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Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus

2006 r.
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Antoni
Nr 51 RokVIII

Gazeta Parafii Zegrze p.w. œw. Antoniego w Woli Kie³piñskiej

“Jeśli Bóg z nami,

Moc odkupienia jest nieskończenie wyższa
niż całe zło w człowieku i w świecie.
Niech te słowa Ojca Świętego Jana Pawła II,
które wypowiedział w Fatimie rok po zamachu na
swe życie, nieustannie realizują się w Waszym życiu.
Niech łaska Boża, której źródło znajdujemy w
przebitym Sercu Jezusa, każdego dnia dodaje Wam
sił do dźwigania życiowego krzyża.
Niech wyleczy Wasze rany i zaowocuje wiarą,
nadzieją, miłością, pokojem serca, mądrością i mocą
do codziennego i odważnego dawania świadectwa o
Jezusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym.
Wszystkim moim Drogim Parafianom i Gościom,
z okazji tego radosnego święta życzę samych pogodnych
dni oraz błogosławię wraz z księdzem wikariuszem.
ks. kanonik Mieczysław Zdanowski
i ks. prefekt Wojciech Zaleśkiewicz

któż przeciwko nam?”
Ogłoszenia Duszpasterskie
Wielki Czwartek - 1800 - Msza œw. Wieczerzy Pañskiej
Wielki Pi¹tek
- 1800 - Nabo¿eñstwo Wielkopi¹tkowe
Wielka Sobota
- 1800 - Msza z poœwiêceniem wody i ognia
Niedziela Wielkanocna- 600 - Rezurekcja.
- Nie bêdzie Mszy œw. o 830
- Msze œw. o 1030 i 1600
Poniedzia³ek Wielkanocny. - Msze œw. o 830, 1030, 1600
W Wielki Pi¹tek obowi¹zuje œcis³y post.
W Wielk¹ sobotê œwiêcimy pokarmy:
o 1200 i 1800 - w koœciele w Woli Kie³piñskiej
o 1000
- IHiAR Jadwisin
o 1100
- Skubianka
Wszystkie sprawy zwi¹zane z chrztami i œlubami za³atwiane
s¹ w Wielkim Tygodniu w œrodê o godz. 1700 w koœciele.
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“Sieć miłości” ma już rok

Od redakcji

Ju¿ rok ma internetowy portal www.siecmilosci.pl. Jego twórcami
s¹ m³odzi ludzie z pokolenia Jana Paw³a II. Opieraj¹c siê na Jego
nauce pragn¹ ukazaæ to co dobre i wartoœciowe zarzucaj¹c “sieæ
mi³oœci” w ¿ycie m³odzie¿y. Zaczê³o siê od pragnienia dzielenia
siê z m³odymi s³owem Bo¿ym przez internet, ale nie by³o w sieci
miejsca, gdzie móg³by siê ten dialog odbywaæ. Grupa m³odych
wolontariuszy utworzy³a portal nale¿¹cy do Stowarzyszenia Parafiada im. œw. Józefa Kalasancjusza w Warszawie. Podjêli ró¿ne
tematy dotycz¹ce m³odych. Wraz z fachowcami z ró¿nych dziedzin,
szukaj¹ odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Mo¿na tam znaleŸæ
m.in. zapowiedzi spotkañ z muzykami, informacje o koncertach
i nowoœciach CD, wywiady, mp3; zwiastuny i recenzje najnowszych filmów i ciekawych sztuk teatralnych, recenzje dobrych
lektur. Nie brakuje te¿ konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.

Kwiecieñ to miesi¹c, kiedy mocniej ni¿ kiedykolwiek przemawia
do nas prawda o zwyciêstwie ¿ycia i odkupienia nad grzechem i
œmierci¹. Dzieje siê tak za spraw¹ œwi¹t, w których dotykamy
najwiêkszych tajemnic naszej wiary: odkupieñczej Mêki i Œmierci
Jezusa, Jego Zmartwychwstania i Bo¿ego Mi³osierdzia, które
jest wiêksze ni¿ jakakolwiek ludzka nieprawoœæ.
Nie sposób równie¿ zapomnieæ o wydarzeniach sprzed roku,
kiedy ca³y œwiat zjednoczy³ siê w modlitwie wokó³ umieraj¹cego
Papie¿a Jana Pawia II. Wierzymy, ¿e Maryja Niepokalana, której
on do koñca zawierzy³, przysz³a do niego z narêczem ³ask, by
zaprowadziæ go przed oblicze swego Syna. Wierzymy, ¿e „stoi
On dziœ w oknie domu Ojca i nam b³ogos³awi”, dlatego polecamy
jego wstawiennictwu Koœció³, œwiat, a zw³aszcza nasz¹ Ojczyznê.
Patrzymy bowiem z niepokojem na to, co siê w niej dzieje, i
pytamy: jak to mo¿liwe, ¿e media, które jeszcze rok temu tak
piêknie jednoczy³y nas wokó³ osoby Ojca Œwiêtego, dziœ wprowadzaj¹ zamêt, podzia³y, atakuj¹ Koœció³ i kap³anów? Co sta³o
siê z wyg³aszanymi rok temu deklaracjami i postanowieniami,
które sami przecie¿ tak¿e podejmowaliœmy? Co robimy, aby nie
tylko mówiæ ciep³o o Papie¿u, ale tak¿e by ¿yæ tak, jak on nas
naucza³? I czy pamiêtamy w modlitwie o jego nastêpcy na
Stolicy Piotrowej, Benedykcie XVI?
Mamy nadziejê, ¿e lektura „Antoniego” pobudzi do twórczej
refleksji i odpowiedzi na te i inne wa¿ne pytania. Szczególnie
polecamy list naszego Biskupa P³ockiego, który, jak zwykle,
porusza sprawy wielkiej wagi. Jego lektura mo¿e nam wiele spraw
wyjaœniæ. Polecamy te¿ szczególnie wspomnienie o d³ugoletnim
proboszczu naszej parafii, o którym nawet najstarsi parafianie
ju¿ nie pamiêtaj¹, a który by³ wybitn¹ postaci¹ Koœcio³a P³ockiego.
Z okazji Wielkiego Czwartku (i nie tylko wtedy) pamiêtajmy
w modlitwie o wszystkich kap³anach, ¿yj¹cych i zmar³ych, którzy
pracowali w naszej parafii. Szczególnie módlmy siê za naszych
obecnych duszpasterzy, ks. kanonika Mieczys³awa Zdanowskiego
i ks. prefekta Wojciecha Zaleœkiewicza. Niech Zmartwychwsta³y
Chrystus b³ogos³awi im w pe³nieniu tego wielkiego powo³ania
do kap³añstwa, w którym moc Bo¿a spotyka siê ze s³aboœci¹
cz³owieka. Módlmy siê te¿ szczególnie w czasie obchodów
Triduum Paschalnego, aby Bóg pozwoli³ nam g³êbiej uwierzyæ
w Radoœæ Zmartwychwstania. Weso³ych i b³ogos³awionych œwi¹t
¿yczy Redakcja

“Opowieści z Narnii” jako pomoc katechetyczna
Ekranizacja pierwszego tomu cyklu “Opowieœci z Narnii”
Clive'a Staplesa Lewisa mo¿e byæ wykorzystana jako pomoc
katechetyczna. Materia³y opracowali cz³onkowie ekumenicznego
Ruchu Nowego ¯ycia i inicjatywy ewangelizacyjnej Przystanek
Jezus. Do korzystania z nich zachêca Wydzia³ Nauki Katolickiej
Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. “Film oddaje ducha powieœci,
jest w nim przes³anie odwo³uj¹ce siê do Ewangelii” - podkreœla
ks. Jacek Grabowski z Wydzia³u Nauki Katolickiej Warszawskiej
Kurii. “Film stwarza przestrzeñ do g³êbszego zrozumienia czym
jest mi³oœæ odkupieñcza, jego przes³anie wydaje siê wyrastaæ
bezpoœrednio z Biblii” - podkreœla ks. Artur Godnarski, dyrektor
Przystanku Jezus i Szko³y Ewangelizacji Wspólnoty œw. Mateusza.
“Znajdujemy w nim nie tylko konwencjonaln¹ walkê miêdzy
dobrem i z³em, ale te¿ sugestywne, poruszaj¹ce obrazy: wzajemnych relacji w zagro¿onej nieszczêœciem wojny rodzinie,
braku ojca w ¿yciu dorastaj¹cego ch³opaka, budowania wzajemnych relacji siostrzano-braterskich, przebaczania i przekraczania
samego siebie przez wytê¿ony wysi³ek zapierania siê samego
siebie”. Ks. Janusz Stañczak podkreœla, ¿e choæ film nie jest
arcydzie³em, jest potrzebny, bo przypomina, ¿e w walce o lepszy
œwiat nie ma pozycji neutralnych, ka¿dy musi dokonaæ wyboru.
“Dlatego warto pójœæ z dzieæmi do kina, a potem porozmawiaæ
z nimi o dobrych wyborach” - zachêca. Materia³y katechetyczne
s¹ dostêpne na stronie internetowej: www.narnia.org.pl.

Rocznica śmierci papieża Jana Pawła II
Obchody I rocznicy œmierci papie¿a Jana Paw³a II w naszej
parafii rozpoczê³y siê Czuwaniem w nocy z soboty (1 kwietnia)
na niedzielê o godz. 2100. Po Apelu Jasnogórskim m³odzie¿ i
Chór naszej parafii wykona³y monta¿ s³owno-muzyczny pt:
“Nie wszystek umrê”. Odmówiono Koronkê do Mi³osierdzia
Bo¿ego i Ró¿aniec,a w procesji z zapalonymi zniczami odprawiono
Drogê Krzy¿ow¹ wokó³ koœcio³a. Czuwanie zakoñczono o pó³nocy.
Nastêpnego dnia, w niedzielê, po Mszy œw. o godz. 830 - dzieci
ze szko³y w Woli Kie³piñskiej, a po Mszy œw. o godz. 1030 - dzieci
ze szko³y w Jadwisinie prezentowa³y program poœwiêcony
papie¿owi Janowi Paw³owi II.
Tego samego dnia po Mszy œw. o godz. 1600 odby³ siê koncert
“Jan Pawe³ II in memoriam”. Koncert z cyklu: Mazowsze w koronie,
staropolskie wieczory w zabytkach architektury mazowieckiej,
zorganizowa³o Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki we wspó³pracy z Urzêdem Miasta i Gminy Serock, Oœrodkiem Kultury w
Serocku i nasz¹ parafi¹ pw. œw. Antoniego w Woli Kie³piñskiej.
W programie wyst¹pili: Wanda Wi³komirska, Anna Staœkiewicz,
Marta Oyrzanowska, Ludwika Tomaszewska, Olga Winkowska
- skrzypce, Antan Birula - lutnia i kwartet smyczkowy Prima Vista.
Wykorzystano utwory takich twórców jak: Johann Pachelbel,
Johann Sebastian Bach, Stanis³aw Moniuszko, Antonio Vivaldi,
Georg Friedrich Haendel, Christoph Willibald Gluck.
Dok³adniejsz¹ relacjê z obchodów I rocznicy œmierci papie¿a
Jana Paw³a II umieœcimy w nastêpnym numerze “Antoniego”.
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Połączyła nas przede wszystkim jego bezpośredniość i
otwartość, a także emanująca zeń serdeczność. Było to
poczucie humoru, wyraźnie wyczuwalna pobożność,
w której nie ma nic przybranego, nic zewnętrznego.
Czuło się, że jest to człowiek, w którym nie ma żadnej
pozy, który rzeczywiście należy do Boga, a ponadto jest
kimś nadzwyczaj oryginalnym, kimś, kto przemierzył
długą drogę myślenia i życia. To duchowe bogactwo,
także radość z rozmowy i wymiany myśli − dzięki temu
wszystkiemu od razu poczułem do Papieża sympatię.
kard. Joseph Ratzinger: “Sól ziemi”. Kraków 1997 r
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Nadzieja życia wiecznego

Misterium krzyża i zmartwychwstania

Dzwony wszystkich œwi¹tyñ katolickich og³aszaj¹ œwiatu wspania³¹ uroczystoœæ Zmartwychwstania. Ze wszystkich piersi potê¿n¹
fal¹ p³ynie prastara pieœñ: “Weso³y nam dzieñ dziœ nasta³”.
Wszystkie myœli, wszystkie uczucia skupiaj¹ siê woko³o tej
niewyslowionej chwili, w której Chrystus Pan powsta³ z grobu
i dowiód³, ¿e jest Panem ¿ycia i œmierci; ¿e jest prawdziwym
Bogiem; ¿e i nas kiedyœ z mogi³y wskrzesi do wiekuistego ¿ycia.
Tote¿ wielka radoœæ ogarnia serca, b³oga nadzieja rozwesela dusze
na myœl o naszym w przysz³oœci zmartwychwstaniu.
Nie ma w mowie ludzkiej potê¿niejszego i bardziej koj¹cego
s³owa nad to jedno: zmartwychwstanie. Chrystus powstaj¹cy z
grobu daje nam nadziejê tego zmartwychwstania, którego obrazem
jest budz¹ca siê do ¿ycia przyroda. (...) Jakimi zejdziemy z tego
œwiata, takimi pozostaniemy na wieki, a dowód tego widzimy
w przyrodzie. Co jako chwast zamar³o w jesieni, na wiosnê
jako chwast siê odradza i na zniszczenie zas³uguje. Musimy byæ
zdrowym, dorodnym ziarnem, je¿eli chcemy w przysz³ym ¿yciu
piêknie zakwitn¹æ i dostaæ siê do Bo¿ych ogrodów.
Ta myœl niech nas nie tylko cieszy, ale i umacnia na duchu.
Weselmy siê ze zmartwychwstania Pana Jezusa i z naszego
przysz³ego zmartwychwstania, które On nam swoj¹ œmierci¹ i
swoim zmartwychwstaniem wyjedna³. Niech ponad wszystkie
troski i niedole wzbija siê potê¿ny hymn “Alleluja”. Niech z
budz¹c¹ siê do ¿ycia przyrod¹ odrodz¹ siê nasze serca, byœmy
raŸniej do pracy siê zabrali. Byœmy pogodniej patrz¹c na ¿ycie, w
braterstwie siê zjednoczyli. Rodzina, kraj, spo³eczeñstwo oczekuje
od nas pracy i poœwiêcenia, spe³nijmy wiêc obowi¹zek. Przed
nami zmartwychwstanie do chwa³y, któr¹ nam Chrystus obieca³.
Weselmy siê wiêc w to wielkie i radosne œwiêto, któremu nie
masz równego. Tego wesela, a wraz z nim wszelkiej pomyœlnoœci
¿yczymy wszystkim naszym Czytelnikom. Oby ka¿demu z osobna
i ca³emu narodowi zaœwieci³a wiosna prawdziwego szczêœcia
i pokoju. b³. ks. Ignacy K³opotowski „Posiew”, 1923, nr 13

Kto zna misterium Krzyża i Grobu, zna podstawową rację
wszystkich rzeczy. Przeto ten, kto bada jeszcze głębiej i jest
wtajemniczony w misterium zmartwychwstania, dowiaduje
się o celu, dla którego Bóg na początku stworzył te rzeczy.
św. Maksym Wyznawca

Głosić zwycięstwo Chrystusa

Z przeraŸliwego bólu i krzyku Golgoty zrodzi³a siê radoœæ
wielkanocnego poranka. Gdy ludzkie rêce rozpiê³y na krzy¿u rêce
i nogi Zbawiciela, zadaj¹c Mu okrutn¹ œmieræ, dokonywa³o siê
dzie³o Odkupienia, zwyciêstwo nad szatanem, wybawienie od
œmierci. Taka by³a droga do Jezusowego zmartwychwstania i
jednoczeœnie cena wielkanocnej radoœci... Droga wiod¹ca przez
Wielki Pi¹tek - za cenê mêki i œmierci Zbawiciela, przez Wielk¹
Sobotê wraz z jej przeraŸliw¹ cisz¹ „nieobecnoœci”, a¿ po pe³n¹
triumfu Wielk¹ Noc, gdy Pan zmartwychwsta³.
Chrystus umar³ na krzy¿u za wszystkich ludzi raz jeden, aby
zmartwychwstaæ trzeciego dnia i daæ nadziejê zmartwychwstania
ludziom podlegaj¹cym œmierci. Dziœ umiera i zmartwychwstaje
mistycznie w liturgii Koœcio³a... a¿ do koñca czasów. Radoœæ
wielkanocna œciœle splata siê z cierpieniem podjêtym dobrowolnie
przez Syna Bo¿ego. Nie mo¿na poj¹æ zmartwychwstania Jezusa
bez Jego œmierci, tej zaœ bez cierpienia zadanego rêk¹ cz³owieka.
Chrystus umar³ w wielkim bólu, rozpiêty na krzy¿u, w przeraŸliwych konwulsjach, przejêty mi³oœci¹ do ka¿dego grzesznika.
Rozpostar³ szeroko rêce, jakby chcia³ obj¹æ ca³y œwiat, przycisn¹æ
wszystkich do swego serca, które za chwilê zostanie otwarte
szeroko w³óczni¹ ¿o³daka jak brama, która dziêki zmartwychwstaniu staje siê bram¹ do Królestwa niebieskiego.
Krzy¿ i zmartwychwstanie nieustannie przewijaj¹ siê w wierze
i liturgii Koœcio³a. Ka¿da liturgia Eucharystii jest streszczeniem
tajemnicy krzy¿a i zmartwychwstania. Niech radoœæ p³yn¹ca z
prze¿ywania „œwiêta œwi¹t” - liturgii wielkanocnej, zag³êbi nas w
misterium krzy¿a i zmartwychwstania Pañskiego i przyniesie
obfite owoce duchowego odrodzenia, abyœmy dobrze przyswoili
sobie „cel tych rzeczy, które Bóg stworzy³ na pocz¹tku”

Koœció³ jest ¿ywy i my to widzimy: doœwiadczamy radoœci, któr¹ Zmartwychwsta³y
przyobieca³ swoim. Koœció³ ¿yje, poniewa¿ Chrystus ¿yje, poniewa¿ On naprawdê
zmartwychwsta³. W bólu widocznym na twarzy Ojca Œwiêtego w dniach Wielkiej Nocy
kontemplowaliœmy tajemnicê mêki Chrystusa i dotykaliœmy Jego ran. Ale w tych dniach
mogliœmy te¿ dotykaæ Zmartwychwsta³ego w g³êbszym sensie. Po krótkim okresie
ciemnoœci doœwiadczyliœmy radoœæ, któr¹ On obieca³ jako owoc swego zmartwychwstania.
Po nocy, podczas której bezskutecznie zarzucano sieci, uczniowie widz¹ na brzegu
Zmartwychwsta³ego Pana. On nakazuje im raz jeszcze powróciæ do ³owienia ryb i oto
sieæ nape³nia siê tak, ¿e nie s¹ w stanie jej wyci¹gn¹æ; 153 wielkie ryby. „A pomimo
tak wielkiej iloœci sieæ siê nie rozerwa³a” (J 21, 11).
To opowiadanie, z koñca ziemskiej drogi Jezusa, stanowi odpowiedŸ na opowiadanie
z jej pocz¹tku: tak¿e wtedy uczniowie nic nie z³owili przez ca³¹ noc; tak¿e wtedy Jezus
nak³oni³ Szymona do ponownego wyp³yniêcia na g³êbiê, a Szymon, który jeszcze nie
nazywa³ siê Piotr, da³ niezwyk³¹ odpowiedŸ: „Mistrzu, na Twoje s³owo zarzucê sieci!”.
A oto potwierdzenie misji: „Nie bój siê, odt¹d ludzi bêdziesz ³owi³” (£k 5, 1-11).
Tak¿e dzisiaj Koœció³ i nastêpcy Aposto³ów s³ysz¹ wezwanie, by wyp³yn¹æ na g³êbiê
morza dziejów i zarzuciæ sieci, by zdobywaæ ludzi dla Ewangelii - dla Boga, dla Chrystusa,
dla prawdziwego ¿ycia. (Msza œw. pontyfikalna Benedykta XVI; 24 IV 2005 r.).
19 kwietnia mija pierwsza rocznica wyboru Ojca świętego Benedykta XVI
na Stolicę Piotrową. Nie możemy pozostawać obojętni wobec prośby
nowego Papieża, którą wypowiedział w homilii podczas inauguracji
swego pontyfikatu: „Drodzy przyjaciele − w tej chwili mogę powiedzieć
jedynie: Módlcie się za mnie, abym nauczył się bardziej miłować Pana.
Módlcie się za mnie, abym się nauczył bardziej miłować Jego trzodę −
ciebie, Kościele święty, każdego z was z osobna i wszystkich razem. Módlcie
się za mnie, abym nie uciekał z obawy przed wilkami. Módlmy się za siebie
nawzajem, aby Pan nas niósł, a my, byśmy umieli nieść jedni drugich”.
Niech ta prośba Następcy św. Piotra znajdzie trwały oddźwięk w naszych
sercach. Każdego dnia wspierajmy Go duchowo szczerą i gorącą modlitwą
o szczególną opiekę Maryi, o zdrowie i siły, aby dzięki Jego posłudze
Duch Święty przemieniał oblicze ziemi. Ofiarujmy w Jego intencji nasze
cierpienia, trudy i wyrzeczenia, a także świadectwo naszego prawdziwie

“Bądźcie mocni wiarą”
Takie bêdzie has³o papieskiej wizyty
Benedykta XVI w Polsce. Ojciec œwiêty
bêdzie przebywaæ w naszej ojczyŸnie od
25 (czwartek) do 28 maja (niedziela).
Odwiedzi kolejno Warszawê, Jasn¹ Górê,
Kraków, Wadowice i Oœwiêcim. Przewidywana jest tak¿e wizyta w sanktuarium
maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej.
W koœcio³ach ca³ej Polski odbêd¹ siê
przygotowania wiernych do tej wizyty:
modlitwy, czuwania i rekolekcje.
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Zjednoczeni w trosce o wychowanie −
Bardzo krótka by³a Ewangelia z I Niedzieli Wielkiego Postu.
Koœció³ uzna³, ¿e wystarcz¹ trzy pe³ne g³êbokiej teologicznej
treœci wiersze z Ewangelii œw. Marka, by chrzeœcijanom, wchodz¹cym w liturgiczny okres modlitwy i pokuty, poprzedzaj¹cy
œwiêta Zmartwychwstania Pañskiego, uœwiadomiæ fundamentalne prawdy wiary zwi¹zane z histori¹ zbawienia ludzkoœci.
Widzimy Chrystusa, który przed rozpoczêciem publicznej
dzia³alnoœci, na pustyni, ¿yj¹c wœród dzikich zwierz¹t i s³u¿¹cych
Mu anio³ów, modli³ siê do swojego Ojca, a póŸniej kuszony by³
przez diab³a. Wiersz trzeci dotyczy ju¿ publicznego wyst¹pienia
Chrystusa, które nast¹pi³o zaraz po uwiêzieniu przez Heroda
œw. Jana Chrzciciela. Ewangelista streszcza w kilku s³owach
nauczanie Zbawiciela: Czas siê wype³ni³ i bliskie jest królestwo
Bo¿e. Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê (Mk l, 15).
Te trzy w¹tki z Ewangelii - pustynia, kuszenie Chrystusa przez
diab³a oraz wezwanie do nawrócenia i do wiary w Ewangeliê winny byæ przedmiotem g³êbokiej zadumy nad w³asnym ¿yciem
w³aœnie teraz, w Wielkim Poœcie, którego liturgia, wprowadzaj¹c
nas stopniowo w prze¿ywanie pami¹tki Œmierci i Zmartwychwstania Zbawiciela, ma te¿ sk³aniaæ nas do nawrócenia z grzechu
i przygotowywaæ ka¿dego na Bo¿y S¹d, który nast¹pi w chwili,
kiedy Opatrznoœæ wyznaczy kres naszej ziemskiej wêdrówki.

Jezus na pustyni

Pustynia w jêzyku religijnym oznacza miejsce samotnoœci,
krañcowego opuszczenia, pokuty oraz œmierci. Jest symbolem
grzechu i niewiernoœci. Jest odwrotnoœci¹ stworzonego przez
Boga dla naszego szczêœcia raju. Jest terenem, na którym czyhaj¹
na cz³owieka niezliczone niebezpieczeñstwa: g³ód, pragnienie,
groŸne zwierzêta i pokusy. Jest miejscem nieograniczonej, ale
trudnej wolnoœci, bo uwalnia cz³owieka od wszelkich codziennych spraw oraz od dobrobytu i wygód. Jest miejscem, w którym
cz³owiek mo¿e sprawdziæ swoje si³y fizyczne i psychiczne, swoje
sumienie i charakter, w którym musi stoczyæ walkê z w³asnymi
s³aboœciami, z zagro¿eniami i pokusami. Na pustyni, w konfrontacji ze z³em, sprawdzi³ swoje prorockie powo³anie i moc swego
ducha Jan Chrzciciel, przygotowuj¹cy drogê dla Mesjasza. W
czterdziestodniowym pobycie Jezusa na pustyni, rozumianej
jako ojczyzna z³ego ducha (Mt 4, l), nale¿y widzieæ nie tylko
wyraz ascezy, lecz przede wszystkim zwyciêsk¹ konfrontacjê
Zbawiciela z diab³em, którego pycha i arogancja jest tak wielka,
¿e oœmieli³ siê kusiæ samego Syna Bo¿ego. Pustynia jest
odwiecznym problemem ka¿dego chrzeœcijanina i ka¿dego
cz³owieka, bowiem ¿ycie wielu z nas przypomina pobyt Jezusa
na pustyni. Jak na pustyni zmagaæ siê musimy z wielorakimi
zagro¿eniami. Jak na pustyni drêczy nas g³ód i pragnienie,
kuszeni jesteœmy przez demony rozmaitych pokus i musimy
ustawicznie toczyæ walkê z diab³em, od wyniku której zale¿y
nasz los na tym œwiecie, a przede wszystkim nasze ¿ycie wieczne.
Okreœlenie z³ego ducha - „diabe³” pochodzi z jêzyka greckiego
„diabolos” i ³aciñskiego „diabolus”, oznaczaj¹cych oszczercê,
k³amcê, oskar¿yciela i przeciwnika, oraz tego, kto dzieli i sk³óca.

Dziel i rządź

Nie trzeba wielkiej wyobraŸni, by widzieæ dzia³anie z³ych si³,
tworz¹cych pe³ne nienawiœci podzia³y miêdzy ludŸmi. Czyni³y to
XX-wieczne ideologie z³a: nazizm i komunizm, które dokonuj¹c
podzia³ów rasowych i klasowych, mordowa³y bez skrupu³ów
dziesi¹tki milionów niewinnych ludzi za to tylko, ¿e nie nale¿eli
do w³aœciwej klasy czy rasy. Diabelskiego dzie³a dokonuj¹ ci,
którzy w ró¿nych czêœciach œwiata przeœladuj¹ nadal niewinnych
ludzi z powodu przekonañ religijnych, œwiatopogl¹dowych b¹dŸ
politycznych. Przyk³adem takiego zbrodniczego, diabelskiego
dzia³ania jest to, ¿e w krajach islamu, w Chinach itp., rocznie
morduje siê ok. 160 tys. chrzeœcijan tylko dlatego, ¿e s¹ chrzeœcijanami. O tym instytucje europejskie i ich media pozostaj¹ce pod
wp³ywem ateistycznego, lewicowego liberalizmu nie wspominaj¹.
Wyra¿aj¹ za to s³owa nieopisanego oburzenia i krytyki, gdy w³adze
jakiegoœ miasta - z powodów, które uzna³y za wystarczaj¹co wa¿ne
- odmówi³y prawa takiej czy innej mniejszoœci do publicznego

44

ks. biskup Stanis³aw Wielgus

pokazywania swoich godnych wspó³czucia i zrozumienia, ale
nie publicznego promowania, u³omnoœci. Nowa ideologia z³a,
jak Jan Pawe³ II nazwa³ wspó³czesny ateistyczny relatywizm,
konsumeryzm i hedonizm, dokonuje wœród ludzi drastycznych
podzia³ów. Ideologia tzw. poprawnoœci politycznej dzieli ludzi na
poprawnych politycznie tzn. pokornie przyjmuj¹cych najwiêksze
nawet wybryki prawne pozwalaj¹ce na poniewieranie prawa
Bo¿ego i naturalnego oraz na niepoprawnych politycznie, bo nie
zgadzaj¹ siê na relatywizm moralny, na deptanie Bo¿ych
przykazañ w ¿yciu i w prawodawstwie oraz na bezbo¿ne ¿ycie.
Tych drugich nazywa fundamentalistami, obroñcami „ciemnogrodu”, wrogami ludzkoœci. Stosuje star¹ rzymsk¹, a z ducha
diabelskiego wywodz¹c¹ siê zasadê: Dziel i rz¹dŸ!

Nie ma podziału w Kościele Polskim

W ostatnich miesi¹cach byliœmy œwiadkami takiego dzielenia
Polaków: na m¹drych i niem¹drych, postêpowych i oszo³omów,
kochaj¹cych Ojczyznê i prowadz¹cych j¹ do zguby. By wprowadziæ zamêt i boleœnie uk³uæ swoich politycznych konkurentów,
media zaczê³y rozg³aszaæ wyssan¹ z palca teoriê o podziale
biskupów, przypisuj¹c ich do dwóch wymyœlonych stronnictw,
przy czym oczywiœcie jedno z nich jest œwiat³e i postêpowe, zaœ
drugie ciemne i zacofane. Jak skomentowa³ to Przewodnicz¹cy
Konferencji Episkopatu Polski, ludzie pozwalaj¹cy sobie na takie
sformu³owania „ujawniaj¹ niezrozumienie misji Koœcio³a..., a
samo okreœlenie dziel¹ce Koœció³ na “rydzykowy” i “³agiewnicki” budzi niesmak, ujawnia niechlujstwo jêzykowe i próbê
upolitycznienia wiary, a to jest niedopuszczalne"
Koœció³ polski jest jeden i ca³kowicie zjednoczony. Nie ma
w nim ¿adnego biskupa, który g³osi³by pogl¹dy niezgodne z wiar¹
i moralnoœci¹ chrzeœcijañsk¹ oraz katolick¹ nauk¹ spo³eczn¹,
który ca³ym sercem nie by³by z³¹czony z papie¿em i Stolic¹
Apostolsk¹. Nie ma wiêc mowy o jego podziale. Nie wolno przy
tym odbieraæ nikomu, tak osobom duchownym, jak i katolikom
œwieckim, prawa do ich sympatii wobec takiej czy innej partii
politycznej, jeœli jej program nie godzi w prawo Bo¿e i zmierza
do dobra wspólnego. W takiej ró¿norodnoœci nie ma nic z³ego.
Przeciwnie, jest ona wzbogaceniem ¿ycia publicznego. Po to w
parlamentach pañstw s¹ rz¹dz¹cy i opozycja, która ich kontroluje.
Nawet w gronie Aposto³ów by³y ró¿nice dotycz¹ce sposobów
ewangelizowania œwiata, nie zaœ samej Ewangelii.

Brońmy młodych

W zwi¹zku z tym pozostaje tylko zaapelowaæ do wiernych,
by byli maksymalnie krytyczni w ocenie medialnych programów,
doniesieñ i opinii. Nam, ludziom kochaj¹cym Koœció³ i Ojczyznê,
pozostaje tylko apelowaæ do rodziców, wychowawców i do
wszelkich instytucji edukacyjnych - by maj¹c œwiadomoœæ, jak
olbrzymie spustoszenie moralne i intelektualne dokonywane
jest przez p³ytkie, obra¿aj¹ce swoim poziomem inteligencjê
przeciêtnego cz³owieka, siej¹ce przemoc, rozpustê, konsumpcjonizm i wulgarny hedonizm, programy niektórych kana³ów
TV, czy inne media - podejmowali dostêpne prawnie dzia³ania w
obronie niszczonej œwiadomoœci i moralnoœci m³odego pokolenia.
Pokolenie to jest niekiedy ca³kowicie bezbronne i wydane na
³up ró¿nego rodzaju hien, sprowadzaj¹cych ich na krawêdŸ
zatracenia przez narkotyki, alkohol, seks i fa³szywe ideologie
g³osz¹ce anarchiê moraln¹. M³odzi ludzie s¹ zupe³nie bezbronni
wobec nowej ideologii z³a, jeœli ich rodzice, zajêci ciê¿k¹ prac¹ na
chleb, nie kontroluj¹ ich postaw i zachowañ; jeœli nie otaczaj¹
ich pe³n¹ odpowiedzialnej mi³oœci sta³¹ opiek¹; jeœli s¹dz¹, ¿e
sprawy wychowawcze ich dzieci winna za³atwiæ szko³a, Koœció³
i ulica; jeœli myœl¹, ¿e mo¿na wychowaæ dziecko samymi s³owami,
nie pokazuj¹c na przyk³adzie w³asnego ¿ycia, co to znaczy byæ
cz³owiekiem szlachetnym, uczciwym i prawym.
Benedykt XVI w trakcie swego spotkania z polskimi biskupami
wskazywa³ na niewyobra¿alnie wielk¹ rolê wychowania m³odego
pokolenia, podkreœlaj¹c, ¿e od tego, czy rodzice, nauczyciele
i wychowawcy udŸwign¹ ten obowi¹zek, zale¿y los ich wychowanków i los ca³ych spo³eczeñstw. Wzywa³ wszystkich odpo-
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wiedzialnych za wykszta³cenie i wychowanie m³odzie¿y, „by nie
ograniczali siê do doskonalenia metod przekazywania wiedzy,
lecz by podejmowali tak¹ jej edukacjê, która opiera siê na bezpoœrednim i osobowym spotkaniu z cz³owiekiem, na œwiadectwie,
autentycznym przekazie - bezpoœrednio od osoby do osoby wiary, nadziei i mi³oœci oraz wyp³ywaj¹cych z nich wartoœci”.

Najważniejsze zadanie

Nie ma zadania wa¿niejszego zarówno dla Koœcio³a, pañstwa,
szko³y, a przede wszystkim rodziny, od dobrego wychowania
dzieci i m³odzie¿y. ¯yjemy w czasach, kiedy jest wystarczaj¹co
du¿o intelektualnego kszta³cenia m³odzie¿y, boleœnie natomiast
brakuje odpowiedniego jej wychowania. Ludzie zajmuj¹cy siê
wychowaniem mówi¹ ju¿ o tzw. nowych dzieciach, które nie
potrafi¹ siê skupiæ, które s¹ niewydajne w pracy, zamkniête w
sobie i niezdolne do ¿ycia w spo³eczeñstwie. W wielu szko³ach
w krajach zachodnich, a przychodzi to szybko tak¿e do nas,
upad³a jakakolwiek dyscyplina, a normalne nauczanie, zw³aszcza
w wielkich szko³ach miejskich, sta³o siê wprost niemo¿liwe.
Nauczyciele popadaj¹ w depresje. Boj¹ siê iœæ do szko³y, bo s¹
tam przeœladowani przez zdemoralizowanych, aroganckich i
beszczelnych uczniów przekonanych, ¿e wszystko im wolno.
Mimo stosowania coraz to nowych metod nauczania; mimo
nowoczesnych laboratoriów, komputerów, a tak¿e zatrudniania
dobrze wykszta³conych nauczycieli, stan wiedzy absolwentów
wielu szkó³ jest ni¿szy ni¿ dawniej, zdolnoœæ do samodzielnego
twórczego myœlenia niska, wola bardzo s³aba, a orientacja w
odniesieniu do œwiata i wartoœci ¿adna lub niewielka, a czêsto
ca³kiem b³êdna, zaczerpniêta z pozbawionych wszelkiego wymiaru
etycznego i intelektualnego, relatywizuj¹cych z³o i dobro, prawdê
i fa³sz, programów TV z Hollywood i im podobnych wytwórni.

Aby poznali dobro i zło

Badania wykazuj¹, ¿e ok. 70% m³odzie¿y europejskiej ma
bardzo nisk¹ œwiadomoœæ ró¿nicy miêdzy dobrem i z³em, prawd¹
i fa³szem oraz nik³¹ œwiadomoœæ z³a, jakim jest wyrz¹dzenie
krzywdy drugiemu przy powszechnym naruszaniu norm moralnych i prawnych. Maj¹ oni niski próg hamulców moralnych i
ca³kowity brak g³êbszego sensu ¿ycia. Roœnie w zwi¹zku z
tym zastraszaj¹co przestêpczoœæ nieletnich oraz uzale¿nienia
od narkotyków i alkoholu. Nie bêd¹ wskutek tego zdolni do
¿ycia w ma³¿eñstwie i rodzinie, a tak¿e w spo³eczeñstwie.
Dla powstrzymania tego lawinowo narastaj¹cego kryzysu
konieczna jest mobilizacja i wspólne dzia³anie wszystkich si³
i instytucji, maj¹cych wp³yw na wychowanie m³odzie¿y, a wiêc
pañstwa, szko³y, mediów, Koœcio³a, rozmaitych organizacji, a
zw³aszcza rodziny, z której m³ody cz³owiek czerpie wartoœci
moralne i spo³eczne, w której najbardziej kszta³tuj¹ siê jego
postawy. M³odzie¿ potrzebuje idea³ów i autorytetów. Bez tego nie
jest mo¿liwe dobre wychowanie. Takie idea³y i wzorce daje szko³a
i Koœció³. Dobrze by by³o, gdyby nie by³y one ci¹gle atakowane
i poniewierane przez promuj¹ce anarchiê moraln¹, media.
S³owami zapisanymi przez œw. Marka Ewangelistê Chrystus
wzywa nas do nawrócenia i do silnej wiary w Ewangeliê. To
wezwanie powinien wzi¹æ do siebie ka¿dy z nas. Powinny to wzi¹æ
do siebie wszystkie instytucje odpowiedzialne za wychowanie
m³odzie¿y. Powinna je przyj¹æ tak¿e wspó³czesna rodzina.
Benedykt XVI stwierdza, ¿e dom i rodzina s¹ podstawow¹
kolebk¹ formowania ludzkiej osoby. Zdaje sobie sprawê, i¿ wiele
polskich rodzin prze¿ywa wielkie trudnoœci materialne, bo wysokie
bezrobocie wp³ywa niszcz¹co na kszta³t ich ¿ycia. St¹d szczególnie
wa¿nym dezyderatem, jaki kierujemy do wszystkich si³, partii i
instytucji, pañstwowych i niepañstwowych, jest wezwanie ich,
by zrobi³y wszystko dla pozyskania wielu nowych miejsc pracy.
Bez pracy ojca czy matki niejedna dobra, bynajmniej nie patologiczna rodzina, upada materialnie i moralnie. Nie mo¿e realizowaæ
swego podstawowego zadania - dobrego wychowania dzieci.

Nieprzygotowani do życia rodzinnego

Ale nie tylko nowa ideologia z³a, rozpowszechniana dziœ przez
ró¿ne si³y, nie tylko bezrobocie, niszcz¹ wspó³czesne rodziny.
Niestety, wiele wspó³czesnych rodzin usi³uj¹ stworzyæ ludzie

zupe³nie nieprzygotowani do ¿ycia rodzinnego. Nie mog¹
dobrej rodziny stworzyæ egoiœci myœl¹cy tylko o sobie, ludzie
niepotrafi¹cy siê opanowaæ i niczego sobie odmówiæ, nawet z
krzywd¹ innych; ludzie, którzy nigdy nie pracowali nad
swoim charakterem; ludzie krañcowo nieodpowiedzialni;
ludzie topi¹cy szczêœcie swoich dzieci w alkoholu; ludzie, dla
których jedynym bóstwem i celem jest pieni¹dz i zabawa; ludzie
niechc¹cy zachowaæ wiernoœci ma³¿eñskiej; ludzie niepotrafi¹cy
zapanowaæ nad swoim jêzykiem, obrzucaj¹cy ordynarnymi i
wulgarnymi s³owami swoich najbli¿szych itd.
Niepodobna dobrze wychowaæ dzieci samymi tylko s³owami.
Konieczny jest przyk³ad osobisty rodziców, kap³anów, nauczycieli i wychowawców. Dobry proces wychowawczy potrzebuje
przede wszystkim œwiadków szlachetnego ¿ycia, a nauczycieli
wówczas, kiedy w³asnym ¿yciem potwierdzaj¹ to, co g³osz¹. Nie
mo¿e oszust uczyæ uczciwoœci, rozpustnik wiernoœci, pró¿niak
dobrej pracy, a stroni¹cy od praktyk religijnych - pobo¿noœci.

Za to odpowiemy na Sądzie Bożym

Wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie siê!” wszyscy weŸmy do
serca. Bóg bêdzie nas szczególnie surowo s¹dzi³, zw³aszcza z tego,
jak wychowaliœmy m³ode pokolenie. Na Jego s¹dzie staniemy
wobec podstawowego pytania: Czy wychowaliœmy nasze dzieci
na szlachetnych, dobrych i uczciwych ludzi, którzy bêd¹ rozdawaæ dobro i szczêœcie innym, czy te¿ wychowaliœmy ich na
egoistów, przestêpców, zdrajców i paso¿ytów spo³ecznych.
To na rodzicach, nauczycielach i katechetach ci¹¿y podstawowy
obowi¹zek kszta³towania osobowoœci ich wychowanków. Daj¹c
zawsze dobry przyk³ad, winni uczyæ wychowanków doboru i
krytycznej oceny lektury, programów telewizyjnych i radiowych,
internetu i wideo. To oni powinni pomóc im w doborze wzorców
do naœladowania oraz w kszta³towaniu postaw politycznych i
spo³ecznych. To ich zadaniem jest uformowanie w swoich
wychowankach przekonañ œwiatopogl¹dowych i religijnych.
Rodzice i wychowawcy nie powinni patrzeæ spokojnie i bez
¿adnej reakcji, gdy ich wychowankowie za wzorce swojego
postêpowania wybieraj¹ brutalnych, rozpustnych i bezmyœlnych
osi³ków. Nie powinni pozostawiaæ komercyjnym mediom kszta³towania przekonañ ich wychowanków w takich np. kwestiach,
jak: aborcja, eutanazja, doœwiadczenia na ludzkich embrionach,
tzw. ma³¿eñstwa homoseksualne, rozwody, przemoc, rozpusta,
masowe bezrobocie, wojna itd. Media te, nastawione przede
wszystkim na zysk, interesuj¹ siê wy³¹cznie sensacj¹, erotyk¹,
zboczeniami, przemoc¹ i degradowaniem autorytetów, wszystko
sp³ycaj¹c i poni¿aj¹c, a cz³owieka traktuj¹c jako jedno ze zwierz¹t,
które nie ma nic wspólnego z godnoœci¹ dziecka Bo¿ego.
M³odzie¿y mówmy o sensie ¿ycia, odpowiadajmy na pytania:
sk¹d przyszliœmy, dok¹d zmierzamy, po co i jak powinniœmy ¿yæ.
Wychowawca, który jest chrzeœcijaninem, winien przyznawaæ
siê do swojej wiary. Nie wstydziæ siê jej. Najwybitniejsi ludzie
na œwiecie - uczeni, artyœci, politycy - byli i s¹ ludŸmi wierz¹cymi.
Powinniœmy byæ dumni z tego, ¿e nasz¹ duchow¹ ojczyzn¹ jest
chrzeœcijañstwo, które ogarnê³o ca³y œwiat, stworzy³o kulturê
euroatlantyck¹, które da³o ludzkoœci uniwersytety, wspania³¹
sztukê, szpitalnictwo, które wbrew rozmaitym atakom wrogich
si³ i ateistycznych ideologii przetrwa³o dwa tysi¹ce lat i trwaæ
bêdzie do koñca rodzaju ludzkiego, jak zapewni³ nas Chrystus.
Jako biskup Koœcio³a p³ockiego proszê serdecznie wszystkich
Wiernych o gor¹c¹ modlitwê w intencji naszej m³odzie¿y.
Prze¿yjmy po chrzeœcijañsku Wielki Post. Wniknijmy w nasze
sumienia. Poddajmy siê g³êbszej ni¿ zwykle refleksji nad naszym
dotychczasowym ¿yciem. WeŸmy udzia³ w rekolekcjach i przyst¹pmy do sakramentu pokuty. W duchu mi³oœci Chrystusowej
przebaczmy tym, którzy nas skrzywdzili i sami proœmy o
przebaczenie, jeœli wyrz¹dziliœmy komuœ krzywdê.
Wszystkim Wiernym naszego p³ockiego Koœcio³a udzielam
pasterskiego b³ogos³awieñstwa na ich ca³e ¿ycie i na ich trud
walki ze z³em. W imiê Ojca i Syna i Ducha œwiêtego. Amen.
Biskup P³ocki Stanis³aw Wielgus.
(Podtytu³y od redakcji)
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Z życia Jana Pawła II

2 kwietnia ubiegłego roku zmarł Jan Paweł II. Czas ten był dla całego naszego
narodu wielkimi rekolekcjami. Pamiętamy wielką mobilizację wszystkich
ludzi, na czuwaniach podczas Jego agonii i potem przy trumnie. W rocznicę śmierci przypomnijmy sobie Jego
postać. Dołóżmy wszelkich starań aby Jego nauka, tak przepełniona miłością do Boga i ludzi nie zaginęła. Aby
te prorocze słowa: “Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi” realizowały się w naszych sercach.

Ksiądz turysta
Od najm³odszych lat Karol przemierza³ szlaki Beskidu Ma³ego
i Makowskiego. Zdobywa³ Leskowiec, z którego widaæ Tatry,
Madohorê poroœniêt¹ lasem, BliŸniaki o dwóch wierzcho³kach,
Ostry Wierch. Mi³oœæ do gór wpoi³ mu ojciec. W seminarium
wiêkszoœæ wolnego czasu spêdza³ w górach. Jako papie¿ mówi³:
„Byt cz³owieka jest przemijaj¹cy. Góry istniej¹ w sposób pewny i
trwa³y, s¹ wymownym obrazem niezmiennej wiecznoœci Boga“
Kocha³ turystykê. Zim¹ by³y to wyprawy narciarskie, latem
sp³ywy kajakowe i wêdrowanie po górach. Wypady wakacyjne z
m³odzie¿¹ rozpocz¹³ jako wikary koœcio³a œw. Floriana w Krakowie.
Wêdrowa³ chêtnie po górach jako docent i profesor. Czêsto rozmawia³ z bacami, zagl¹da³ do pasterskich sza³asów, dowcipkowa³.
Gdy ju¿ jako kardyna³, pomaga³ góralom nosiæ ga³êzie na
ognisko i podpali³ je - zgodnie ze zwyczajem - jedn¹ zapa³k¹, baca
rzek³: „Widzi siê, ze nos kardyna³ £ojcem Œwintym zostanie“.
Lubi³ siê wspinaæ w Gorcach. Gdy zosta³ papie¿em górale
wybudowali dla niego drewnian¹ kapliczkê na Rusankowej
Polanie. W sezonie odprawia siê tu Msze œwiête przy o³tarzu
z dwutonowej bry³y tatrzañskiego granitu, przed rzeŸb¹ Matki
Boskiej Bolesnej - Królowej Gorców. Na pami¹tkê wypraw w
latach 50. w Beskidy Komisja Turystyki Górskiej PTTK przemianowa³a Jaworzynê (890 m. n.p.m.) na Groñ Jana Paw³a II. W
Bieszczadach na pami¹tkê 15 dniowej wêdrówki z m³odzie¿¹
szlakiem: Po³onina Wetliñska, Caryñska, Tarnica, Chryszczata,
Smerek, do Cisnej i Komañczy stoi na Tarnicy (najwy¿szy szczyt
Bieszczad - 1346 m n.p.m.) kapliczka z tablic¹, ¿e têdy „przysz³y
Papie¿-Polak wêdrowa³ w burzliwych latach powojennych“.
W Tatry jeŸdzi³ ca³y rok. Szczególnie chêtnie na Wiktorówki
nieopodal Rusinowej Polany, gdzie w 1860 r. Matka Boska
Jaworzyñska Królowa Tatr pomog³a odnaleŸæ pasterce Marysi
owce. Tam stworzy³ w leœnym koœció³ku oœrodek duszpasterski.
Wielokrotnie przemierza³ Dolinê Chocho³owsk¹ w drodze na
Jarz¹bczy Wierch, z Hali G¹sienicowej wchodzi³ na Koœcielec,
jedn¹ z najtrudniejszych tras Tatr polskich: przez Kozi¹ Prze³êcz
(2137 m. n.p.m.) Zamar³¹ Turniê, Orl¹ Peræ z przejœciem ³añcuchowym na Zawrat. Nie lubi³ Kasprowego Wierchu, uwielbia³
wypady z doliny Chocho³owskiej na Rakoñ i Grzesia. W Tatrach
wielokrotnie bywa³ na nartach. By³ bardzo dobrym narciarzem,
jeŸdzi³ pewnie, dobrze technicznie.
Pasj¹ Karola Wojty³y by³o p³ywanie kajakiem. Zaczê³o siê w
latach 50. Na pocz¹tku by³a Brda w Borach Tucholskich, potem
Drwa, gdzie p³ywa³ na s³ynnym wys³u¿onym kajaku „Kaloszu“,
Czarna Hañcza na Pojezierzu Augustowskim, Wigry, £yna, San...
Ka¿dy dzieñ rozpoczyna³ Msz¹ przy prowizorycznym o³tarzu.
Na szlaku by³ duszpasterzem. Zabiera³ do „Kalosza“ przyjació³
na indywidualne rekolekcje. Nawet gdy zosta³ sufraganem archidiecezji krakowskiej w sierpniu 1958 r. przerwa³ wyprawê jedynie
na kilka dni. Po powrocie na Mazury powiedzia³: „Nie ma powodu,
by „Wujek“ zosta³ zlikwidowany“. I p³ywa³ tak do 1978 r. kiedy
- jak sam stwierdzi³ - przesiad³ siê z kajaka na £ódŸ Piotrow¹.
W czasie wêdrówek mia³ wiele przygód. Pod koniec maja
1955 r. ks. Karol Wojty³a wzi¹³ udzia³ w XIV Ogólnopolskim
Sp³ywie Kajakowym na Dunajcu. W Sromowcach Ni¿nych kajak
przedziurawi³ siê na podwodnym g³azie. Woda wype³nia³a go
powoli, tak ¿e dopiero na mecie w Szczawnicy, poszed³ na dno. W
wodzie znalaz³ siê ksi¹dz z ca³ym ekwipunkiem. Tylko brewiarz
zosta³ suchy. Innym razem zje¿d¿aj¹c na nartach pod Turbaczem,
by nie traciæ cennego czasu, w kolejce do wyci¹gu czyta³ brewiarz.
Za którymœ razem brewiarz, wysun¹³ siê z kieszeni i przepad³.
Po wielu bezskutecznych próbach odnalezienia ksi¹¿ki, do której
by³ bardzo przywi¹zany, poprzykleja³ w okolicy anonsy o zgubie
i markotny wróci³ do Krakowa. Jakie¿ by³o Jego zdziwienie, gdy
furtian wrêczy³ mu zgubiony brewiarz. Odnalaz³ go jakiœ turysta
i mimo, i¿ nie by³ podpisany, bez trudu domyœli³ siê, do kogo nale¿y.

6

Ojciec Soboru
W paŸdzierniku 1962 r. z kard. Wyszyñskim i 10 biskupami
Wojty³a znalaz³ siê w polskiej delegacji na Sobór Watykañski II.
15 biskupów nie otrzyma³o pozwolenia na wyjazd. Mimo to polska
delegacja by³a najliczniejsza z krajów obozu komunistycznego.
8 paŸdziernika polskich biskupów przyj¹³ Jan XXIII na audiencji.
Biskup Wojty³a, choæ najm³odszy, by³ najlepiej przygotowany
do prac soboru. Sekretarzem prasowym soboru by³ jego kolega
seminaryjny, Andrzej Maria Deskur. To on przedstawi³ Wojtyle
wiele osobistoœci z kurii i ca³ego œwiata. Polski delegat, dziêki
bieg³ej znajomoœci angielskiego, niemieckiego, francuskiego i
w³oskiego, i sposobowi bycia, szybko zyska³ wielu przyjació³.
Otwarcie Soboru Watykañskiego II nast¹pi³o 11 paŸdziernika
1962 r. w Bazylice œw. Piotra. Papie¿ Jan XXIII, w otoczeniu
Gwardii Szwajcarskiej zosta³ wniesiony do Bazyliki w lektyce,
zwanej „sedia gestatoria“. Odœpiewano hymn „Veni creator".
Zamkniêto dla ruchu teren wokó³ Bazyliki. W jej wnêtrzu po obu
stronach przejœcia ustawiono wznosz¹ce siê w górê podium, a
na nim dziesiêæ rzêdów zielono wyœcie³anych krzese³ z pulpitami
i klêcznikami. Zasiedli na nich w/g starszeñstwa - najni¿ej kardyna³owie, wy¿ej biskupi. Wojty³a siedzia³ wysoko, niedaleko wejœcia.
Dzieñ krakowskiego biskupa na Soborze rozpoczyna³ siê o 645
Msz¹ œw. w Instytucie Polskim, a potem o 900 Msz¹ œw. w intencji
pomyœlnych obrad w Bazylice œw. Piotra. Karol Wojty³a nie
opuszcza³ swojego fotela, sporz¹dza³ notatki, przygotowywa³
wyst¹pienia radiowe, wyk³ady, szkicowa³ now¹ ksi¹¿kê, pisa³
wiersze. Popo³udniami studiowa³ dokumenty soborowe, pisa³ i
spacerowa³ po tarasie, z którego widaæ by³o kopu³ê Bazyliki.
Biskupa zza ¿elaznej kurtyny zdumia³a wolnoœæ soborowej
dyskusji. Ju¿ na wstêpie szok - odrzucono przyt³aczaj¹c¹ wiêkszoœci¹ g³osów 72 projekty dokumentów przygotowane przez Kuriê
w Watykanie. Pogrzebano przez to owoce czterech lat pracy.
Biskup Wojty³a by³ g³êboko przejêty historycznym znaczeniem
odnowy Koœcio³a. Gdy wyst¹pi³ po raz pierwszy, zadziwi³ nie tylko
g³êbi¹ przemyœleñ, ale i nienagann¹ ³acin¹. Podobnie jak prymas
Wyszyñski by³ gor¹cym orêdownikiem odnowy w Koœciele.
Po powrocie do kraju, wykorzystywa³ ka¿d¹ chwilê, by przybli¿aæ prace soborowe wiernym w Polsce. Bra³ udzia³ w poœwiêconej
Soborowi konferencji w krakowskim seminarium duchownym.
JeŸdzi³ po ca³ej archidiecezji, spotyka³ siê z Klubami Inteligencji
Katolickiej, duchowieñstwem i wiernymi, relacjonowa³ na wszelkie
sposoby prace Soboru. Pisa³ w „Tygodniku Powszechnym.“
Druga sesja Soboru odby³a siê za rok. W tym czasie bp Wojty³a
zosta³ arcybiskupem krakowskim. Zmar³ te¿ motor soborowych
przemian, papie¿ Jan XXIII. Jego nastêpc¹ i kontynuatorem dzie³a
zosta³ kardyna³ Mediolanu, Giovanni Battista Montini, Pawe³ VI.
Jednym z wa¿niejszych dokumentów Soboru by³a Konstytucja
Dogmatyczna o Koœciele „Lumen gentium“ (Œwiat³o narodów),
okreœlaj¹ca na nowo misjê i strukturê Koœcio³a. Przedstawia³a
Koœció³ jako wspólnotê wiernych, nie zaœ - jak do tej pory- jako
strukturê hierarchiczn¹. Wojty³a twierdzi³, ¿e to w³aœnie ludzie
stanowi¹ Koœció³, ¿e wierni nie tylko nie s¹ dla struktur Koœcio³a
zagro¿eniem, ale przeciwnie, dope³niaj¹ je i wspó³tworz¹. Przedstawi³ te¿ swoj¹ filozofiê spo³eczn¹. Po tym przemówieniu zosta³
cz³onkiem pracuj¹cej nad t¹ konstytucj¹ Centralnej Podkomisji.
Znalaz³ siê w gronie najwybitniejszych teologów, twórców karty
Vaticanum II. Wkrótce sta³ siê znan¹ i wp³ywow¹ osobistoœci¹.
Ostatnia sesja Soboru by³a batali¹ o stosunek Koœcio³a do religii
niechrzeœcijañskich, szczególnie judaizmu, któr¹ arcybiskup
Wojty³a wraz z kardyna³ami: austriackim, Franzem Kónigiem
i niemieckim, Augustinem Be¹ wygra³, mówi¹c, ¿e „nie mo¿e byæ
przypisana ani wszystkim ¯ydom wówczas ¿yj¹cym, ani ¯ydom
dzisiejszym“ wina za ukrzy¿owanie Chrystusa. Nie dopuœci³ te¿
do oficjalnego potêpienia komunizmu, twierdz¹c, ¿e konflikty
przez to nie znikn¹, a rozwi¹zania nale¿y szukaæ gdzie indziej.
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Podróże po świecie
Podczas rzymskich studiów ka¿d¹ woln¹ chwilê ks. Wojty³a
przeznacza³ na zwiedzanie Rzymu i wypady za miasto: do
klasztorów, w których bywa³ œw. Franciszek, na Monte Cassino,
do Neapolu... W czasie wakacji kard. Sapieha wys³a³ Go do Francji,
Belgii, i Holandii, na podpatrywanie metod duszpasterskich.
Od czasu Soboru wyjazdy do Rzymu ³¹czy³ z odwiedzinami:
we Francji, Austrii, i Niemczech. Bywa³ u kard. Franza Kóniga
w Wiedniu, i jego wspó³pracownika arcbpa Agostino Casaroli.
Odwiedzi³ wspólnotê ekumeniczn¹ w Taize i cmentarze polskich
¿o³nierzy na Monte Cassino i w Bolonii. W 1967 r. wracaj¹c przez
Austriê po otrzymaniu godnoœci kardynalskiej od Paw³a VI by³ w
Osjak, klasztorze, w którym zmar³ król Boles³aw Œmia³y, wygnany
z kraju po zamordowaniu œw. Stanis³awa, biskupa krakowskiego.
Zwiedzi³ obozy koncentracyjne w Mauthausen i Gusen. Odprawi³
Mszê w koœciele na Kahlenbergu, gdzie przed bitw¹ wiedeñsk¹
Jan III Sobieski rzek³: „Walczymy za ojczyznê i chrzeœcijañstwo“.
Pierwszy raz poza Europê Karol Wojty³a pojecha³ do Ziemi
Œwiêtej wraz z delegatami polskimi na Sobór w grudniu 1963 r.
Z samolotu ogl¹da³ szlak wêdrówki Narodu Wybranego: pustyniê
egipsk¹, Morze Czerwone, pustyniê Pó³wyspu Arabskiego, górê
Synaj, Jerozolimê. Trasê wyznacza³y pami¹tki ¿ycia Chrystusa:
Betlejem, szcz¹tki œwi¹tyni w Jerozolimie, gdzie naucza³ 12-letni
Jezus, jezioro Genezaret, Kafarnaum, gdzie œw. Piotr otrzyma³
w³adzê nad Koœcio³em: „Paœ baranki moje, paœ owce moje“.
W Ziemi Œwiêtej by³ jeszcze raz, po III sesji Soboru, w 1964 r.
Po tej pielgrzymce przyj¹³ go na prywatnej audiencji papie¿
Pawe³ VI. D³ugo ogl¹da³ zdjêcia z koronacji Matki Boskiej w
LudŸmierzu, pob³ogos³awi³ je i powiedzia³ wzruszony: „To jest
Polska, to jest tylko tam mo¿liwe“. Papie¿a po³¹czy³a z krakowskim
metropolit¹ przyjaŸñ. Tylko w latach 1973-75 by³ na audiencjach
11 razy co jest rekordem. W 1976 r. zosta³ poproszony o
wyg³oszenie dla Rzymskiej Kurii rekolekcji wielkopostnych.
Pawe³ VI widz¹c, ¿e wp³ywy i presti¿ w Watykanie Wojty³a ju¿
ma, a potrzebuje znajomoœci œwiata zachêca³ go do woja¿y
zagranicznych. Celem pierwszej wielkiej podró¿y Karola Wojty³y
by³a Ameryka Pó³nocna. Zaproszenie od Polonii z Kanady i USA
otrzyma³ prymas Wyszyñski, a ¿e nie lubi³ jeŸdziæ wys³a³ Wojty³ê.
W sierpniu 1969 r. Wojty³a wyruszy³ do Kanady. Trzy tygodnie
wype³ni³y spotkania z duchowieñstwem, Poloni¹ i odprawianie
Mszy w polskich koœcio³ach. Widzia³ wodospad Niagara. W USA
by³ w Detroit, Waszyngtonie, Baltimore, St. Louis, Chicago,
Filadelfii i Nowym Jorku. Bardzo dobrze przyjêli Go amerykañscy
biskupi. Kardyna³ Król z Filadelfii, z którym zaprzyjaŸni³ siê na
Soborze, zabra³ Go do sanktuarium w Doylestown w Pensylwanii,
(“amerykañskiej Czêstochowy“). Ten pierwszy lot helikopterem
Wojtyle bardzo siê spodoba³. Po³kn¹³ wtedy bakcyla podró¿owania.
W lutym 1973 r. kard. Wojty³a uda³ siê na Miêdzynarodowy
Kongres Eucharystyczny do Australii. Odwiedzi³ po drodze,
polskich misjonarzy werbistów na Papui-Nowej Gwinei. Odprawi³
tam nietypow¹ Mszê œw. koncelebrowan¹ po ³acinie, z w³asn¹
homili¹ po polsku i œpiewami w tubylczym dialekcie, tzw. pidginenglish. Zwiedzi³ prowadzone przez polskie zakonnice szko³y.
W Australii spotka³ siê z prê¿n¹ organizacjê polonijn¹, fotografowa³ siê z ka¿d¹ z polskich rodzin, „by œlad spotkania pozosta³
nie tylko w sercu“. œpiewa³ wraz z zebranymi: „Idzie noc“, przy
ognisku harcerskim. Przy okazji mówi³ o trudnej drodze, jak¹
przebyli, by znaleŸæ drug¹ ojczyznê: o tu³aczce przez Sybir i
Persjê, o duchowym posi³ku jakim by³a, jest i pozostanie dla
nich polskoœæ, Polska i jej tysi¹cletnia wiêŸ z chrzeœcijañstwem.
Odwiedzi³ Sydney, Canberrê i Melbourne. Uczestniczy³ w 40.
Miêdzynarodowym Kongresie Eucharystycznym i pozna³ Matkê
Teresê z Kalkuty. Zwiedzi³ te¿ park krajobrazowy „Sanctuary“.
Podró¿ do Australii, Nowej Zelandii i Nowej Gwinei zamknê³a
pierwsze okr¹¿enie globu przez Karola Wojty³ê.
W 1976 r. kard. Wojty³a prowadzi³ polsk¹ delegacjê do Ameryki
Pó³nocnej na 41 Miêdzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Przewodniczy³ Mszy w intencji wolnoœci w œwiecie, koncelebrowanej,
przez 400 kap³anów. W homilii przypomnia³ Paw³a W³odkowica,

rektora Uniwersytetu Jagielloñskiego, który na soborze w Konstancji (1414-1418) wyst¹pi³ przeciw Krzy¿akom i by³ prekursorem
wolnoœci sumienia i wyznania oraz prawa miêdzynarodowego.
Po wyborze papie¿a Jana Paw³a I, kard. Wojty³a pojecha³
zobaczyæ Ca³un Turyñski. Ostatni¹ podró¿¹ przed wyborem na
Tron Piotrowy by³ wyjazd wraz z prymasem Wyszyñskim na
konferencjê Episkopatu Niemiec. Wizyta polskich biskupów
by³a kolejnym etapem pojednania po okresie „zimnej wojny“.
Zwiedzi³ katedrê w Fuldzie, Frankfurt, Koloniê, Monachium i
Dusseldorf, obóz koncentracyjny w Dachau, Bonn, Moguncjê.

Papieskie pielgrzymki

Papieskie pielgrzymki planowano z rocznym wyprzedzeniem.
Decyzjê, dok¹d pojechaæ, podejmowa³ sam Papie¿, a terminy,
trasy przejazdu, miejsca, które Papie¿ mia³ odwiedziæ uzgodnia³
z w³adzami koœcielnymi i œwieckimi Sekretariat Stanu. Szczególnej delikatnoœci wymaga³y negocjacje tam, gdzie Koœció³ by³
zwalczany (ekipa Gierka w 1979 r. czy re¿im Castro w 1998 r.)
Pó³ roku przed wizyt¹, szef ochrony papieskiej, ojciec R. Tucci
- drobny, 60-letni jezuita o siwych w³osach zjawia³ siê w kraju
pielgrzymki i opracowywa³ trasê: przeje¿d¿a³ ka¿dy jej odcinek,
zwracaj¹c uwagê na punkty newralgiczne, notowa³ czasy przejazdu,
mo¿liwoœci zatrzymania, miejsca ustawienia o³tarzy i spotkañ.
Uk³adano plan pielgrzymki z uwzglêdnieniem œrodków lokomocji
i czasu trwania spotkañ. W efekcie powstawa³y kilkusetstronicowe,
rozpisane co do minuty programy. Dziennikarze mieli dok³adny
rozk³ad dnia, z wyszczególnieniem, w którym miejscu stanie ka¿dy
cz³onek obs³ugi prasowej, gdzie bêd¹ kamery, gdzie wozy transmisyjne i stanowiska radiowe, kto i kiedy zrobi zdjêcie. Znali
te¿ miejsca noclegu, godziny posi³ków, warunki sanitarne, klimat,
a nawet poziom napiêcia pr¹du w danym kraju.
Dziêki tej precyzji wizyty papieskie przebiega³y niezwykle
sprawnie, chyba, ¿e sam Papie¿ krzy¿owa³ ten misterny program,
jak np. w Krakowie w 1997 r., kiedy w drodze z Uniwersytetu
kaza³ kierowcy objechaæ Rynek. Wprawi³ tym zgromadzonych w
ogromn¹ radoœæ, a ochroniarzy Tucciego zmusi³ do b³yskawicznego zabezpieczenia okolicy. Ca³e zdarzenie trwa³o zaledwie
chwilê, jednak program ju¿ do koñca dnia siê nie klei³.
Równie precyzyjnie przygotowany by³ baga¿ Ojca Œwiêtego.
W ka¿d¹ podró¿ Papie¿ zabiera³ pielgrzymi krucyfiks Paw³a VI,
oraz pierœcieñ z herbem. Wszystkie kazania i przemówienia,
starannie posegregowane, lecia³y w specjalnym kufrze.
Niezwykle trudnego zadania przygotowania strojów na ró¿ne
okazje dokonywa³ Angelo Gudel, kamerdyner Jana Paw³a II.
Dba³ on by ubranie Papie¿a by³o zawsze bia³e i dostosowane do
pogody. Kufer podró¿ny mieœci³ zmiany odzie¿y na ca³¹ podró¿.
Kilka dni przed pielgrzymk¹ na miejsce przylatywa³y samochody-papamobile (2 lub 3 zale¿nie od d³ugoœci pielgrzymki).
Na ¿yczenie Papie¿a samolot w³oskich linii lotniczych Alitalia
by³ urz¹dzony skromnie, wyposa¿ony tylko w niezbêdne sprzêty
i bez salonki. W niewielkiej czêœci, przeznaczonej wy³¹cznie dla
Papie¿a, znajdowa³y siê cztery wygodne fotele pierwszej klasy.
Jan Pawe³ II mia³ miejsce przy oknie, nad którym wisia³ krzy¿.
Papie¿ przybywa³ na lotnisko helikopterem chwilê przed
odlotem. Dziêki temu nie zabiera³o mu to zbyt wiele czasu. Do
samolotu podje¿d¿a³ samochodem. Po wejœciu na pok³ad wita³ siê
z za³og¹ i dziennikarzami, oraz odbywa³ ma³e konferencje prasowe.
Czêsto w samolocie przygotowywa³ ostateczne wersje homilii.
Przy starcie samolot ubezpiecza³y opancerzone transportery
pêdz¹ce po pasie startowym na sygnale, a z ich wie¿yczek czujnie
rozgl¹dali siê uzbrojeni karabinierzy. Taka scena jak z filmu
akcji trwa³a do chwili wzniesienia siê maszyny w powietrze.
Ka¿da pielgrzymka rozpoczyna³a siê tak samo - po zejœciu z
samolotu Papie¿ klêka³ na ziemi i ca³owa³ j¹, ale od czasu, jak
posun¹³ siê w chorobie, ju¿ tego nie czyni³. PóŸniej odmówi³y
pos³uszeñstwa nogi. Dynamiczny Papie¿ odt¹d porusza³ siê na
wózku. By³ to wyraŸny pocz¹tek drogi krzy¿owej. Ale z tej drogi
jeszcze naucza³, przed³u¿a³ j¹, wêdruj¹c do Lourdes, Loreto i pisa³
Tryptyk rzymski, Pamiêæ i to¿samoœæ, i mówi³ coraz bardziej
s³abn¹cym g³osem, kosztuj¹cym go coraz wiêcej wysi³ku.
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Uzdrowiła ją wiara

„Cuda czyni Bóg, nie ja. Ja modlę się“ − Jan Paweł II

W marcu 1978 r. Kay Kelly z Liverpoolu dowiedzia³a siê,
¿e ma raka. Mia³a mê¿a i troje dzieci.
- Modli³am siê do Boga, by da³ mi si³ê, bym zaakceptowa³a to,
co nieuchronne. Zna³am inne kobiety, którym usuwano piersi
i które wci¹¿ potrafi³y siê œmiaæ. Widzia³am umieraj¹cych
mê¿czyzn, którzy potrafili siê jeszcze uœmiechaæ. Modli³am
siê wtedy za dzieci. Uwa¿a³am za ca³kiem prawdopodobne, ¿e
mog³yby mieæ pretensje do Boga i zbuntowaæ siê przeciw Niemu,
a tego chcia³am unikn¹æ. Chcia³am, ¿eby pozna³y Chrystusa i
¿eby wiedzia³y, i¿ s¹ kochane. Modli³am siê do naszej Matki,
prosz¹c j¹ o czas. Potrzebowa³am czasu. - wspomina.
W niedzielê 11 marca 1979 r., po wyjœciu ze szpitala uklêk³a
przed figur¹ Maryi w swoim koœciele parafialnym. Modli³a siê
i patrzy³a na pos¹g. Niespodziewanie zyska³a przeœwiadczenie,
¿e nie musi obawiaæ siê choroby, która zagra¿a³a jej ¿yciu.
Nabra³a te¿ przekonania, ¿e spotka siê z Papie¿em.
Gdy o tym powiedzia³a proboszczowi, ksi¹dz spojrza³ na ni¹
ze wspó³czuciem. Widocznie biedaczce od choroby pomiesza³o
siê w g³owie. Wiedzia³, ¿e ten nowy Papie¿ z dalekiej Polski sprawuje swój urz¹d inaczej ni¿ poprzednicy. To jednak nie znaczy,
¿e przyjmuje zwyczajnych ludzi, choæby nawet byli ciê¿ko chorzy.
G³owy koronowane, mê¿owie stanu, wielcy tego œwiata - tak,
oni mogli dostaæ siê za Spi¿ow¹ Bramê. Ale ktoœ inny?
J¹ te¿ po powrocie do domu opad³y w¹tpliwoœci. Czy nie uleg³a
z³udzeniu? Rozwia³ je telefon ze stowarzyszenia Rycerze Kolumba.
Ta znana katolicka organizacja charytatywna uhonorowa³a wysi³ki
Kay podczas zbiórki na pomoc dla chorych na raka nagrod¹.
Otrzyma³a dwa bilety lotnicze do Rzymu - do wykorzystania
natychmiast. Nazajutrz z synem Davidem polecia³a do Rzymu.
Arcybiskup Liverpoolu zorganizowa³ dla niej pó³prywatne spotkanie z Papie¿em po audiencji generalnej w œrodê 14 marca.
Kleryk z seminarium angielskiego zaprowadzi³ ich do Watykanu.
Tak o tym mówi: O dwunastej piêtnaœcie Ojciec Œwiêty zacz¹³
przechodziæ przez aulê. Towarzyszy³a mu kanonada lamp b³yskowych. Ludzie wyci¹gali rêce. Kay siedzia³a spokojnie w czêœci
sali zarezerwowanej dla chorych. W koñcu Ojciec Œwiêty zacz¹³
przemówienie po w³osku. T³umaczy³em je dla Kay i Davida.
Potem mówi³ po francusku, angielsku, niemiecku i hiszpañsku,
by w koñcu zaprosiæ wszystkich do odœpiewania Ojcze nasz.
Audiencja siê koñczy³a. Papie¿ zszed³ z podium do chorych.
I oto by³ przed nimi! - Ojcze Œwiêty, czy móg³bym przedstawiæ
pani¹ Kay Kelly? - zapyta³ kleryk. - O, pani Kelly z Liverpoolu
- odpar³ Papie¿ po angielsku. - Wiele o pani s³ysza³em. Przez
chwilê rozmawiali. Papie¿ z³o¿y³ autograf na przyniesionym
przez Kay Jego zdjêciu. By³o przeznaczone dla jej syna, Davida.
Potem obj¹³ Angielkê. Poszed³ dalej, zawróci³ i podszed³ do niej
znowu. - Jestem z pani bardzo dumny. Jest pani wspania³¹ matk¹
- powiedzia³ i odszed³. Jak ona prze¿y³a to spotkanie?
- Poczu³am, ¿e spotkanie z Ojcem Œwiêtym by³o punktem
zwrotnym w mojej chorobie. Jego mi³oœæ i zrozumienie tworzy³y
atmosferê radoœci, która ogarnia³a wszystkich dooko³a. Jego
uœmiech odzwierciedla³ wewnêtrzny spokój i opanowanie. £atwo
siê z nim rozmawia³o. Uderzy³o mnie równie¿ to, ¿e nie wydawa³
siê skrêpowany protoko³em. To by³ Papie¿, który pokaza³, ¿e
jest pasterzem ludzi. Pamiêtam, jak mu powiedzia³am, ¿e mam
nadziejê, i¿ pewnego dnia odwiedzi Liverpool.
Kay w Rzymie by³a kilkanaœcie godzin. Po audiencji wsiad³a do
samolotu i wróci³a do domu. Znowu trafi³a do szpitala. Badaj¹cy
j¹ lekarze prze¿yli szok. Rak znikn¹³! Nie by³o œladu ani po ognisku
choroby, ani po przerzutach. Sprawa sta³a siê g³oœna. Przy pierwszej nadarzaj¹cej siê okazji dziennikarze zapytali Papie¿a o to
niezwyk³e uzdrowienie. „To jej wiara j¹ wyleczy³a“ - oœwiadczy³.
***
Kay stara³a siê s³u¿yæ Bogu. Zebra³a m.in. dziesi¹tki tysiêcy
funtów na wsparcie Matki Teresy, która za³o¿y³a w Liverpoolu
ma³y klasztor Misjonarek Mi³oœci; zajmowa³a siê tak¿e ludŸmi
umieraj¹cymi, którzy prosili, by by³a przy nich w chwili œmierci.
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- Modli³am siê za nich, wierz¹c, ¿e ¿ycie nie ma koñca, ¿e jest
tylko wieczna mi³oœæ i idzie siê do Boga - mówi Kay. Wys³a³am
te¿ dwoje m³odych ludzi do Papie¿a. Oboje byli chorzy na raka
i oboje oddalili siê od wiary. Wrócili odmienieni. Przed œmierci¹ siê
nawrócili. To prawdziwy cud. Ludzie mówi¹: Key wyzdrowia³aœ,
to cud. A ja mówiê: cud jest wtedy, gdy zmienia siê ¿ycie.
Pawe³ Zuchniewicz Cuda Jana Paw³a II (Prószyñski i S-ka SA)

Doktor od cudów

Lourdes to sanktuarium s³yn¹ce z wielu uzdrowieñ i nawróceñ.
To miejsce, do którego Jan Pawe³ II odby³ ostatni¹ w swoim ¿yciu
podró¿ zagraniczn¹, 14 i 15 sierpnia 2004 r. „Klêkaj¹c tutaj, przy
Grocie Massabielskiej, ze wzruszeniem odczuwam, ¿e dotar³em
do kresu mej pielgrzymki“ - powiedzia³ zaraz po przybyciu
do sanktuarium. Potem zapali³ œwiecê i napi³ siê wody ze Ÿród³a,
które wytrysnê³o tutaj sto czterdzieœci szeœæ lat wczeœniej.
Dr Patrick Theillier jest szefem Biura Medycznego w Lourdes.
Przyjmuje zg³oszenia chorych, uwa¿aj¹cych, ¿e zostali uzdrowieni.
Dlatego Patricka Theilliera mo¿na nazwaæ doktorem od cudów.
Z dr. Patrickiem Theillierem rozmawia Pawe³ Zuchniewicz
- Dla Ojca Œwiêtego to by³o bardzo wa¿ne miejsce. Chcia³ tu
przyjechaæ przed œmierci¹ - mówi lekarz. Pamiêtam, gdy zszed³ z
papamobile i ukl¹k³ na klêczniku, wtedy o ma³o siê nie przewróci³.
Niektórzy myœleli, ¿e to ze s³aboœci, choroby, tymczasem wyraŸnie
wyczuwa³o siê u niego wielkie wzruszenie.
- Od czego zale¿y, ¿e zdarza siê cud?
- Inicjatywa zawsze pochodzi od Boga. Nie wynika ze œwiêtoœci
doœwiadczaj¹cego cudu. Taki cz³owiek jest zaskoczony. Nie musi
byæ wierz¹cym ani katolikiem. W Lourdes zosta³o uzdrowionych
wielu ateistów, muzu³manów. Liczy siê wiara ludu Bo¿ego zgromadzonego w tym wyj¹tkowym miejscu, modlitwa, czynna mi³oœæ
ludzi, którzy pomagaj¹ tu innym. Uzdrowienia mog¹ dokonywaæ
siê wszêdzie, gdzie „dwaj lub trzej gromadz¹ siê w imiê Jezusa“.
- Jak zdefiniowa³by Pan cud?
- To zdarzenie maj¹ce zwi¹zek z Bogiem, który chce dobra ludzi.
Potocznie uwa¿amy, ¿e cud to coœ niemo¿liwego, co jednak siê
wydarza. Przede wszystkim to znak od Boga, który dzia³a wœród
nas. Uzdrowienie fizyczne to namacalny fakt, ale to tylko czêœæ
zjawiska zwanego cudem. Drug¹ czêœci¹ jest znaczenie duchowe.
- Jakie jest zatem to duchowe znaczenie cudu?
- Rzeczywistoœæ cudu zale¿y przede wszystkim od tego, jak
siê pojmuje dzia³anie Boga we wszechœwiecie. Jak wiadomo, s¹
ludzie, którzy kwestionuj¹ istnienie Boga (ateiœci), lub tacy, którzy
w ogóle nie zadaj¹ sobie pytania, czy Bóg istnieje (agnostycy).
W naszej strefie kulturowej Boga traktuje siê czêsto jak wielkiego
zegarmistrza, który kiedyœ nakrêci³ mechanizm œwiata i wy³¹czy³
siê z niego. Tymczasem jest inaczej. Cz³owiek jest kochany przez
Boga, który czyni wszystko, by okazaæ swoj¹ mi³oœæ do nas,
szczególnie przez znaki. Takimi znakami s¹ m.in. cuda. Czêsto
nie dostrzegamy ich, bo wierzymy, ¿e wszystko zale¿y od naszych
si³, zasobnoœci konta itp. W ten sposób zatraciliœmy poczucie
sacrum, którego np. nie brak Afrykanom. Mówi¹, ¿e u nich cudów
jest bardzo du¿o. „Nie mamy lekarstw, którymi dysponuje
Zachód, wiêc modlimy siê nad chorym, a on zdrowieje“.
- Jak stwierdziæ, co jest cudem, a co nim nie jest?
- Trudno jest oceniæ œwiadectwo chorego, który twierdzi, ¿e
zosta³ uzdrowiony. Tu trzeba du¿ego wyczucia. Widzi siê bowiem
tê osobê z zewn¹trz, a takie wydarzenie dotyczy jej wnêtrza.
Uzdrowienia - cuda fizyczne - s¹ uzewnêtrznieniem czegoœ, co
dokona³o siê w g³êbi cz³owieka. On doœwiadcza w sobie bardzo
silnego dzia³ania Boga. To jakby przejœcie Boga przez cz³owieka.
Ja osobiœcie wierzê, ¿e cudowne uzdrowienia s¹ osobistym
spotkaniem cz³owieka z Jezusem, który go wybawia. Takie
spotkania mog¹ byæ bardzo proste i nie musz¹ poci¹gaæ za sob¹
nadzwyczajnych zjawisk. Zdarza siê jednak, ¿e dochodzi i do
zewnêtrznego objawienia tej mocy, i wtedy siê to widzi.
Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e s¹ cuda zwyczajne i nadzwyczajne.
Cudem jest ju¿ to, ¿e Bóg podtrzymuje œwiat, cudem jest to, ¿e
s³oñce wstaje codziennie o przewidzianej godzinie, i ¿e ¿yjemy.
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Tych cudów nie dostrzegamy, bo siê do
nich przyzwyczailiœmy. S¹ te¿ cuda nadzwyczajne, które czyni¹ - ¿e tak powiem wiêcej ha³asu. Ale w ka¿dym wypadku
jest to znak od Boga.
- Dlaczego Bóg ich u¿ywa?
- Poniewa¿ chce, byœmy byli wolni i
mogli wybraæ. Daje znaki, ale do niczego
nie zmusza. Cud nie zmusza nikogo do
wiary, ale pomaga tym, którzy s¹ na ni¹
otwarci. Znak jest wskazówk¹ skierowan¹ do naszej wolnoœci: mo¿na go wzi¹æ
pod uwagê, albo mo¿na odrzuciæ. Tylko
od nas zale¿y, czy go zauwa¿ymy, czy nie.
- Czy wiara w cuda nie tr¹ci trochê
wiar¹ w magiê?
- To dwie ró¿ne rzeczy. Odwo³uj¹cy siê
do magii, chce byæ mistrzem; on ¿¹da
konkretnych rzeczy i by to zyskaæ, pos³uguje siê si³ami spoza œwiata naturalnego.
Cud w chrzeœcijañstwie jest czymœ odwrotnym. Otrzymujemy go gratis, bez
¿adnej zas³ugi z naszej strony. W magii
dominuje pycha cz³owieka, który siê ni¹
pos³uguje, w cudzie warunkiem jest
pokora przyjmuj¹cego.
- Czy cuda lub - jak Pan to nazywa znaki maj¹ce zwi¹zek z Janem Paw³em
II uwiarygodniaj¹ jego œwiêtoœæ?
- Jedn¹ z cech œwiêtych, którzy ¿yj¹
jeszcze na ziemi, jest m.in. to, ¿e przemieniaj¹ oni naturê. Dobrze ilustruje to
opowiadanie o œw. Franciszku, który
wilka z Gubbio ob³askawi³. My czujemy
te¿, ¿e bêd¹c blisko osoby pe³nej Boga,
jesteœmy tym jakoœ dotkniêci, przemienieni. Mo¿emy powiedzieæ, ¿e œwiêtoœci¹
danej osoby poruszony jest œwiat wokó³
niej, nawet przyroda. Taki m.in. jest sens
wezwania do œwiêtoœci. Œwiêtoœæ ka¿dego
cz³owieka odmienia œwiat. Powiedzieæ
mo¿na, ¿e œwiêtoœæ przekracza granice
okreœlone przez materiê i jej prawa, co
czasem objawia siê przez ró¿ne
nadzwyczajne doœwiadczenia.
- Zdarza siê, ¿e ludzie wierz¹ w moc
modlitwy Papie¿a, jej przypisuj¹ kluczowe znaczenie, ale te¿ korzystaj¹ z
pomocy medycznej. Ktoœ mia³ nowotwór,
prosi³ Papie¿a o modlitwê, zrobiono mu
te¿ operacjê i wyzdrowia³: to cud czy nie?
- Medycyna i cud nie s¹ w opozycji.
Bóg dzia³a za pomoc¹ ró¿nych œrodków.
Mo¿e pos³u¿yæ siê osob¹ œwiêt¹, mo¿e
te¿ dzia³aæ przez zwyczajne ludzkie œrodki.
Nie nale¿y tego przeciwstawiaæ.
- Na czym, polega³a szczególna
skutecznoœæ Jana Paw³a II?
- Œwiêci maj¹ ró¿ne dary nazywane
charyzmatami. Po grecku charisma, to
znaczy ³aska, czyli dar Ducha Œwiêtego
dla budowania wspólnoty wierz¹cych.
S¹ osoby, którym udzielony jest charyzmat uzdrawiania. Nie jest to metoda
czy technika, ale dar. Nie uwa¿am, by
papie¿ Jan Pawe³ II mia³ charyzmat
uzdrawiania. Natomiast niew¹tpliwie
mia³ dar modlitwy, wstawiania siê do
Boga za inych, poœrednictwa.

Śluby królewskie Jana Kazimierza
Jasna Góra jest skarbnic¹ polskiej historii. W ubieg³ym roku obchodziliœmy rocznicê
350-lecia jej obrony przed Szwedami. W roku obecnym bêdziemy obchodziæ rocznice
wielkich œlubów narodowych: 350-lecia Œlubów Króla Jana Kazimierza i 50-lecia Jasnogórskich Œlubów Narodu, napisanych przez internowanego w Komañczy kard. St. Wyszyñskiego.
Obrona Jasnej Góry przed Szwedami by³a pocz¹tkiem zwyciêskiej kampanii polskich
wojsk i inspiracj¹ do odnowy moralnej. Pierwszym jej aktem by³y Œluby Królewskie. Jeszcze
w trakcie oblê¿enia Jasnej Góry, Jan Kazimierz wróci³ z Opola na Œl¹sku, do Ojczyzny.
Inspiratorem Œlubów, testamentu dla przysz³ych pokoleñ, by³ prymas Polski Andrzej
Leszczyñski. Przebywa³ on na dobrowolnym wygnaniu z królem, by unikn¹æ ewentualnego
przymusu „zhañbienia siê koronowaniem heretyckiej g³owy“. Kiedy Jasna Góra odpar³a
Szwedów, prymas podj¹³ myœl œlubów maryjnych, jeœli król powróci do wolnej Polski.
Inicjatywê popar³ nuncjusz apostolski Piotr Vidoni. Król propozycjê podj¹³ ochoczo.
Œluby Królewskie Jana Kazimierza odby³y siê 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej.
Uroczyst¹ Mszê œwiêt¹ przed obrazem Bogurodzicy, odprawi³ nuncjusz apostolski Piotr
Vidoni. Uczestniczyli w niej senatorowie, rycerstwo, duchowieñstwo, mieszczanie i rzesza
wiernych. Po Mszy król ukl¹k³ na najni¿szym stopniu o³tarza, zdj¹³ koronê, od³o¿y³ ber³o
i odczyta³ po ³acinie tekst œlubów: „Wielka Boga-Cz³owieka Matko, Przeczysta Panno! Ja,
Jan Kazimierz [...] obieram Ciê dzisiaj za Patronkê i moich pañstw Królow¹ i polecam
Twojej szczególnej opiece i obronie siebie samego i moje Królestwo Polskie [...]. Wzywam
pokornie w tym op³akanym Królestwa mego stanie Twego mi³osierdzia i pomocy
przeciw nieprzyjacio³om Rzymskiego Koœcio³a“. Nastêpnie król przyrzeka³ szerzyæ chwa³ê
Maryi i wyjednaæ u Papie¿a specjalne œwiêto ku Jej czci w rocznicê œlubów. Przyzna³, ¿e
wszelkie nieszczêœcia ostatnich lat by³y „ch³ost¹ za jêki i uciemiê¿enie ch³opów“,
dlatego oœwiadczy³: „Przyrzekam i œlubujê, ¿e po odzyskaniu pokoju u¿yjê ze swymi
stanami wszelkich œrodków, aby lud mego Królestwa od wszelkich niesprawiedliwych
ciê¿arów i uciœnienia by³ uwolniony“. W imieniu senatorów i szlachty, podobn¹ rotê
odczyta³ podkanclerz bp Andrzej Trzebnicki, a obecni powtarzali s³owa œlubowania.
Z katedry udano siê do koœcio³a Jezuitów, gdzie odœpiewano Litaniê Loretañsk¹.
Nuncjusz apostolski, na proœbê króla, doda³ trzy razy wezwanie: „Królowo Korony Polskiej,
módl siê za nami“. Tak ustami przedstawiciela Ojca Œwiêtego, w obecnoœci najwy¿szego
zwierzchnika pañstwa i reprezentacji wszystkich stanów, Matka Bo¿a zosta³a og³oszona
Królow¹ Korony Polskiej. Odt¹d ka¿dy król polski mia³ sprawowaæ rz¹dy w Jej imieniu.
Jakie by³o znaczenie Œlubów Królewskich, skoro nie zosta³y do koñca spe³nione? Nie
zosta³y wykorzystane politycznie. Wnios³y jednak wiele w ¿ycie religijne i narodowe.
Wzros³a czeœæ Matki Bo¿ej i rola Jasnej Góry. Polska uratowa³a swój byt narodowy.
Siedem dni po œlubach do Lwowa dotar³a wiadomoœæ o zwyciêstwie Stefana Czarnieckiego,
pod Wark¹. Wypêdzono z granic polskich wojska moskiewskie, z Kozakami zawarto
ugodê w Hadziaczu, nie powiód³ siê najazd Rakoczego. 25 lutego 1657 r. Jan Kazimierz
przyby³ na Jasn¹ Górê na nabo¿eñstwo dziêkczynne za ocalenie Ojczyzny. Uczestniczy³
w odbudowie wa³ów. Od tej pory Jasna Góra bywa nazywana Jasn¹ Gór¹ Zwyciêstwa.
Œluby rozpoczê³y powszechn¹ praktykê obierania sobie Matki Bo¿ej za Patronkê i
Opiekunkê, co - jak mówi¹ dokumenty - wielu ludziom uratowa³o ¿ycie i wyda³o dobre
owoce w ich dzia³alnoœci. Traktat o prawdziwym nabo¿eñstwie do Matki Najœwiêtszej
dzie³o o doskona³ym nabo¿eñstwie maryjnym Ludwik Grignion de Montfort pisa³ w latach
1712-16, powo³uj¹c siê na Polskê jako kraj kwitn¹cego niewolnictwa maryjnego. Jego
druk og³oszono dopiero w po³. XIX w. Polska praktyka maryjnego „niewolnictwa“
wyprzedzi³a go o ponad 200 lat. Powinniœmy pamiêtaæ o swych chlubnych tradycjach.
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Czuwanie przy Grobie Pańskim Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu
W Wielk¹ Sobotê odwiedzamy t³umnie Pana Jezusa
wystawionego w Grobie Pañskim. Szczególnie du¿o
dzieci i doros³ych przychodzi w po³udnie na œwiêcenie
pokarmów. Wtedy te¿ dzieci szkolne prezentuj¹ program
o Mêce i Zmartwychwstaniu Jezusa. Tak by³o w zesz³ym
roku. Tak bêdzie i teraz. PrzyjdŸmy do Chrystusa, który za
nas odda³ ¿ycie. Zas³uchajmy siê w prawdê o Jego Mi³oœci.
W zesz³ym roku, tu¿ po Wielkanocy, ¿egnaliœmy Jana
Paw³a II. Gazetka by³a poœwiêcona wy³¹cznie Jemu. Nie
zmieœci³y siê w niej zdjêcia z Wielkosobotniego programu.
Popatrzmy na nie teraz. Niech bêd¹ dodatkow¹ zachêt¹ do
przyjœcia do koœcio³a. Pamiêtajmy, ¿e Wielki Czwartek,
Wielki Pi¹tek, a zw³aszcza Wielka Sobota to ju¿ Œwiêta.
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Maryi − Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca

Rok temu, 13 lutego o godz. 1725 zmar³a Siostra £ucja - karmelitanka.
By³a jednym z trojga dzieci, którym ukazywa³a siê Matka Boska w
Fatimie na pocz¹tku XX w. Siostra £ucja ¿y³a 98 lat. Zmar³a w dniu i
godzinie objawieñ w Cova da Iria! £ucja pozosta³a na ziemi wiele lat,
opowiadaj¹c o ³askach, p³yn¹cych z Nabo¿eñstwa do Niepokalanego Serca
Maryi. l listopada 1927 r. wysy³a do swej matki chrzestnej taki list:
„Nie wiem, czy znasz ju¿ nabo¿eñstwo piêciu sobót - wynagradzaj¹ce
Niepokalanemu Sercu Maryi. Poniewa¿ jest to rzecz nowa, pomyœla³am,
¿e Ciê o nim poinformujê jako o czymœ, o co prosi³a nasza kochana
Matka niebieska.
Chcê powiedzieæ Ci o tym nabo¿eñstwie z uwagi na Jezusa, który
wyrazi³ ¿yczenie, aby je praktykowaæ. Myœlê, ¿e z tych powodów moja
Chrzestna bêdzie szczêœliwa, nie tylko dowiaduj¹c siê o tym, ¿e w ten
sposób mo¿e pocieszyæ Jezusa, poprzez jego praktykowanie; ale te¿
mówi¹c o nim innym i zachêcaj¹c ich do jego podjêcia (...)
Myœlê, ukochana Matko chrzestna, ¿e bêdziemy szczêœliwi, mog¹c daæ
naszej najdro¿szej Matce niebieskiej ten dowód mi³oœci, którego, jak
wiemy, od nas oczekuje: Co do mnie, nigdy nie czu³am siê tak szczêœliwa,
ni¿ kiedy przychodzi pierwsza sobota. Czy nie jest prawd¹, ¿e najwiêkszym
naszym szczêœciem jest byæ ca³ym dla Jezusa i Maryi, i kochaæ Ich, Ich
wy³¹cznie, bezwarunkowo? Widzimy to jasno w ¿yciu œwiêtych...
Przytulam Ciê do Najœwiêtszych Serc Jezusa i Maryi
S. £ucja"
Obietnica Maryi związana z Nabożeństwem Pierwszych Sobót
7 lat po fatimskich objawieniach Matka Bo¿a zezwoli³a £ucji na ujawnienie II tajemnicy fatimskiej -nabo¿eñstwa do Niepokalanego Serca Maryi.
10 grudnia 1925 r. objawi³a siê £ucji Maryja z Dzieci¹tkiem i pokaza³a
jej cierniami otoczone serce. Dzieci¹tko powiedzia³o: „Miej wspó³czucie
z Sercem Twej Najœwiêtszej Matki, otoczonym cierniami; którymi niewdziêczni ludzie je wci¹¿ na nowo rani¹, a nie ma nikogo, kto by przez
akt wynagrodzenia te ciernie powyci¹ga³“. Maryja powiedzia³a: „Córko
moja, spójrz; Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdziêczni ludzie
przez bluŸnierstwa i niewdziêcznoœæ stale rani¹. Przynajmniej ty staraj
siê nieœæ mi radoœæ i oznajmij w moim imieniu, ¿e przybêdê w godzinie
œmierci z ³askami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy
przez 5 miesiêcy w pierwsze soboty odprawi¹ spowiedŸ, przyjm¹ Komuniê
Œw. odmówi¹ Ró¿aniec i przez 15 minut rozmyœlania nad 15 tajemnicami
ró¿añcowymi towarzyszyæ mi bêd¹ w intencji zadoœæuczynienia".
Niepokalane Serce Maryi
„Najœwiêtsza Maryja Panna obieca³a od³o¿yæ bicz wojny na póŸniej,
jeœli to nabo¿eñstwo bêdzie propagowane i praktykowane. Mo¿emy
dostrzec, ¿e odsuwa Ona tê karê stosownie do wysi³ków, jakie s¹ podejmowane, by je propagowaæ. Obawiam siê jednak, ¿e mogliœmy uczyniæ
wiêcej ni¿ czynimy i ¿e Bóg, mniej ni¿ zadowolony, mo¿e podnieœæ ramie
swego Mi³osierdzia i pozwoliæ, aby œwiat by³ niszczony przez to oczyszczenie.
A nigdy nie by³o one tak straszne, straszne“, Tak s. £ucja przestrzega³a
przed wybuchem II wojny œwiatowej w liœcie z 20 czerwca 1939 r.
S. £ucja pisa³a, ¿e jedynie Bóg mo¿e nas uratowaæ i chce to uczyniæ
„za poœrednictwem Niepokalanego Serca Maryi; naszej niebieskiej
Matki, która jest taka dobra!“. „Jej serce jest pewnym, bezpiecznym
schronieniem. Czeœæ oddawana Niepokalanemu Sercu Maryi jest
œrodkiem zbawienia na trudne czasy Koœcio³a i œwiata“.
Na Nabo¿eñstwo do Niepokalanego Serca Maryi sk³adaj¹ siê: przez piêæ
miesiêcy, w pierwsze soboty przyjmujemy Jezusa w Najœwiêtszym Sakramencie, odmawiamy ró¿aniec, spêdzamy piêtnaœcie minut, towarzysz¹c
Matce Najœwiêtszej w rozwa¿aniu tajemnic ró¿añcowych i idziemy do
spowiedzi. To ostatnie mo¿na uczyniæ kilka dni wczeœniej, a jeœli podczas
tej spowiedzi zapomnimy wzbudziæ intencjê, mo¿emy to uczyniæ podczas
nastêpnej, z zastrze¿eniem, ¿e w pierwsz¹ sobotê Komunia œw. zosta³a
przyjêta w stanie ³aski z intencj¹ wynagrodzenia za obrazy przeciwko
Najœwiêtszej Maryi Pannie i te, które zasmucaj¹ jej Niepokalane Serce.
Siostra £ucja wyraŸnie prosi³a o praktykowanie tego nabo¿eñstwa,
i o informowanie innych o nim. Szczególnym znakiem dla nas mo¿e
byæ œmieræ papie¿a Jana Paw³a II w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca.
***
Zapraszamy ludzi poszukuj¹cych, pragn¹cych pog³êbiæ swoje
¿ycie duchowe na spotkania Ruchu Rodzin Nazaretañskich w naszej
parafii w œrody o godz. 1900 (po Mszy Œw.) ZAPRASZAMY!!!
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Byli naszymi duszpasterzami...
Wielki Czwartek to pamiątka ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Jest to święto wszystkich kapłanów.
Jest to więc dobra okazja, by przypomnieć sylwetkę ks. prałata Józefa Pawłowskiego, wybitnego kapłana, długoletniego proboszcza
w czasach kiedy parafia została zmuszona do opuszczenia kościoła parafialnego w Zegrzu i przeprowadzki do Woli Kiełpińskiej.

Prawy i miłosierny kapłan − rzecz o ks. Józefie Pawłowskim, który budowie kościoła w Woli Kiełpińskiej patronował
Nasza wiedza o wielu dawnych proboszczach czêsto ogranicza
siê do treœci napisu nagrobnego lub nekrologu. Dotyczy to nawet
kap³anów pracuj¹cych w parafii kilkadziesi¹t lat i dokonuj¹cych
takich historycznych czynów jak budowa nowej œwi¹tyni. W
historii zegrzyñskiej parafii jest wiele takich postaci, o których
dot¹d niewiele wiadomo. Jedn¹ z nich jest Miko³aj Ma³achowski,
proboszcz w latach 1751-1769, który budowa³ z kasztelanem
zakroczymskim Antonim Krasiñskim pierwszy ca³kowicie murowany koœció³ w Zegrzu, inn¹ Józef Paw³owski, proboszcz w
latach 1867-1902, któremu poœwiêcony jest niniejszy tekst.
Józef Paw³owski urodzi³ siê 27 marca 1826 r. w Kuklinie powiat m³awski. By³ synem Wojciecha i Marianny z D¹browskich.
Uczy³ siê w szkole w M³awie i w gimnazjum gubernialnym w
P³ocku. Ukoñczy³ je w 1846 r. i wst¹pi³ do Seminarium Diecezjalnego w Pu³tusku. Po 2 latach wys³any zosta³ do Akademii
Duchownej Rzymsko-Katolickiej w Warszawie. Tam uzyska³
stopieñ kandydata œw. teologii. Œwiêcenia przyj¹³ w 1851 r. Przez
rok by³ wikariuszem przy koœciele œw. Bart³omieja w P³ocku.
Doceniaj¹c jego zdolnoœci, administrator diecezji, wikariusz
kapitulny ks. pra³at Tomasz Myœliñski mianowa³ go 31 stycznia
1853 r. pisarzem konsystorza generalnego w Pu³tusku. By³o to
du¿e wyró¿nienie dla m³odego kap³ana i przyzwoite dochody, (na
pensje dla pracuj¹cych w konsystorzu, pisarza, sekretarza i woŸnego
przeznaczono 600 rubli). W 1857 r., za akuratne spe³nianie
obowi¹zków otrzyma³ kanoniê honorow¹ kolegiaty ³owickiej.
Anga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ spo³eczn¹. 22 paŸdziernika 1858 r.
Komisja Rz¹dowa Spraw Wewnêtrznych i Duchownych powo³a³a go w sk³ad Rady Opiekuñczej Zak³adów Dobroczynnych
Powiatu Pu³tuskiego, maj¹cej przede wszystkim dbaæ o szpital œw.
Wincentego w Pu³tusku, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr
Mi³osierdzia œw. Wincentego a Paulo S³ug Ubogich i Chorych.
Kilka lat póŸniej zwróci³ na niego uwagê nowy biskup p³ocki
Wincenty Popiel, w trakcie dokonywania pierwszych zmian
personalnych po objêciu diecezji. 19 stycznia 1864 r. zaproponowa³ go jako g³ównego kandydata do funkcji kanonika kolegiaty
pu³tuskiej fundii Szwelice. Biskup w opinii napisa³, ¿e „jest zdolny,
w s³u¿bie gorliwy, pracowity, przyk³adnie siê prowadzi i ¿e
nadal w biurze konsystorza z po¿ytkiem dla diecezji zatrudnionym byæ mo¿e - poczytujê sobie za obowi¹zek posun¹æ go na
wy¿szy stopieñ zapewniaj¹cy mu odpowiedniejsze utrzymanie.“
Józef Paw³owski wygra³, mimo i¿ jego konkurentami do urzêdu
byli znacznie starsi i bardziej doœwiadczeni ksiê¿a: Antoni
Brudziñski proboszcz w Sarbiewie i Aleksander Budny proboszcz
w Sieluniu. Po zatwierdzeniu jego kandydatury przez Komisjê
Rz¹dow¹ Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego zosta³
wprowadzony do kolegiaty pu³tuskiej 30 czerwca 1864 r. Razem
z nim wszed³ tam te¿ inny przedstawiciel m³odego pokolenia
ksiê¿y, absolwentów Akademii, Bonawentura Grabowski, profesor
Seminarium Pu³tuskiego, jako kanonik fundii
Goœciejewo i Lipa.
Zgodnie z ustaw¹ o op³atach stemplowych
z 7 paŸdziernika 1863 r. ks. Józef Paw³owski
mia³ zap³aciæ 30 rubli od nominacji i op³atê
stemplow¹ w wysokoœci 10% beneficjum.
Powsta³ spór o jej wysokoœæ. Strona koœcielna
utrzymywa³a, ¿e beneficjum przynosi rocznie
150 rubli, i nale¿y zap³aciæ 15 rubli. Komisja
Rz¹dowa zwróci³a jednak uwagê, ¿e w/g spisu
funduszy kapitu³y pu³tuskiej, sporz¹dzonego
w 1855 r. przez ks. S³upeckiego dochód
wynosi³ 314 rubli i 70 kopiejek, i op³ata winna
wynosiæ 31 rubli i 50 kopiejek. Ksi¹dz Józef
Paw³owski musia³ dop³aciæ ró¿nicê.

19 sierpnia 1867 r. na Elbie zmar³ ks. Stanis³aw Lubowicki
(1813-1867), proboszcz zegrzyñski od 1836 r. By³o to atrakcyjne
beneficjum, chocia¿ nominalnie tylko klasy III. Ks. Paw³owski
ciesz¹c siê wielk¹ sympati¹ bpa Popiela otrzyma³ je bez problemu.
Kolejne awanse w stolicy biskupiej w P³ocku oddali³y go od Zegrza.
19 sierpnia 1883 r. nowy bp p³ocki Kacper Borowski mianowa³
ks. Paw³owskiego drugim kanonikiem gremialnym (etatowym)
katedry p³ockiej, a 17 stycznia 1884 r. sêdzi¹ surrogatem konsystorza generalnego p³ockiego. Kolejny rz¹dca diecezji, bp
sufragan Henryk Kossowski zaproponowa³ go 15 lutego 1888 r.
na urz¹d trzeciego pra³ata scholastyka, po zm. ks. Franciszku
Grabowskim, ale gdy w³adze carskie nie zgodzi³y siê ze wzglêdów
politycznych na objêcie drugiej pra³atury w kapitule archidiakona
przez ks. Gracjana Rzewuskiego, bp zg³osi³ 2 czerwca 1888 r.
Paw³owskiego jako kandydata, co zosta³o zaakceptowane.
Najwy¿sz¹ godnoœæ w kapitule p³ockiej, prepozyta, otrzyma³
od kolejnego bpa p³ockiego Micha³a Nowodworskiego w 1894 r.
Sprawowa³ j¹ a¿ do œmierci. Wszystkie kolejne awanse, otrzymywane z r¹k czterech biskupów, wkrótce po objêciu diecezji,
œwiadcz¹ o kwalifikacjach i zdolnoœciach ks. Paw³owskiego.
Po otrzymaniu probostwa w Zegrzu nie zrezygnowa³ z pracy
w konsystorzu, stara³ siê natomiast mieæ sprawnych wikariuszy,
którzy zarz¹dzali za niego parafi¹. (O nich w nastêpnym numerze)
O osobistym zaanga¿owaniu proboszcza Paw³owskiego w
budowê koœcio³a wiemy z protoko³u koñcowego rozliczenia
inwestycji z 28 listopada 1901 r. Wydatki wynios³y 58.747 rubli
i 42 kopiejki, a posiadane œrodki tylko 54.492 ruble i 88 kopiejek.
Brakuj¹ce 4.254 ruble i 54 kopiejki pokryli: ks. Paw³owski wp³acaj¹c 800 rubli i ksi¹¿ê Maciej Radziwi³³ 3.454 ruble i 54 kopiejki.
Paw³owski bywa³ w parafii rzadko. Najczêœciej z obowi¹zku, w
czasie wizytacji biskupich i dla zachowania dobrych stosunków
z w³aœcicielami; Zegrza Radziwi³³ami i maj¹tku Dêbe Boles³awem
Zglenickim. Ci najwiêksi w parafii w³aœciciele ziemscy czasami
prosili go o udzielenie chrztu ich dzieciom. To on, jako jedna z
najwa¿niejszych osób w diecezji, by³ partnerem dla tych, którzy
mieli nowy koœció³ zbudowaæ; dla Macieja i Jadwigi Radziwi³³ów,
Boles³awa Zglenickiego, czy Zygmunta Szaniawskiego. Tylko ich
przychylnoœæ i ofiarnoœæ mog³y gwarantowaæ powodzenie budowy.
To równie¿ proboszcz Paw³owski prosi³ swego dawnego protektora, biskupa Popiela o poœwiêcenie nowej œwi¹tyni, co zapewne
podnios³o presti¿ uroczystoœci. Zmar³ 14 listopada 1902 r. o 2000
w swoim mieszkaniu w P³ocku, przy ul. Rynek Kanoniczy 3.
Wiedz¹c, ¿e zosta³ pochowany w P³ocku, na cmentarzu przy
ul. Kobyliñskiego, podj¹³em próbê odnalezienia jego grobu.
Nie by³o to ³atwe, gdy¿ jak siê okaza³o, nie zosta³ pochowany
w grobach pra³atów i kanoników kapitu³y katedralnej obok
kaplicy cmentarnej, lecz niedaleko cmentarnej bramy, pod murem,
za ¿elaznym ogrodzeniem, we wspólnym grobie ze swoim
poprzednikiem na urzêdzie prepozyta p³ockiego, Feliksem
Motyliñskim, który zmar³ w 1894 r.
S³awomir Jakubczak
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Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego Odpowiedz na pytania
Oto najradoœniejszy dzieñ dla ka¿dego chrzeœcijanina Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego. Uroczystoœæ Zmartwychwstania nazywamy Wielkanoc¹ albo Pasch¹. W hebrajskim Pesach oznacza przejœcie (Jezus przeszed³ ze œmierci do ¿ycia w
chwale). Obchodzono j¹ na pami¹tkê wyjœcia z niewoli egipskiej.
Wielkanoc to pierwsze, najstarsze i najwiêksze œwiêto w
Koœciele. Obchodzone by³o ju¿ w II w. O liturgii wielkanocnej
pisaliœmy ju¿ wielokrotnie. Po radosnych uroczystoœciach w
rodzinnym gronie spotkacie siê przy wielkanocnym stole. Zanim
zasi¹dziesz do wielkanocnego œniadania, zapal œwiecê, mówi¹c:
„Œwiat³o Chrystusa”, a wszyscy odpowiedz¹: „Bogu niech bêd¹
dziêki”. Mama lub tata przeczytaj¹ Ewangeliê œw. Jana (20,1-18).
Po wspólnei modlitwie mama wrêczy ka¿demu œwiêcone jajko,
wypowiadaj¹c s³owa: „Chrystus zmartwychwsta³’, a obdarowany
odpowie: „Prawdziwie zmartwychwsta³”. Dziel¹c siê jajkiem, sk³adamy sobie serdeczne ¿yczenia. Po œniadaniu czytamy otrzymane
kartki œwi¹teczne i œpiewamy pe³ne radoœci pieœni wielkanocne.

Okres Wielkanocny
Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego (I Niedziela Wielkanocna) rozpoczyna okres wielkanocny, który trwa 50 dni. Ka¿da
niedziela w tym okresie nazywa siê N. Wielkanocn¹. Osiem
pierwszych dni po Zmartwychwstaniu to Oktawa Wielkanocna.
II Niedziela Wielkanocna to dzieñ szczególnej czci Mi³osierdzia
Bo¿ego (pamiêtaj o Koronce do Mi³osierdzia Bo¿ego). 40. dnia
po Wielkanocy obchodzimy Wniebowst¹pienie Pañskie. Ostatnia
Niedziela Wielkanocna to Zes³anie Ducha Œwiêtego.
Włączmy się do walki z pornografią. Brońmy naszych dzieci.
Napiszmy apel do Sejmu w/g poniższego wzoru.

miejscowoœæ i data
Apel do Pos³anek i Pos³ów Sejmu RP
kierowany na rêce Marsza³ka Sejmu RP
Marka Jurka
ul. Wiejska 4/6 00-902 Warszawa
Zwracamy siê o wprowadzenie ustawowego, pe³nego zakazu produkcji
i rozpowszechniania materia³ów pornograficznych w nowelizowanym
Kodeksie karnym oraz podjêcia ponownych prac nad inicjatyw¹
obywatelsk¹ o zakazie promowania przemocy w mediach.
Jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej domagamy siê skutecznej
ochrony przed pornografi¹, która narusza godnoœæ cz³owieka,
deprawuje szczególnie dzieci i m³odzie¿, prowadzi do szczególnego
wyzysku i upokarzania kobiet.
Pornografia narusza chronione Konstytucj¹ RP wartoœci, w tym
godzi w jej art. 18, który zapewnia, ¿e „ma³¿eñstwo jako zwi¹zek
kobiety i mê¿czyzny, rodzina, macierzyñstwo i rodzicielstwo znajduj¹
siê pod ochron¹ i opiek¹ Rzeczypospolitej Polskiej” oraz art. 72.
gwarantuj¹cy, ¿e „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronê praw
dziecka. Ka¿dy ma prawo ¿¹daæ od organów w³adzy publicznej
ochrony dziecka przed przemoc¹, okrucieñstwem, wyzyskiem i
demoralizacj¹”.
l/p.
nazwisko i imiê
adres
podpis
O negatywnych skutkach pornografii na stronach: www.hli.org.pl;
www.life.net.pl; www.csr.org.pl; www.piotrskarga.pl ; www.prolife.com.pl
Na terenie Parafii dzia³aj¹:
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koœcielny Zdunowski (022)782-67-65
organista E. Dymek (022)768-11-38

Zielone święta
ZnajdŸ wszystkie s³owa rozsypanki. Pochodz¹ z 2 rozdzia³u
Dziejów Apostolskich, opisuj¹cego wydarzenia Zielonych Œwi¹t.
ZIELONE ŒWIÊTA
GALILEJCZYCY
MEDOWIE, PIOTR,
MEZOPOTAMIA, PAN
KAPADOCJA, AZJA
PAMFILIA, CYRENA
RZYM, ARABOWIE
JÊZYKI, ELAMICI
PARTOWIE, JUDEA,
PONT, POKUTOWAÆ
FRYGIA, OCHRZCIÆ
EGIPT, LIBIA, ¯YDZI
KRETA, DAWID
WIATR, GRZECHY,
TRZY TYSI¥CE
PROZELICI, OGIEÑ

Wielkanocne rozmaitości
Staro¿ytni Persowie obdarowywali wiosn¹ swych bliskich
czerwonymi jajkami. Zwyczaj ten przejêli Grecy i Rzymianie.
W Asyrii, w jednym z grobowców sprzed 5 tys. lat znaleziono
strusie jaja z wyrytymi na skorupach wzorami i napisami.
Jajami norymberskimi nazywano pierwsze na œwiecie zegarki
kieszonkowe, wykonywane od ok 1500 r. w Norymberdze.
Wulkaniczn¹ Wyspê Wielkanocn¹ na Oceanie Spokojnym,
(165 km2) odkry³ w 1722 r. holenderski ¿eglarz J. Roggeveena w
dzieñ Wielkiejnocy. St¹d nazwa. Na wyspie s¹ liczne zabytki,
m.in. olbrzymie kamienne pos¹gi stoj¹ce w rzêdzie nad brzegiem
Oceanu. Najwiêksze maj¹ do 20 m wysokoœci i wa¿¹ 50 t.
Za³o¿ona w Petersburgu przez rodzinê Faberge (czyt. Faber¿e)
firma ciesz¹ca siê carsk¹ opiek¹ i s³aw¹ w kraju i za granic¹,
wykona³a wspania³¹ kolekcjê jajek wielkanocnych dla carskiej
rodziny Romanowych. W 1884 r. car Aleksander III podarowa³
swej ¿onie szklane jajko z wtopion¹ w nie carsk¹ koron¹, na
którym siedzi z³ota kura z jajkiem z wielkiego rubinu.
Najbardziej oryginalne jajko podarowa³ swej córce David
Harley w 1922 r. Pod gigantyczn¹ skorupk¹ ukryta by³a piêkna
willa, która siê automatycznie otwiera³a.

W niedzielê i œwiêta nakazane
830, 1030, 1600
W œwiêta bêd¹ce dniem pracy
1030, 1800.
w dni powszednie
1800, 1830.
Kancelaria Parafialna na plebanii czynna w dni powszednie 1630-1730
Chrzest w ka¿d¹ drug¹ niedzielê miesi¹ca - na Mszy œw. o godz. 1030
SpowiedŸ przed i w czasie Mszy œw. - w niedzielê i w dni powszednie
O wyjeŸdzie z wizyt¹ do chorych powiadamiamy ksiêdza przed lub
po Mszy œwiêtej albo w godzinach urzêdowania w kancelarii.
Strona internetowa parafii:
www.parafia-antoni.pl
kancelaria parafialna
kancelaria@parafia-antoni.pl
Msze œwiête:

Akcja Katolicka, Asysta Parafialna
Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y
Ruch Rodzin Nazaretañskich
Chór i Schola Parafialna
Ko³a ¯ywego Ró¿añca
Ko³o Ministrantów

1. Kto pierwszy w/g Ewangelii œw. Marka przyby³ do grobu Jezusa?
a). 3 niewiasty b). Piotr i Jan c). Maria Magdalena
2. Jajko jest symbolem:
a). ¿ycia
b). pokoju
c). œmierci
3. Baranek Wielkanocny jest znakiem:
a). radoœci
b). dobrobytu c) ofiary z³o¿onej przez Jezusa
4. Który prorok przebywa³ 3 dni i 3 noce we wnêtrzu wielkiej
ryby, co by³o zapowiedzi¹ œmierci i zmartwychwstania
a). Jeremiasz b) Izajasz
c). Jonasz

„Antoni“ ukazuje siê 6 x w roku
w I Niedzielê Wielkiego Postu
w Niedzielê Palmow¹
w Bo¿e Cia³o
Wniebowziêcie NMP - 15 sierpnia
w III Niedzielê PaŸdziernika
w ostatni¹ niedzielê Adwentu
gazetka@parafia-antoni.pl
admin@parafia-antoni.pl

Na nieskończoną chwałę Bożą
Gazetkê redaguje:
Redaktor: Marian Kurtycz
Wspó³pracownicy:

zespó³ Akcji Katolickiej
tel. (022)782-64-38, (022) 619-49-76
Anna Cydejko-Kurtycz, Marta Cydejko

Gazeta przeznaczona do u¿ytku wewnêtrznego.
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Dziêkujemy za ofiary sk³adane na pokrycie kosztów druku.

