICH PROROKACH
JESTEŚ NIEWINNYM BARANKIEM
BARANKIEM ZRODZONYM Z MARYI

TY OKRYŁEŚ ŚMIERĆ WSTYDEM
WTRĄCIŁEŚ PIEKŁO W ŻAŁOBĘ
UDERZYŁEŚ NIEGODZIWOŚĆ
NIESPRAWIEDLIWOŚĆ POZBAWIŁEŚ POTOMSTWA
JAK MOJŻESZ FARAONA

WYPROWADZIŁEŚ NAS Z NIEWOLI NA WOLNOŚĆ
Z CIEMNOŚCI NA ŚWIATŁO, ZE ŚMIERCI DO ŻYCIA
TY JESTEŚ NASZĄ PASCHĄ,
PASCHĄ NASZEGO ZBAWIENIA

TY OKRYŁEŚ ŚMIERĆ WSTYDEM
WTRĄCIŁEŚ PIEKŁO W ŻAŁOBĘ
TY JESTEŚ NASZĄ PASCHĄ
PASCHĄ NASZEGO ZBAWIENIA.
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J asnogórska Rodzino Różańcowa! W co-
dzienną modlitwę włączamy w tym roku – jak to po-
stanowiliśmy – zadania i nadzieje programu dusz-
pasterskiego na obecny rok, którego przesłaniem są 
słowa: W komunii z Bogiem. Wczytując się w opis stwo-
rzenia świata, łatwo możemy wywnioskować, że Bóg
od początku stworzył człowieka jako rodzinę, wspól-
notę osób, w której odsłania nam tajemnicę rodzi-
ny Bożej. Po odwróceniu się człowieka od Jego Pra-
wa, Bóg pragnie uzdrowienia rodziny ludzkiej, dlatego 
pierwsze tchnienie Jego uzdrawiającej mocy zostało 
skierowane do Maryi, Dziewicy z Nazaretu. To pod Jej 
sercem Bóg złączył się z człowiekiem i w ten sposób 
wskazał ludzkości prawdziwą drogę prawdy i miłości. 

To pierwotne połączenie Syna Bożego z Maryją, 
Jego Matką, stanowi nowy rodzaj zjednoczenia, swo-
istej komunii, która będzie wzorcem dla przyszłych 
pokoleń. Z tej to racji Najświętszą Rodzicielkę nazy-
wa Kościół pierwszym tabernakulum, pierwszą mon-
strancją, czy też pierwszym domem Boga na ziemi. 
Dlatego Maryja jest Tą, wokół której jednoczymy się, 
niejako zamieszkujemy w Niej, by uczyła nas modli-
twy i w ten sposób pomagała budować prawdziwie 
chrześcijańskie domy. By uczyła nas trwać w komunii 
z Bogiem i bliźnimi. 

„Pacierz podstawą codziennej komunii”. Miej-
scem modlitwy jest dla nas konkretny kościół czy ka-
plica. Takim miejscem, gdzie modlimy się najczęściej, 
jest nasz dom, nasze mieszkanie. Postawmy sobie zatem 
pytanie: Czy właśnie te nasze domy, które już w staro-
żytności nazywane były „Kościołami domowymi” lub 
„małymi Kościołami”, pomagają nam pogłębić naszą 
komunię z Bogiem? Czy są domami codziennej modli-
twy? Czy odmawiany jest w nich pacierz? Właśnie pa-
cierzowi jako jednej z form nawiązywania naszej co-
dziennej komunii z Bogiem poświęćmy naszą refl eksję. 

„Modlitwa Pańska”.  Zobaczcie Bracia i Siostry JRR,
jak wymowny układ ma pacierz, który zawsze będzie-
my kojarzyć z naszym dzieciństwem. Otwiera go 
modlitwa, której nauczył uczniów sam Pan Jezus – 
stąd nosi ona nazwę Modlitwy Pańskiej. Pamiętajmy
zawsze o tym, gdy odmawiamy „Ojcze nasz”! Jezus 
Chrystus jako Syn Boży modlił się często do Boga: 
Abba! – „Tatusiu, Drogi Ojcze” i tak samo pozwolił nam 
się modlić. „Ojcze nasz” nie jest dla nas, chrześcijan, 
tylko jedną z modlitw, lecz jest modlitwą szczególną, 
przekazaną w darze przez samego

Pana Jezusa. Święty Cyprian, biskup
Kartaginy z III w., wyjaśniając ją pisał:
Jeśli będziemy Boga błagać przy pomocy 
słów, które pochodzą od Chrystusa,
to modlitwa nasza będzie Mu
przyjazna i znajoma. Niech Ojciec rozpozna
słowa swojego Syna podczas naszej modlitwy
[...] Skoro bowiem mówi, że da nam to, o co prosić
będziemy Ojca w Jego imię, to skuteczniej osiągniemy to, 
o co prosimy w imię Chrystusa, jeśli będziemy modlić się 
Jego słowami. 

„Zdrowaś, Maryjo!”. Potem w pacierzu odma-
wiamy słowa, którymi w domu nazaretańskim Bóg 
Ojciec, przez swego posłańca, zapoczątkował pełnię 
dziejów zbawienia: Bądź pozdrowiona, Maryjo, w sta-
rym języku polskim – Zdrowaś, Maryjo!

„Skład Apostolski”. Skład Apostolski, który mó-
wimy dalej to modlitwa zawierająca naukę Apostołów, 
choć dzisiejszą formę uzyskała ona na początku III w., 
gdy katechumenów uczono podstawowych prawd wiary. 

„Dekalog”. Kolejna modlitwa – Dziesięć Przyka-
zań, jak podkreślał Sługa Boży Jan Paweł II, zostało 
wyryte w kamieniu, ale przede wszystkim zostały one 
zapisane w ludzkim sercu jako powszechne prawo mo-
ralne, zachowujące moc w każdym czasie i miejscu. Dzi-
siaj, tak jak zawsze, Dziesięć Słów Prawa, to jedyny au-
tentyczny fundament życia jednostek, społeczeństw 
i narodów. [...] Przykazania chronią człowieka przed 
niszczącą siłą egoizmu, nienawiści i fałszu. Demaskują 
wszystkie fałszywe bóstwa, które go zniewalają: miłość 
własną, która odrzuca Boga, żądzę władzy i przyjemno-
ści, która niszczy porządek sprawiedliwości, poniża ludz-
ką godność nas samych i naszego bliźniego. [...] Zacho-
wywać przykazania znaczy być wiernym Bogu, ale także 
być wiernym nam samym, naszej prawdziwej naturze 
i naszym najgłębszym dążeniom.

„Dwa Przykazania Miłości”. Wypowiadając Dwa 
Przykazania Miłości, a właściwie jedno Chrystusowe 
Przykazanie miłości Boga i bliźniego, wyznajemy za 
św. Janem Apostołem, że nie można prawdziwie ko-
chać człowieka, nie kochając Boga, w którym wszyscy 
jesteśmy braćmi i siostrami, oraz że nie można kochać 
Boga, którego nie widzimy, nie kochając ludzi, których 
widzimy. 

„Modlitwa do Anioła Stróża”. Wreszcie Modlitwa 
do Anioła Stróża kieruje nasze serca w stronę świa-
ta duchowych mocy, którymi jesteśmy otoczeni i od 

J asnogórska Rodzino Różańcowa!JJ W co-
dzienną modlitwę włączamy w tym roku – jak to po-

JJ
ststanowiliśmy – zadania i nadzieje programu dusz-
paststererskiego na obecny rok, którego przesłaniem są
słowa: W W kokomunii z Bogiem. Wczytując się w opis stwo-
rzenia świata,a ł łata wo możemy wywnioskować, że Bóg
od początku stworzrzyłył człowieka jako rodzinę, wspól-
notę osób, w której ododsłsłania nam tajemnicę rodzi-
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Jeśli będziemy Boga bbbłagać przy pomoocycy 
słów, które pochodząą od Chrystusa,
to modlitwa nasza będzie Mu
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których możemy otrzymywać wsparcie w naszej wę-
drówce przez ziemię, o ile na nie się otworzymy.

„Troska o ducha modlitwy – troską o ducha ko-
munii”. Bracia i Siostry JRR, jesteście odpowiedzialni 
nie tylko za różaniec, ale w ogóle za modlitwę. Uczcie 
więc modlić się wasze dzieci, wnuki i krewnych. Od-
mawiajcie pacierz razem z nimi. Nie czekajcie, aż zro-
bią to za was kapłani czy świeccy nauczyciele religii. 
Dziecko uczy się w ten sposób od początku oddycha-
nia religijną atmosferą, a wasz dom się uświęca. Szczę-
śliwy ten, kto w swoim rodzinnym domu otrzymał 
wzór codziennej modlitwy i sam został w nią wpra-
wiony. Wspominał jeden z księży, że do końca ży-
cia pozostanie mu w pamięci obraz ojca, który każ-
dego dnia, wczesnym rankiem, klękał do pacierza. 
W gwarnym zwykle domu panowało wtedy „święte 
milczenie”, a ojciec, w skupieniu, wyraźnym szeptem 
odmawiał swoje modlitwy. Wiemy, że taka modlitew-
na atmosfera panowała w domu bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki. Znalazła ona swoje „mistyczne przedłużenie” 
podczas beatyfi kacji Księdza Jerzego. Prowadzący po-
prosił wszystkich zgromadzonych na Placu Marszał-
ka Piłsudskiego o powstanie i pod przewodnictwem 
Mamy Księdza Jerzego – Marianny zebrani odmówili 
pierwszą tajemnicę chwalebną różańca: „Zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa”. Nie zapominajmy także, 
jak duże znaczenie miał pacierz, kiedy w podzielonej 
przez zaborców Ojczyźnie wypowiadane po polsku 
modlitwy były ważnym spoiwem narodowej jedności 
wszystkich Polaków.

„Modlitwa źródłem naszej komunii z Bogiem”.  
Ale przecież nie o same słowa tu chodzi. My, katolicy, 
nie recytujemy tylko wyuczonych formuł, nie „klepie-
my pacierzy”, jak to nam zarzucają, czasem nawet bli-
scy, mieszkający z nami pod jednym dachem. My, od-
mawiając w naszych domach, mieszkaniach pacierz, 
pokazujemy, że pragniemy żyć zawsze w obecności 
Pana Boga. I dlatego u podstaw naszej codziennej mo-
dlitwy jest wiara w to, że Bóg mnie widzi, Bóg mnie sły-
szy, Bóg mnie kocha. Z tej wiary płyną słowa modlitwy, 
wypowiadane w Bożej obecności. To ona jest źródłem 
naszej komunii z Bogiem, pozwalając nam harmoni-
zować swoją wolę z Jego wolą i podejmować dzieła, 
zlecane nam w planie, jaki ma On wobec nas. 

Różaniec w służbie „komunii z Bogiem i ludźmi”:

Tajemnice Światła
Chrzest w Jordanie

Tajemnica Bożego ojcostwa i naszego dziecięctwa. 
Jak odpowiedzieć Bogu na to nazwanie nas: „Mój synu, 
moja córko”? Czy słowami: „Ojcze mój – jestem twoja, 
twój”? A jeśli tak, to co w nas do Niego należy? Czego 
w sobie za nic nie oddamy szatanowi i światu? 

Wesele w Kanie Galilejskiej
Tajemnica przemiany życia przez świętowanie z Bo-

giem. Ile szarości, rutyny w tym, co się robi i czym się 
żyje na co dzień? Życia sączącego się jak woda z dziu-
rawej beczki? Jakież więc jego przemienianie przez Boga 

w dzień święty, jakie ofi arowanie i przeistaczanie go 
w świątyni? Ileż z tego radości ducha?

Głoszenie Królestwa Bożego
Tajemnica przywracania człowiekowi podobieństwa 

Bożego. Ile nosimy w sobie nieba, a ile piekiełka grzechu? 
Ile odbicia w nas Boga, a ile Jego wykrzywionego obra-
zu? A nowina o Królestwie to znak dla zwrócenia się ku 
Niemu i nawrócenia, odzyskania światła w oczach.

Przemienienie na górze Tabor
Tajemnica Boskości objawiającej się w człowie-

ku. Ileż tłumaczenia: „Jestem tylko człowiekiem”? A ile: 
„Czyń, Panie, przeze mnie choćby niemożliwe!”? Ileż
pochylenia ku ziemi, a ile zwracania duszy ku niebu? 
Niebo jest bliżej niż myślimy, trzeba tylko czasem wejść
na wyżyny duszy.

Ustanowienie Eucharystii
Tajemnica karmienia się Bogiem samym. Ile w nas 

słabości ludzkiej, a ile mocy Bożej? Ile lęku przed śmier-
cią, a ile pragnienia wieczności? Ile sycenia się pustką, 
a ile Bożą pełnią? Jak wzbudzać w sobie głód, brać w sie-
bie tętniącego życiem Boga i nie marnować tego Chleba 
żywota wiecznego, póki jest dany?

Soboty Królowej Polski: 
Rozważanie wraz z Maryją tajemnic radosnych, 

światła, bolesnych i chwalebnych, to przyglądanie się 
wielkim dziełom, których Bóg dokonał w historii zba-
wienia. To uczenie się od Maryi miłości do Chrystu-
sa. To bycie w duchowej szkole Maryi po to, by coraz
lepiej rozumieć słowa i czyny Jej Syna. 

W Soboty Królowej Polski polecajmy intencje na-
szej Ojczyzny, która jest Królestwem Maryi, aby takim 
rzeczywiście była; aby Polacy chcieli słuchać Jej Syna 
i wypełniać wszystko, cokolwiek nam każe czynić! 

oprac. K. Maniecki OSPPE
Wieruszów

Kalendarz liturgiczny:
Marzec
19 – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
25 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
 – Dzień Świętości Życia
5, 12, 19, 26: Soboty Królowej Polski 

Kwiecień
17 – Niedziela Palmowa
21 – Wielki Czwartek
22 – Wielki Piątek
23 – Wielka Sobota 
24 – Uroczystość Zmartwychwstania 
25 – Poniedziałek Wielkanocny
26 – Wspomnienie Matki Bożej Dobrej Rady
2, 9, 16, 23, 30: Soboty Królowej Polski 
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J ean Vanier, założyciel wspólnoty „L’Arche”, 
w której opieką nad niepełnosprawnymi intelektualnie 
zajmują się dzielący z nimi życie pełnosprawni, jedną 
ze swoich książek zatytułował: „Wspólnota miejscem 
radości i przebaczenia”. Choć już sporo czasu minęło 
od jej napisania, znakomicie defi niuje ona jedne z naj-
bardziej podstawowych wymiarów życia wspólno-
ty chrześcijańskiej. Zanim jednak powiemy coś o roli 
radości i przebaczenia, rzeczą niezbędną będzie po-
chylenie się nad znaczeniem wyrażenia „wspólnota”. 
Z doświadczenia wiemy, że nie jest dobrze, aby czło-
wiek był sam. Każdy z nas, aby prawidłowo mógł się 
rozwijać i realizować powołanie, które jest gdzieś głę-
boko wpisane w nasze jestestwo, potrzebuje doświad-
czenia wspólnoty, potrzebuje drugiego człowieka. Bar-
dzo trafnie tę rzeczywistość oddaje łacińska defi nicja 
wspólnoty, gdzie wyrażenie communio określa oso-
by żyjące w obrębie murów miejskich, których życie 
jest wzajemną relacją; albo też oznacza osoby, które
to nawzajem sobie służąc, jednocześnie nawzajem się 
obdarowywują. Defi nicja bardzo wymowna, mógł-
by ktoś powiedzieć, w zupełności wystarczająca, jed-
nakże, jak wielokrotnie udowadnia nam życie, sama 
tylko obecność, nawet najbardziej bliskich osób oraz 
obopólne poświęcenie się, nie są w stanie do końca 
wypełnić pragnień ludzkiego serca. Dlatego człowiek 
chcący żyć pełnią i zarazem w sposób odpowiedzial-
ny, musi sobie postawić pytanie: gdzie odnajdę odpo-
wiedź dotyczącą pierwotnego i zarazem ostateczne-
go sensu wspólnoty? W przeciwnym razie ryzykuje, 
iż pozostanie na mieliźnie czysto rozumowych i ludz-
kich dywagacji. Toteż nie pozostaje mu nic innego, jak 
ewangelicznie wypłynąć na głębię własnej egzystencji, 
zwrócić się ku Temu, który jest Początkiem i Źródłem 
wszelkiego istnienia. 

Otwierając Biblię, już od samego początku czło-
wiek obcuje  z tajemnicą istnienia, z tajemnicą wspól-
noty. Między dziełami stworzenia pragnie ujrzeć sie-
bie, odnaleźć klucz, dzięki któremu odczyta kod 
genetyczny własnej egzystencji. Wreszcie natrafi a na 
słowa pozwalające dojrzeć najgłębszą prawdę o nim 
samym: I rzekł Bóg: „Uczyńmy ludzi na Nasz obraz, po-
dobnych do Nas” (Rdz 1). Staje zatem przed tajemnicą, 
która go przerasta, a jednocześnie doświadcza prawdy,

Wspólnota miejscem radości Wspólnota miejscem radości 
i przebaczeniai przebaczenia

Krzysztof Wendlik OSPPE
Kraków
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że początkiem i fundamentem ja-
kiejkolwiek formy wspólnoty jest 
jego relacja z Bogiem. Choć autor 
natchniony nie znał jeszcze praw-
dy o Bogu, który jest Trójcą, to 
akt stworzenia człowieka jest jak 
najbardziej aktem Trójcy Świętej, 
Boga który jest Wspólnotą. Czyż 
zatem nie winniśmy doszukiwać 
się obrazu i podobieństwa, na któ-
re zostaliśmy stworzeni w zdolno-
ści i powołaniu człowieka do życia 
we wspólnocie, której istotą jest re-
lacja z Trójjedynym Bogiem? Dla 
tej relacji każda inna alternatywa, 
jest porażką, o czym u zarania dzie-
jów boleśnie przekonali się pierwsi 
rodzice, wypowiadając swoje „nie” 
względem Stwórcy. Choć fi zycznie 
tworzyli wspólnotę, nie była ona źródłem szczęścia, 
gdyż wybierając grzech, wybrali bezsens deformujący 
podobieństwo i obraz, na który zostali stworzeni.

Biblijne ukazanie wymiaru wspólnoty, rozumia-
nej jako relacja Boga z człowiekiem, swoją kulminację 
osiąga w momencie, kiedy Syn Boży przyjmuje naturę 
ludzką. On stając się człowiekiem i stając jednocześnie 
przed człowiekiem, jest Emmanuelem, Bogiem z nami, 
ale również i Bogiem dla nas. Jezus Chrystus jest Wcie-
lonym Sensem, urzeczywistnieniem pragnienia Boga, 
jakim jest bycie we wspólnocie z człowiekiem. Jest to 
wspólnota, która swym zasięgiem nie tylko obejmu-
je tajemnicę wcielenia, ale sama w sobie jest tajemni-
cą zbawienia, tajemnicą przejścia ze śmierci do życia. 
Jest to wspólnota, dzięki której człowiek może się kar-
mić owocem wolności. Wolności, ku której zostaje wy-
swobodzony przez Chrystusa. Dlatego jak najbardziej 
zasadnym jest pytanie o nasz udział w owym urzeczy-
wistnianiu pragnienia Boga, jakim jest Jego wola prze-
bywania z nami w nieustannej łączności. Jest to zatem 
pytanie o wspólnotę, której na imię Kościół, o to, czy 
będąc widzialnym znakiem obecności Boga, urzeczy-
wistnia, zwłaszcza poprzez czytelne sprawowanie sa-
kramentów, pragnienie wyrażone przez Syna Bożego 
względem uczniów: aby byli jedno (J 17).

Dotykając rzeczywistości wspólnoty, a zwłasz-
cza jej wymiaru jedności na płaszczyźnie eklezjal-
nej, chciałbym zwrócić uwagę na rolę, jaką odgrywają 
w niej radość i przebaczenie. Tak na marginesie, są-
dzę, iż nie tylko dla zwykłej statystycznej ciekawości, 
ale przede wszystkim dla miarodajnej oceny, co do ja-
kości przeżywanego poczucia wspólnoty w Koście-
le, niezwykle cenną rzeczą byłoby postawienie pyta-
nia: czy wspólnota Kościoła jest dla mnie miejscem 
radości i przebaczenia? I chyba należałoby pójść dalej 
w zadawaniu pytań: Czy moja parafi a, wspólnota za-
konna, rodzina są rzeczywiście miejscami, w których 
można ich doświadczyć? I czy ja sam jestem zdolny 
do obdarowania drugiego człowieka radością i prze-
baczeniem?

Chcąc odczytać właściwy sens radości, kształtują-
cej wspólnotę ludzi wierzących, należy przede wszyst-
kim zwrócić uwagę na fakt, iż w wymiarze religijnym 
tak Starego jak i Nowego Testamentu, jest ona ukazy-
wana jako dar Boga. Dotyczy to zarówno płaszczyzny 
indywidualnej, jak i zbiorowej. Jednakże w najgłęb-
szych swoich pokładach rzeczywistość radości mającej 
objąć swoim zasięgiem Naród Wybrany, była związana 
z obietnicą przyjścia Mesjasza. O ile Stary Testament 
był tego zapowiedzią, o tyle Nowy Testament jest tego 
realizacją. Dlatego też pełne i ostateczne odczytanie 
sensu radości odnajdujemy w osobie Jezusa Chrystu-
sa, na którego przyjście już w łonie Elżbiety z radością 
poruszył się Jan Chrzciciel (Łk 1). To nie kto inny, jak 
właśnie Jezus jest powodem radości Maryi wychwala-
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jącej Boga słowami Magnifi cat (Łk 1). Radość płyną-
ca z przyjścia obiecanego Mesjasza ogłoszona przez 
aniołów wypełnia serca pasterzy (Łk 2). Radości do-
świadcza także Jan Chrzciciel, słysząc głos Jezusa (J 3) 
oraz uczniowie, którym Jego obecność nie pozwala 
pościć (Łk 5); doznają oni uczucia radości, gdyż imio-
na ich zapisane są w niebie (Łk 10). Niezmiernie waż-
nym wydarzeniem kształtującym wspólnotę pierw-
szych uczniów jest Kazanie na Górze, a w sposób 
szczególny Błogosławieństwa, które będąc kodeksem 
moralnym, a także swoistym wyznaniem wiary, uka-
zują motyw radości, której nie zdoła zniweczyć prze-
śladowanie czy jakiekolwiek cierpienie. Jest nią wiel-
ka zapłata w niebie – Miłość samego Boga, od której, 
jak powie św. Paweł: nikt nie zdoła was odłączyć, ani 
śmierć, ani życie… (Rz 8). Radość, będąc zatem oczy-
wistym efektem działania Boga w wierzących, którzy 
gromadzą się, aby słuchać Jezusa, wziąć swój krzyż 
i naśladować Go w codziennym życiu, zostaje ukaza-
na również w odniesieniu do osoby Ducha Świętego. 
Pocieszyciel, który w dniu Pięćdziesiątnicy zstępuje na 
wspólnotę Apostołów, sprawia, że mogą oni uczestni-
czyć w życiu samego Jezusa, czego konsekwencją jest 
nieprzemijająca i pełna radość, której nikt już nie zdo-
ła ich pozbawić. Zstępujący Duch Święty, napełnia nią 
serca wiernych w taki sposób, iż udziela się ona tak-
że innym, czyniąc ich gotowymi do złożenia świadec-
twa wiary.

Jeśli natomiast chodzi o wymiar przebaczenia, po-
dobnie jak w przypadku radości, swoje głębokie ko-
rzenie odsłania on na kartach Pisma Świętego. O ile 
w Starym Testamencie aspekt przebaczenia w prze-
ważającej części dotyczy relacji Bóg – Naród Wybra-
ny, który to oczekuje odpuszczenia grzechów (Łk 1), 
o tyle Nowy Testament w wydarzeniu zbawczym Jezu-
sa Chrystusa widzi ostateczne wypowiedzenie się Mi-
łosierdzia Bożego wobec człowieka. Śmierć i Zmar-
twychwstanie Chrystusa defi nitywnie łączą obie części 

ludzkości rozdzielone przez grzech. Krew Chrystu-
sa przemawia silniej niż wszystkie ofi ary starotesta-
mentowe, moc płynąca z krzyża sprawia, że człowiek 
pragnie odpowiedzieć Bogu miłością, którą sam zo-
stał obdarzony. Już wie, iż aby szczerze miłować Boga,
nie może być obojętny wobec ludzi, wśród których 
żyje, że doświadcza Bożego miłosierdzia w takim stop-
niu, w jakim jest gotów wybaczyć swoim winowajcom. 
Dar przebaczenia grzechów, którego doświadcza-
ją Apostołowie, określi wspólnotę Kościoła w sposób 
nieodwołalny miejscem celebracji tajemnicy nawró-
cenia i powrotu syna marnotrawnego do Ojca.

Z powyższych rozważań w sposób bardzo jed-
noznaczny wynika, iż źródłem radości, jak i przeba-
czenia – kolumn, na których wspiera się wspólnota 
chrześcijańska, jest Bóg, i że obydwie te rzeczywisto-
ści w swoim najgłębszym sensie są Jego darem. Dla-
tego wspólnota, doświadczając radości i przebaczenia, 
nie może już pozostać zamkniętą, skoncentrowaną 
wyłącznie na sobie. Musi wyjść poza barierę własnych 
potrzeb, gdyż tylko wówczas możliwym staje się życie 
według Ducha, a nie według ciała i światowych dążeń.
Wyjście poza siebie, to otwarcie się na przemienia-
jącą potęgę i moc Ducha Świętego, to zgoda na by-
cie prowadzonym drogą tak miłosierdzia, poświęce-
nia, jak i cierpienia, aby na jej końcu móc powiedzieć 
za św. Pawłem: nie żyję już ja, lecz żyje we mnie
Chrystus (Ga 2). 

Ewangeliczna radość i przebaczenie posiadają 
jeszcze jedną bardzo ważną cechę w wymiarze wspól-
noty: ukazują różnorodność w jedności, nie tłam-
szą osobowości, lecz towarzyszą uzewnętrznieniu się 
darów, którymi Stwórca obdarował każdego z nas. 
Niech zatem słowa J. Vanier będą swoistym mottem 
w świadomym i odpowiedzialnym przeżywaniu bo-
gactwa, jakie niesie ze sobą życie we wspólnocie: Zbyt
wiele wspólnot tak formuje (deformuje?) swoich człon-
ków, żeby wszyscy byli do siebie podobni, jak gdyby

to stanowiło jakąś zaletę, 
opartą na wyrzeczeniu się. 
Opierają się one na pra-
wie i regulaminie. Tymcza-
sem przeciwnie, trzeba, aby 
każdy coraz bardziej wpro-
wadzał swój dar w życie, 
by budować wspólnotę, by 
stawała się ona coraz pięk-
niejsza i promieniująca, 
by była coraz pełniej zna-
kiem Królestwa. Nie nale-
ży dostrzegać wyłącznie da-
rów uzewnętrzniających się
– talentów. Są bowiem dary 
ukryte, utajone, o wiele 
głębsze, związane z darami 
Ducha Świętego i z miło-
ścią, a które powinny dojść 
do rozkwitu. 
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28 maja 1981 r. w Warszawie zmarł Prymas Tysiąc-
lecia – kard. Stefan Wyszyński. W 30. rocznicą jego 
odejścia do Boga warto zatrzymać się nad osobą 
i dziełem życia człowieka niezwykłej miary, jakim był 
Prymas Tysiąclecia. Odszedł w uroczystość Wniebo-
wstąpienia Pańskiego: w 80. roku życia, 57. roku ka-
płaństwa, 35. roku biskupstwa, 33. roku prymasow-
skiego posługiwania.

W roku śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego na Ja-
snej Górze rozpoczęto nocne czuwania w intencji jego 
beatyfi kacji, które odbywają się po dziś dzień z 27 na 
28 dzień każdego miesiąca. Noc modlitwy o beatyfi -
kację Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego jest 
też modlitwą w łączności z nim w sprawach Kościo-
ła i Ojczyzny.

Co Kościół katolicki i Polska zawdzięczają Pry-
masowi Tysiąclecia?

Odpowiedź na to pytanie jest zawsze trudna. Naj-
trafniej wyraził to Ojciec Święty Jan Paweł II po wy-
borze na Stolicę Apostolską:

NIE BYŁOBY NA STOLICY PIOTROWEJ TEGO 
PAPIEŻA POLAKA... gdyby nie było Twojej wiary, nie-
cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej he-
roicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce 
Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry – i tego całego okre-
su dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane 
są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem.

Prymas Tysiąclecia był człowiekiem postawionym 
przez Opatrzność na polskich drogach i dzięki jego 
posłudze polska rzeczywistość pozostała rzeczywiście 
polską. To dzięki niemu liczy się ona na arenie mię-
dzynarodowej. Chociaż cierpiał prześladowanie i był 
więziony przez władze komunistyczne, nigdy nie mó-

wił źle o swojej Ojczyźnie – był niestrudzonym rzecz-
nikiem dobrego imienia Polski pośród narodów Eu-
ropy i świata.

Kościół w Polsce zawdzięcza Kardynałowi Wy-
szyńskiemu zachowanie swojej tożsamości i żywot-
ności. Ocalał i przetrwał dzięki niemu! To największa 
z jego zasług.

Dziękujemy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za 
dziedzictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który 
wszystko postawił na Maryję, wobec Niej był jak przy-
brany syn, rozmiłowany „niewolnik miłości”.

Papież – Polak zachęcał swoich rodaków: Podej-
mijcie to wielkie i trudne dzieło, dziedzictwo przeszło ty-
siącletniej historii, na którym On, Kardynał Stefan Wy-
szyński, Prymas Polski, Dobry Pasterz, wycisnął trwałe, 
niezatarte piętno... Podejmijcie to dziedzictwo i pro-
wadźcie ku przyszłości…

W duchu przesłania Ojca Świętego Jana Paw-
ła II Kościół warszawski na czele z abp. Kazimierzem
Nyczem podjął nowennę dziewięciu miesięcy przed 
30. rocznicą odejścia do Boga Sługi Bożego kard. Ste-
fana Wyszyńskiego. Na Jasnej Górze – oprócz wspo-
mnianych czuwań – każdego 28 dnia miesiąca w Ka-
plicy Matki Bożej sprawowana jest Msza św. o godz. 
18.30 w intencji rychłej beatyfi kacji Prymasa Tysiąc-
lecia z kazaniem nowennowym. Ponadto w Radiu „Ja-
sna Góra” prezentowane są myśli Kardynała Wyszyń-
skiego zebrane w dwóch tomikach pt. „Kromka chleba” 
oraz audycje, które przypominają o dziele i posłudze 
tego wielkiego Męża Kościoła.

Nowenna powstała w oparciu o modlitwę w inten-
cji beatyfi kacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyń-
skiego, a podejmuje następujące tematy:

1. Apostoł przybliżający światu Bożą Miłość. Droga 
życia Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

2. Człowiek heroicznej wiary. Wiara Prymasa Ty-
siąclecia.

3. Mężny wobec przeciwności i prześladowań dla 
imienia Bożego. Męstwo i zaufanie Bogu we 
wszystkich okolicznościach życia.

4. Miłość do Kościoła.

5. Świadek umiłowania Ojczyzny. Miłość do Oj-
czyzny.

6. Miłość do człowieka. Obrońca człowieka, jego 
godności i praw.

7. Człowiek zwyciężający zło dobrem i przeba-
czający wrogom. Postawa przebaczenia: zło do-
brem zwyciężał.

8. Zawierzony bez granic Maryi. Miłość do Matki 
Bożej. Wszystko postawił na Maryję.

9. Maryja jako pomoc i obrona Narodu Polskiego.
U Maryi szukał pomocy.

NOWENNANOWENNA
W INTENCJIW INTENCJI

BEATYFIKACJIBEATYFIKACJI
PRYMASA TYSIĄCLECIAPRYMASA TYSIĄCLECIA
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MODLITWA O BEATYFIKACJĘ
STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

PRYMASA TYSIĄCLECIA

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej nie-
wypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych 
apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź 
uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego
Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa 
Tysiąclecia. 

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy 
Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świę-
tych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite od-
danie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwno-
ści i prześladowań, które znosił dla imienia Twego.
Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego Syna, 
jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, 
broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, 
zło dobrem zwyciężając. 

Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana 
Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej 
zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy w obro-
nie wiary Chrystusowej i wolności Narodu. Ojcze nie-
skończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych 
spraw przed Tobą. Amen. 

Pokornie Cię błagam, Boże, udziel mi za wsta-
wiennictwem Stefana Kardynała Wyszyńskiego tej 
łaski, o którą Cię teraz szczególnie proszę... 

AKT OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ
MATCE NAJŚWIĘTSZEJ

ułożony przez Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego
w Stoczku Warmińskim

Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico, obieram 
sobie dzisiaj Ciebie za Panią, Orędowniczkę, Patronkę, 
Opiekunkę i Matkę moją.

Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że Cię 
nigdy nie opuszczę, nie powiem i nie uczynię nic prze-
ciwko Tobie. Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek 
czynili, co uwłaczałoby czci Twojej.

Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za sługę 
i dziecko swoje. Bądź mi pomocą we wszystkich mo-
ich potrzebach duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej 
dla innych.

Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewo-
lę, a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę 
moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet war-
tość dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych,
jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite 
i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez 
wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, 
ku większej Chwale Boga, w czasie i w wieczności.

Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie
stać się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego,
któremu Ty o Matko, oddaj mnie w niewolę, jak ja
Tobie oddałem się w niewolę.

Wszystko, cokolwiek czynić będę, przez Twoje 
Ręce Niepokalane, Pośredniczko łask wszelkich, od-
daję ku chwale Trójcy Świętej – Soli Deo!

Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pra-
cy codziennej i okaż swe czyste Oblicze w godzinę 
śmierci mojej. Amen.

8 grudnia 1953 r.
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Świadectwa jasnogórskie

Pięć pielgrzymek jak pięć palców
W dniu 6 lipca 2007 r. zgłosił się Andrzej H.

ur. 4 listopada 1979 r. w Oleśnie (woj. opolskie) i ze-
znał doznaną łaskę za przyczyną Matki Bożej Jasno-
górskiej. 

6 lipca 2005 r. miał on wypadek – podczas obci-
nania płyt pilśniowych gilotyna obcięła mu wszystkie 
5 palców u lewej ręki. Wypadek miał miejsce w Ho-
landii, gdzie pracował (nie było odpowiednich za-
bezpieczeń). Palce wisiały na dolnej części skóry. 
Karetka Pogotowia Ratunkowego zabrała go do szpi-
tala klinicznego w Rotterdamie. Lekarze stwierdzili, 
że dwóch palców (małego i sąsiadującego) nie da się 
już uratować, pozostałe spróbują, ale nie dają żadnej
gwarancji. Wszystkie stoły operacyjne były jednak za-
jęte, więc przewieziono go do in-
nego szpitala, w Amsterdamie. 
Pacjent przez cały czas był przy-
tomny. Gdy dowiedział się, że 
dwóch palców nie da się urato-
wać i nie ma żadnej gwarancji na 
uratowanie pozostałych, wtedy 
pomyślał o Jasnej Górze, gdzie 
bywał często już jako dziecko. 
Złożył obietnicę Matce Boskiej 
Jasnogórskiej, że jeśli mu uratu-
je palce, to przyjdzie pięć razy 
w pieszej pielgrzymce na Jasną 
Górę i za każdym razem zło-
ży w ofi erze 1000 zł na remont 
sanktuarium.

Przed operacją lekarz zapy-
tał, czy ma jakieś kłopoty z ser-
cem? W dzieciństwie leczony był 
na serce w Częstochowie, cze-
go pozostałością był blok II-go 
stopnia. Odpowiedział jednak,

że nie, ponieważ bał się, że operacja nie zostanie prze-
prowadzona. Zapytany ponownie, po raz drugi zapew-
nił, że nie. Wówczas zespół holenderskich chirurgów 
pod przewodnictwem bardzo znanego chirurga (naj-
lepszego w Holandii) rozpoczął operację w narkozie. 
Operacja trwała 6 godzin (pacjent ma dokumentację 
medyczną). Po operacji okazało się, że palce są „żywe”, 
jest obieg krwi! Operacja się udała, w palcach powró-
ciło czucie – zostały uratowane. Zeznający przyznaje,
że zrozumiał wówczas, iż była to łaska Matki Bożej Ja-
snogórskiej i musi spełnić obietnicę pielgrzymowania. 

Przez 5 dni przebywał w klinice w Amsterda-
mie. Potem przewieziono go na rehabilitację do szpi-
tala w Rotterdamie. Rehabilitacja trwała w sumie przez 

pół roku, przez ten czas pacjent do-
jeżdżał do kliniki. Powrócił do kra-
ju 22 grudnia 2005 r. ze stwierdze-
niem pełnej sprawności palców. 
Palce są sprawne, z czuciem, chociaż 
na zmianę pogody boli lewa ręka od 
ramienia do nadgarstka. […]

Uzdrowiony wypełnia zo-
bowiązania. Już dwa razy przy-
był w pieszej pielgrzymce na Jasną 
Górę z Borek Małych (ok. 40 km) 
i obiecuje wypełnić dalsze zobo-
wiązania. 

Na potwierdzenie prawdziwo-
ści swojego zeznania złożył katolic-
ką przysięgę i własnoręczny podpis.

Zeznania spisał, przysięgę przyjął 
i stwierdził autentyczność podpisów

Melchior Królik OSPPE 
Jasna Góra, 6 lipca 2007 r.  

Za przyczyną Sługi Bożego…

We wrześniu 1979 r. urodził się drugi syn mo-
jej kuzynki – Paweł. Zostałam jego matką chrzestną. 
Parę lat później, w roku 1983 lub 1984, ojciec mojego 
chrześniaka, Sławomir, stał się alkoholikiem. Rodzina, 
a zwłaszcza dzieci bardzo cierpiały. Modliłam się za 
swojego chrześniaka, a przede wszystkim o uwolnie-
nie z nałogu jego ojca.

Latem 1988 r. byłam na Jasnej Górze. Modliłam się
przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochow-
skiej. W pewnej chwili usłyszałam wewnętrzny głos, 
aby pomodlić się o uwolnienie z nałogu Sławka za 
wstawiennictwem Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyń-
skiego. Tak też uczyniłam, modląc się żarliwie w tej
intencji. 

Uważam, że stał się cud. Latem 1989 r. Sławomir 
znalazł się w klinice psychiatrycznej na detoksykacji 
po silnym ataku choroby alkoholowej. W listopadzie 
1989 r. postanowił podjąć leczenie. Od tego momen-
tu nie pije. Jest abstynentem. Pracuje, dba o rodzi-
nę, która funkcjonuje normalnie. Sławomir ma czwo-
ro dzieci. Dwoje starszych założyło już swoje rodziny. 
Mają dzieci. Sławomir opiekuje się wnuczętami. Dwo-
je młodszych dzieci ukończyło szkoły średnie i pod-
jęło studia. Sławomir cieszy się szacunkiem rodziny 
i sąsiadów. 

Anna Sz. z Bydgoszczy
13 sierpnia 2007 r.
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Imię „Józef” zawdzięczam 
swoim rodzicom, którzy nadali mi 
je na chrzcie. Dlaczego akurat takie? 
Nie wiem. Imię to podobało mi się 
od zawsze, choćby dlatego, że nosił 
je patriarcha Starego Testamentu – 
św. Józef, syn Jakuba z rodu Dawida.

Szczególną więź ze swoim pa-
tronem – św. Józefem, Oblubień-
cem Najświętszej Maryi Panny, na-
wiązałem jednak dopiero w Zakonie 
Paulinów. To było jeszcze w nowi-
cjacie. Pod koniec lat 80-tych by-
łem w Czernej, gdzie mają swój 
klasztor karmelici, znani z szerze-
nia kultu św. Józefa. To właśnie 
tam nabyłem modlitewnik, będą-
cy zbiorem pieśni i modlitw do tego 
Świętego, z którego korzystam do
dzisiaj, czyli już przeszło 22 lata!

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości (1918-
-1920) w klasztorze na Jasnej Górze, na pierwszym 
piętrze, została ustawiona XVIII-wieczna fi gura
św. Józefa znajdująca się w zbiorach jasnogórskich. 
Niegdyś paliło się tam świeczki w środę, czyli w dzień 
poświęcony św. Józefowi, potem codziennie, co uzna-
łem za swój obowiązek. Obecnie niejako wyręcza mnie 
w tym mój współbrat – br. Savio, który zwykle wsta-
je wcześniej ode mnie. Kiedy ja przychodzę, świeczki
już się palą, więc mogę tylko pozdrowić Świętego,
co czynię na początku i u schyłku dnia przez dotknię-
cie czy ucałowanie jego stóp. 

Kult św. Józefa na Jasnej Górze 
rozwinął się w latach 1950-1960, 
kiedy to za przyczyną śp. o. Teofi -
la Krauze, mojego dobrego przyja-
ciela, w jasnogórskiej Bazylice zo-
stał umieszczony obraz św. Józefa 
z Dzieciątkiem Jezus, który pocho-
dzi z XVII-XVIII w. i podobnie 
jak fi gura św. Józefa znajdował się 
w zbiorach jasnogórskich. Nie wąt-
pię jednak, że paulini od zawsze da-
rzyli wielką czcią tego Świętego. 

Obecnie św. Józef ma swoje 
miejsce w bocznym ołtarzu Bazy-
liki, obok Kaplicy Matki Bożej, tak 
jak przez całe ziemskie życie – bli-
sko Maryi. Widzę często, jak lu-
dzie, idąc do Kaplicy Matki Bo-
żej lub wychodząc z niej, klękają na 
stopniach ołtarza św. Józefa, poleca-

jąc swoje sprawy, problemy jego wstawiennictwu. Ob-
raz szybko zasłynął łaskami, na co wskazują zawieszone
na ołtarzu wota. Przez cały marzec odprawiane są przy 
tym ołtarzu Msze św. W tym czasie zaglądam szcze-
gólnie często do św. Józefa. Są to takie „prywatne
audiencje”, w czasie których polecam mojemu Patro-
nowi różne trudne sprawy do rozwiązania, nie tyl-
ko swoje, ale również tych, którzy mnie o to proszą. 
Od 22 lat odprawiam w marcu „Nowennę do św. Józe-
fa” ze wspomnianego modlitewnika, a w każdą środę 
różne modlitwy, np. o dobrą śmierć, bo jak wiadomo
św. Józef jest patronem dobrej śmierci czy o czystość 
życia. Właściwie zwracam się do św. Józefa we wszyst-
kich sprawach, bo on wszystko rozumie. Był blisko
Jezusa na ziemi i teraz też jest obok Niego, więc wie-
le może. Włączam św. Józefa do rozważań tajemnic 
radosnych Różańca, bo przecież był on zawsze obok 
Maryi i Dzieciątka Jezus. Mam też kilka ulubionych 
pieśni, które mu po cichu nucę.

Ze św. Józefem związane są dwa święta, a miano-
wicie 19 marca, kiedy obchodzimy uroczystość Ob-
lubieńca Najświętszej Maryi Panny i 1 maja – święto
Józefa Robotnika, ustanowione w 1955 r. przez papie-

ża Piusa XII. 
Święty Józef jest patronem 

całego stanu brackiego. Bracia 
zakonni, którzy pełnią w zako-
nie niższe posługi, na ogół zwią-
zane z pracą fi zyczną, odnajdu-
ją w nim wzór do naśladowania. 
Jego też obrali sobie za patrona 
swojej corocznej, marcowej piel-
grzymki na Jasną Górę. 

O JÓZEFIE UKOCHANY!
br. Józef Tryniecki OSPPE
Jasna Góra
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Św. Józef – robotnik jest mi szczególnie bliski, po-
nieważ i ja wykonuję w klasztorze jasnogórskim prace
fi zyczne. W ostatnich latach pracowałem „na wysoko-
ści” przy wymianie oświetlenia na czterech tarczach 
zegara jasnogórskiej wieży oraz wymieniając żarów-
ki na wieńczącym iglicę wieży krzyżu. Przed tą pra-
cą, która jest dość niebezpieczna, wymagająca wręcz
alpinistycznych technik (uprzęż, lina), polecam się
św. Józefowi, bo bez Bożej pomocy to chyba nie ma 
tam czego szukać! Teraz są żarówki energooszczędne, 
więc te moje wyjścia na wieżę są rzadsze – raz do roku. 
Dawniej wchodziłem tam przynajmniej raz w miesią-
cu, nawet zimą, choć oczywiście wybierałem te cie-
plejsze dni. W okresie zimowym wraz ze świeckimi 
pracownikami odśnieżam pługiem dziedziniec klasz-
torny i okolice klasztoru, by ułatwić pielgrzymom doj-
ście do Matki Bożej.

Poza tym św. Józef jest dla brata zakonnego wzo-
rem modlitwy. Trwał przy Bogu, przez wszystkie dni 
swojego ziemskiego życia był blisko Jezusa jako Jego 
przybrany ojciec. My bracia zakonni również opie-
ramy swoje życie na bliskości Boga przez modlitwę 
i pracę. Wspomagamy sanktuarium, nie tylko wy-
konując rozmaite prace na rzecz klasztoru, ale także 
wspieramy pielgrzymów swoją modlitwą. 

Odczuwam nieustającą opiekę św. Józefa w swo-
im życiu, choć nie mogę powiedzieć o jakiejś konkret-
nej jego interwencji. Moje nabożeństwo do św. Józe-
fa w miarę lat nabiera coraz większej głębi. Patrzę na 
swoją posługę Jasnogórskiej Królowej Polski i piel-

grzymom poprzez jego posługę Maryi i Dzieciąt-
ku Jezus. Widzę w nim dobrego robotnika, troskliwe-
go opiekuna, czystego Oblubieńca Najświętszej Maryi 
Panny. Pokorny, cierpliwy, cichy… W Piśmie Świętym 
nie ma ani jednego słowa, które by wypowiedział, na-
tomiast z wiarą odczytywał słowa skierowane do nie-
go przez Boga w czasie snu. 

Oczywiście św. Józef jako wzór jest niedoścignio-
ny. Możemy się tylko wspinać w tym kierunku, pod-
patrywać i próbować go naśladować. 

Myślę, że św. Józef jest wszystkim znany, ale jesz-
cze zbyt mało kochany. Nie trzeba się go obawiać. To 
Święty zwyczajnych ludzi – tych najmniejszych. Był 
prostym, ale szlachetnym człowiekiem. Podobno jako 
stolarz nigdy nie przyjmował zapłaty za swoją pracę, 
a jedynie drobne dobrowolne datki i ofi ary. Żył bo-
wiem i pracował pośród bardzo biednych ludzi, naj-
więcej zamówień przyjmując od tych najuboższych. 
Mimo takiego podejścia, starczało mu zawsze na wy-
żywienie rodziny. 

Zachęcam wszystkich, by rozmiłowali się w nabo-
żeństwie do św. Józefa, by na nowo odkryli i spróbo-
wali naśladować jego cnoty, bo jest to Święty na każdy 
czas i dla każdego. Niech św. Józef błogosławi całemu 
Kościołowi, wszystkim rodzinom, których jest – ra-
zem z Maryją i Jezusem – wzorem i nam wszystkim, 
którzy się do niego uciekamy. Niech otacza nas swoją 
nieustanną opieką!

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA
Święty Józefi e, miłośniku Jezusa i Maryi, uproś 

mi tę łaskę, abym coraz goręcej, z całego serca kochał 
Twego przybranego Syna i Jego dziewiczą Matkę. 

Święty Józefi e, uproś mi łaskę, abym – jak Ty
– umiał łączyć życie czynne z głębokim życiem mo-
dlitwy. 

Święty Józefi e, szczęśliwy Opiekunie Jezusa i Ma-
ryi Niepokalanej, przez Twoją czystość proszę Cię, 
strzeż mojej czystości. 

Święty Józefi e, Patronie wahających się w wyborze, 
ratuj stojących nad przepaścią zła i oświecaj powoła-
nych do służby Chrystusowi. 

Święty Józefi e, któryś skonał na rękach Jezusa
i Maryi, uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci. Niech Je-
zus i Maryja towarzyszą mi w chwili konania, a ostat-
nimi moimi słowami niech będą najsłodsze Imiona: 
Jezus, Maryja i Józef! Amen.

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚW. JÓZEFOWI
Święty Józefi e, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie

i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powie-
rzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży 
Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swo-
je dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, 
Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój 

najlepszy Ojcze, święty Jó-
zefi e, prowadź mnie prostą 
drogą do Jezusa i Maryi. Na-
ucz mnie kochać wszystkich 
czystą miłością i być goto-
wym do poświęceń dla bliź-
nich. Naucz walczyć z poku-
sami ciała, świata i szatana 
i znosić w cichości każdy 
krzyż, jaki mnie spotka. Na-
ucz pokory i posłuszeństwa 
woli Bożej. O najdroższy 
święty Józefi e, bądź Piastu-
nem mej duszy, odkupionej
Krwią Chrystusa. Czuwaj 
nade mną, jak strzegłeś Dzie-
ciątka Jezus, a ja Ci przyrze-
kam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo 
ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. 
Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi 
przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

KORONKA NA CZEŚĆ ŚW. JÓZEFA
Pozdrawiam Cię, święty Józefi e, łaski Bożej pełen,

błogosławionyś Ty między mężami i błogosławiony 
owoc żywota najczystszej Oblubienicy Twojej, Jezus. 
Święty Józefi e, Piastunie Dzieciątka Jezus i Oblubieńcze 
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Niepokalanej Dziewicy, módl się za nami grzesznymi 
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. (na krzyżyku)

Jezu, Maryjo, święty Józefi e, Wam oddaję serce, 
ciało i duszę moją.

Jezu, Maryjo, święty Józefi e, bądźcie ze mną przy 
skonaniu.

Jezu, Maryjo, święty Józefi e, niech przy Was w po-
koju oddam duszę Bogu. (na dużych paciorkach)

Święty Józefi e, Przyjacielu Serca Jezusowego, módl 
się za nami. (na małych paciorkach)

Na zakończenie koronki:
Pod twoją obronę uciekamy się, święty Józefi e, 

mniemany Ojcze Wcielonego Syna Bożego. Naszy-
mi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, 
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wy-
bawiać, Ojcze chwalebny i błogosławiony. Opieku-
nie nasz, Patronie nasz, Pocieszycielu nasz, z Twoim 
mniemanym Synem najmilszym Jezusem nas pojed-
naj, Twojemu Synowi nas polecaj, Twojemu Synowi 
najmilszemu nas oddawaj.

W: Módl się za nami, święty Józefi e.
O: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystuso-

wych.

26 i 27 sierpnia 1936 r. na Jasnej Górze odbył się po 
odzyskaniu niepodległości I Synod Plenarny Kościo-
ła Polskiego, na którym zgromadzili się biskupi, de-
legaci wydziałów teologicznych i kapituł oraz przed-
stawiciele wyższych przełożonych zakonnych, którzy 
podjęli dzieło ujednolicenia prawodawstwa kościelne-
go, zniesienia różnic między diecezjami znajdujący-
mi się wcześniej pod różnymi zaborami i pobudzenia 
duszpasterstwa. Synodowi przewodniczył legat papie-
ski kard. Francesco Marmaggi. Na pamiątkę tego wy-
darzenia został wydany medal pamiątko-
wy autorstwa Jana Wysockiego.

Av.: W polu popiersie kard. Franciszka 
Marmaggi zwrócone w lewo. W obwodzie 
od dołu półokrągły napis: CARD • MAR-
MAGGI *** LEG • A LAT •. Na krawędzi 
otok liniowy. U dołu po lewej nieczytelna 
sygnatura: JW (Jan Wysocki).

Rv.: W polu widok klasztoru jasno-
górskiego od strony wschodniej. Po lewej

stronie wieży jasnogórskiej tarcza z orłem w koronie, 
po prawej tarcza z wizerunkiem Matki Bożej Jasno-
górskiej.

U dołu poziomy napis z datą w dwóch rzędach: 
FAUSTE ABSOLUTO 1936.

W górnej części obwodu od dołu półokrągły na-
pis: CONCILIO PLENARIS REIPUBLICAE POLO-
NAE. Na krawędzi otok liniowy. Medal okrągły, śred. 
55 mm, brąz.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, abyśmy wsparci 
zasługami świętego Józefa, Oblubieńca Przenajświęt-
szej Rodzicielki Twojej, za Jego przyczyną i wstawien-
nictwem otrzymali to, czego prośbami własnymi uzy-
skać nie możemy. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen.

W: Niech będzie błogosławione imię świętego
Józefa.

O: Teraz i na wieki wieków. Amen.

Strzałkowski J., Medale Polskie 1901-1944, Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne, Komisja Numizmatycz-
na, Warszawa 1981, s. 181, nr 804/1936 – błędem w opisie zawartym w tej pozycji jest informacja, że przedstawione zabudo-
wania to katedra na Wawelu.

Oprac. Cyryl Motyl OSPPE, Jasna Góra
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Maria Starzyńska

SZEŚĆ WIEKÓW
JEDNEGO PANOWANIA (65.)

Na sierpniowych uroczystościach nie było na-
tłoku pielgrzymów jak zazwyczaj, wrzesień także prze-
szedł cicho, dostęp do miasta był utrudniony. Potem 
przesuwały się wojska, na początku grudnia przez kil-
ka dni słychać było huki – wysadzano tory i mosty.

Brodaty mężczyzna mówił: A nie mogliby tak wy-
sadzić i pomnika cara?

Bo stał jeszcze ciągle na wzgórzu pomnik Alek-
sandra II. Stał car na kamiennym piedestale, na któ-
rym były herby wszystkich guberni Królestwa i insy-
gnia władzy monarszej.

Stał, spoglądając majestatycznie w dal, lewą ręką 
podtrzymywał płaszcz, a prawą wskazywał na leżący 
u jego stóp „ukaz” o uwłaszczeniu włościan. Stał cią-
gle, bo wprawdzie w dniach ucieczki carskich wojsk 
zniknęła warta pilnująca pomnika, ale dozór nad 
nim przejęli Niemcy. Brodaty człowiek mówił z gory-
czą o tym, jak wszyscy wysocy urzędnicy niemieccy, 
schodząc z Jasnej Góry, zawsze odwiedzają pomnik, 
a ostatnio pojawił się przy nim wielki wieniec z napi-
sem: Cesarzowi Aleksandrowi – od cesarza Wilhelma. 
Aleksander jest spokrewniony z dynastią Hohenzol-
lernów, nie wysadzają go więc w powietrze – mówił, 
a Ojciec Przeor ganił go za jego pragnienie, bo takiej 
ilości brązu i szlachetnego kamienia szkoda niszczyć. 
Lepiej zlikwidować go legalnie.

Nadeszła zima, mroźna i biała. W grudniu spodzie-
wano się, że znów wrócą wojska carskie, ale Niemcy 
zatrzymali je o dziesięć wiorst od Częstochowy. Moż-
na było widzieć z Wałów pole walki, a huk armat i ka-
rabinów trwał niemal bez przerwy dni i noce. Carskie 
wojska cofnęły się w końcu w stronę Warszawy.

W któreś takie zimowe, mroźne sobotnie popołu-
dnie mnisi zostali zawiadomieni, że wieczorem przy-
będzie na Jasną Górę cesarz Wilhelm, który życzy so-
bie zwiedzić klasztor.

Wąż białych postaci wsunął się więc 
do Kaplicy. Potem zwinął się, zawrócił 
i zatrzymał na chwilę w przedsionku. Oj-
ciec Przeor zapytał, jak mają go przyjąć.

Odpowiedź była zgodna.
Cesarza oczekiwała u bram klasz-

tornych służba z latarniami. Przyjechał 
w otoczeniu świty. Służba klasztorna po-
kłoniła mu się, a o. Romuald oczekiwał go 
w Sali Rycerskiej. Wyjaśnił, że Przeor nie-
domaga i on w jego imieniu będzie prze-
wodnikiem.

Weszli razem do Kaplicy, cesarz stał 
dość długo w zupełnym milczeniu, po 
czym zwrócił się do o. Romualda z prośbą, 
aby opowiedział mu historię Obrazu.

Od drzwi Kaplicy obejrzał się jeszcze.

W „Księdze Pamiątkowej” złożył swój podpis. Bo 
teraz po podpisach carskich dygnitarzy: hrabiego Szu-
wałowa, Czertkowa, Skałona, Żylińskiego zaczęły się 
podpisy dygnitarzy niemieckich: dowódcy wojsk, któ-
re pierwsze przyszły do Częstochowy, generała piecho-
ty von Woyrscha, głównodowodzącego marszałka von 
Hindenburga, a tego dnia podpisał się sam cesarz.

Gdy wyjechał, sprawa demonstracyjnie chłodnego 
przyjęcia, jakiego doznał na Jasnej Górze, stała się gło-
śna. W kilka miesięcy później miał tu przybyć król sa-
ski Fryderyk August III. Biali mnisi otrzymali rozkaz, 
aby na jego powitanie wyszło czterech ojców.

Zanim jednak przyjechał tu, została w kwiet-
niu 1915 r. wytyczona granica austro-niemiecka, któ-
ra Częstochowę i jej okolice przyznawała Niemcom, 
z tym, że wyjątkiem austro-węgierskim wewnątrz po-
siadłości Niemiec jest klasztor jasnogórski. Nastąpiło 
to jako dowód życzliwości cesarza Wilhelma dla jego 
sprzymierzeńca katolika, sędziwego cesarza Francisz-
ka Józefa.

W jasnogórskiej „Księdze Pamiątkowej” jest ślad 
i po tym akcie. Pod datą 26 kwietnia odbite są czte-
ry pieczęcie austro–węgierskie, informujące o objęciu 
komendy jasnogórskiej enklawy.

Przyjechał więc w maju Fryderyk August III, 
którego przywitało czterech mnichów, wysłuchał
Mszy św., robił pamiątkowe zdjęcia z Wałów, między 
innymi pierwszej stacji Drogi Krzyżowej; w kilka dni 
później przybył książę Waldemar, syn brata cesarza 
Wilhelma.

Mogli swobodnie zwiedzać Jasną Górę. Nie prze-
szkadzali im kręcący się pielgrzymi, słów przewodni-
ka nie zagłuszały śpiewy ani głośne modlitwy. Pusto 
było na Jasnej Górze. Pusto, cicho i smutno. Władze 
wydały zakaz urządzania pielgrzymek, przybywały 
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Te trzy przedmioty o różnym charakterze stylo-
wym, są bliskie sobie ze względu na technikę wykona-
nia i użyte materiały. Szkatułka i większy ołtarzyk na-
wiązują do wyrobów barokowych. Szkatułka ma formę 
prostopadłościanu zwieńczonego kopulastym wiecz-
kiem, ze spiralnymi kolumienkami na narożach; deko-
rowana jest wydobytymi ze słomy motywami roślin-
nymi, głównie rozetami. Większy ołtarzyk ma kształt 
miniaturowego retabulum z ramką 
na obraz Chrystusa ukazującego rany, 
fl ankowaną przez spiralne kolumien-
ki i otoczoną przez ażurowe zwo-
je ornamentu wstęgowego. Mniejszy 
ołtarzyk ma charakter neogotycki. 
Wykonany jest w formie kapliczki
z niszą z rzeźbionym krucyfi ksem, 
ustawionej na tle ażurowej ścian-
ki i zwieńczonej małymi wieżyczka-
mi. Porównanie z najstarszymi prze-
kazami ikonografi cznymi (rysunek 
kolorowany Adriana Głębockiego
z 1867 r. i fotografi e z przełomu XIX 
i XX w.) wykazuje ubytki dekora-
cji tych przedmiotów (m.in. brak
obecnie bukietu wieńczącego szka-
tułkę i zwieńczenia większego ołta-
rzyka w formie kolistego medalionu 
otoczonego glorią).

Skarby Jasnej Góry
S z k a t u łk a  i  d w a  o ł t a r z y k i  w y k o n a n eS z k a t u łk a  i  d w a  o ł t a r z y k i  w y k o n a n e

p r z e z  Ta d e u s z a  K ośc i u s z kęp r z e z  Ta d e u s z a  K ośc i u s z kę

(14.)

Wiarygodna tradycja klasztorna pozwala widzieć
w tych trzech pamiątkach własnoręczne dzieła Tade-
usza Kościuszki (1746-1817), który miał je rzekomo 
przesłać pod koniec życia na Jasną Górę ze Szwajca-
rii. Wiadomo, iż Kościuszko, inżynier wojskowy i wy-
bitny dowódca, był także wszechstronnie uzdolnio-
nym artystą, przede wszystkim rysownikiem, malował 
też akwarelą.

Przez całe życie – w chwilach wy-
tchnienia pomiędzy okresami in-
tensywnej służby wojskowej – upra-
wiał różne gatunki sztuki. Jego 
ulubioną rozrywką było wykony-
wanie na tokarce drobnych przed-
miotów, przeważnie puzderek, taba-
kierek, kubków itp., sporządzanych 
z twardych gatunków drewna, ko-
ści itp., które później chętnie rozda-
wał jako prezenty. W zbiorach pol-
skich z XIX w. odnotowano wiele tego 
rodzaju zabytków. Kościuszko wy-
konywał swoje prace m.in. w najtra-
giczniejszym okresie życia – po upad-
ku insurekcji, w latach 1794-1796,
w czasie uwięzienia w Petersburgu. 

Według tradycji, pamiątki jasno-
górskie, które należą do najokazalej 
dekorowanych wyrobów autorstwa 

więc tylko małe grupki, a i to bardzo rzadko. Na gra-
nicy zabierano im nie tylko wosk, płótno, konopie czy 
len, przeznaczone na ofi arę dla Matki Bożej, ale nawet 
chleb, masło czy jajka, które pielgrzymi mieli dla sie-
bie do jedzenia.

Pusto było na Jasnej Górze. Pusto i cicho. Poza-
mykali swoje stragany kramarze, rozproszyli się po 
wsiach, szukając zarobku. Wynieśli się nawet żebracy 
spod bram. Nie mieli od kogo oczekiwać jałmużny.

Toteż była to wielka chwila, kiedy latem 1916 r. na-
gle w tę ciszę, w której nawet jaskółki i kawki odzywa-
ły się rzadziej, od stóp wzgórza dobiegł śpiew... jak daw-
niej. Biali mnisi podnieśli głowy. Patrzyli na siebie, nie 
dowierzając. Nadsłuchiwali. Ale to była prawda… Śpiew 
nie milkł. Rozbrzmiewał coraz wyraźniej. Jak dawniej.

Podnieśli się ojcowie z klęczek. Wyszli na Wały. 
Naprawdę, stokiem wzgórza szła do góry pielgrzymka.

Ksiądz na początku, za nim orkiestra, powiewające 
chorągwie... I śpiew:

Tej jest dzielności Twoja Jasna Góra,
Że nieprzyjaciel tutaj nic nie wskóra,
Bo go odpędzasz serca rażąc srogą 
Bojaźni trwogą.

Gustaw z Millerem, świadkowie wyraźni 
Tej prawdy, gdy stąd uciekli w bojaźni, 
Tyś ich strwożyła, Najświętsza Maryja, 
Świadkiem Szwecyja.

Groziłaś, Panno, mieczem Millerowi, 
Na co z bojaźnią patrzy, jak sam mówi, 
Uciekać musiał w nocy z miejsca Twego 
Ulubionego!

cdn.
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S łów brakuje, żeby wyrazić żal 
i smutek, że nie ma wśród nas Cie-
bie, którego kochamy i któremu mo-
gliśmy zaufać. Siewco słowa Bożego 
i łowco ludzkich serc, który słowem 
i przykładem pokazywałeś drogę do 
Nieba. Nadszedł czas, żebyśmy po-
nownie wgłębili się w treść Twoich 
słów, które nam zostawiłeś i aby za-
owocowało ziarno rzucone przez 
Wielkiego Siewcę naszych czasów. 

Hanna i Jan P. – Częstochowa 

Najdroższy Ojcze, kocham Cię, 
bądź moim wzorem!

Niech Polska i cały świat konty-
nuują Twoje dzieło, żyjąc w pokoju 
z Chrystusem.

Módl się za nami! 
N.N.

Dziękuję Ci Ojcze Święty, że mogłem żyć w cza-
sach Twojego pontyfi katu. Byłeś wspaniałym człowie-
kiem, wielkim Polakiem. Dzięki Tobie – któryś przy-
czynił się do obalenia komunizmu – mogłem dorastać 
w wolnym kraju. Dziękuję, że byłeś, że mogłem słu-
chać Twoich homilii i przemówień. W moim sercu 
pozostaniesz na zawsze.

Michał P. – student UJ 

Umiłowany Ojcze Święty, dziękuję za ukazanie 
wzoru kapłańskiego życia w duchu Maryi. Proszę Cię, 
uproś dla mnie u Chrystusa, Najwyższego i Wieczne-
go Kapłana, łaskę wiernego kapłaństwa do końca ży-
cia, a moją najbliższą rodzinę otocz swoją opieką. 

ks. Jacek

Ojcu Świętemu, który kochał 
nas – młodzież jak nikt inny i które-
go my kochaliśmy.

My jesteśmy solą świata…
II kl. LO w Kłobucku 

N ie mówimy „żegnaj”, lecz „do 
zobaczenia”… w Niebie. Na zawsze 
pozostaniesz w naszej pamięci.

Wojciech G., Natalia Z. i Agnieszka K.

Kochany Ojcze Święty,
Dziękujemy Ci za radość życia, 

cierpienia oraz za naukę, która jest 
kluczem do naszych serc.

Sercem i myślami będziemy za-
wsze przy Tobie! 

Żyjemy nadzieją spotkania z Tobą…

Marta T., Bogusia K., Magdalena L.

Kochany Ojcze Święty!
Twoje cierpienie i śmierć spowodowały, że cud, 

o który modlił się cały świat, dokonał się w tej chwili. 
Ludzie na całym świecie, bez względu na jakim konty-
nencie żyją, bez względu na rasę, narodowość, a nawet 
wyznawaną religię zjednoczyli się w jednej modlitwie 
– modlitwie miłości!

Dziękujemy Ci Ojcze Święty, że byłeś z nami i dla 
nas!

N.N.

Święty Ojcze – posiałeś tak wiele ziaren dobroci, 
bezinteresownej miłości! Jedno z nich rośnie u mnie – 
będę o nie dbać i pielęgnować je, aby dało obfi ty plon.

Ogromnie wdzięczna K. z Gdańska

Jan Golonka OSPPE
i Jerzy Żmudziński

POWRÓCI£ DO DOMU OJCA
Z Księgi Kondolencyjnej… po śmierci Sługi Bożego papieża Jana Pawła IIZ Księgi Kondolencyjnej… po śmierci Sługi Bożego papieża Jana Pawła II

Jasna Góra, 4 – 8 kwietnia 2005 r.Jasna Góra, 4 – 8 kwietnia 2005 r.

Kościuszki, zostały sporządzone właśnie 
w czasie pobytu w petersburskim wię-
zieniu.

Zaakcentowanie tematyki pasyjnej
w obu ołtarzykach czyni tę sugestię 
prawdopodobną, a same przedmio-
ty są jednymi z najbardziej wzruszają-
cych darów wotywnych zachowanych
w Skarbcu Jasnogórskim.
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KANCLERZ ORDERU VIRTUTI MILITARI
W pierwszą rocznicę śmierci gen. Stanisława Nałęcz-Komornickiego
10 kwietnia 2010 r. u boku Prezydenta Rzeczypo-

spolitej, w katastrofi e polskiego samolotu Tu–154M 
w Smoleńsku zginął na służbie gen. bryg. Stanisław
Nałęcz-Komornicki – Kanclerz Orderu Virtuti Militari.

Pośmiertnie mianowany został na stopień gene-
rała dywizji i odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu 
Odrodzenia Polski na Wstędze z Gwiazdą.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Katedrze 
Polowej WP w Warszawie. Na życzenie prof. Toma-
sza Komornickiego, syna śp. Generała, homilię pod-
czas Mszy św. wygłosił Jasnogórski Kapelan Żołnierzy 
Niepodległości. Generał pochowany został z honora-
mi wojskowymi w rodzinnym grobowcu na warszaw-
skich Powązkach.

W imieniu Jasnogórskiego Korpusu Ofi cerskiego 
słowa pożegnania wypowiedział płk Michał Kamiń-
ski, VM. Czołem Panie Genarale! – zwrócił się do Nie-
go po żołniersku, z należną czcią.

Stanisław Komornicki ur. się w 1924 r. w Warsza-
wie w rodzinie szlacheckiej, pieczętującej się herbem 
Nałęcz, jako syn Franciszka i Jadwigi z Rakowiec-
kich. Uczył się w gimnazjum księcia Poniatowskiego.

Eustachy Rakoczy OSPPE 
Jasna Góra 

Gen. Stanisław Nałęcz-KomornickiGen. Stanisław Nałęcz-Komornicki
w Jasnogórskiej Bibliotecew Jasnogórskiej Bibliotece

Ojcze Święty!
Dziękuję Ci za Twoją mądrość, którą nam przeka-

zywałeś,
Dziękuję za wiarę, której nas uczyłeś,
Dziękuję za nadzieję, którą dawałeś,
Dziękuję za miłość, którą wlewałeś w nasze serca.

Maria S. z Rodzicami

Obiecuję Ci stać się innym człowiekiem. Posta-
ram się, aby od tego momentu bardziej niż przedtem 
liczył się dla mnie człowiek sam w sobie. Mam nadzie-
ję, że starczy mi sił. Uproś u Boga łaskę miłosierdzia 
dla mojej rodziny i rodziny mojej przyjaciółki Basi.

Magda 

N ie umarłeś, lecz żyjesz i żyć będziesz w nas.
W sercach naszych dzieci, wnuków, prawnuków… 
Opowiemy im o Tobie, kim byłeś, ile dla nas znaczy-
łeś, ile nam dałeś. To zostanie w nas i uczyni nas lep-
szymi, tak jak Ty tego dla nas chciałeś.

Miej nas w pamięci i opiece. Dziękujemy Ci za to, 
że byłeś. Miej nas w pamięci i opiece. Dziękujemy Ci 
za to, że byłeś. 

Rodzina M. i L. z najbliższymi

O jcze Święty, nie wiem, jak mam wyrazić swoje 
uczucia, brak mi słów. Choć mało Cię słuchałem, moc-
no pokochałem. Myślę, że Twoja krzyżowa droga, choć 
trochę nauczyła nas miłości do Boga i że świat w koń-
cu zrozumie to, co tak cierpliwie nam przekazywałeś 
przez wszystkie lata swojego pontyfi katu, a szczegól-
nie mocno poprzez swoje cierpienie w ostatnich mie-

siącach życia. Zawsze pozostaniesz w moim sercu jako 
nasz Polski Ojciec.

N.N. 

Dziękuję Ci Ojcze Święty Janie Pawle II za każde 
słowo, które głęboko zapadło w moje serce. Będziesz
w mojej pamięci na zawsze, gdyż Ty przez Maryję zbli-
żyłeś mnie do Boga.

Aniela

Kochany Ojcze Święty,
Trudno mi wyrazić moje uczucia. Na początku był 

żal i smutek, ale teraz wiem, że jest Ci dobrze. Jesteś
u Boga. Pragnę, abyś wiedział, że dzięki Tobie odkryłam 
nową drogę mojej wiary. Nie obiecuję, ale postaram się 
zmienić, postaram się być lepszym człowiekiem.

Dziękuję za wszystko, na zawsze pozostaniesz
w moim sercu…

Magdalena Rz.
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 W latach 1939-1940 był uczniem tajnych kompletów. 
Był również harcerzem Szarych Szeregów. Od 1940 r. 
działał w ZWZ, a następnie w AK. Brał udział w Po-
wstaniu Warszawskim. Walczył w 104. Kompanii Syn-
dykalistów, w Zgromadzeniu „Róg” w rejonie Starego 
Miasta, Powiśla i Czerniakowa.

Po nieudanej próbie przebicia się do Śródmieścia 
przepłynął Wisłę i kontuzjowany znalazł się w szpita-
lu na Pradze. Wcielony do WP, był dowódcą kompanii 
i batalionu. Walczył na Wale Pomorskim w Kołobrze-
gu, gdzie został ranny oraz nad Odrą i pod Berlinem.  

Po wojnie studiował historię na Uniwersytecie 
Warszawskim. Ukończył także Akademię Sztabu Ge-
neralnego. Pracował w Wojskowym Instytucie Histo-
rycznym. Jako żołnierz AK, bezpartyjny ofi cer, histo-
ryk i pisarz był dyskryminowany i represjonowany.
W 1975 r. za działalność publicystyczną i wydawniczą 
na temat AK został usunięty z wojskowej służby zawo-
dowej w stopniu płk. dypl. 

Autor licznych publikacji poświęconych tematy-
ce Powstania Warszawskiego i walkom ostatniej fazy 
II wojny światowej. Napisał m.in. wznawiany kilka-
krotnie jeden z pierwszych pamiętników dotyczą-
cych walk powstańczych w stolicy pt.: „Na barykadach 
Warszawy”. Pamiętnik oddany do druku w 1946 r. nie 
został jednak wówczas opublikowany. Po raz pierwszy 
udało się go wydać dopiero w 1956 r.

Stanisław Komornicki był m.in. członkiem Związ-
ku Pisarzy Polskich i Polskiego Towarzystwa Histo-
rycznego. Powołany w 1993 r. przez prezydenta Lecha 
Wałęsę na urząd kanclerza Orderu Wojennego Virtuti
Militari. W 2008 r. rozpoczął czwartą kadencję na tym 
stanowisku.

Generał z dumą mówił o swoich przodkach, któ-
rzy mieli gorące nabożeństwo do Jasnogórskiej Boga-
rodzicy. Przy tego rodzaju wspomnieniach pokazywał 
swoją rodową relikwię – obrączkę ślubną praprababki – 
uczestniczki Powstania Listopadowego 1830/31 – Anny  
Manugiewicz herbu Wiernik. Na tej obrączce umiesz-
czony był Wizerunek Jasnogórskiej Królowej Polski. 

Generał kilkakrotnie 
osobiście pielgrzymował 
na Jasną Górę. Byłem 
świadkiem jego nabo-
żeństwa do Bogarodzicy 
Królowej Polski. Darzył 
mnie żołnierską przy-
jaźnią. Ofi cjalnie jako 
Kanclerz Orderu VM 
dwukrotnie składał Bo-
garodzicy ryngraf z Or-
derem Cnoty Wojennej: 
w 1998 r., w 80. roczni-
cę Odzyskania Niepod-
ległości oraz w 2000 r., 
kiedy to przewodniczył 
delegacji, która składa-
ła Hetmance dziękczyn-
ny ryngraf za Cudowną 
Obronę Stolicy i Pań-
stwa w 1920 r.

Dziękczynny ryngraf, 1998 r.Dziękczynny ryngraf, 1998 r.

Dokument złożenia Orderu Virtuti Militari

W atmosferze 600. rocznicy zwycięstwa pod Grun-
waldem wieś Wróblew obchodziła jubileusz 600-lecia 
swego istnienia. Dziś administracyjnie Wróblew leży 
w gminie Skolin, w powiecie wieluńskim (archidiece-
zja częstochowska).

Sześć wieków temu rycerz Tomko herbu Nałęcz, 
uczestnik bitwy pod Grunwaldem za wierną służbę 
Ojczyźnie u boku monarchy dostał w nagrodę wieś 
Wróblew. Na tę okoliczność wójt gminy Skolin, Grze-
gorz Maras zorganizował w dn. 8-9 sierpnia 2009 r. 
uroczyste obchody jubileuszowe.

W 1998 r. do „Jasnogórskiej Księgi Pamiątkowej” 
wpisał słowa: 

Bogarodzico Dziewico – Hetmanko Oręża Polskiego!
W imieniu pierwszej krajowej Kapituły Orderu 

Wojennego Virtuti Militari w III Rzeczpospolitej, sta-
jemy przed Tobą z wyrazami żołnierskiego hołdu i sy-
nowskiej czci. 

Ty Bogarodzico, czuwasz nad historią nasze-
go Orderu, gdyż od najdawniejszych czasów składa-
no Tobie te Znaki męstwa Polaków. W najtrudniej-
szych latach niewoli zawieszone przy Twoim Obrazie 
uczyły o obowiązku walki o Niepodległość; z tej Ja-
snej Góry, z tego miejsca swego dowodzenia wiodłaś 
pokolenia naszych rodaków do walki o świętą spra-
wę – o wolność i suwerenność Najjaśniejszej Rzeczy-
pospolitej.

Dziękujemy Ci Maryjo, że w latach zniewolenia 
Prymas Tysiąclecia przyjął tu dla Ciebie ten Order 
z rąk ostatnich w Kraju Generałów Polski Niepodle-
głej. 

Jasnogórska Hetmanko!
Nam żyjącym daj siłę, abyśmy z honorem ten 

Znak do końca swoich dni nosili. A postawą życia 
i cnotą uczyli młodych Polaków miłości Ojczyzny.
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Jan Piotr Cykowski, w Zakonie Wincenty, urodził się
25 kwietnia 1921 r. w Złotym Potoku w powiecie czę-
stochowskim. Rodzicami jego byli Stanisław i Aniela 
z domu Kołodziej. Miał siedmioro rodzeństwa. Został 
ochrzczony w kościele parafi alnym w Złotym Potoku 
pw. św. Jana Chrzciciela 1 maja 1921 r.

W 1927 r. rozpoczął naukę w szkole podstawo-
wej w Złotym Potoku, gdzie ukończył trzy klasy. Na-
stępnie kontynuował naukę w szkole podstawowej 
w Janowie k. Częstochowy, którą ukończył w 1935 r.
W tym czasie – 22 maja 1933 r. – zmarł mu ojciec.

I Komunię Świętą przyjął w kościele w Janowie 
29 czerwca 1930 r., a sakrament bierzmowania otrzy-
mał w kościele parafi alnym w Złotym Potoku z rąk
bp. Teodora Kubiny.

W czerwcu 1935 r., po zdaniu egzaminów wstęp-
nych, został przyjęty do Prywatnego Gimnazjum
Męskiego Ojców Paulinów im. Augustyna Kordeckie-
go tzw. Juwenatu w Krakowie na Skałce. Naukę w Ju-
wenacie ukończył w czerwcu 1939 r. zdając maturę.

Główna uroczystość odbyła się w miejscowym ko-
ściele pw. św. Rocha. Mszy św. koncelebrowanej, którą 
sprawowali synowie parafi i Mokrsko, przewodniczył 
proboszcz parafi i ks. Zbigniew Bigaj.

Po Mszy św. zabrał głos Pan Generał. Jubilat nie 
bez wzruszenia z dumą mówił o swoich przodkach, 
którzy zasłużyli się Ojczyźnie. Autor wręczył Genera-
łowi jasnogórski ryngraf z dedykacją: 

Delegacja z jubileuszowym ryngrafem, 2000 r.

Spośród wielu książek, jakie stały się jego autor-
stwem szczególne miejsce posiada wydanie albumowe 
książki: „Kawalerowie Orderu Virtuti Militari w mogi-
łach katyńskich”. Albumy tego wydania były numero-
wane. Numer 1 albumu ofi arowany został Ojcu Świę-
temu Janowi Pawłowi II. Ja miałem zaszczyt otrzymać 
album z numerem 21.

Stanisław Komornicki zadedykował mi również 
książkę: „Na barykadach Warszawy”. W swoim sercu 
przechowuję słowa tej szczególnej dedykacji: Ojcu Eu-
stachemu Rakoczemu, Mojemu Orędownikowi u Jasno-
górskiej Hetmanki – z serdecznym uściskiem.

Medal upamiętniający rycerza spod Grunwaldu

Panu Generałowi / Stanisławowi Nałęcz – Komor-
nickiemu / z rodu / Rycerza Tomka z Komornik / który 
Rzeczpospolitej chwały przysporzywszy / z łask królew-
skich / sześć wieków temu / Wieś Wróblew otrzymał.

Na pamiątkę tej uroczystości Generał ofi aro-
wał gościom srebrny medal z herbem rycerza Tomka
(na awersie) i z Orderem Virtuti Militari (na rewer-
sie). Po uroczystościach kościelnych na murze świą-
tyni poświęcona została tablica upamiętniająca ten
jubileusz.

CURRICULUM VITAE
śp.o. Wincentego Jana Piotra Cykowskiego OSPPE

 (25.04.1921 – 08.12.2010)

Od najmłodszych lat bardzo często wspominałem 
o Zakonie…, a teraz to pragnienie się wzmogło toteż pra-
gnę gorąco poświęci się całkowicie służbie Bożej… Cześć 
i miłość dla Maryi, wszczepiona przez matkę, zachęcała 
mnie do pracy, mającej na celu rozszerzanie Jej chwały. 
Postanowiłem dążyć usilnie do tego, by kiedyś znaleźć się 
w szeregu białych sług Maryi – pisał w swoim życiorysie. 
To pragnienie spełniło się 9 sierpnia 1939 r., kiedy po 
dziesięciodniowych rekolekcjach rozpoczął kanoniczny
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W jego pracy duszpasterskiej 
bardzo przydała się biegła znajo-
mość języka niemieckiego. Słu-
żył pomocą w oprowadzaniu grup 
niemieckojęzycznych przybywają-
cych na Jasną Górę, a także w pracy 
duszpasterskiej, zastępując kapła-
nów w klasztorach paulińskich oraz 
parafi ach diecezjalnych w Niem-
czech oraz w Austrii. Te kontakty 
owocowały trwałymi znajomościa-
mi i przyjaźniami z księżmi, a także 
osobami świeckimi.

W lutym 1996 r. podczas po-
bytu w klasztorze w Mainburgu za-
słabł w czasie śniadania. Po bada-
niach w szpitalu okazało się, że ma 
bardzo chore serce, dlatego też za-
łożono mu rozrusznik w klini-
ce w Landshut. Mimo dolegliwo-
ści podejmował nadal – na miarę sił 
– obowiązki duszpasterskie: w kon-
fesjonale, oprowadzając grupy nie-
mieckojęzyczne po sanktuarium, 

celebrując Msze św., ze szczególną radością te śpie-
wane po łacinie ku czci Matki Bożej Jasnogórskiej 
(tzw. konwenckie), gdyż był uzdolniony muzycznie.

Ojciec Wincenty często wywieszał na tablicy ogło-
szeń w klasztorze różne artykuły z niemieckojęzycz-
nych czasopism; przetłumaczył z języka niemieckiego 
na polski wiele artykułów, a także kilka książek, m.in. 
dwie książki autorstwa Gereona Goldmana: „Takimi 
drogami prowadził mnie Chrystus” o kapłanie, który 
będąc żołnierzem Wermachtu, w tajemnicy posługiwał 
jako kapelan oraz „Pod prąd. Gałganiarz z Tokio”. Dzie-
lił się też swoimi przemyśleniami oraz korespondencją 
otrzymywaną od zagranicznych przyjaciół.

Odznaczał się wyjątkową delikatnością sumienia. 
Traktował wszystkie zasady życia zakonnego bardzo 
poważnie i odpowiedzialnie. Był przykładem ofi ar-
nej służby i miłości wobec współbraci. Do końca życia 
starał się czynnie, w miarę możliwości i sił, uczestni-
czyć w życiu modlitewnym i wspólnotowym klaszto-
ru. Zapewne pozostaną w pamięci jego długie chwile 
dziękczynienia po Mszy św. Dużo godzin spędzał też 
na osobistej modlitwie w kaplicy zakonnej.

Kiedy po zasłabnięciu 6 grudnia 2010 r. o. Wincen-
ty został odwieziony do szpitala, poprosił br. Szczepa-
na Horodyskiego o kartkę papieru, a ponieważ osłabł 
na tyle, że nie mógł sam pisać, zwrócił się do niego 
z prośbą, by zapisał jego ostatnie słowa: W ręce Twoje 
Panie z ufnością oddaję ducha mego.

Ojciec Wincenty Cykowski odszedł do Pana w uro-
czystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny 8 grudnia 2010 r. – w 89. roku życia, 76. roku
życia zakonnego, w 62. roku życia kapłańskiego.

Niech Pani Jasnogórska, Boża Rodzicielka, którą 
od swej młodości umiłował i której całe życie służył,
zaprowadzi go przed Oblicze Boga Ojca po nagrodę
życia wiecznego.

oprac. Jacek Łęski OSPPE
Sekretariat Kurii Generalnej Zakonu Paulinów 

nowicjat w Leśniowie, przyjmując 
z rąk Magistra Nowicjatu o. Stani-
sława Nowaka habit zakonny. 

1 września 1939 r. wybuchła
II wojna światowa. Czas nowicjatu
upłynął więc w warunkach wojen-
nych pod okupacją niemiecką. 
Pierwszą profesję zakonną o. Win-
centy złożył 16 sierpnia 1940 r. w ko-
ściele w Leśniowie. Kilka dni później 
przyjechał na Jasną Górę, do klery-
katu, by w warunkach konspiracyj-
nych uzupełnić studia licealne na Ja-
snej Górze, uwieńczone egzaminem 
i świadectwem dojrzałości przed 
Państwową Komisją Weryfi kacyj-
ną, już po wyzwoleniu Częstochowy
30 marca 1945 r. Studia fi lozofi czno-
-teologiczne rozpoczął w tajnym
Wyższym Seminarium Duchownym 
Paulinów na Jasnej Górze w czasie 
okupacji (1941-1945), a ukończył
je w Krakowie na Skałce w 1948 r. 
Śluby wieczyste złożył w Krakowie 
na Skałce 27 czerwca 1948 r. na ręce ówczesnego prze-
ora o. Leonarda Ligęzy. Święcenia kapłańskie otrzymał 
w kościele skałecznym z rąk bp. Stanisława Rospon-
da 1 sierpnia 1948 r. Mszę św. prymicyjną celebrował 
w rodzinnej parafi i w Złotym Potoku 8 sierpnia 1948 r.
Pierwsze miesiące po święceniach pracował w klasz-
torze i kościele skałecznym w Krakowie.

W lutym 1949 r. został przeniesiony do Leśniowa 
i mianowany zastępcą administratora klasztoru. Obo-
wiązki te wypełniał do kwietnia 1950 r., kiedy to został 
przeniesiony do klasztoru w Leśnej Podlaskiej, gdzie 
pełnił obowiązki wikariusza parafi i oraz spowiedni-
ka Sióstr Loretanek w Konstantynowie. We wrześniu 
1952 r. przeniesiono go do nowo odzyskanego klasz-
toru w Brdowie, gdzie do sierpnia 1957 r. pełnił obo-
wiązki wikariusza parafi i. Następnie został przeniesio-
ny na Jasną Górę i mianowany ekonomem konwentu, 
a potem podprzeorem klasztoru. W sierpniu 1960 r. zo-
stał przeniesiony z Jasnej Góry do klasztoru w Krako-
wie na Skałce, gdzie podjął obowiązki przeora klaszto-
ru. W kwietniu 1961 r. ponownie został przeniesiony 
do klasztoru w Brdowie i mianowany przeorem tamtej-
szej wspólnoty oraz proboszczem parafi i.

W sierpniu 1963 r., decyzją ówczesnego generała 
Zakonu Paulinów o. Jerzego Tomzińskiego, został zwol-
niony z urzędu przeora i proboszcza w Brdowie i prze-
niesiony na Jasną Górę. Po przybyciu do Częstocho-
wy o. Wincenty podejmował różne obowiązki – był 
cenionym spowiednikiem sióstr zakonnych (Urszula-
nek Szarych, Urszulanek Unii Rzymskiej i Honoratek), 
spowiadał w Domu Księży Emerytów, pomagał w para-
fi ach częstochowskich, był pomocnikiem administrato-
rów jasnogórskich, pełnił urząd podprzeora i radnego 
konwentu jasnogórskiego. Przez kilkadziesiąt lat podej-
mował obowiązki administratora i głównego księgowe-
go, a były to czasy trudne dla Kościoła, gdyż władze ko-
munistyczne bardzo rygorystycznie traktowały zakony 
i klasztory. 
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roku 2010roku 2010
listopad

1 listopada – poniedziałek. W uroczy-
stość Wszystkich Świętych na Jasnej Górze 
odprawione zostały Nieszpory połączone 
z procesją i wypominkami za zmarłych 
paulinów, ich rodziców i krewnych, kon-
fratrów Zakonu Paulinów oraz dobro-
dziejów sanktuarium i Zakonu, zwłaszcza 
tych, którzy spoczywają na Jasnej Górze. 
Nieszpory rozpoczęły się o godz. 16.15 
w Kaplicy Matki Bożej. Nabożeństwu 
przewodniczył o. Mieczysław Polak, pod-
przeor. Wypominki odczytał o. Dominik 
Byblewski, paulin.
O godz. 17.15 w Bazylice sprawowano
Eucharystię za duszę śp. bp. Tadeusza Pło-
skiego, biskupa polowego WP oraz w in-
tencji wszystkich ofi ar katastrofy smoleń-
skiej. Mszy św. przewodniczył o. Szymon 
Botul, paulin.
Tradycyjnie przez cały listopad otwarta 
była i udostępniona wiernym krypta pod 
Kaplicą Matki Bożej. 

3 listopada – środa. W czasie oktawy 
uroczystości Wszystkich Świętych (3-5 li-
stopada) konwent jasnogórski gromadził 
się o godz. 17.30 przed Cudownym Ob-
razem na Eucharystii w intencji swoich 
zmarłych współbraci, rodziców i krew-
nych oraz przyjaciół i dobrodziejów Jasnej 
Góry. Mszy św. przewodniczyli kolejno: 
podprzeor o. Mieczysław Polak, podprzeor
o. Sebastian Matecki i o. Paweł Michalik, 
paulin. 

 5 listopada – piątek. W Regionalnym 
Ośrodku Kultury w Częstochowie otwar-
to wystawę fotografi i „CHAMONIX” pau-
lina o. Mariana Waligóry. 

 6 listopada – sobota. W sanktuarium 
zgromadzili się uczestnicy 3. Pielgrzym-
ki Osób Jąkających się i Leczących z Jąka-
nia. Centralnym punktem była Msza św. 
w Kaplicy Matki Bożej, której o godz. 12.00 
przewodniczył i homilię wygłosił bp Jan 
Wątroba, sprawujący patronat nad piel-
grzymką. Słowa powitania skierował do 
zgromadzonych o. P. Polek, defi nitor ge-
neralny Zakonu. Na zakończenie Mszy św. 
pielgrzymi dokonali Aktu Zawierze-
nia Matce Bożej. W Sali O. A. Kordeckie-
go odbył się wykład neurologopedy mgr
E. Galewskiej: Jąkanie - natura i terapia 
oraz wystąpienia pacjentów Kliniki Le-
czenia Jąkania w Warszawie prowadzo-
nej przez Ewę i Tomasza Galewskich oraz 
bezpłatna konsultacja logopedyczna dla 

osób jąkających się. Do południa pielgrzy-
mi odprawili Drogę Krzyżową na Wałach. 

7 listopada – niedziela. W dn. 6-7 
listopada na Jasnej Górze odbyła się
27. Pielgrzymka Kolejarzy, w której uczest-
niczyło ok. 6 tys. osób, wśród nich delega-
cje kolejarzy z Białorusi, Węgier i ponad 
100 osób ze Słowacji. Pielgrzymka była 
dziękczynieniem za beatyfi kację kapelana 
Ludzi Pracy ks. Jerzego Popiełuszki oraz

30-lecie powstania NSZZ „Solidarność” 
i 25-lecie istnienia Krajowego Duszpaster-
stwa Kolejarzy. Niedzielnej Mszy św. spra-
wowanej o godz. 11.00 na Szczycie prze-
wodniczył i homilię wygłosił abp Tadeusz 
Gocłowski. Eucharystię koncelebrowa-
li m.in.: biskup pomocniczy diec. spiskiej 
ze Słowacji Štefan Sečka, krajowy duszpa-
sterz kolejarzy Eugeniusz Zarębiński oraz 
moderator Katolickiego Stowarzyszenia
Kolejarzy Polskich ks. Ryszard Marci-
niak. Obecni byli: minister infrastruktury 
C. Grabarczyk, podsekretarz stanu w mi-
nisterstwie infrastruktury J. Engelhardt, 
wieloletni minister transportu i gospo-
darki morskiej E. Waligórski, senatorowie 
i posłowie ze środowiska kolejarskiego, 
prezes Zarządu Związku Pracodawców 
Kolejowych z członkami Zarządu K. Ma-
miński, dyrekcja generalna Polskich Kolei 
Państwowych na czele z A. Wachem pre-
zesem Zarządu PKP S.A., prezesi spółek
kolejowych, przedstawiciele związków za-
wodowych NSZZ „Solidarność”, zarząd 
główny Katolickiego Stowarzyszenia Ko-
lejarzy Polskich z prezesem J. Dąbrow-
skim oraz przedstawiciele Straży Ochro-
ny Kolei z komendantem głównym gen.
J. Hałykiem. Podziękowanie wygłosił Józef 
Dąbrowski, prezes Katolickiego Stowa-
rzyszenia Kolejarzy Polskich. Zebranych 
powitał o. S. Matecki, podprzeor. W cza-
sie Mszy św. Ksiądz Arcybiskup poświęcił 
dwa nowe sztandary. W sobotnim progra-
mie pielgrzymki znalazły się: spotkanie 
z ministrem infrastruktury Cezarym Gra-
barczykiem w Sali Papieskiej, konferencja 
– Ks. Jerzy Popiełuszko w służbie Narodu 
i Kościoła (ks. dr J. Smoleń), Droga Krzy-
żowa na Wałach, Apel Jasnogórski, który 
poprowadził abp T. Gocłowski, Msza św.,
koncert Anny Rogowiec oraz nocne 
czuwanie przed Cudownym Obrazem.
W tym dniu odbyło się także spotkanie 
emerytów, rencistów, członków i sympa-
tyków NSZZ „Solidarność” w Kaplicy Ró-
żańcowej. 
W czasie Mszy św. sprawowanej w Kapli-
cy Matki Bożej przez ks. kan. gen. Stani-
sława Rospondka, kapelana kombatantów 

Częstochowy, został poświęcony sztan-
dar 2. Pułku Ułanów Grochowskich im. 
gen. J. Dwernickiego z wizerunkiem Mat-
ki Bożej Jasnogórskiej. Homilię wygło-
sił o. Eustachy Rakoczy, Jasnogórski Ka-
pelan Żołnierzy Niepodległości. Obecni 
byli przedstawiciele Stowarzyszenia Uła-
nów Grochowskich im. J. Dwernickiego 
z prezesem M. Wrońskim oraz komba-
tanci Wojska Polskiego na czele z płk. M. 
Kamińskim, żołnierzem Armii Krajowej 
i Armii Ludowego Wojska Polskiego.
Przed Cudownym Obrazem w dzięk-
czynnej Mszy św. za 80 lat swojej działal-
ności uczestniczył Chór Męski „Pochod-
nia” z Częstochowy.

10 listopada – środa. W dn. 8-10 listo-
pada odbyły się na Jasnej Górze Rekolek-
cje Księży Kapelanów Szpitali z udziałem 
ok. 200 kapłanów, którym towarzyszyli: 
bp Stefan Regmunt, przewodniczący Ze-
społu ds. Duszpasterstwa Służby Zdro-
wia przy Episkopacie Polski oraz ks. Józef 
Jachimczak, kończący swoją wieloletnią 
posługę krajowego duszpasterza Służby 
Zdrowia. Jego miejsce zajął ks. prof. Stani-
sław Warzeszak (UKSW). Nauki rekolek-
cyjne głosił bp Ignacy Dec.
O godz. 14.30 w Kaplicy Matki Bożej we 
Mszy św. uczestniczyli Polacy z Ukrainy 
(20 osób) i Białorusi (23 osoby) – uczest-
nicy Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Pa-
triotycznej w par. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Bełchatowie. Pielgrzy-
mom towarzyszył wikariusz bełchatow-
skiej parafi i – ks. Marek Mielczarek.

11 listopada – czwartek. W Narodo-
we Święto Niepodległości na Jasnej Gó-
rze trwała modlitwa w intencji Ojczyzny. 
O godz. 15.30 w Kaplicy Matki Bożej Eu-
charystii w intencji Ojczyzny przewodni-
czył i homilię wygłosił o. Longin Bekiel, 
paulin.

12 listopada – piątek. Na Jasną Górę 
przybyły relikwie św. Jana Marii Vianneya.
Relikwie zostały przeniesione w uroczy-
stej procesji z kościoła WSD Archidiec. 
Częstochowskiej. Procesji przewodniczył 
abp Stanisław Nowak, metropolita często-
chowski, który udzielił błogosławieństwa 
w czasie Apelu Jasnogórskiego. Obecny 
był również ks. Andrzej Przybylski, rektor 
seminarium.
25. Jasnogórska Noc Czuwania w intencji 
polskich emigrantów i ich duszpasterzy – 
organizowana przez księży Towarzystwa 
Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej 
wraz z siostrami Misjonarkami Chrystusa 
Króla dla Polonii Zagranicznej – zgroma-
dziła w sanktuarium ok. 2 tys. osób, wśród 
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których znalazła się ok. 500-osobowa gru-
pa emigrantów z Niemiec, Anglii, Włoch, 
Węgier, Białorusi i Ukrainy. Spotkanie roz-
poczęło się o godz. 18.00 w Sali O. A. Kor-
deckiego. Wystąpił zespół Księży Chrystu-
sowców „Gaudeamus II” oraz zespół Sióstr 
Misjonarek. Tuż po godz. 20.00 w Kapli-
cy Matki Bożej zgromadzanych pielgrzy-
mów powitał ks. K. Grzelak, wikariusz ge-
neralny Towarzystwa Chrystusowego. Na 
program czuwania złożyły się m.in.: róża-
niec, Apel Jasnogórski pod przewodnic-
twem ks. W. Wójcika, dyr. Instytutu Dusz-
pasterstwa Emigracyjnego i moderatora 
Ruchu Apostolatu Emigracyjnego, modli-
twa za emigrantów i ich duszpasterzy oraz 
o nowe powołania i Msza św., której prze-
wodniczył ks. Krzysztof Grzelak; homilię 
wygłosił ks. Andrzej Zuziak, prowincjał 
chrystusowców w Wielkiej Brytanii, Irlan-
dii Północnej, RPA oraz Islandii. 

13 listopada – sobota. W dn. 8-13 li-
stopada na Jasnej Górze odbyły się reko-
lekcje ojców i braci paulinów, które pro-
wadził bp Wacław Depo. Każdego dnia 
rekolektanci wysłuchali trzech konferen-
cji, uczestniczyli we wspólnej modlitwie 
brewiarzowej i Mszy św. sprawowanej 
o godz. 17.30 w Kaplicy Matki Bożej. 
W sanktuarium zgromadziło się 650 
uczestników 5. Ogólnopolskiej Pielgrzym-
ki Osób Bezdomnych zorganizowanej 
przez Caritas Polska wraz z Caritas Ar-
chidiec. Częstochowskiej. Na pielgrzymkę 
przybyli także: ks. M. Subocz, dyr. Caritas 
Polska; ks. Z. Sobolewski, sekretarz Cari-
tas Polska oraz inni przedstawiciele diece-
zjalnych Caritas. Pielgrzymi uczestniczyli 
w spotkaniu w Kaplicy św. Józefa, a o godz. 
11.00 w Drodze Krzyżowej na Wałach. 
Punktem centralnym była Msza św. 
w Kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 
12.00, której przewodniczył i homilię wy-
głosił bp Jan Wątroba. Zgromadzonych 
powitali: o. S. Matecki, podprzeor oraz
ks. S. Iłczyk. Po Mszy św. w Domu Piel-
grzyma organizatorzy przygotowali posi-
łek dla pielgrzymów.

14 listopada – niedziela. W dn. 12-14 
listopada na Jasnej Górze odbyła się Euro-
pejska Pielgrzymka Rycerzy Jasnogórskiej 
Bogarodzicy z udziałem ok. 40 osób. 14 li-
stopada w Sali Rycerskiej w czasie uroczy-

stej inwestytury do grona rycerzy dołączy-
li: o. dr H. Ćmiel, paulin, dr hab. M. Ryba 
(KUL), D. Przewdzing, burmistrz miasta 
Zdzieszowice, A. Rakoczy, rzemieślnik. 
Obrzędowi pasowania na rycerzy prze-
wodniczył o. Jan Nalaskowski, dziekan Ry-
cerstwa. Wręczono też Gwiazdy Koman-
dorii i Dyplomy. Gościem specjalnym był 
o. I. Matuszewski, generał Zakonu Pauli-
nów. Grał Jasnogórski Oktet Dęty pod dyr. 
M. Piątka. Wcześniej, o godz. 9.30 w Ka-
plicy Matki Bożej, pielgrzymi zgromadzi-
li się na Mszy św., której przewodniczył
o. Jan Nalaskowski, założyciel i dziekan Ry-
cerstwa. W czasie Eucharystii ponowiono 
Akt Zawierzenia Rycerstwa Jasnogórskiej 
Bogurodzicy, poświęcone zostały także 
rycerskie insygnia. Ponadto w programie 
pielgrzymki znalazły się m.in.: konferen-
cje (franciszkanin o. dr Ignacy Kosmana, 
i ks. Regens Mon. Dr. Markus Hofmann), 
Msza św. w intencji zmarłych członków 
Rycerstwa oraz Walne Zgromadzenie Ry-
cerzy połączone z relacjami z wydarzeń 
i działalności minionego roku.

16 listopada – wtorek. Na Jasnej Górze
modlił się abp Louis Sako z Iraku.
O godz. 7.45 Ksiądz Arcybiskup wraz z to-
warzyszącymi mu dwoma kapłanami od-
prawił Mszę św. przed Cudownym Obra-
zem. Dostojnego Gościa z Iraku powitał
o. S. Matecki, podprzeor.
W dn. 15-16 listopada na Jasnej Górze 
zgromadzili się przedstawiciele Unii Apo-
stolskiej Kapłanów. W pierwszym dniu,  
Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przewod-
niczył bp Paweł Socha, członek Komisji
ds. Duchowieństwa Episkopatu Polski. 
Apel Jasnogórski poprowadził ks. Tomasz
Rusiecki, dyr. krajowy Unii Apostolskiej 
Kapłanów w Polsce. Nazajutrz Mszy św. 
przewodniczył bp Gerard Bernacki.
Ukazał się 28. tom Wydawnictwa Zakonu 
Paulinów „Studia Claromontana” (Studia 
Jasnogórskie) redagowany przez o. prof. 
Janusza Zbudniewka, paulina. 

16 listopada – wtorek. W uroczystość 
Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy 
na Jasną Górę przybył bp Kazimierz Wie-
likosielec z Białorusi. O godz. 7.00 Ksiądz 
Biskup odprawił Mszę św. przed Cudow-
nym Obrazem, w czasie której wygłosił 
homilię. 

17 listopada – środa. Już po raz dru-
gi przybyła Pielgrzymka Diec. Bydgoskiej, 
która pielgrzymując na Jasną Górę przez
9 kolejnych lat, pragnie odprawiając tę 
swoistą nowennę przygotować się do Pere-
grynacji Kopii Cudownego Obrazu Matki 
Bożej Jasnogórskiej (2017 r.). Inicjatorem 
pielgrzymki jest ks. Mirosław Pstrągow-
ski, prob. par. pw. św. Łukasza Ewangeli-
sty w Bydgoszczy. Na całonocne czuwanie 
przyjechało ok. 600 osób ze wszystkich de-
kanatów diec. bydgoskiej. Mszy św. w Ka-
plicy Matki Bożej o godz. 19.30 przewod-
niczył ks. Sylwester Warzyński, dyr. Wydz. 
Duszpasterskiego Kurii Bydgoskiej. Ze-
branych powitał o. M. Polak, podprzeor. 

19 listopada – piątek. W dn. 19-20
listopada w sanktuarium odbyło się 

8. Sympozjum Duszpasterzy Katolickich 
Ośrodków i Wspólnot pomagających Lu-
dziom Uzależnionym. Uczestnicy spo-
tkania zajęli się tematem: Uzależnienie od 
hazardu, gier komputerowych i Internetu. 
O godz. 20.00 Mszy św. przed Cudow-
nym Obrazem przewodniczył bp Anto-
ni Długosz, delegat Episkopatu ds. dusz-
pasterstwa młodzieży nieprzystosowanej 
społecznie, który poprowadził także Apel 
Jasnogórski. Organizatorem sympozjum 
był Ośrodek Rehabilitacyjno-Readapta-
cyjny dla Osób Uzależnionych „Betania” 
w Mstowie k. Częstochowy. 

20 listopada – sobota. 20. Czuwanie 
Współpracowników Apostolskich Sióstr 
Pallotynek zgromadziło na Jasnej Górze 
ok. 1,2 tys. osób. Gościem spotkania była 
Ewa Błasik, wdowa po gen. Andrzeju Bła-
siku, który zginął 10 kwietnia pod Smoleń-
skiem. Jako wotum dla Jasnej Góry prze-
kazała czapkę generała pilota oraz srebrny 
medal, który jej mąż otrzymał od lotników 
z Wielkiej Brytanii. Uroczystość przeka-
zania odbyła się podczas Apelu Jasnogór-
skiego na ręce o. I. Matuszewskiego, ge-
nerała Zakonu Paulinów. Pierwsza część 
spotkania przebiegała w Sali Papieskiej.
O godz. 17.00 wystąpił chór chłopięcy z Li-
manowej. O godz. 18.00 pielgrzymi wysłu-
chali świadectw Ewy Błasik oraz Barbary 
i Krzysztofa Wiatrzyków. Wysłuchano też 
konferencji: Uzależnienia wrogiem szczę-
ścia, jedności i miłości oraz Miłość nie zna 
klęski – zawsze zwycięża (ks. Z. Kępa).
O godz. 24.00 Mszy św. przed Cudownym 
Obrazem przewodniczył i homilię wy-
głosił bp Bogdan Wojtuś. W czasie jasno-
górskiego spotkania, które zorganizowała
s. Consolata Majewska, pallotynka, zbiera-
no ofi ary dla powodzian.
Konserwatorzy z Pracowni Konserwacji 
Instrumentów Muzycznych Muzeum Na-
rodowego w Poznaniu przywieźli na Ja-
sną Górę kolejną grupę odnowionych hi-
storycznych instrumentów muzycznych, 
wśród nich: skrzypce, oboje i klarnety. 
W sanktuarium kręcone były ujęcia do fi l-
mu dokumentalnego „Tajemnice Jasnej 
Góry” realizowanego przez Grupę Produ-
cencką YO! z Katowic na zlecenie Agencji 
Filmowej TVP oraz programu 2 TVP. 

21 listopada – niedziela. W 20. Piel-
grzymce Górników na Jasną Górę przy-
było ok. 3 tys. osób, wśród nich przedsta-
wiciele Komisji Krajowej „Solidarności”, 
Sekretariat Górnictwa i Energetyki wraz 
z przewodniczącym K. Grajcarkiem, prze-
wodniczący struktur regionalnych związ-
ków branżowych „Solidarność”, prezesi 
i dyrektorzy spółek zakładów górniczych 
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oraz przedstawiciele innych związków. 
Tradycyjnie górnicy zebrali się przy ko-
ściele pw. św. Barbary, gdzie powitał ich 
przeor o. Ryszard Bortkiewicz, paulin. Na-
stępnie wraz z pocztami sztandarowymi 
przemaszerowali na Jasną Górę. Przy po-
mniku Prymasa Tysiąclecia złożyli wią-
zanki kwiatów. Następnie odprawili Dro-
gę Krzyżową na Wałach. Centralnym 
punktem pielgrzymki była Msza św. od-
prawiona o godz. 12.00 w Kaplicy Matki 
Bożej. Eucharystii przewodniczył i homi-
lię wygłosił bp Kazimierz Ryczan, a kon-
celebrował m.in. ks. prał. B. Czarnecki, 
kapelan SGiE. Zgromadzonych powitał
o. Jan Zinówko, paulin, który przed wstą-
pieniem do Zakonu Paulinów pracował 
jako górnik. Po Mszy św. dokonano Aktu 
Zawierzenia Matce Bożej przed Cudow-
nym Obrazem. Pielgrzymom towarzyszy-
ła Górnicza Orkiestra Dęta KWB „Turów” 
z Bogatyni pod dyr. J. Bzowskiego.
Z racji święta patronki muzyki kościelnej 
– św. Cecylii – chóry jasnogórskie wystą-
piły ze specjalnym koncertem w jasnogór-
skiej Bazylice. Wystąpiły: Chór Mieszany 
im. Królowej Polski pod dyr. M. Lauzera, 
Chór Żeński „Kółeczko” i Chór Dziewczę-
cy „Filiae Mariae” pod dyr. M. Jeziorow-
skiej oraz Chór Chłopięcy „Pueri Claro-
montani” i Zespół Wokalny „Camerata” 
pod dyr. J. Jasiury. Koncert poprzedziła 
wspólna Eucharystia w intencji muzyków 
kościelnych, której o godz. 17.00 przewod-
niczył o. Nikodem Kilnar, krajowy dusz-
pasterz muzyków kościelnych w koncele-
brze dyr. chórów jasnogórskich o. W. Deca, 
o. P. Morki (homilia) oraz o. S. Mateckie-
go, podprzeora.

Na Jasną Górę przybyła młodzież ze 
Szkoły Polskiej im. Jana Pawła II w Le-
mont i Romeoville oraz z Polskiej Szkoły
im. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Chi-
cago. Młodzieży towarzyszyły m.in.:
K. Rozwadowski, prezes Polskiej Szko-
ły im. Jana Pawła II oraz J. Zabłocka, dyr.
Polskiej Szkoły im. św. Maksymiliana
Marii Kolbe. Pielgrzymi uczestniczyli we 
Mszy św. odprawionej o godz. 14.00 przed 
Cudownym Obrazem pod przewodnic-
twem i z homilią o. Tomasza Tlałki. Po Starej
Bibliotece i Skarbcu grupę oprowadził
o. S. Tomoń, rzecznik prasowy Jasnej 
Góry.

22 listopada – poniedziałek. Od rana 
do godz. 15.00 w Kaplicy Matki Bożej 
trwała adoracja przy relikwiach Krzyża 
Świętego i krzyżu, który będzie peregry-
nował po parafi ach archidiec. częstochow-
skiej. Po Koronce do Miłosierdzia Boże-
go krzyż wyruszył na szlak peregrynacji. 

Krzyż został przyniesiony na Jasną Górę 
21 listopada z Archikatedry Częstochow-
skiej, gdzie został poświęcony. W procesji 
uczestniczyli m.in.: częstochowscy księża, 
alumni Częstochowskiego WSD oraz oj-
cowie i bracia paulini na czele z genera-
łem Zakonu o. I. Matuszewskim.

Podczas wieczornej Liturgii w Kaplicy 
Matki Bożej do Jasnogórskiego Chóru 
Chłopięcego „Pueri Claromontani” przy-
jęto 37 chłopców. Na znak przynależności 
do chóru chłopcy otrzymali komeżki. Li-
turgii przewodniczył o. Nikodem Kilnar, 
krajowy duszpasterz muzyków kościel-
nych. Homilię wygłosił o. Paweł Morka, 
paulin. Specjalne dyplomy i podziękowa-
nia otrzymali chłopcy, którzy już zakoń-
czyli śpiewanie w Jasnogórskim Chórze.
W dn. 22-25 listopada na Jasnej Górze od-
były się doroczne rekolekcje Episkopa-
tu Polski z udziałem ok. 90 biskupów na 
czele z Prymasem Polski abp. Józefem Ko-
walczykiem. Obecny był także nuncjusz 
apostolski w Polsce abp Celestino Mi-
gliore. Nauki rekolekcyjne głosił bp Ka-
zimierz Ryczan. W sumie biskupi wy-
słuchali ośmiu nauk nawiązujących, jak 
powiedział Rekolekcjonista do postaci bi-
blijnych, których postawa wciąż może być 
wzorem do naśladowania. W programie 
znalazły się także: wspólnotowa Euchary-
stia, modlitwa brewiarzowa, Apel Jasno-
górski, Droga Krzyżowa i sakrament po-
kuty, a także projekcja fabularyzowanego 
fi lmu dokumentalnego o najstarszym pol-
skim biskupie Albinie Małysiaku: „Z wia-
rą na głęboką wodę” zrealizowanego przez 
TVP Kraków z okazji 40-lecia jego sakry 
biskupiej (reżyser – Ł. Lech). Rekolekcje 
zakończyła Msza św. w intencji zmarłych 
członków Konferencji Episkopatu Polski, 
której przewodniczył stojący na jej czele  
abp Józef Michalik.
Rekolekcjom biskupów towarzyszyły dni 
skupienia dla ich kierowców. Nauki gło-
sił o. Mariusz Małkiński, paulin. W śro-
dę o godz. 11.00 w Kaplicy Matki Bożej
Mszy św. w intencji rekolektantów prze-
wodniczył i homilię wygłosił bp Romuald 
Kamiński. 
Z wizytą na Jasną Górę przybyła córka 
następcy tronu Tajlandii księżniczka Si-
rivannavari Nariratana. Towarzyszyli jej 
ambasador z małżonką oraz  kilka osób 
z Ambasady. 

23 listopada – wtorek. Na Jasną Górę 
zostały przekazane 3 monety w strzaska-
nych, ukruszonych plastikowych etui, od-
nalezione na miejscu tragicznej katastrofy 
pod Smoleńskiem. Monety przekazał na 

ręce generała Zakonu Paulinów o. I. Ma-
tuszewskiego Prezes Narodowego Banku 
Polskiego – Marek Belka.

25 listopada – czwartek. We Mszy św. 
odprawionej o godz. 14.30 przed Cudow-
nym Obrazem uczestniczył Piotr Duda, 
nowy przewodniczący NSZZ „Solidar-
ność”. Eucharystii przewodniczył o. Se-
bastian Matecki, podprzeor. Podczas wi-
zyty w sanktuarium Przewodniczącemu 
„Solidarności” towarzyszył Zarząd Związ-
ku Regionu Częstochowskiego na czele 
z przewodniczącym M. Kowalikiem.
Przybyła Pielgrzymka Kadr Finansowo-
Księgowych Przedsiębiorstw Energetycz-
nych, organizowana przez fi rmę JUSTAN 
Audytor. O godz. 11.00 pielgrzymi zgro-
madzili się w Kaplicy Matki Bożej na Eu-
charystii, której przewodniczył o. Jan Go-
lonka, paulin.

26 listopada – piątek. O godz. 19.00 
w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze odbył się 
koncert przy świecach – „Perły muzyki ja-
snogórskiej”. Wystąpiła Orkiestra Symfo-
niczna Filharmonii Częstochowskiej pod 
dyr. J. Salwarowskiego. Na repertuar wie-
czoru złożyły się: Uwertura do opery „Ifi -
genia w Aulidzie” C. W. Glucka, Symfonia 
koncertująca Es-dur KV 364 W. A. Mozar-
ta, Symfonia fi s-moll nr 45 „Pożegnalna”
J. Haydna oraz tytułowa „perła muzyki
jasnogórskiej”, czyli I Simfonija v G dur
o.  A. Ivančića, paulina. Koncertu wysłucha-
li m.in.: o. N. Kilnar, krajowy duszpasterz 
muzyków kościelnych, B. Młynarczyk, 
dyr. Filharmonii Częstochowskiej oraz
M. Jaworska z Teatru Poznańskiego. 
Przybyła 4. Pielgrzymka Bractwa Kurko-
wego z Krakowa, zorganizowana przez 
Króla Bractwa Krzysztofa Wójcika. Piel-
grzymi uczestniczyli w Apelu Jasnogór-
skim, który poprowadził o. Eustachy Ra-
koczy, jasnogórski kapelan Żołnierzy 
Niepodległości. Podczas Apelu nastąpił 
Akt Oddania Bractwa Kurkowego Mat-
ce Bożej. W sobotę o godz. 6.00 Bractwo 
zgromadziło się w Kaplicy Matki Bożej na 
Eucharystii, której przewodniczył i homi-
lię wygłosił ks. inf. Jerzy Bryła, kapelan 
Braci Kurkowych.

27 listopada – sobota. W 7. Ogólno-
polskiej Pielgrzymce Rolników Ekolo-
gicznych przybyło kilkaset osób. Central-
nym punktem jasnogórskiego spotkania 
była Msza św. odprawiona w południe 
w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnic-
twem i z homilią o. Mariana Lubelskie-
go, paulina. Eucharystię koncelebrował 
ks. Zbigniew Gański, diecezjalny dusz-
pasterz rolników w Toruniu. Po Mszy św. 
w Sali Papieskiej pobłogosławione zostały 
przywiezione przez rolników chleby wy-
pieczone wg tradycyjnych, ekologicznych
recepturach. Pielgrzymi łamali się chle-
bem, dzielili świadectwami i opowiadali 
o produkcji ekologicznej.
W Sali O. A. Kordeckiego odbył się Ad-
wentowy Dzień Skupienia Ruchu Rodzin 
Nazaretańskich. Pielgrzymi wysłucha-
li konferencji, świadectw i uczestniczy-
li w Adoracji Najświętszego Sakramentu. 
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O godz.14.00 Mszy św. w Kaplicy Matki 
Bożej przewodniczył bp Andrzej Siemie-
niewski. 

28 listopada – niedziela. Na Jasnej 
Górze rozpoczęły się sześciodniowe reko-
lekcje dla osób odpowiedzialnych za ko-
ścielne dzieła charytatywne w Europie, 
zorganizowane przez Papieską Radę „Cor 
Unum”, koordynującą działalność chary-
tatywną Kościoła. Rekolekcje prowadziła 
siostra zakonna m. Th eresa Brenninkme-
ijer, przełożona z opactwa „Serce Maryi” 
w Gjerrild należącego do zakonu cysterek 
w Danii – Hart van Maria Abdij, Gjerrild, 

Denemarken. W spotkaniu wzięło udział 
ok. 300 osób z 26 krajów Europy, w tym 
trzech kardynałów: kard. Robert Sarah, 
nowy przewodniczący Papieskiej Rady 
„Cor Unum”; kard. Paul Josef Cordes, do-
tychczasowy przewodniczący Rady; kard. 
Vinko Puljić, arcybiskup Sarajewa w Bo-
śni i Hercegowinie, ok. 50 biskupów i 100 
księży. Konferencje odbywały się w Sali 
Rycerskiej. Mszy św. na rozpoczęcie re-
kolekcji (29 listopada) przewodniczył 
i homilię wygłosił abp Józef Michalik, 
przewodniczący Konferencji Episkopa-
tu Polski. W imieniu gospodarzy zebra-
nych powitał generał Zakonu Paulinów
o. I. Matuszewski.

grudzień
4 grudnia – sobota. Na Jasnej Górze

zgromadziło się ok. 300 członków i współ-
pracowników Papieskiej Unii Misyjnej. 
Na program spotkania złożyły się: sesja 
misjologiczna oraz czuwanie modlitew-
ne pod hasłem: Komunia w jedności serc 
i ducha. Mszy św. odprawionej w Kapli-
cy Matki Bożej o godz. 12.00 przewodni-
czył i homilię wygłosił ks. Tomasz Atłas, 
dyr. krajowy Papieskich Dzieł Misyj-
nych w Polsce, organizator spotkania.
W pierwszej części, odbywającej się 
w Sali O. A. Kordeckiego, wysłuchano 
konferencji: Aktualność wyzwań encykli-
ki Redemptoris missio w życiu powołanych
(ks. dr G. Wit, dyr. diecezjalnego PDM ar-
chidiecezji katowickiej), Wszystkie Kościo-
ły dla nawrócenia całego świata (ks. mgr 
lic. P. Boraca, sekretarz krajowy PUM) 
oraz Komunia kluczem misji Kościoła – za-
kony i zgromadzenia żeńskie w posłudze 
misyjnej (s. dr A. Siudak FMM). W drugiej 
części konferencję: Papieskie Dzieła Misyj-
ne w orędziach misyjnych Benedykta XVI 
– aktualność wyzwań współpracy misyjnej 
wygłosił ks. mgr lic. B. Błoński, dyr. diece-
zjalny PDM diecezji siedleckiej. Wieczo-
rem pielgrzymi udali się do Kaplicy Matki 

Bożej, gdzie pozostali na nocnym czuwa-
niu obejmującym m.in.: Apel Jasnogórski,
montaż słowno-muzyczny „Jan Paweł II
i misje” w wykonaniu kleryków WSD 
z Radomia, świadectwa misjonarzy i mi-
sjonarek, różaniec oraz Mszę św. o półno-
cy. Jasnogórską modlitwę zakończył Akt 
Zawierzenia Matce Bożej. 

5 grudnia – niedziela. Przed Cudow-
nym Obrazem Matki Bożej zgromadzi-
li się uczestnicy dorocznej pielgrzymki 
Romów. Mszy św. przewodniczył i homi-
lię wygłosił ks. Stanisław Opocki, krajowy 
duszpasterz Romów. Zgromadzonych po-
witał o. S. Baranowski, paulin. Po Mszy św. 
odbyło się spotkanie w Sali Papieskiej. 

7 grudnia – wtorek. W dn. 6-7 grud-
nia na Jasnej Górze miała miejsce 22. Piel-
grzymka Pszczelarzy, w której uczestni-
czyło kilkaset osób, wśród nich: T. Sabat, 
prezydent Polskiego Związku Pszczelar-
skiego; M. Borowik, dyr. Zespołu Szkół 
Rolniczych Centrum Kształcenia Prak-
tycznego i Technikum Pszczelarskiego 
w Pszczelej Woli; K. Zaskórski, prezes Re-
gionalnego Związku Pszczelarzy w Czę-
stochowie wraz z Zarządem oraz ks. prał.
E. Marciniak, krajowy kapelan pszczelarzy. 
Pierwszego dnia pielgrzymi uczestniczyli 
w wykładach, spotkaniach tematycznych 
oraz Mszy św. przed Cudownym Obra-
zem. Centralnym punktem spotkania była 
Eucharystia sprawowana we wspomnie-
nie św. Ambrożego, patrona pszczelarzy
(7 grudnia). Mszy św. w Bazylice prze-
wodniczył i homilię wygłosił bp Jan Wą-
troba. Ksiądz Biskup poświęcił także nowe 
sztandary. Pszczelarze wysłuchali też kon-
ferencji w Sali O. A. Kordeckiego. 
W Sali Papieskiej odbyło się spotkanie mi-
kołajkowe dla wychowanków Domu Ma-
łego Dziecka prowadzonego przez Siostry 
Służebniczki w Częstochowie oraz Spe-
cjalnego Ośrodka Wychowawczego Sióstr 
Św. Józefa w Częstochowie, zorganizowa-
ne już tradycyjnie przez uczniów Gimna-
zjum i Liceum Katolickiego im. Matki Bo-
żej Jasnogórskiej w Częstochowie. 

8 grudnia – środa. W uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Ma-
ryi Panny złożono hołd z białych kwiatów 
Niepokalanej, której fi gura znajduje się 
na jasnogórskim placu. Uroczystość roz-
poczęły Nieszpory w Kaplicy Matki Bożej 
z okolicznościowym kazaniem abp. Sta-
nisława Nowaka. Na wstępie przeor Ja-
snej Góry przypomniał rzymską trady-
cję omaggio fl oreale (wł. hołd z kwiatów). 
Po nabożeństwie udano się w procesji 
światła na plac przed Szczytem, gdzie stoi
fi gura Maryi. Tu, pod przewodnictwem 
abp. Stanisława Nowaka wypowiedzia-
no Akt Zawierzenia Matce Bożej. Czę-
stochowscy strażacy przygotowali wóz 
z podnośnikiem, dzięki któremu Ksiądz 
Arcybiskup mógł złożyć wiązankę bia-
łych kwiatów u stóp Niepokalanej i ucało-
wać fi gurę. Następnie wszyscy uczestnicy 
nabożeństwa złożyli przyniesione kwia-
ty. Oprawę muzyczną zapewniły: Jasno-
górski Kwartet Wokalny „Cantus” i Jasno-

górska Orkiestra Dęta pod dyr. M. Piątka. 
Komentatorem i prowadzącym śpiew był
o. K. Szustak. 

10 grudnia – piątek. W dn. 10-11 
grudnia na Jasnej Górze odbyło się 21. Fo-
rum Szkół Katolickich pod hasłem: W tro-
sce o prawdziwe wychowanie, w którym 
uczestniczyło ok. 500 dyrektorów i nauczy-
cieli z całej Polski. Forum zainaugurowała 
poranna Msza św. w Kaplicy Matki Bożej, 
której przewodniczył i homilię wygło-
sił bp Stanisław Napierała, asystent Rady 
Szkół Katolickich. Obrady Forum odby-
ły się w Sali O. A. Kordeckiego. Uczestni-
cy spotkania rozważali słowa Sługi Bożego 
papieża Jana Pawła II: Wychowywać zna-
czy służyć w odkrywaniu życiowego powoła-
nia i dokonywaniu jego wyboru w wolności. 
Wysłuchano wykładów: Wychowanie do 
wolności (prof. dr hab. M. Handle), Kate-
cheza centrum edukacji w szkole katolickiej 
(bp M. Mendyk, przewodniczący Komisji 
Wychowania Konferencji Episkopatu Pol-
ski), Wychowanie do odbioru mediów. Czy 
telewizja musi kłamać? (o. A. Majewski, je-
zuita), Współczesna szkoła jako środowi-
sko wychowawcze. Program jawny i ukryty 
(prof. dr hab. K. Olbrycht), Czego nie wolno 
pominąć w edukacji kulturowej? (prof. Woj-
ciech Kudyba, UKSW), Chcę i potrafi ę do-
brze kształcić i wychowywać (mgr M. Panz, 
doradca metodyczny) oraz Nauczyciel
na miarę oczekiwań? Pedagog wobec sta-
wianych pod jego adresem postulatów
(ks. dr M. Studenski, dyr. Wydziału Wycho-
wania w Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej). 
W programie znalazły się także: Koncert 
patriotyczny ku czci Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego 
i Wszystkich, którzy zginęli w katastrofi e 
Smoleńskiej w wykonaniu Chóru LO im. 
Jana Pawła II w Rzeszowie, premiera fi lmu 
o szkolnictwie katolickim z udziałem reży-
sera Wandy Różyckiej-Zborowskiej oraz 
uroczyste przyznanie tytułu „Przyjaciela 
Szkół Katolickich” Mirosławowi Handke, 
ministrowi edukacji narodowej w latach 
1997-2000. W sobotę porannej Mszy św. 
w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył 
ks. dr Adam Kostrzewa, przewodniczący 
Rady Szkół Katolickich. W czasie Euchary-
stii nastąpił Akt Zawierzenia szkolnictwa 
katolickiego w Polsce Matce Bożej Jasno-
górskiej – Królowej Polski. 
O godz. 11.00 w Bazylice rozpoczęła się 
Msza św. pogrzebowa śp. o. Wincente-
go Cykowskiego, paulina (zmarł w nocy
8 grudnia). Eucharystii przewodniczył 
i homilię wygłosił abp Stanisław Nowak, 
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metropolita częstochowski. Życiorys
śp. o. Wincentego odczytał ceremoniarz
o. Jacek Łęski (zob. „Jasna Góra” 2/2011,
s. 42). Obecni byli: członkowie rodzi-
ny Zmarłego, przyjaciele, ojcowie i bra-
cia paulini na czele z generałem Zakonu 
Paulinów o. I. Matuszewskim i przeorem 
Jasnej Góry o. R. Majewskim, który po-
prowadził kondukt żałobny na cmentarz
św. Rocha, gdzie w grobowcu paulińskim 
złożono doczesne szczątki Zmarłego. 
Wieczorem w Bazylice odbył się kon-
cert z okazji święta patronalnego Zespo-
łu Szkół Muzycznych w Częstochowie im. 
Marcina Józefa Żebrowskiego. Impreza 
odbywała się w ramach cyklu 9. Jasnogór-
skich Wieczorów Adwentowych. Wystą-
piły: Chór Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia pod dyr. M. Jeziorowskiej, Ka-
meralny Zespół Muzyki Dawnej pod
dyr. J. Mroczka, Orkiestra Smyczkowa 
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. oraz 
Orkiestra Symfoniczna POSM i PSM
II st. pod dyr. Z. Nitkiewicza. 

11 grudnia – sobota. Na kolejnym Ja-
snogórskim Wieczorze Organowym w Ba-
zylice zaprezentowały się: Orkiestra Ka-
meralna PSM II st. im. Fryderyka Chopina 
w Opolu pod dyr. H. Prochowy oraz mło-
dzi chórzyści z „Pueri Claromontani” pod 
dyr. J. Jasiury wspierani przez dziewczęta 
z Jasnogórskiego Zespołu Wokalnego „Ca-
merata”. Zabrzmiały m.in. utwory takich 
kompozytorów jak L. Delibes, J.S. Bach,
J. Maklakiewicz, J. Elsner czy A. Corelli.
Zebranych powitał o. Nikodem Kilnar, pre-
zes Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska, kra-
jowy duszpasterz muzyków kościelnych. 

12 grudnia – niedziela. Na Jasnej Gó-
rze zapłonęło Betlejemskie Światło Pokoju. 
Jest to coroczna skautowa i harcerska ak-
cja przekazywania przed Świętami Boże-
go Narodzenia symbolicznego ognia, za-
palonego w Grocie Narodzenia Chrystusa 
w Betlejem. Tradycyjnie, już w pierw-
szym dniu pobytu w Polsce Światło zo-
stało przywiezione na Jasną Górę, gdzie 
w Kaplicy Matki Bożej zapalono od niego 
wieczne lampy. Uroczysta Msza św. rozpo-
częła się o godz. 17.00. Eucharystię, połą-
czoną z przekazaniem Światła, sprawował 
i homilię wygłosił abp Stanisław Nowak. 
Harcerze rozpoczęli swoje jasnogórskie 
spotkanie wspólnym kolędowaniem przy 
gitarze i łamaniem się opłatkiem w Sali 
O. A. Kordeckiego. W trakcie spotkania 
można było oglądać wystawę prac pla-
stycznych Świątecznego Konkursu Refe-
ratu Zuchowego.

13 grudnia – poniedziałek. W 29. ro-
cznicę wprowadzenia w Polsce stanu wo-
jennego na Jasnej Górze modlono się za 
wszystkie ofi ary tamtych czasów, poleca-
jąc Maryi, Królowej Polski, odpowiedzial-
nych za losy państwa i cały naród polski.
O godz. 15.30 została odprawiona Msza św. 
w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem 
ks. Ryszarda Umańskiego, kapelana NSZZ 
„Solidarność” Częstochowa. We Mszy św. 
uczestniczyli członkowie NSZZ „Solidar-
ność” Częstochowa na czele z przewodni-
czącym M. Kowalikiem oraz poseł Sz. Gi-
żyński. Po Mszy św. złożono kwiaty pod 
tablicą „Solidarności” w Kaplicy Mat-
ki Bożej oraz zapalono znicze przy fi gu-
rze Matki Bożej na placu przed Szczytem. 
Płomyki utworzyły krzyż ciągnący się do 
początku Alei Sienkiewicza, podobnie jak 
w roku 1981, kiedy mieszkańcy Często-
chowy jednoczyli się w ten sposób z inter-
nowanymi. 

17 grudnia – piątek. Do sanktu-
arium przybyli Misjonarze ze Zgromadze-
nia Księży Najświętszego Serca Jezusowe-
go (sercanie), którzy od sześciu miesięcy 
są w Rzymie na kursie formatorów. Piel-
grzymi uczestniczyli we Mszy św. odpra-
wionej o godz. 14.30 w Kaplicy Matki Bo-
żej. Wraz z odwiedzającym ojczyste strony
ks. Januszem Burzawą do Polski przyje-
chali księża:  Angel Volcan z Wenezueli,
Richard Iose i dk. Vimal z Indii, Djalma Leu-
cio z Brazylii i Donald Longano z Filipin. 
O. Tomasz Tlałka, paulin, poprowadził 
adwentowy dzień skupienia dla jasnogór-
skich muzyków. 

18 grudnia – sobota. W Pielgrzymce 
Polskiego Samorządu Terytorialnego by-
łego województwa piotrkowskiego przy-
byli m.in.: Anna Milczanowska, prezydent 
Radomska; Krzysztof Chojniak, prezydent 
Piotrkowa Trybunalskiego; Tadeusz Wro-
na, radny miasta Częstochowy. Pielgrzy-
mi uczestniczyli we Mszy św. odprawio-
nej o godz. 14.00 w Kaplicy Matki Bożej. 
Eucharystii przewodniczył i homilię wy-
głosił ks. inf. Ireneusz Skubiś, redaktor na-
czelny Tygodnika „Niedziela”. 
W czasie kolejnego koncertu 9. Jasno-
górskich Wieczorów Organowych po 
raz pierwszy zabrzmiały nowe organy 
umieszczone na niewielkim chórze przy-
legającym do prawej ściany prezbiterium 
Bazyliki. Instrument jest rekonstrukcją 
barokowych organów z XVIII w. Zain-
stalowany został w szafi e organowej po-
chodzącej z lat 50-tych XX w. Powstał 
w pracowni fi rmy organmistrzowskiej 
Zdzisława Mollina. Podczas wieczorne-
go koncertu przy organach zasiedli: orga-
nista jasnogórski Jarosław Jasiura i prof. 
Jacek Kulig, czuwający nad przebiegiem 
prac remontowych jasnogórskich orga-
nów. Obok solistów wystąpiła Orkiestra 
Kameralna Filharmonii Częstochowskiej, 
którą dyrygował J. Salwarowski, dyr. ar-
tystyczny Filharmonii Częstochowskiej. 
Zabrzmiały dwa koncerty organowe J. F. 
Haendela: g-moll op. 4 nr 1 i F-dur op. 4
nr 5 oraz Concerto grosso g-moll op. 6 

nr 8 „Na Boże Narodzenie” A. Corelle-
go. Przybyłych powitał o. Nikodem Kil-
nar, krajowy duszpasterz muzyków ko-
ścielnych, który na zakończenie koncertu 
podziękował fi rmie organmistrzowskiej 
prowadzącej prace renowacyjne jasno-
górskich organów. Organizatorami 9. Ja-
snogórskich Wieczorów Organowych 
byli: Stowarzyszenie Kapela Jasnogór-
ska, Stowarzyszenie Jasnogórska Szko-
ła Chóralna, Filharmonia Częstochowska 
i Klasztor Paulinów na Jasnej Górze. Pa-
tronat medialny nad koncertami sprawo-
wały: Telewizja Trwam, Biuro Prasowe Ja-
snej Góry i Radio „Jasna Góra”.

19 grudnia – niedziela. W dn. 18-19 
grudnia odbyło się tradycyjne świąteczne 
spotkanie kleryków paulińskich z rodzi-
nami, w czasie którego uczestniczyli oni 
we wspólnych modlitwach oraz w uro-
czystym spotkaniu opłatkowym. W so-
botę rozważanie apelowe wygłosił przeor 
Jasnej Góry o. Roman Majewski. Niedziel-
nej Eucharystii o godz. 9.30 w Kaplicy 
Matki Bożej przewodniczył i homilię wy-
głosił o. Michał Lukoszek, rektor WSD Oj-
ców Paulinów na Skałce i przeor klaszto-
ru, a słowa podziękowania o. Zachariasz 
Jabłoński, defi nitor generalny Zakonu 
Paulinów. 
Na jasnogórskim spotkaniu opłatkowym 
zgromadzili się członkowie Stowarzysze-
nia „Pro Fortalicium Marianum”. Obec-
ny był Jarosław Struczyński, kasztelan 
gniewski, porucznik Chorągwi Husarskiej 
Marszałka Województwa Pomorskie-
go i prezes Stowarzyszenia „Pro Fortali-
cium Marianum”. Spotkanie rozpoczęła 
Msza św. celebrowana w Kaplicy Cudow-
nego Obrazu. Eucharystii przewodniczył 
o. Jan Berny, sekretarz generalny Zakonu 
Paulinów, a koncelebrował m.in.: o. Eusta-
chy Rakoczy, jasnogórski kapelan Żołnie-
rzy Niepodległości. Po modlitwie J. Stru-
czyński wygłosił wykład: Husaria jakiej 
nie znacie. Uwieńczeniem spotkania był 
koncert w Sali Rycerskiej. 
W ramach 3. edycji konkursu na „Wie-
czernikową Choinkę” dzieci przystroiły
na Jasnej Górze aż 40 choinek. Po raz 
pierwszy do konkursu przystąpiły także 
przedszkolaki. Organizatorami Konkur-
su byli: Przeor Jasnej Góry, Radio „Jasna 
Góra” i Katolickie Stowarzyszenie „Civi-
tas Christiana” Oddział w Częstochowie. 
Konkurs wspierał Samorządowy Ośro-
dek Doskonalenia w Częstochowie. Roz-
strzygnięcie konkursu na „Wieczerniko-
wą Choinkę” odbyło się w uroczystość 
Objawienia Pańskiego. 

22 grudnia – środa. Na tradycyjnym, 
jasnogórskim spotkaniu opłatkowym 
zgromadzili się uczniowie i nauczycie-
le LO im. C.K. Norwida w Częstochowie 
na czele z dyrektorem szkoły Krzyszto-
fem Wachowiakiem. Obecni byli również 
absolwenci, rodzice oraz zaproszeni go-
ście, wśród których znaleźli się metropo-
lita częstochowski abp Stanisław Nowak 
i podprzeor Jasnej Góry o. Sebastian Ma-
tecki. Młodzież przygotowała program 
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OŚWIADCZENIE PRZEORA JASNEJ GÓRY

W związku z ukazaniem się w końcu ub. roku książki „Katastrofa smoleńska. Dzień po dniu, godzina po 
godzinie” oświadczam, że:

Klasztor jasnogórski nie ma nic wspólnego ani z faktem wydania tej książki, ani z prezentowaną
w niej treścią.

Wobec prośby i zapewnień dyrektora Wydawnictwa Sfi nks z Częstochowy, o obiektywności planowanej 
publikacji, redakcja dwumiesięcznika „Jasna  Góra” udostępniła treść i tak ogólnie dostępnego kazania przeora 
Jasnej Góry z dnia 10 kwietnia 2010 r. 

Umieszczenie podziękowań oraz informacja zamieszczona przez Wydawnictwo w stopce redakcyjnej, że 
autorem tekstu jest ww. dwumiesięcznik, sugeruje jednoznacznie, że to jego redaktorzy są autorami książki i 
rodzi w Czytelniku mylne wrażenie akceptacji i poparcia Jasnej Góry dla całej publikacji. Redakcja dostarczyła 
jedynie tekst kazania, z którego fragment, bez wcześniejszego porozumienia, zamieszczono jako przedmowę. 

Przed wydaniem książki Jasna Góra nie znała jej treści. Informacja na temat autora tekstu była taka, że jest 
to znany historyk krakowski, autor wielu książek historycznych.

W osłupienie zatem wprawił Jasną Górę zapis, iż redaktorem jest o. Henryk Pietraszewicz. Umieszczenie 
takiego „pseudonimu” anonimowego historyka z Krakowa odczytywane jest jednoznacznie jako imię i nazwisko 
jednego z paulinów jasnogórskich. 

Tymczasem autor tekstu, czyli tzw. znany historyk ukrywający się przed czytelnikiem jako o. Henryk, nie 
zamierza ujawnić kim jest naprawdę. Wykazał to wyraźnie red. Grzegorz Broński w artykule „Anonim napisał
o Smoleńsku” („Gazeta Polska” z dn. 19 stycznia 2011 r.).

W związku z pytaniami kierowanymi do mnie nt. związków Jasnej Góry z tą publikacją, oświadczam,
że klasztor nie podpisuje się pod tą książką ani jej nikomu do czytania nie poleca.

Wszystkie osoby, które wzburzył ten gniot wydawniczy, zapewniam o znanej powszechnie solidarności 
zarówno z tymi, którzy zginęli, z ich najbliższymi i z tymi, których celem jest poznać prawdę, którą kryje ta tra-
gedia.

Materialnym dowodem tej solidarności niech na zawsze pozostanie kawałek samolotu, którym le-
ciała do Smoleńska delegacja z Prezydentem RP, a który to kawałek po katastrofi e został wmontowany
w najnowszą suknię dla Cudownego Obrazu Matki Bożej.

o. Roman Majewski, przeor Jasnej Góry
Jasna Góra, 31 stycznia 2011 r.

artystyczny o tematyce bożonarodzenio-
wej. Wystąpiła również orkiestra dęta. 

24 grudnia – piątek. O godz. 24.00 
w Bazylice rozpoczęła się Pasterka kon-
celebrowana przez konwent jasnogórski. 
Mszy św. przewodniczył i homilię wy-
głosił generał Zakonu Paulinów o. Izy-
dor Matuszewski. Życzenia bożonarodze-
niowe złożył przeor Jasnej Góry o. Roman 
Majewski. Oprawę muzyczną przygoto-
wała Jasnogórska Orkiestra Dęta pod dyr. 
M. Piątka, a na organach zagrał o. S. Ma-
tecki, podprzeor. Po Eucharystii udano się 
w procesji do jasnogórskiej szopki. Ojciec 
Generał przeniósł fi gurkę Dzieciątka Je-
zus do szopki i złożył ją w żłóbku. Paster-
ka z Bazyliki transmitowana była przez 
satelitarne radia: „Jasna Góra” i „Maryja” 
z Torunia. 
Równocześnie z celebrą w Bazylice zosta-
ła odprawiona Pasterka w Kaplicy św. Jó-
zefa „Na Halach” w duszpasterstwie mło-
dzieżowym. Eucharystii przewodniczył
o. Wojciech Dec, przełożony wspólnoty 
„Na Halach”. 

25 grudnia – piątek. W pierwszy 
dzień świąt Bożego Narodzenia uroczystej 
Sumie sprawowanej o godz. 11.00 w Ba-
zylice przewodniczył i homilię wygłosił 
metropolita częstochowski abp Stanisław 
Nowak. Eucharystię koncelebrowali m.in.: 
generał Zakonu Paulinów o. I. Matuszew-
ski i przeor Jasnej Góry o. R. Majewski. 
Zebranych powitał Ojciec Przeor.

Od wczesnych godzin porannych miesz-
kańcy miasta i pielgrzymi nawiedzali ja-
snogórską szopkę, która w tym roku zo-
stała powiększona i zajmuje część ogrodu 
na fosach aż do pierwszej stacji Drogi 
Krzyżowej. Podobnie jak w latach ubie-
głych, również i w tym roku w szopce zna-
lazły się żywe zwierzęta. Szopkę zaprojek-
tował i przygotował jasnogórski dekorator 
o. Bronisław Kraszewski. 

26 grudnia – niedziela. W uroczystość 
Świętej Rodziny na Jasnej Górze odbyło 
się 2. Święto Rodzin. Spotkanie przebie-
gało pod hasłem „Rodzina na straży ży-
cia” i było okazją do szczególnej modlitwy 
o szacunek dla życia. Mszy św. w Kaplicy 
Matki Bożej przewodniczył i homilię wy-
głosił bp Jan Wątroba. Podczas Mszy św. 
przed Cudownym Obrazem przedsta-
wiciele polskich rodzin modlitwą i ofi a-
rą wspierali częstochowskie „Okno Życia”. 
Po Mszy św. w namiocie-kaplicy od-
było się rodzinne kolędowanie. Specjalne 

życzenia dla pielgrzymów wypowiedzia-
ły dzieci z częstochowskiego Domu Ma-
łego Dziecka prowadzonego przez siostry 
służebniczki, gdzie znajduje się „Okno Ży-
cia”. Podczas kolędowania wręczone zosta-
ły nagrody rodzinom, które uczestniczyły 
w konkursie na przygotowanie rodzin-
nej szopki. Jedna ze stajenek została tak-
że złożona na ołtarzu w Kaplicy Matki Bo-
żej jako wotum dla Maryi, za opiekę nad 
polskimi rodzinami. Organizatorami byli: 
Radio „Jasna Góra” i Oddział Częstochow-
ski Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas 
Christiana”. 

31 grudnia – piątek. Na Jasnej Górze 
odbyło się nabożeństwo dziękczynne za 
kończący się rok. Uroczyste Nieszpory roz-
poczęły się o godz. 17.00 w Bazylice. Prze-
wodniczył im i homilię wygłosił bp Antoni 
Długosz. Na zakończenie kustosz sanktu-
arium o. Ignacy Rękawek przedstawił sta-
tystyczne podsumowanie roku 2010 na 
Jasnej Górze, dziękując wszystkim posłu-
gującym w sanktuarium. W nabożeństwie 
uczestniczyła wspólnota jasnogórska oj-
ców i braci paulinów oraz wierni. Nieszpo-
ry oprawiła swoją grą Jasnogórska Orkie-
stra Dęta pod dyr. M. Piątka. Na nowych, 
bocznych organach w Bazylice zagrał
o. S. Matecki, podprzeor. Komentatorem 
i prowadzącym śpiew był o. K. Szustak. 

oprac. Stanisław Tomoń OSPPE
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19. We wspólnocie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej 
ponad 6.500 osób zobowiązało się do odmawiania
różańca w intencjach nawrócenia grzeszników i o po-
kój na świecie. 

20. W Parafi alnych Księgach Pielgrzymów zanotowano 
ok. 4.889 wpisów. 

21. W Jasnogórskiej Księdze Trzeźwości Narodu złożono 
105 zobowiązań życia w trzeźwości. 

22. Jasnogórskie Kancelarie o. Przeora, o. Kustosza 
i inne wysłały ponad 110.000 listów. 

23. Odbyły się 164 projekcje fi lmów i przeźroczy o tema-
tyce religijnej, które obejrzało 7.520 osób. 

24. W Poradnictwie Rodzinnym 1.200 osób szukało
pomocy z zakresu życia rodzinnego. 

25. W Poradnictwie Psychologiczno-Religijnym dla mło-
dzieży przeprowadzono 1.100 rozmów indywidual-
nych i grupowych.

26. Światła i nadziei na drodze życia poprzez Jasnogórski 
Telefon Zaufania szukało 2.270 osób. 

27. Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji na Jasnej
Górze przeszkolił 310 animatorów. Duchową Adopcję 
podjęło około 45.000 osób. 

28. Do Księgi Apelowej intencje wpisało ok. 71.500 osób. 
29. W „Dar Modlitwy” w Jasnogórskim Centrum Modlitwy 

Zawierzenia włączyły się 704 osoby. 
30. Ośrodek Pomocy Charytatywnej na Jasnej Górze 

udzielił pomocy fi nansowej, odzieżowej i żywnościo-
wej ok. 24.000 osób; pod stałą opieką jest 735 rodzin 
– ok. 1.200 osób. 

31. W Jasnogórskich Punktach Pomocy Medycznej udzie-
lono doraźnej pomocy 14.200 osobom.

32. Wydawnictwo „Paulinianum” wydało 13 pozycji książ-
kowych.

33. Ponadto Jasna Góra prowadzi działalność apostolską 
i ewangelizacyjną przez Radio „Jasna Góra” i Dwu-
miesięcznik „Jasna Góra”. 

34. Przy sanktuarium działają grupy apostolskie: Jasno-
górska Rodzina Różańcowa, Bractwo Euchary-
styczne, Sodalicja Mariańska, Asysta Jasnogórska,
III Zakon św. Franciszka, Duszpasterstwo Młodzie-
żowe, Jasnogórskie Duszpasterstwo Akademickie, 
Jasnogórska Wspólnota Odnowy w Duchu Świę-
tym „Kana”, Armia św. Michała Archanioła, Central-
ny Ośrodek Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego,
6 chórów jasnogórskich, Intradziści i Orkiestra
Jasnogórska, Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawie-
rzenia.

Jasnogórskie Sanktuarium w roku 2010
 1. W 2010 r. Jasną Górę nawiedziło ok. 3 mln  pielgrzy-

mów. 
 2. W 229 ogólnopolskich pielgrzymkach wzięło udział 

811.210 osób. Po raz pierwszy przybyły: Ogólnopol-
ska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych oraz Piel-
grzymka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 3. Pielgrzymek krajowych przybyłych różnymi  środkami 
lokomocji było: parafi alnych – 2.298  grup, a w nich 
139.763 osoby; młodzieży maturalnej – 735 grup, 
156.775 osób; dzieci pierwszokomunijnych – 1.850 
grup, 52.161 osób; dzieci i młodzieży – 528 grup, 
26.229 osób; zawodowych, modlitewnych – 835 grup, 
53.913 osób; emerytów, chorych i niepełnosprawnych 
– 313 grup, 13.842 osoby; 62 pielgrzymki rowerowe, 
3.116 osób; 11 pielgrzymek biegowych, 193 osoby; 
pielgrzymka konna, 45 osób; pielgrzymka na rolkach, 
60 osób. 

 4. Przyszło 260 pieszych pielgrzymek – 141.035 osób. 
 5. Przybyło 141 kardynałów, arcybiskupów i biskupów 

z 20 państw świata.
 6. Sanktuarium odwiedzili pielgrzymi i turyści z 74 krajów 

świata. Jasnogórskie Centrum Informacji oprowadza-
ło w 10 językach, z posługi przewodników skorzystało 
3.117 grup zagranicznych – 73.538 osób. 

 7. Przewodnicy oprowadzili również 1.231 polskich grup 
zorganizowanych – 48.105 osób.

 8. Tajemnicę Najświętszej Eucharystii kapłani sprawo-
wali 67.866 razy. 

 9. Kazań, homilii i Apeli Jasnogórskich wygłoszono 
6.120.

10. Rozdzielono Komunii św. 1.837.000.
11. Sakrament Małżeństwa zawarło 61 par; ochrzczono 

57 osób. 
12. Jasnogórscy spowiednicy poświęcili pielgrzymom 

32.550 godzin, służąc w konfesjonale poprzez spra-
wowanie Sakramentu Pojednania. 

13. Różne grupy modlitewne odbyły 226 czuwań noc-
nych. 

14. Odbyło się 12 kongresów i sympozjów naukowo-dusz-
pasterskich. 

15. Przeprowadzono 18 serii rekolekcji dla różnych grup 
zorganizowanych.

16. Odbyło się 21 koncertów muzycznych; wystąpiło
85 chórów, orkiestr i zespołów muzycznych z Polski 
i innych krajów świata. 

17. W Księdze Wotywnej zarejestrowano 1.736 wotów 
dziękczynno-błagalnych. 

18. W sobotniej nowennie do Matki Bożej Jasnogórskiej 
złożono 571.203 kartki z prośbami i z podziękowa-
niami. 

oprac.:
Ignacy Rękawek OSPPE, Kustosz Sanktuarium Jasnogórskiego,

Stanisław Tomoń OSPPE,  Biuro Prasowe Jasnej Góry

2/201150   



sobota – godz. 17.10

Katolickie Radio Ciechanów
I i III niedziela –  godz. 10.05

Radom
niedziela

godz. 9.30

Częstochowa
wtorek

godz. 11.30

Skomielna Czarna
czwartek, piatek

godz. 9.10

cum permissione auctoritatis ecclesiasticae
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Całość twojego życia sięga Całość twojego życia sięga 
nieskończenie dalejnieskończenie dalej

niż jego granice ziemskie:niż jego granice ziemskie:
Czeka cię niebo.Czeka cię niebo.
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