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pismo bezpłatne

P
odczas swych pielgrzymek do Polski 
Jan Paweł II podejmował wiele waż-
nych tematów. W swych kazaniach 
zawarł także temat miłości Ojczyzny 

i wolności narodu. W kontekście setnej roczni-
cy odzyskania niepodległości przez Polskę war-
to przypomnieć wskazania Ojca Świętego, któ-
re są ciągle aktualne i powinny być ważne dla 
każdego Polaka. 

Umiłowanie ojczystego kraju objawiało się 
w całym życiu Karola Wojtyły, od lat młodości, 
przez dojrzałe życie księdza, biskupa, kardyna-
ła, jak również w czasie całego pontyfikatu. 

W 1974 roku w Krakowie kardynał Karol 
Wojtyła napisał piękny utwór poświęcony Pol-
sce pt. „Myśląc Ojczyzna”:

Ojczyzna – kiedy myślę – 
wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,
Która ze mnie przebiega ku innym,
Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość daw-

niejszą niż każdy z nas:
Z niej się wyłaniam…
Gdy myślę Ojczyzna –
By zamknąć ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak go pomnożyć,
Jak poszerzyć tę przestrzeń,
Którą wypełnia.

Czym była ojczyzna dla Jana Pawła II? 
W książce „Pamięć i tożsamość. Rozmowy 
na przełomie tysiącleci” czytamy:

„Wyraz »ojczyzna« łączy się z pojęciem 
i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest ponie-
kąd to samo co ojcowizna, czyli zasób dóbr, 
które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. 
To znaczące, że wielokrotnie mówi się też: »oj-
czyzna–matka«. Ojczyzna więc to jest dziedzic-
two, a równocześnie jest to wynikający z tego 
dziedzictwa stan posiadania – w tym również 
ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości 
i treści duchowych, jakie składają się na kultu-
rę danego narodu”.

Polska – wspólne dziedzictwo
W nauczaniu Jana Pawła II takie pojęcia, 

jak ojczyzna, patriotyzm czy obowiązek prze-
nikały się wzajemnie. Ojczyzna według Papie-
ża jest dziedzictwem, a równocześnie obowiąz-
kiem, który należy odpowiedzialnie podjąć:

„Czuwam to znaczy czuję się odpowie-
dzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, 

któremu na imię Polska. To imię nas wszyst-
kich określa. To imię nas wszystkich zobowią-
zuje. To imię nas wszystkich kosztuje” (Czę-
stochowa, 18 czerwca 1983 r.). 

Żegnając się z Ojczyzną na zakończenie 
drugiej pielgrzymki do Polski w 1983 r., Papież 
stwierdził: „Polska jest dobrem wspólnym całe-
go Narodu i na to muszą być otwarci wszyscy 
jej synowie i córki, bo takie dobro domaga się 
stałego rzetelnego wysiłku całego społeczeń-
stwa. Pragnę bardzo, by stopniowo pokonane 
zostały piętrzące się trudności, by Polacy mo-
gli budować owocnie swoje dziś i jutro. Naród 

bowiem (…) musi żyć i rozwijać się o własnych 
siłach”. 

Przykłady wielkich Polaków
Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał, 

że nawet wówczas, gdy zaborcy pozbawili Po-
laków terytorium, a naród został podzielony 
– nasze dziedzictwo duchowe przetrwało. 11 li-
stopada 1998 r. podczas audiencji generalnej 
Ojciec Święty w przemówieniu do Polaków na-
wiązał do przypadającej w tym dniu 80. roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodległości. Mó-
wił wtedy między innymi: „Podpisane w dniu 

„To jest moja matka, ta ziemia!”
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11 listopada zawieszenie broni przyniosło na-
szemu narodowi od dawna oczekiwane wyzwo-
lenie spod zaborów. Ten akt dziejowej sprawie-
dliwości nie był tylko skutkiem sprzyjającej sy-
tuacji politycznej w ówczesnej Europie, był 
to nade wszystko owoc wytrwałego zmagania 
całego narodu o zachowanie tożsamości i du-
chowej wolności. Wielu synów Polski poświęca-
ło tej sprawie swoje talenty, siły i wytężoną pra-
cę. Liczni spośród nich ponosili trudy emigra-
cji przymusowej. Wielu w końcu zapłaciło za 
wolność Ojczyzny najwyższą cenę, przelewając 
krew i oddając życie w kolejnych powstaniach, 
na różnych frontach wojennych”.

W swoich kazaniach Ojciec Święty czę-
sto ukazywał świetlane przykłady wielkich Po-
laków, którzy miłość Boga i Ojczyzny stawiali 
na pierwszym miejscu i gotowi byli do heroicz-
nych poświęceń. Podczas pierwszej pielgrzym-
ki w homilii wygłoszonej na Placu Zwycięstwa 
w Warszawie Jan Paweł II wskazał na Grób 
Nieznanego Żołnierza i oddał hołd wszystkim 
bohaterom, którzy zginęli za wolność Ojczy-
zny. W tym samym kazaniu przypomniał także, 
że służba Ojczyźnie nie zawsze wymaga ofia-
ry krwi, ale żąda także ofiary wytrwałej pracy, 
nauki, wychowania młodego pokolenia i pielę-
gnowania kultury.

Młodzi a historia 
Zwracając się do młodzieży polskiej w 1979 

roku, Jan Paweł II czynił ją niejako odpowie-
dzialną za przyszłość Polski: „Wy macie prze-
nieść ku przyszłości to całe olbrzymie doświad-
czenie dziejów, któremu na imię Polska. Jest 
to doświadczenie trudne. (…) Tego trudu się 
nie lękajcie. Lękajcie się tylko lekkomyślno-
ści i małoduszności. Z tego trudnego doświad-
czenia, które nosi nazwę Polska, można wydo-
być lepszą przyszłość, ale tylko pod warunkiem 
uczciwości, trzeźwości, wiary, wolności ducha 
i siły przekonań”.

Tymczasem badania nad stanem wiedzy 
współczesnej młodzieży polskiej wskazują, 
że nie posiada ona rzetelnej wiedzy historycz-
nej. Nawet podstawowe dane dotyczące prze-
szłości narodu są jej obce. Młodzi ludzie nie 
odczuwają tego braku jako wyzwania dla sie-
bie, jest im to obojętne. Ten brak wiedzy rzu-
tuje na postawy wobec wspólnoty narodowej, 
z której pochodzą i z którą utożsamiają się tyl-
ko w wyjątkowych sytuacjach.

„Kryterium, któremu na imię Jezus 
Chrystus”

Współczesna, nowa generacja, to ludzie, 
którym całkowicie obce są realia niedawne-
go jeszcze komunizmu. Młodzi nie znają ko-
lejek po chleb, pustych półek w sklepach czy 
kartek na wiele towarów. To także efekt tego, 
że rodzice chcieli zapewnić swym dzieciom 
to wszystko, czego sami nie mieli, a za czym 
tęsknili. Zapomnieli przy tym o wychowa-
niu dzieci, bo przesłoniła im ten proces po-
goń za zaspokojeniem potrzeb swoich dzieci 
oraz własnych pragnień sprzed lat. Świadczy 
to o przerwaniu ciągłości pokoleniowej. Nie-
gdyś podstawowe wartości, jak wiara, wier-
ność przekonaniom i ojczyźnie, były istotne 

i na nich można było budować wartości mate-
rialne. Teraz ważne stało się „co i ile mam?”. 
Tymczasem Jan Paweł II ostrzegał w czasie pa-
miętnej homilii na Placu Zwycięstwa w War-
szawie 2 czerwca 1979 roku:

„Nie sposób zrozumieć tego narodu, który 
miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak 
straszliwie trudną – bez Chrystusa. Nie sposób 
zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Pol-
ski, która w roku 1944 zdecydowała się na nie-
równą walkę z najeźdźcą, na walkę, w której 
została opuszczona przez sprzymierzone potę-
gi, na walkę, w której legła pod własnymi gru-
zami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi samy-
mi gruzami legł również Chrystus–Zbawiciel 
ze swoim krzyżem sprzed kościoła na Krakow-
skim Przedmieściu. Nie sposób zrozumieć dzie-
jów Polski od Stanisława na Skałce do Maksy-
miliana Kolbe w Oświęcimiu, jeśli się nie przy-
łoży do nich tego jeszcze jednego i tego pod-
stawowego kryterium, któremu na imię Jezus 
Chrystus”.

Więzi i wspólnota 
To, co starsze pokolenie przekazuje młod-

szemu, jest wartością nie do przecenienia. 
To kumulacja mądrości życiowej, czyli wszyst-
ko to, co udało się tym, którzy żyli wcześniej, 
z czego byli dumni, ale też to, co im się nie uda-
ło i stało się dla nich źródłem nauki. Tylko taki 
kontakt może się przyczynić do budowania 
wspólnoty. Papież–Polak miał tę świadomość, 
kiedy w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. 
odprawionej na Lotnisku w Masłowie 3 czerw-
ca 1991 r. powiedział: 

„Kiedy przybywam do Ojczyzny pierw-
szym słowem, wypowiedzianym w milczeniu 
i na klęczkach, jest pocałunek tej ziemi: ojczy-
stej ziemi. Idąc za wzorem Pawła VI, czynię 
tak na początku każdej wizyty duszpasterskiej 
przez cześć dla samego Stwórcy oraz dla synów 
i córek ziemi, do której przybywam. Pocałunek 
złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie 
sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożo-
ny na rękach matki – albowiem Ojczyzna jest 
naszą matką ziemską. Polska jest matką szcze-
gólną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na prze-
strzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele 

przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego 
też ma prawo do miłości szczególnej”.

Cześć wobec Ojczyzny 
Znajomość historii własnego kraju wiąże 

się z poznaniem ceny wolności, niepodległo-
ści, z poznaniem sposobu służenia innym, czy 
świadomością konieczności poniesienia ofiar 
dla wspólnego dobra.

Patriotyzm odnosi się też do czwartego 
przykazania, które zobowiązuje nas czcić ojca 
i matkę. Zawiera więc postawę należnej czci 
wobec ojczyzny, która jest dla każdego mat-
ką – dziedzictwem duchowym. Jan Paweł II, 
mówiąc o postawie Polaków odnośnie do obo-
wiązku wobec ojczyzny, podkreślał z dumą 
w 1987 r., że „Polacy mieli odwagę nawet 
w stopniu heroicznym, dzięki której potrafili 
wywiązywać się z tego obowiązku, gdy chodzi-
ło o obronę ojczyzny jako naczelnego dobra”. 

Ojciec Święty niestrudzenie głosił, że „pa-
triotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: 
umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego 
krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obej-
muje również dzieła rodaków i owoce ich geniu-
szu. Próbą dla tego umiłowania staje się każ-
de zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. 
Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdol-
ni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra 
albo też dla jego odzyskania. Świadczą o tym tak 
liczne mogiły żołnierzy, którzy walczyli za Pol-
skę na różnych frontach świata. Są one rozsia-
ne na ziemi ojczystej oraz poza jej granicami”.

Słowo „Ojczyzna” posiada, zdaniem Ojca 
Świętego, dla Polaków takie znaczenie pojęcio-
we i uczuciowe, którego nie znają inne naro-
dy Europy i świata. To słowo jest nam szcze-
gólnie drogie, bo wiąże się z nim wiele ofiar, 
krzywd i zagrożeń, jakich doświadczył naród 
polski w swych dziejach.

Patriotyzm dziś 
Po 1989 roku Ojciec Święty wzywał Pola-

ków do troski o wolność Ojczyzny. W jego ka-
zaniach wygłaszanych podczas pielgrzymek 
do Polski zawarta jest piękna nauka o wolno-
ści. W przemówieniach Jana Pawła II znajdu-
jemy też przestrogę mówiącą, że wolność na-
rodu jest rzeczywistością dynamiczną, nietrwa-
łą i zmienną. Naród może wolność umacniać, 
ugruntowywać albo ją utracić. Albo miłuje Oj-
czyznę, ceni wolność i czyni wszystko, by ją za-
chować, albo zapomina o Ojczyźnie, lekcewa-
ży wolność i marnotrawi wysiłek i ofiary wie-
lu pokoleń. 

„Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe 
to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, 
raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością 
– taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie 
świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znuży-
li się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami 
tych korzeni, z których wyrastamy” – mówił Jan 
Paweł II w 1979 roku na krakowskich Błoniach 
podczas wielkiego Bierzmowania Narodu.

To wołanie sprzed prawie czterdziestu lat 
powinno nadal brzmieć w naszych sercach, 
zwłaszcza dzisiaj, w setną rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę. 

JOANNA WITT
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CYTATY ŚW. JANA PAWŁA II O OJCZYŹNIE

Jestem synem narodu, który przetrzymał naj-
straszliwsze doświadczenia dziejów, który wielo-
krotnie sąsiedzi skazywali na śmierć, a on pozostał 
przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsa-
mość i zachował pośród rozbiorów własną suwe-
renność jako naród nie w oparciu o jakiekolwiek 
środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o wła-
sną kulturę, która okazała się w tym wypadku po-
tęgą większą od tamtych potęg.

(PRZEMÓWIENIE W SIEDZIBIE UNESCO, PARYŻ, 2 CZERWCA 

1980 ROKU)

***
Ojczyzno moja, ziemio umiłowana, bądź bło-

gosławiona! Kończąc dzisiaj pielgrzymkę do ro-
dzinnego kraju, z głębi serca wypowiadam to ży-
czenie błogosławieństwa Bożego i kieruję je do ca-
łej Polski i wszystkich jej mieszkańców. Pragnę w 
nim zawrzeć uczucia, modlitwy i myśli, jakie towa-
rzyszyły mi w każdym dniu pielgrzymiego wędro-
wania. Jakże bowiem inaczej wyrazić miłość do tej 
ziemi i tego ludu, jeśli nie przez modlitwę, by Bóg, 
który jest miłością, obficie wszystkim błogosławił? 
Ilekroć nawiedzam Polskę, utwierdzam się w prze-
konaniu, że nie brak tu ludzi czystego serca, któ-
rzy żyjąc na co dzień jako ubodzy duchem, cisi, 
miłosierni i pokój czyniący, wytrwale pozyskują ła-
skę Bożego błogosławieństwa dla swojej ojczyzny.

(PRZEMÓWIENIE POŻEGNALNE NA LOTNISKU W BALICACH, 17 

CZERWCA 1999 ROKU)

***
Kiedy wędruję po polskiej ziemi, od Bałtyku, 

przez Wielkopolskę, Mazowsze, Warmię i Mazu-
ry, kolejne ziemie wschodnie od białostockiej aż 
do zamojskiej, i kontempluję piękno tej ojczystej 
ziemi, uprzytamniam sobie ten szczególny wy-
miar zbawczej misji Syna Bożego. Tu z wyjątko-
wą mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń 
lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tu śpiew ptaków 
brzmi szczególnie znajomo, po polsku. A wszystko 
to świadczy o miłości Stwórcy, o ożywczej mocy 
Jego Ducha i o odkupieniu, którego Syn dokonał 
dla człowieka i dla świata.

(HOMILIA W ZAMOŚCIU, 12 CZERWCA 1999 ROKU)

***
Ma to wielkie znaczenie dla każdego z nas, ma 

to wielkie znaczenie dla ludzi żyjących na ziemi 
polskiej, którzy bardzo miłują swoją ojczyznę, bar-
dzo miłują dziedzictwo doczesne tej ziemi, na któ-
rej się narodzili, dzieje swojej ojczyzny i dzieje tego 
królestwa, tego państwa, tego władania doczesne-
go, które na tej ziemi Polaków zostały ukształtowa-
ne od tysiąca lat. I gotowi są dla tej sprawy również 
wiele cierpieć i śmierć ponosić, jak o tym świad-
czy tylu ludzi w ciągu dziejów (zwłaszcza w ostat-
nich stuleciach), a za naszych dni śmierć chociaż-
by tak bliskiego nam ks. Jerzego Popiełuszki. To 
wszystko świadczy o miłości ojczyzny, która jest 
ziemskim królestwem człowieka, ziemskim kró-
lestwem Polaków. To królestwo nas wiele kosztu-
je. Stale pragniemy, aby się urzeczywistniło wedle 
właściwego modelu praw narodu, praw człowie-
ka, wedle ewangelicznych, chrześcijańskich zasad 

sprawiedliwości, miłości społecznej, prawdy, po-
koju. Do tego stale dążymy, tego stale pragniemy, 
taką chcemy mieć tę naszą ziemską ojczyznę.

(WATYKAN, ROK 1984)

***
Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak 

dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek 
złożony na rękach matki – albowiem ojczyzna jest 
naszą matką ziemską. Polska jest matką szczegól-
ną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni 
ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecier-
piała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo 
do miłości szczególnej.

(PRZEMÓWIENIE POWITALNE NA LOTNISKU OKĘCIE, 

WARSZAWA, 16 CZERWCA 1983 ROKU)

***
Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowie-

dzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, które-
mu na imię Polska. To imię nas wszystkich okre-
śla. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię 
nas wszystkich kosztuje. Może czasem zazdrości-
my Francuzom, Niemcom czy Amerykanom, że 
ich imię nie jest związane z takim kosztem histo-
rii, że o wiele łatwiej są wolni, podczas gdy na-
sza polska wolność tak dużo kosztuje. Nie będę, 
moi drodzy, przeprowadzał analizy porównaw-
czej. Powiem tylko, że to, co kosztuje, właśnie sta-
nowi wartość. Nie można zaś być prawdziwie wol-
nym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do war-
tości. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic 
nie kosztowała. Natomiast czuwajmy przy wszyst-
kim, co stanowi autentyczne dziedzictwo poko-
leń, starając się wzbogacić to dziedzictwo. Naród 
zaś jest przede wszystkim bogaty ludźmi. Bogaty 
człowiekiem. Bogaty młodzieżą! Bogaty każdym, 
który czuwa w imię prawdy, ona bowiem nadaje 
kształt miłości. 

(JASNA GÓRA, ROK 1983)

***
Pozdrawiam cię raz jeszcze, Polsko, Ojczy-

zno moja! Choć przyszło mi żyć w oddali, to jed-
nak nie przestaję czuć się synem tej ziemi i nic, 
co jej dotyczy, nie jest mi obce. Raduję się razem 
z wami z odnoszonych sukcesów i uczestniczę 
w waszych troskach. Niewątpliwie napawa opty-
mizmem – na przykład – niełatwy przecież pro-
ces „uczenia się demokracji”, stopniowe utrwala-
nie się struktur demokratycznego i praworządne-
go państwa. Można odnotować niemało sukcesów 
w dziedzinie ekonomii, reform społecznych, uzna-
nych przez autorytety międzynarodowe. Ale nie 
brakło również problemów i napięć, nieraz bar-
dzo bolesnych, które wspólnym i solidarnym wy-
siłkiem wszystkich trzeba rozwiązywać z poszano-
waniem praw każdego, zwłaszcza zaś tego, któ-
ry jest najbardziej bezbronny i słaby. Jestem prze-
konany, iż Polacy to naród o ogromnym poten-
cjale talentów ducha, intelektu, woli, naród, któ-
ry stać na wiele i który w rodzinie krajów europej-
skich może odegrać doniosłą rolę. I tego właśnie z 
całego serca życzę mojej ojczyźnie. 

(WROCŁAW, ROK 1997)

***
Pojęcie „ojczyzna” rozwija się w bezpośredniej 

bliskości pojęcia „rodzina” – poniekąd jedno w ob-
rębie drugiego. Stopniowo też, odczuwając tę więź 
społeczną, która jest szersza od więzi rodzinnej, 
zaczynacie także uczestniczyć w odpowiedzialno-
ści za wspólne dobro owej większej „rodziny”, któ-
ra jest ziemską „ojczyzną” każdego i każdej spo-
śród was. 

(LIST DO MŁODYCH CAŁEGO ŚWIATA PARATI SEMPER, ROK 

1985)

***
Jasna Góra jest sanktuarium narodu. Trze-

ba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby 
czuć, jak bije serce narodu w sercu Matki. Bije 
zaś ono, jak wiemy, wszystkimi tonami dziejów, 
wszystkimi odgłosami życia. Ileż razy biło jękiem 
polskich cierpień dziejowych! Ale również okrzy-
kami radości i zwycięstwa! Można na różne sposo-
by pisać dzieje Polski, zwłaszcza ostatnich stuleci, 
można je interpretować wedle wielorakiego klucza. 
Jeśli jednakże chcemy dowiedzieć się, jak płyną te 
dzieje w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj. 

(JASNA GÓRA, ROK 1979)

***
I dlatego – zanim stąd odejdę – proszę was, 

abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na 
imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i 
miłością

– taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na 
chrzcie świętym,

– abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i 
nie zniechęcili,

– abyście nie podcinali sami tych korzeni, z 
których wyrastamy.

Proszę was:
– abyście mieli ufność nawet wbrew każdej 

waszej słabości, abyście szukali zawsze duchowej 
mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców na-
szych i matek ją znajdowało,

– abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
– abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, 

do której On wyzwala człowieka,
– abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, któ-

ra jest największa, która się wyraziła przez krzyż, 
a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani 
sensu.

Proszę was o to... 
(KRAKÓW, ROK 1979)

***
Dzieląc radość z pozytywnych przemian doko-

nujących się w Polsce na naszych oczach, winni-
śmy sobie również uświadomić, że w wolnym spo-
łeczeństwie muszą istnieć wartości zabezpiecza-
jące najwyższe dobro całego człowieka. Wszel-
kie przemiany ekonomiczne mają służyć kształ-
towaniu świata bardziej ludzkiego i sprawiedliwe-
go. Chciałbym życzyć polskim politykom i wszyst-
kim osobom zaangażowanym w życiu publicznym, 
by nie szczędzili sił w budowaniu takiego państwa, 
które otacza szczególną troską rodzinę, życie ludz-
kie, wychowanie młodego pokolenia, respektuje 
prawo do pracy, widzi istotne sprawy całego na-
rodu i jest wrażliwe na potrzeby konkretnego czło-
wieka, szczególnie ubogiego i słabego. 

(SEJM RP, ROK 1999)
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Umiłowani w Panu, Siostry 
i Bracia!

 W dzisiejszej Liturgii Słowa 
Chrystus wskazuje na dwa naj-
ważniejsze przykazania. Pierw-
sze dotyczy miłości Boga a dru-
gie miłości człowieka. W Ewan-
gelii św. Jana czytamy, że Jezus 
„umiłowawszy swoich na świe-
cie, do końca ich umiłował” (J 13, 
1). Chrystus objawia nam miłość 
Ojca, którą od Niego otrzymuje. 
Uczniowie zaś, miłując się wza-
jemnie, naśladują miłość Jezusa, 
którą sami otrzymują (por. KKK 
1823). Jezus w ten sposób zapra-
sza nas do współpracy: „Jak mnie 
umiłował Ojciec, tak i Ja was umi-
łowałem. Wytrwajcie w miłości 
mojej!” (J 15, 9). I dodaje: „To jest 
moje przykazanie, abyście się wza-
jemnie miłowali, tak jak ja was 
umiłowałem” (J 15, 12).

W uniwersalny nakaz miłości 
Boga i bliźniego wpisana jest mi-
łość do własnej Ojczyzny. Wyraża 
się ona poprzez codzienną obywa-
telską uczciwość, gotowość służ-
by i poświęcenia na rzecz dobra 
wspólnego oraz międzypokolenio-
wą solidarność, odpowiedzialność 
za najsłabszych, których Bóg sta-
wia na naszej drodze. Szczególną 
formą umiłowania Ojczyzny jest 
obrona jej suwerenności. W do-
kumencie Konferencji Episkopa-
tu Polski zatytułowanym Chrześci-
jański kształt patriotyzmu czytamy: 
„Dla chrześcijanina służba ziem-
skiej ojczyźnie, podobnie jak mi-
łość własnej rodziny, pozostaje za-
wsze etapem na drodze do ojczy-
zny niebieskiej, która dzięki nie-
skończonej miłości Boga obejmuje 
wszystkie ludy i narody na ziemi”.

Wyjątkowy przykład tak poję-
tej miłości pozostawili nam nasi 
przodkowie. Życiową postawą po-
twierdzili, że droga do odzyska-
nia przez Naród Polski swego nie-
podległego i suwerennego pań-
stwa wiodła nie tylko poprzez wal-
kę zbrojną, starania polityczne, 
dyplomatyczne i pracę kilku po-
koleń Polaków, ale przede wszyst-
kim przez miłość do Boga i bliź-
niego, wytrwałą wiarę oraz mo-
dlitwę. W 1918 r. za sprawą Bo-
żej Opatrzności i dzięki wielkiemu 

wysiłkowi całego narodu odrodziła 
się po 123 latach niewoli niepod-
legła Polska. Rodziła się ona naj-
pierw w sercach i umysłach na-
szych przodków, którzy nie chcieli 
służyć zaborcom.

Przypomnijmy, że Rzeczpo-
spolita upadła w wyniku przemo-
cy sąsiednich mocarstw, a tak-
że z powodu win i zaniedbań 

społeczeństwa szlacheckiego, 
zwłaszcza części arystokracji, dy-
gnitarzy państwowych i niektórych 
hierarchów kościelnych. Szczegól-
nie bolesne były: prywata i egoizm 
stanowy szlachty, zdrada Ojczyzny 
przez część magnatów i ich współ-
działanie z wrogami. Kolejne zry-
wy narodu do walki zbrojnej o nie-
podległość Ojczyzny – poczynając 

od insurekcji kościuszkowskiej, 
poprzez okres napoleoński, Wio-
snę Ludów, powstanie listopado-
we i styczniowe – nie przynosiły 
rezultatów i powodowały nasilają-
ce się represje ze strony zaborców 
oraz niszczenie polskiej kultury 
i prześladowanie Kościoła, który 
zawsze wspierał narodowe zma-
gania o odzyskanie wolności. Nie 
sposób nie wspomnieć później-
szych powstań – wielkopolskiego 
i śląskich, wpisanych w czas for-
mowania się Państwa Polskiego.

Po klęsce powstania listopado-
wego, z Bożej inspiracji w sercach 
grupy Polaków, między innymi 
na emigracji w Paryżu, kształtowa-
ła się idea, że dla odzyskania wol-
ności konieczne jest odrodzenie 
religijne narodu i związana z nim 
odnowa moralna oraz praca nad 
rozbudzeniem świadomości naro-
dowej w szerokich warstwach spo-
łeczeństwa, zwłaszcza wśród lud-
ności wiejskiej.

Jednym z najgroźniejszych 
zniewoleń polskiego społeczeń-
stwa w XIX w. był grzech pijań-
stwa, który niszczył duchowo 
i moralnie oraz degradował fizycz-
nie. Trzeźwość narodu była wielką 
troską Kościoła katolickiego. War-
to tu wspomnieć bł. Ojca Hono-
rata Koźmińskiego, bł. Edmunda 
Bojanowskiego czy Ks. Jana Aloj-
zego Ficka, proboszcza w Pieka-
rach Śląskich. Publiczne nabo-
żeństwa połączone z rekolekcja-
mi i misjami, pokuta oraz śluby 
wyrzeczenia się alkoholu rozpo-
wszechniły się szybko na ziemiach 
polskich pod trzema zaborami. 
Przy parafiach powstawały brac-
twa religijne o charakterze trzeź-
wościowym.

Do swoistej przemiany mo-
ralnej doszło na ziemiach pol-
skich od lutego do października 
1861 r. Wyrażała się ona w bardzo 
licznych nabożeństwach i proce-
sjach patriotycznych, połączonych 
ze śpiewem pieśni Boże coś Polskę. 
W Królestwie Polskim, na terenach 
obecnej Litwy, Białorusi i Ukrainy 
oraz na ziemiach polskich pod za-
borem pruskim (Wielkopolska, 

Wymodlona i wywalczona wolność
List pasterski Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Dokończenie na str. 6

Matka Niepodległości Polski
Jesteś nieśmiertelny, kraju moich przodków! 
Jesteś nieśmiertelna, Ojczyzno ukochana, 
Polsko moja! Śmiem to wypowiedzieć 
z czołem wzniesionym i z dumą w sercu!

ŚWIĘTA URSZULA LEDÓCHOWSKA
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Pomorze Gdańskie) tłumy Pola-
ków gromadziły się na Mszach 
Świętych o charakterze patrio-
tycznym sprawowanych w intencji 
Ojczyzny i jej pomyślności. W ten 
sposób Naród Polski mocno wyra-
ził w formie religijnej wolę suwe-
rennego istnienia.

W drugiej połowie XIX w. nie-
zwykłą rolę w odrodzeniu na-
rodowym i religijnym szerokich 
warstw społeczeństwa polskie-
go pod trzema zaborami odegra-
li duchowni i świeccy katolicy ani-
mujący bractwa, zrzeszenia, sto-
warzyszenia, itd., skupiające Po-
laków w obronie wiary katolickiej, 
języka ojczystego, prawa własno-
ści, a także w działalności charyta-
tywnej, edukacyjnej, formacyjnej, 
gospodarczej i kulturalnej. Były 
one oparte na wartościach chrze-
ścijańskich i wzmacniały forma-
cję duchową, narodową i religijną 
ich członków. Na tej drodze zro-
dziło się polskie społeczeństwo 
obywatelskie, w którym uczestni-
czyły – choć w różnym zakresie 
– świadome narodowo wszystkie 
grupy społeczne, od arystokracji 
i przedsiębiorców, po ubogą lud-
ność wiejską i robotników. W pol-
skim odrodzeniu narodowym brali 
też czynny udział chrześcijanie in-
nych wyznań, szczególnie ewange-
licy na Warmii, Mazurach i Śląsku 
Cieszyńskim. W zmagania o nie-
podległą Polskę angażowali się 
także na rozmaitych polach przed-
stawiciele innych narodów miesz-
kających na ziemiach polskich 
w okresie zaborów.

Pan Bóg objawiał Swą ła-
skę Narodowi Polskiemu, kieru-
jąc do niego przesłanie przez Naj-
świętszą Maryję Pannę. Przykła-
dowo w objawieniach w Gietrz-
wałdzie, w 1877 r. Matka Boża 
Niepokalanie Poczęta wzywała 
do zerwania z nałogami, zachęca-
ła do przemiany życia i codzien-
nego odmawiania różańca w in-
tencji wolności Kościoła na zie-
miach polskich pod zaborem pru-
skim, co łączono z modlitwą o nie-
podległą Polskę. Jasna Góra, Kal-
waria Zebrzydowska i Pacławska 
oraz inne sanktuaria gromadziły 
rzesze pielgrzymów ze wszystkich 
zaborów, rozbrzmiewały polskimi 

pieśniami i modlitwą ze stale obec-
nymi w nich akcentami patriotycz-
nymi, integrując duchowo wspól-
notę narodową. Głęboko zakorze-
niona w polskiej tradycji pamięć 
o zmarłych przodkach i bohate-
rach, łączona z wielkanocną ta-
jemnicą zmartwychwstania Chry-
stusa, budziła też w sercach Pola-
ków nadzieję na wskrzeszenie nie-
podległej Ojczyzny z „grobu nie-
woli”.

Miłosierny Bóg dał Polskiemu 
Narodowi w okresie zaborów wie-
lu świętych i błogosławionych, któ-
rych życie, modlitwa, duszpaster-
ska posługa oraz działalność przy-
czyniły się do obudzenia religijne-
go, społecznego i narodowego Po-
laków. Do pierwszorzędnych po-
staci należy zaliczyć św. Abp. Zyg-
munta Szczęsnego Felińskiego, 
św. Brata Alberta Chmielowskie-
go, św. O. Rafała Kalinowskiego, 
bł. O. Honorata Koźmińskiego, 
św. Bp. Józefa Sebastiana Pelcza-
ra, św. Abp. Józefa Bilczewskie-
go, bł. Edmunda Bojanowskiego, 
bł. Ks. Bronisława Markiewicza, 
bł. S. Marię Angelę Truszkowską, 
bł. S. Klarę Ludwikę Szczęsną, bł. 
S. Bernardynę Marię Jabłońską, 
św. S. Urszulę Ledóchowską, bł. 
S. Marię Darowską. W odpowie-
dzi na znaki czasu z Bożą pomo-
cą stworzyli oni wiele nowych dy-
namicznych wspólnot zakonnych, 
habitowych i bezhabitowych, któ-
re w dużej mierze przyczyniły się 
do odrodzenia duchowego Ko-
ścioła katolickiego i narodu oraz 
podjęły posługę wśród najbardziej 
potrzebujących i ubogich Polaków. 
Ducha Polskiego Narodu w dąże-
niu do niepodległości umacnia-
ła też postawa prymasów Polski, 
szczególnie zaś Abp. Leona Przy-
łuskiego, Abp. Floriana Stablew-
skiego i Kard. Edmunda Dalbora, 
podtrzymujących tradycję i god-
ność dawnej Rzeczypospolitej.

Na niezwykłą rolę polskiej 
kultury w zachowaniu ducha na-
rodowego i w odzyskaniu niepod-
ległości wskazywał św. Jan Pa-
weł II. W żadnym innym okre-
sie Naród Polski nie wydał tylu 
genialnych twórców: pisarzy, ta-
kich jak Adam Mickiewicz, Ju-
liusz Słowacki, Zygmunt Krasiń-
ski, Henryk Sienkiewicz; kompo-
zytorów, wśród których znaleźli 

się: Fryderyk Chopin, Stanisław 
Moniuszko, Feliks Nowowiejski; 
czy malarzy: Józefa Chełmońskie-
go, Jana Matejkę, Artura Grott-
gera, Stanisława Wyspiańskiego. 
Ich dzieła, wyrastające z chrze-
ścijańskiego i narodowego ducha, 
kształtowały polskie serca i umy-
sły w zmaganiach o wolną Oj-
czyznę.W dobie zaborów trudną 
do przecenienia rolę w podtrzy-
maniu i przekazywaniu wiary ka-
tolickiej oraz polskości odgrywały 
polskie rodziny a w sposób szcze-
gólny kobiety. To one zaszczepia-
ły kolejnym pokoleniom młodych 
Polaków miłość do Boga, Kościo-
ła i Ojczyzny.

Drogi Polaków do niepodle-
głości motywowane wiarą katolic-
ką prowadziły najpierw do umoc-
nienia wiary i odrodzenia moral-
nego, a następnie do pogłębie-
nia świadomości narodowej. Na-
stąpiło upodmiotowienie społecz-
ne, narodowe i religijne szerokich 
warstw społeczeństwa polskiego, 
przede wszystkim ludności wiej-
skiej, rzemieślników oraz robotni-
ków. Prześladowania ze strony za-
borców doprowadziły do jeszcze 
głębszego związania Kościoła ka-
tolickiego i innych wyznań chrze-
ścijańskich z Polskim Narodem.

Drodzy Siostry i Bracia!
Niepodległość została wymo-

dlona, wypracowana i wywalczona 
przez Polaków, którzy stali się we-
wnętrznie wolnymi, ugruntowa-
nymi w wierze i odpowiedzialny-
mi za naród. W pamiętnym listo-
padzie 1918 r. wielcy przywódcy 
narodu oraz zwykli Polacy stanęli 
razem do budowania niepodległej 
Rzeczypospolitej w historycznej 
chwili danej przez Boga po I woj-
nie światowej.

Niepodległość odzyskana 100 
lat temu nie jest dana Polskiemu 
Narodowi raz na zawsze. Wyma-
ga ona od każdego pokolenia Po-
laków troski o Ojczyznę. Obcho-
dzona rocznica skłania nas do re-
fleksji nad obecnym stanem Pol-
ski i zagrożeniami dla jej suwe-
rennego bytu. Odstępowanie 
od wiary katolickiej i chrześcijań-
skich zasad jako podstawy życia 
rodzinnego, narodowego i funk-
cjonowania państwa, to najpo-
ważniejsze z zagrożeń, które do-
prowadziły już raz w przeszłości 

do upadku Rzeczypospolitej. Sze-
rzące się zniewolenia szczególnie 
wśród młodej generacji Polaków 
– alkohol, narkotyki, pornografia, 
zagrożenia płynące z Internetu, 
hazard, itd., prowadzą do osłabie-
nia moralnego i duchowego naro-
du. Spośród wad narodowych co-
raz bardziej dochodzą do głosu 
prywata, egoizm jednostek i ca-
łych grup, brak troski o dobro 
wspólne, szkalowanie i znieważa-
nie wiary katolickiej, polskiej tra-
dycji narodowej i tego wszystkie-
go, co stanowi naszą Ojczyznę. 
Bolesna historia naszej Ojczyzny 
powinna wyczulać nas na zagro-
żenia duchowej wolności i suwe-
renności narodu.

Obchody 100–lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości 
skłaniają nas przede wszystkim 
do okazania Bogu, który jest Pa-
nem dziejów, naszego dziękczy-
nienia i wyśpiewania Te Deum lau-
damus – Ciebie Boga wysławiamy. 
Okres niewoli, który przyniósł tak 
wiele bolesnych doświadczeń, oka-
zał się ostatecznie czasem próby, 
z którego nasi przodkowie wyszli 
odnowieni, umocnieni, przejmując 
odpowiedzialność za losy Ojczy-
zny. Ich dojrzała postawa pozosta-
wiła wyraźny ślad w życiu następ-
nych pokoleń, które stanęły przed 
kolejnymi zagrożeniami utraty nie-
podległego bytu. Modląc się dzisiaj 
o Boże błogosławieństwo dla wol-
nej i niepodległej Ojczyzny, odda-
jemy się kolejny raz Jasnogórskiej 
Pani, Królowej Polski. Prośmy Ją 
przede wszystkim o matczyną opie-
kę dla sprawujących władzę w na-
szej Ojczyźnie i wszystkich obywa-
teli, zatroskanych o dobro wspólne. 
Matce naszego Zbawiciela powie-
rzamy wszystkich Polaków, szcze-
gólnie młodych, aby w duchu wier-
ności Bogu i Ewangelii kształtowa-
li szczęśliwą przyszłość naszej Oj-
czyzny.

Dziękując Bożej Opatrzno-
ści za dar wolnej Polski, udziela-
my naszym rodakom w kraju i za 
granicą błogosławieństwa: w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Podpisali: Pasterze Kościoła 
katolickiego w Polsce obecni na 378. 
Zebraniu Plenarnym Konferencji 
Episkopatu Polski w Warszawie, 
w dniu 14 marca 2018 r.

Wymodlona i wywalczona wolność
Dokończenie ze str. 5
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 … niech będą nieskończone dzięki Panu, 
że wzeszła już nareszcie jutrzenka zmartwych-
wstania Polski! Najgorętsze składamy życzenia, 
aby Polska – odzyskawszy swoją pełną niezawi-
słość – mogła jak najrychlej zająć przynależne 
jej miejsce i dalej rozwijać swoją historię naro-
du cywilizowanego i chrześcijańskiego… (papież 
Benedykt XV – 15.X.1918 r.)

Wspominamy Was wszystkich, którzy za 
Ojczyznę daliście największą ofiarę – życie 
swoje … CHWAŁA BOHATEROM!

…odtąd nie ma ani Strzelców, ani Druży-
niaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jeste-
ście żołnierzami polskimi. Żołnierze! – spotkał 
was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdzie-
cie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskie-
go zaboru, jako czołowa kolumna Wojska Pol-
skiego, idącego walczyć o oswobodzenie ojczy-
zny… (Józef Piłsudski 3.VIII.1914 r.)

28 lipca 1914 roku: Austro –Węgry wypo-
wiadają wojnę Serbii. Europa dzieli się na blo-
ki polityczne: państwa Ententy: Francja, Rosja, 
Anglia oraz państwa centralne: Austria, Niem-
cy. Rozpoczęła się I wojna światowa.

6 sierpnia 1914 roku: wyruszyła Kompania 
Kadrowa pod dowództwem Józefa Piłsudskiego 
do zaboru rosyjskiego, aby wywołać powstanie.

27 sierpnia 1914 roku: Austriacy podjęli de-
cyzję o utworzeniu Legionów z Pierwszą Bry-
gadą pod dowództwem Piłsudskiego.

14 listopada 1914 roku: w Warszawie po-
wołano Komitet Narodowy Polski z Romanem 
Dmowskim na czele.

Wspominamy Was! Dowódców czynu 
z 6 sierpnia 1914 roku, żołnierzy I Kadrowej 

Kompanii, która podniosła ducha Polaków, 
bohaterów Legionów Polskich, żołnierzy od-
ważnych i walecznych… CHWAŁA BOHA-
TEROM!

…Żołnierze! Poszliście za moim rozkazem 
bez wahania, bez chwili namysłu, czy los wasz 
nie będzie podobny do losu tylu poprzedzają-
cych nas pokoleń żołnierzy polskich. Poszliście, 
by stanąć w obronie, jeśli już nie szczęścia ojczy-
zny, to przynajmniej jej honoru… (Józef Piłsud-
ski 5.VIII.1915 r.)

4 sierpnia 1915 roku: rosyjski zaborca do-
prowadza do ewakuacji Warszawy. Miejsce 
okrutnego, niszczycielskiego, rosyjskiego za-
borcy zajmują Niemcy. Władzę przejmuje Zdzi-
sław Lubomirski – prezes Komitetu Obywatel-
skiego.

Wspominamy Was! Żołnierzy Brygad Le-
gionów, którzy oddaliście życie swoje. Boha-
terów spod Korczyna, Dęblina, Krzywopłotów, 
Uliny Małej… CHWAŁA BOHATEROM! 

…gdym wyprowadzał was z murów nie-
ufnego w wasze siły Krakowa, gdym wchodził 
z wami do miast i miasteczek Królestwa, widzia-
łem zawsze przed sobą widmo upiorne, powsta-
jące z grobów ojców i dziadów – widmo żołnie-
rza bez ojczyzny. Czy takimi zostaniemy w histo-
rii…( Józef Piłsudski 6.VIII.1916 r.) 

3 maja 1916 roku: w 125 rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja w Królestwie Pol-
skim odbywają się patriotyczne manifestacje. 
Wznowiło działalność Towarzystwo Macierzy 
Szkolnej.

5 listopada 1916 roku: powołana zostaje 
Tymczasowa Rada Stanu z Józefem Piłsudskim. 
Cesarz Niemiec Wilhelm II i cesarz Austro –
Węgier Franciszek Józef I gwarantują utworze-
nie samodzielnego państwa polskiego. Powoła-
na zostaje Tymczasowa Rada Stanu m. in. z Jó-
zefem Piłsudskim

Wspominamy Was! Żołnierzy Legionów, 
ułanów spod Rokitny. Bohaterów znad Stocho-
du i Styru, spod Kostiuchnówki, którzy daliście 
obraz zwycięskiego żołnierza! CHWAŁA BO-
HATEROM!

…latem 1917 roku zostałem aresztowany 
w Warszawie przez władze okupacyjne niemiec-
kie i wywieziony w głąb Niemiec. Do życia wię-
ziennego, jak mi się zdaje, byłem urodzony. Dla 
zżarcia trwającej mnie tęsknoty zmuszałem sie-
bie do analizy swego postępowania, jako do-
wódcy. Bawiłem się w krytykę… (Józef Piłsud-
ski 21.VIII.1917 r.)

23 lutego 1917 roku: w Rosji wybuchła re-
wolucja lutowa, podczas której abdykował car 
Mikołaj II Aleksandrowicz, dzień później zrzekł 
się tronu Michał II Aleksandrowicz.

3 czerwca 1917 roku: premierzy Anglii, 
Włoch i Francji podpisali uchwałę dająca prawo 
Polsce do odbudowy niepodległego państwa.

3 lipca 1917 roku: oddziały I i III Bryga-
dy Legionów pod wpływem Józefa Piłsudskie-
go odmawiają wierności cesarzom Austro –Wę-
gier i Niemiec.

21 sierpnia 1917 roku: Józef Piłsudski i Ka-
zimierz Sosnkowski zostają aresztowani przez 
Niemców i uwięzieni w twierdzy magdebur-
skiej. Tymczasowa Rada Stanu zostaje rozwią-
zana.

Wspominamy Was! Żołnierzy Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej, lotnych oddziałów Woj-
ska Polskiego, Polskiej Armii Podziemnej. Wa-
sza walka zmobilizowała naród polski do zry-
wu o niepodległość. CHWAŁA BOHATEROM!

…drogi Panie Romanie Dmowski. Wysyła-
jąc do Paryża delegację, która ma się porozu-
mieć z komitetem paryskim w sprawie wspól-
nego działania wobec aliantów, proszę, aby ze-
chciał Pan uczynić wszystko, aby uniknąć po-
dwójnego przedstawicielstwa Polski – tylko jed-
no przedstawicielstwo może sprawić, że nasze 
żądania zostaną wysłuchane… (Józef Piłsudski 
21 grudnia 1918 r.)

8 stycznia 1918 roku: prezydent USA Tho-
mas W. Wilson ogłasza przyszłe utworzenie 
niepodległego państwa polskiego. 

11 maja 1918 roku: korpus gen. Józefa Hal-
lera zostaje rozbity pod Kaniowem.

28 października 1918 roku: w Krakowie 
powstaje Komisja Likwidacyjna na czele z Win-
centym Witosem.

31 października 1918 roku: oddziały pol-
skie i lwowskie Orlęta zajmują część Lwowa. 

4 listopada 1918 roku: przejęcie klasztoru 
Jasnogórskiego przez pododdziały 22. Pułku 
Piechoty ppor. Artura Wiśniewskiego i zawie-
szenie flagi narodowej na szczycie klasztoru.

7 listopada 1918 roku: w Lublinie powsta-
je Tymczasowy Rząd z Ignacym Daszyńskim.

10 listopada 1918 roku: z Magdeburga po-
wraca uwolniony Józef Piłsudski. Zaczyna się 
rozbrajanie Niemców w Warszawie.

Na 100 – rocznicę Odzyskania Niepodległości
Z dumą, miłością i pamięcią

Pomnik Powstańców Wielkopolskich i Śląskich

Kwatery Poległych w 1918 i 1920 roku na cmentarzu 

wojskowym na warszawskich Powązkach
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11 listopada 1918 roku: w Niemczech wy-
buchła rewolucja. Gubernator okupujący War-
szawę opuszcza miasto. Józef Piłsudski otrzy-
muje naczelne dowództwo armii.

16 listopada 1918 roku: poprzez radio Józef 
Piłsudski powiadamia państwa Europy o utwo-
rzeniu niepodległego państwa polskiego.

22 listopada 1918 roku: Józef Piłsudski zo-
staje Tymczasowy Naczelnikiem Państwa.

27 grudnia 1918 roku: w Poznaniu nastę-
puje początek Powstania Wielkopolskiego.

Wspominamy Was! Twórców niepodległe-
go państwa polskiego. Marszałku Polski Józe-
fie Piłsudski – Ojczyzna nigdy Ciebie nie zapo-
mni. Żołnierzy Legionu Puławskiego, Polskiej 
Brygady Strzelców, bohaterów bitew spod Ba-
ranowicz, Zelwy, Kaniowa, żołnierzy I Korpu-
su na Białorusi... CHWAŁA BOHATEROM! 

…mieszkańcy byłego Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego. Kraj wasz od stu kilkudziesięciu lat 
nie zna swobody, uciskany przez wrogą prze-

moc rosyjską, niemiecką, bolszewicką. Ten stan 
ciągłej niewoli, dobrze mi znany osobiście, jako 
urodzonemu na tej nieszczęśliwej ziemi, raz na-
reszcie musi być zniesiony i raz wreszcie na tej 
ziemi… (Józef Piłsudski 22 kwietnia 1919 r.)

16 stycznia 1919 roku: premierem rządu 
zostaje Ignacy Jan Paderewski.

18 stycznia 1919 roku: w Pałacu Wersal-
skim w Paryżu rozpoczęła się Konferencja Po-
kojowa z polskimi reprezentantami Paderew-
skim i Dmowskim.

22 kwietnia 1919 roku: odezwa Józefa Pił-
sudskiego do mieszkańców byłego Wielkiego 
Księstwa Litewskiego.

28 czerwca 1919 roku: w wersalu podpisa-
ny zostaje traktat pokojowy z Niemcami, dają-
cy nam przynależność Wielkopolski i Pomorza 
Gdańskiego. Zostaje utworzone wolne miasto 
Gdańsk.

16 sierpnia 1919 roku: rozpoczęło się I Po-
wstanie Śląskie mające na celu odzyskanie nie-
podległości.

Wspominamy Was! Powstańcy Wielkopol-
scy, Powstańcy Śląscy, obrońcy Zaolzia, żołnie-
rze Mińska, Wilna, Kowna, obrońcy Kresów, 
którzy stanęliście do obrony granic Rzeczypo-
spolitej. CHWAŁA BOHATEROM!

…dzień wprowadzenia w życie orderu „Vir-
tuti Militari” związałem z dniem wybuchu po-
wstania styczniowego. Zrobiłem to rozmyślnie, 
a to dlatego, aby związać życie nowoczesnego 

żołnierza Polski ze wszystkimi walkami przeszło-
ści, które dla Jej swobody toczono… (Józef Pił-
sudski 22 stycznia 1920 r.)

10 lutego 1920 roku: w Pucku dokonują się 
zaślubiny Polski z Bałtykiem z obecnością od-
działów Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera.

1 lipca 1920 roku: powołana zostaje przez 
Sejm wielopartyjna Rada Obrony Państwa 
m.in. z Dmowskim i Ratajem.

15 sierpnia 1920 roku: wojsko polskie zło-
żone z ochotników pod dowództwem genera-
łów Hallera i Rozwadowskiego w bitwie pod 
Radzyminem i Ossowem gromi sowieckiego 
najeźdźcę. Cud nad Wisłą! Następnego dnia 
po uderzeniu znad Wieprza – sowieci ucieka-
ją z ziem polskich.

20 września 1920 roku: Armia Polska pod 
dowództwem marszałka Józefa Piłsudskie-
go pokonuje zgrupowanie wojsk sowieckich 
w okolicach Grodna.

Wspominamy Was! Żołnierzy Państwa Pol-
skiego, bohaterskich dowódców – Ciebie gene-
rale Sikorski, majorze – księże kapelanie Sko-
rupko, kapitanie Pogonowski. Wspominamy 
Was żołnierzy spod Radzymina i Ossowa, Płoc-
ka, Lwowa – Polska niepodległa! CHWAŁA 
BOHATEROM!

…chociaż na tym miejscu najbardziej wy-
mowne jest milczenie, to przecież czasem po-
trzebne jest słowo – i to słowo chcę tu pozo-
stawić. Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, 
w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli 
na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od uro-
dzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy 
wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwycięży-
li, płacąc swoim życiem… (papież Jan Paweł II 
– 13.VI.1999 r.) 

Na zakończenie należy wspomnieć o dwóch, 
ważnych wydarzeniach z dziejów wolnej Polski. 
W czerwcu 1867 roku, kiedy dobiegły końca 
uroczystości kanonizacyjne Św. Jozafata Kun-
cewicza papież Pius IX, podarował Warszawie 
świecę ornamentowaną z życzeniem, by zapa-
lono „gdy Warszawa będzie wolna”. Przez po-
nad pięćdziesiąt lat przechowywana była w Ko-
legium Polskim w Rzymie. W 1920 roku po po-
wrocie z Watykanu kard. Edmunda Dalbo-
ra prymasa Polski i metropolity warszawskie-
go kard. Aleksandra Kakowskiego, świeca tra-
fiła do archikatedry warszawskiej, gdzie pod-
czas mszy Św. zapalił ją Wojciech Trąmp-
czyński marszałek Sejmu – na znak odzyska-
nia niepodległości. Podczas II wojny światowej 
i w czasie niechlubnego trwania Polskiej Rzecz-
pospolitej Ludowej znajdowała się w Semina-
rium Duchownym Św. Jana Chrzciciela w War-
szawie. Następnie przeniesiono ją do gabloty 
bocznego ołtarza kościoła seminaryjnego przy 
Krakowskim Przedmieściu na Trakcie Kró-

lewskim. Po raz drugi świeca została zapalona 
w czerwcu 2018 roku, w Świątyni Opatrzności 
Bożej na warszawskim Wilanowie przez prezy-
denta RP Andrzeja Dudę, w obecności władz 
państwowych i Episkopatu Polski. Drugim wy-
darzeniem jest mianowanie w wolnej Polsce 
przez papieża Benedykta XV wizytatorem apo-
stolskim, a od 6 czerwca 1919 roku Nuncju-
szem Apostolskim, arcybiskupa Achille Rattie-
go. W sierpniu 1920 roku podczas Bitwy War-
szawskiej pozostał w stolicy jako jeden z dwóch 
dyplomatów obcych państw. W czasie swojej 
misji zamieszkiwał przy ulicy Książęcej, opo-
dal Placu Trzech Krzyży. Misja dyplomatycz-
na abp Rattiego trwała od kwietnia 1918 roku, 
do czerwca 1921 roku, kiedy został mianowany 
arcybiskupem Mediolanu. W lutym 1922 roku 
został wybrany podczas konklawe – papieżem 
Piusem XI

Orły do lotu! Gdzie mieczów szczęk, Gdzie 
armat huk i śmierci jęk! Urągać wam podąża 
wróg, powalcie go u waszych nóg, Więc naprzód. 
Marsz! Piersią wolności polskiej broń! Choć mo-
rze krwi, Choć pęka skroń, Hej, naprzód wia-
ra! Z nami Bóg!... („Orły do lotu” Ignacy No-
wakowski). 

 DARIUSZ STARKO.

Cytaty przemówień J. Piłsudskiego 

(Józef Piłsudski „Myśli, mowy i rozkazy). 

Zdjęcia autor tekstu 

Kwatery Poległych w 1918 i 1920 roku na cmentarzu 

wojskowym na warszawskich Powązkach

Kościół i obelisk cmentarza wojennego w Ossowie

Świeca Niepodległości kościoła seminaryjnego

Tablica pamiątkowa na elewacji budynku ul. Książęcej.
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Rasizm – na wstępie kilka 
myśli Jana Pawła II na temat 
rasizmu:

„Jako Biskup Rzymu i Następca Aposto-
ła Piotra zapewniam naród żydowski, że Ko-
ściół katolicki, kierując się ewangeliczną zasa-
dą prawdy i miłości, a nie żadnymi względami 
politycznymi, głęboko ubolewa z powodu nie-
nawiści, prześladowań i przejawów antysemity-
zmu, jakie kiedykolwiek i gdziekolwiek spotkały 
Żydów ze strony chrześcijan. Kościół odrzuca 
rasizm w jakiejkolwiek formie jako przekreśle-
nie obrazu Stwórcy wpisanego w każdą ludzką 
istotę (por. Rdz 1, 26)”.

 Wizyta w Instytucie Yad Vashem, 
Jerozolima, 23.3.2000

„Przynależność do rodziny ludzkiej nadaje 
każdemu swoiste światowe obywatelstwo, czy-
niąc go podmiotem praw i obowiązków, gdyż 
ludzi łączy wspólnota pochodzenia i najwyższe-
go przeznaczenia. Wystarczy, że dziecko zosta-
nie poczęte, a nabywa prawa, zasługuje na uwa-
gę i troskę, i ktoś ma obowiązek o nie dbać. Po-
tępienie rasizmu, ochrona mniejszości, opieka 
nad uchodźcami i szukającymi azylu, mobiliza-
cja międzynarodowej solidarności na rzecz po-
trzebujących to nic innego, jak konsekwentne 
stosowanie zasady światowego obywatelstwa”.

 Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 2005

„Wiemy, że choć rozwija się dziś cywilizacja 
„światowej wioski”, w Afryce — podobnie jak 
w innych częściach świata — duch dialogu, po-
koju i pojednania nie zamieszkał jeszcze bynaj-
mniej w sercach wszystkich ludzi. W relacjach 
między ludźmi nadal zbyt wiele jest wojen, kon-
fliktów, rasizmu i ksenofobii”.

 Ecclesia in Africa, 79

„Stworzenie człowieka przez Boga 'na swe 
wyobrażenie' (Rdz l, 27) nadaje każdej osobie 
ludzkiej niezwykłą godność; domaga się ono 
również fundamentalnej równości wszystkich 
ludzkich istot. Dla Kościoła równość ta, za-
korzeniona w samym bycie człowieka, zysku-
je wymiar zupełnie szczególnego braterstwa 
poprzez Wcielenie Syna Bożego (...). Kościół 
widzi w Odkupieniu dokonanym przez Jezu-
sa Chrystusa kolejną podstawę praw i obo-
wiązków ludzkiej istoty. Stąd każda forma 
dyskryminacji rasowej (...) jest absolutnie nie 
do przyjęcia”.

Przemówienie Jana Pawła II do Komitetu 
ONZ do walki z dyskryminacją rasową, 

7 lipca 1984 r.

„[...] należy podkreślić, że nie do pogodze-
nia z prawdą chrześcijańską jest postawa fana-
tyzmu czy fundamentalizmu tych ludzi, któ-
rzy w imię ideologii uważającej się za nauko-
wą lub religijną czują się uprawnieni do narzu-
cania innym własnej koncepcji prawdy i do-
bra. Metodą Kościoła jest poszanowanie wol-
ności przy niezmiennym uznawaniu transcen-
dentnej godności osoby ludzkiej. Trzeba o tym 

pamiętać, drodzy bracia i siostry. Ewangeliczna 
wrażliwość i czujność ochronią nas przed emo-
cjami i wzburzeniem, które łatwo mogą pro-
wadzić do ksenofobii czy jakiejś nietolerancji, 
sprzecznych z duchem Ewangelii, z duchem 
Boga, który jest Stwórcą i miłującym wszyst-
kich ludzi Ojcem”.

 Przemówienie do katechetów, nauczycieli 
i uczniów, Włocławek, 6 czerwca 1991

 
Dziś bardziej niż kiedykolwiek w historii 

rozumiemy zagadnienie rasizmu. Wydaje się, 
że nie trzeba dziś nikomu wyjaśniać tego ne-
gatywnego zjawiska, które przenika nasze spo-
łeczeństwa (europejskie). Wielu z nas w głę-
bi serca jest rasistami, na co wpływ ma obecna 

sytuacja migracyjna – uchodźców z państw 
afrykańskich, którzy masowo przybywają 
do Europy, jako do nowego i lepszego świata.

Musimy jednak jako chrześcijanie zrozu-
mieć fakt, iż rasizm jest zaprzeczeniem przy-
kazania miłości oraz misji Kościoła, który zo-
stał posłany do wszystkich narodów i ludów 
na świecie. 

Musimy umieć rozróżnić rasizm jako złą 
ideologię, która depcze godność człowieka 
od naszego „nie” dla uchodźców w naszym krę-
gu kultury europejskiej.

Kazimierz Korab opracowując zagadnienie 
rasizmu w nauczaniu Jana Pawła II napisał: 

 „W nauczaniu Jana Pawła II rasizm poja-
wia się jako problem jednoznacznie oceniony, 
a nie jako temat o charakterze koncepcyjnym 
czy teoretycznym. Za przykład może służyć wy-
powiedź Papieża na temat rasizmu w posyno-
dalnej adhortacji apostolskiej Ecclesia in Afri-
ca – o Kościele w Afryce i jego misji ewange-
lizacyjnej u progu roku 2000 – którą skiero-
wał do biskupów, kapłanów i diakonów, do za-
konników i zakonnic oraz do wszystkich wier-
nych. Jan Paweł II uważa, że Afryce potrzeb-
ne jest przebaczenie, aby weszła na drogę po-
koju, rozwoju i solidarności. Narzędziem po-
jednania jest dialog. Dialog to wyzwanie pole-
gające w istocie na przekształcaniu relacji mię-
dzy ludźmi, między narodami i ludami w życiu 
religijnym, politycznym, gospodarczym, spo-
łecznym i kulturalnym. Jest to wyzwanie miło-
ści Chrystusa do ludzi, którą uczeń musi od-
tworzyć we własnym życiu: »Po tym wszyscy 
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będzie-
cie się wzajemnie miłowali« (J 13,35). »Ewan-
gelizacja kontynuuje dialog Boga z ludzkością, 
który osiąga swój szczyt w osobie Jezusa Chry-
stusa« (Propositio 38). On przez Krzyż zadał 
w sobie śmierć wrogości (por. Ef 2,16), która 
dzieli i oddala ludzi od siebie nawzajem. Wie-
my, że choć rozwija się dziś cywilizacja »świa-
towej wioski«, w Afryce – podobnie jak w in-
nych częściach świata – duch dialogu, pokoju 
i pojednania nie zamieszkał jeszcze bynajmniej 
w sercach wszystkich ludzi. W relacjach mię-
dzy ludźmi nadal zbyt wiele jest wojen, konflik-
tów, rasizmu i ksenofobii. Kościół w Afryce jest 
świadomy, że powinien stać się dla wszystkich 
miejscem prawdziwego pojednania dzięki świa-
dectwu swoich synów i córek. Przebaczywszy 
sobie nawzajem i pojednawszy się ze sobą, będą 
oni mogli nieść światu przebaczenie i pojedna-
nie, które Chrystus, nasz Pokój (por. Ef 2,14), 
ofiarowuje całej ludzkości przez swój Kościół. 
Jeśli tak się nie stanie, świat będzie coraz bar-
dziej podobny do pola bitwy, na którym liczą 
się tylko egoistyczne interesy i rządzi prawo sil-
niejszego, które nieuchronnie oddala ludzkość 
od upragnionej cywilizacji miłości. 

Problem rasizmu w Afryce jest bardziej 
skomplikowany, ponieważ Afrykańczycy są nie 
tylko jego ofiarami, ale i sprawcami. Jan Paweł 
II pisze: Ojcowie Synodalni w przejmujących 
słowach opisali tragedię wojen, które nękają 
Afrykę: »Afryka od wielu dziesięcioleci jest wi-
downią bratobójczych wojen, które dziesiątku-
ją jej mieszkańców i niszczą ich bogactwa na-
turalne i kulturalne«. Przyczyn tego niezwykle 
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bolesnego zjawiska należy szukać nie tylko poza 
Afryką, ale i w niej samej; są to: szowinizm ple-
mienny, nepotyzm, rasizm, nietolerancja reli-
gijna, żądza władzy doprowadzona do skraj-
ności w reżimach totalitarnych, które bezkarnie 
depczą prawa i godność człowieka. Społeczeń-
stwa, oszukane i zmuszone do milczenia, stają 
się niewinnymi i bezbronnymi ofiarami wszyst-
kich tych form niesprawiedliwości. 

W skali globalnej wielką rolę w walce z rasi-
zmem i ksenofobią przypisuje Papież mediom, 
które są odpowiedzialne za wytwarzanie zdro-
wej opinii publicznej. „Należy także tworzyć 
coraz silniejszą opinię publiczną popierającą 
pokój oraz wszystko, co go buduje i utrzymuje: 
wzajemny szacunek i zrozumienie między na-
rodami; odrzucającą wszelkie formy dyskrymi-
nacji rasowej i przesadnego nacjonalizmu; po-
pierającą uznanie praw i słusznych dążeń na-
rodów, rozbrojenie w sensie duchowym i mate-
rialnym, wysiłki podejmowane w celu pokojo-
wego rozwiązania konfliktów. Jest rzeczą oczy-
wistą, że tylko silna opinia publiczna opowia-
dająca się na rzecz pokoju może powstrzymać 
tych, którzy odczuwają pokusę wojny, widząc 
w niej rozwiązanie napięć i konfliktów. »Przy-
wódcy bowiem ludów, będąc poręczyciela-
mi wspólnego dobra swego narodu, a zarazem 
sprawcami dobra całego świata, bardzo zale-
żą od opinii i nastrojów duchowych szerokich 
rzesz społeczeństwa. Daremny będzie ich wy-
siłek w kierunku budowy pokoju, dopóki wro-
gość, uczucia pogardy i nieufności, rasowe 

nienawiści oraz zawzięte ideologie dzielą lu-
dzi i wzajemnie przeciwstawiają. Z tego powo-
du nagli gwałtowna potrzeba odnowy wycho-
wywania umysłów oraz nowego ducha w opi-
nii publicznej«”. 

Orędzie Jana Pawła II 
na Światowy Dzień Migranta 
i Uchodźcy (2003)

1. Migracja stała się we współczesnym 
świecie zjawiskiem szeroko rozpo-

wszechnionym. Obejmuje wszystkie państwa 
– zarówno kraje pochodzenia migrantów, j 
ak i kraje tranzytowe i docelowe. Dotyczy mi-
lionów ludzi i jest wyzwaniem, które Kościół 
pielgrzymujący, służący całej ludzkiej rodzi-
nie, musi podjąć i sprostać mu w ewangelicz-
nym duchu powszechnej miłości. Tegoroczny 
Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy powi-
nien być czasem szczególnej modlitwy w in-
tencji tych, którzy z jakichkolwiek powodów 
przebywają z dala od swych domów i rodzin; 
winien być dniem głębokiej refleksji nad po-
winnościami katolików wobec tych naszych 
braci i sióstr. 

Szczególnie dotkliwie odczuwają ten pro-
blem obcokrajowcy najbardziej zagrożeni: mi-
granci pozbawieni odpowiednich dokumen-
tów, uchodźcy, osoby szukające azylu, zmuszo-
ne do migracji przez ostre konflikty utrzymują-
ce się w wielu częściach świata, a także ofiary 
– głównie kobiety i dzieci – straszliwej zbrod-
ni, jaką jest handel ludźmi. Nawet w niedaw-
nej przeszłości byliśmy świadkami tragicznych 
doświadczeń ludności zmuszonej do migracji 
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z powodów etnicznych lub nacjonalistycznych 
i skazanej na nieopisane cierpienia. U podstaw 
tych sytuacji leżą grzeszne zamiary i czyny, 
sprzeczne z nauką Ewangelii, które dla chrze-
ścijan na całym świecie są wezwaniem, by zło 
dobrem zwyciężać. 

2. O przynależności do wspólnoty kato-
lickiej nie decyduje narodowość ani po-

chodzenie społeczne czy etniczne, ale przede 
wszystkim wiara w Jezusa Chrystusa i chrzest 
w imię Trójcy Świętej. «Kosmopolityczny» cha-
rakter Ludu Bożego jest dziś widoczny prak-
tycznie we wszystkich Kościołach partykular-
nych, ponieważ migracje przekształciły na-
wet niewielkie i dawniej odosobnione wspólno-
ty w społeczności pluralistyczne i wielokultu-
rowe. Miejsca, w których jeszcze do niedawna 
rzadko gościli obcokrajowcy, dziś stały się do-
mem dla ludzi z różnych części świata. Coraz 
częściej, na przykład, podczas niedzielnej Eu-
charystii Ewangelia odczytywana jest w języ-
kach, których wierni nigdy przedtem nie sły-
szeli; nadaje to nową wymowę wezwaniu Psal-
mu: «Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysła-
wiajcie Go, wszystkie ludy» (Ps 117 [116], 1). 
Te wspólnoty mają zatem nowe możliwości do-
świadczenia katolickości Kościoła – a więc tej 
cechy, która wyraża jego zasadniczą otwartość 
na wszystko, co jest dziełem Ducha w każdym 
narodzie. 

Kościół zdaje sobie sprawę, że uzależnianie 
przynależności do lokalnej wspólnoty od kryte-
riów etnicznych lub innych znamion zewnętrz-
nych prowadziłoby do zubożenia wszystkich, 
byłoby też sprzeczne z podstawowym prawem 
ochrzczonych do sprawowania kultu i udzia-
łu w życiu wspólnoty. Co więcej, jeśli nowi 
przybysze czują się niemile widziani w lokal-
nej wspólnocie parafialnej, ponieważ nie zna-
ją miejscowego języka i nie stosują się do miej-
scowych obyczajów, łatwo stają się «zagubiony-
mi owcami». Utrata tych «maluczkich» z powo-
du dyskryminacji, choćby tylko ukrytej, powin-
na budzić głęboką troskę zarówno duszpaste-
rzy, jak i wiernych. 

3. Wracamy tu do tematu, który często 
poruszałem w orędziach na Świato-

wy Dzień Migranta i Uchodźcy. Mam na my-
śli chrześcijański obowiązek przyjęcia każdego 
potrzebującego, który puka do naszych drzwi. 
Taka otwartość buduje żywotne wspólnoty 
chrześcijańskie, które Duch wzbogaca dara-
mi przynoszonymi przez nowych uczniów, po-
chodzących z innych kultur. Ta podstawowa 
forma ewangelicznej miłości jest też źródłem 
inspiracji dla niezliczonych programów soli-
darności dotyczących migrantów i uchodźców 
we wszystkich częściach świata. Aby uświado-
mić sobie bogactwo tej kościelnej tradycji kon-
kretnej służby migrantom i wypędzonym, wy-
starczy przypomnieć dokonania i spuściznę ta-
kich postaci, jak św. Franciszka Ksawera Ca-
brini czy bp Jan Chrzciciel Scalabrini, czy też 
w naszych czasach rozległą działalność ka-
tolickiej organizacji humanitarnej «Caritas» 

i Międzynarodowej Komisji Katolickiej ds. 
Migracji. 

Często solidarność nie przychodzi łatwo. 
Wymaga odpowiedniego przygotowania i prze-
zwyciężenia postawy zamknięcia się w sobie, 
która w wielu współczesnych społeczeństwach 
występuje w formach coraz bardziej subtelnych 
i rozpowszechnionych. Aby stawić czoło temu 
zjawisku, Kościół ma do dyspozycji bogate 
środki wychowawcze i formacyjne na wszyst-
kich płaszczyznach. Wzywam zatem rodziców 
i nauczycieli, aby zwalczali rasizm i ksenofobię, 
kształtując postawy pozytywne, oparte na kato-
lickiej nauce społecznej. 

4. Chrześcijanie, coraz bardziej zakorze-
nieni w Chrystusie, muszą dokładać 

starań, aby przezwyciężać wszelkie skłonno-
ści do zamykania się w sobie oraz dostrze-
gać w ludziach innej kultury dzieło Boże. Tyl-
ko prawdziwa miłość ewangeliczna jest wy-
starczająco silna, by dopomóc wspólnotom 
w przejściu od zwykłej tolerancji wobec in-
nych do prawdziwego poszanowania ich od-
mienności. Tylko odkupieńcza łaska Chrystu-
sa może zapewnić nam zwycięstwo w codzien-
nych zmaganiach, aby przejść od egoizmu ku 
altruizmowi, od lęku ku otwartości, od odrzu-
cenia ku solidarności. 

Oczywiście, podobnie jak przynaglam kato-
lików, aby wyróżniali się w okazywaniu solidar-
ności nowym członkom swoich wspólnot, wzy-
wam też imigrantów, aby uznali, że mają obo-
wiązek odnosić się z szacunkiem do przyjmu-
jących ich krajów i respektować prawa, kulturę 
i tradycje narodu, który ich gości. Tylko w ten 
sposób rozwijać się będzie harmonijne współ-
życie społeczne. 

Droga do rzeczywistej akceptacji imigran-
tów z całą ich odmiennością kulturową jest 
w praktyce trudna, a w niektórych przypadkach 
staje się prawdziwą drogą krzyżową. Nie może 
nas to jednak odwodzić od realizacji woli Boga, 
który w Chrystusie pragnie przyciągnąć do sie-
bie wszystkich ludzi, posługując się jako narzę-
dziem swoim Kościołem – sakramentem jedno-
ści całego rodzaju ludzkiego (por. Lumen gen-
tium, 1). 

Na tej drodze potrzebne jest czasem proro-
cze słowo, które wskazuje zło i zachęca do do-
bra. Gdy dochodzi do napięć, wiarygodność 
Kościoła, głoszącego naukę o fundamental-
nym szacunku należnym każdemu człowieko-
wi, uzależniona jest od moralnej odwagi dusz-
pasterzy i wiernych, którzy potrafią «wszystko 
postawić na miłość» (por. Novo millennia in-
eunte, 47). 

5. Jest też oczywiste, że wielokulturowe 
wspólnoty stwarzają wyjątkowe możli-

wości pogłębienia jedności z innymi chrześci-
jańskimi Kościołami i Wspólnotami kościelny-
mi. Wiele z nich bowiem, działając wśród swo-
ich wiernych, wspólnie z Kościołem katolickim 
przyczynia się do takiego kształtowania społe-
czeństwa, by potrafiło ono szczerze doceniać 
kultury imigrantów i ich szczególne dary, oraz 
proroczym słowem przeciwstawia się wszelkim 
przejawom rasizmu, ksenofobii i skrajnego na-
cjonalizmu. 

Niech nasza Matka Maryja, która sama do-
świadczyła odrzucenia, i to w chwili, gdy miała 
wydać na świat swojego Syna, pomoże Kościo-
łowi być znakiem i narzędziem jedności kultur i 
narodów, tworzących jedną rodzinę. Niech po-
maga nam świadczyć w życiu o wcieleniu i nie-
ustannej obecności Chrystusa, który przez nas 
pragnie nadal dokonywać w dziejach i w świe-
cie swego dzieła wyzwolenia z wszelkich form 
dyskryminacji, odrzucenia i marginalizacji. 
Niech obfite błogosławieństwo Boże towarzy-
szy wszystkim, którzy przyjmują przybyszów w 
imię Chrystusa. 

 Zebrał i opracował ks. MAREK RUSECKI
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W
związku z działającą na terenie mia-

sta Legnica instytucją pod nazwą 

„Faustynka” informujemy, że  25 

sierpnia 2018  r. minęło pięć lat 

od  jej powstania. Najpierw funkcjonowała ona 

jako dwuletni Klub Dziecięcy „Faustynka” przy 

Parafi i Rzymskokatolickiej pw. św. Trójcy w Le-

gnicy za zgodą lokalnych władz świeckich i ko-

ścielnych. Na  ofi cjalnym otwarciu były obec-

ne władze samorządowe oraz delegacja sióstr 

ze  Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosier-

dzia we Wrocławiu, z  którymi podtrzymuje-

my łączność. Powstała także praca dyplomo-

wa na  Papieskim Wydziale Teologicznym we 

Wrocławiu pt. Apostolski wymiar duchowo-

ści Miłosierdzia Bożego w  świetle działalno-

ści Klubu Dziecięcego „Faustynka.” Od  2016 

placówka została przemieniona na  Stowarzy-

szenie od  serca ''Faustynka” i  zlokalizowana 

w obiekcie przy ul. Witkiewicza 17 w Legnicy. 

Od czerwca 2018 r. pozyskaliśmy nowy obiekt 

przy ul. Gwiezdnej 35 A/3 w Legnicy, w którym 

zrealizowaliśmy zajęcia wakacyjne dla dzieci 

o profi lu artystycznym i misyjnym.

 W przeciągu pięciu lat udało nam się spo-

ro osiągnąć. Uczestniczyliśmy między inny-

mi w Festiwalu Młodych Światowych Dni Mło-

dzieży Kraków 2016 r., gdyż zostaliśmy wybra-

ni spośród 400 propozycji z 60 krajów świata. 

Poza tym zorganizowaliśmy liczne wystawy, 

prezentacje oraz warsztaty. Braliśmy udział 

w  wielu wydarzeniach na  terenie Miasta i  po-

wiatu Legnickiego. Z naszą placówką nawiąza-

ło kontakt szereg instytucji oświatowych, kul-

turalnych i  opiekuńczo –  wychowawczych te-

renu Dolnego Śląska, jak i  delegatów urzę-

dów, w  tym Urzędu Miasta Legnica, Staro-

stwa Powiatu Legnickiego, Urzędu Marszał-

kowskiego we Wrocławiu. W  swoim dorobku 

mamy również przygotowanie licznych konkur-

sów plastycznych. Trzykrotnie podjęliśmy także 

organizację zbiórek ministerialnych, które służą 

osobom najbardziej potrzebującym.

W  latach 2013 – 2018  r. wspiera nas gru-

pa wolontariuszy, studentów uczelni. Mamy już 

także grupę darczyńców. Nie prowadzimy żad-

nej działalności gospodarczej i dbamy o prze-

kaz wartości poprzez cztery obszary: edukacji 

dzieci od 4 lat do 12 lat (zabawa i nauka, zaję-

cia plastyczne, muzyczne, tematyczne, spotka-

nia i pogadanki okolicznościowe); kultury (wy-

stawy, wernisaże, lokalne konkursy plastyczne, 

zajęcia z  rękodzieła artystycznego); elemen-

ty wychowania katolickiego (spotkania i poga-

danki o tematyce związanej z Bożym Miłosier-

dziem); społeczny (zbiórki, akcje na rzecz osób 

w potrzebie; pomoc indywidualna; poradnictwo 

i wsparcie pedagoga).

 We wspomnienie 25 rocznicy beatyfi ka-

cji siostry Faustyny Kowalskiej – 18.04.2018 r. 

uzyskaliśmy pozytywną odpowiedź w  spra-

wie lokalu na osiedlu Kopernik w Legnicy, któ-

re w roku szkolnym 2018/2019 r będzie pełniło 

miejsce stałego rozwoju dzieci, młodzieży, do-

rosłych i osób starszych. Biuro przy ul. Witkie-

wicza 17 uległo z zewnątrz odnowieniu.

Dnia 12.09.2018  r. odbyło się otwarcie 

placówki przy ul. Gwiezdnej 35 A/3 (lokal 1 

piętro, osiedle Kopernik). Szczegóły Fecebo-

ok Stowarzyszenie od serca „Faustynka.”

5 lat działalności „Faustynki” w Legnicy (Województwo Dolnośląskie)

Członkowie Stowarzyszenia od serca „Faustynka”
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Prymas Niezłomny
B

ył prymasem w najtrud-
niejszym dla polskiego 
Kościoła czasie. Od po-
czątku swojej posługi 

kardynał Stefan Wyszyński mu-
siał stawić czoło niechętnemu sto-
sunkowi władz komunistycznych. 
Jego życie i działalność to wielka 
manifestacja siły ludzkiego ducha 
i niezachwianej wiary. Autorytet 
dla wielu Polaków, mąż stanu, po-
lityk. Ale przede wszystkim czło-
wiek, który całe swoje życie oddał 
Bogu i Kościołowi. 

Życiorys
Stefan Wyszyński urodził się 

3 sierpnia 1901 r. w miejscowo-
ści Zuzela nad Bugiem. Mając 19 
lat wstąpił do Wyższego Semina-
rium Duchownego we Włocław-
ku. 3 sierpnia 1924 r. z rąk bisku-
pa Wojciecha Owczarka przyjął 
święcenia kapłańskie. Przez kolej-
ne cztery lata kontynuował naukę 
na Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim. W 1929 r. uzyskał dok-
torat na podstawie rozprawy „Pra-
wa rodziny, Kościoła i państwa 
do szkoły”. Rok później został 
profesorem prawa kanonicznego 
i socjologii w Wyższym Semina-
rium Duchownym we Włocławku. 
Działał też w redakcji „Ateneum 
Kapłańskiego”, a także na Uni-
wersytecie Robotniczym i w soli-
dacji mariańskiej. 

Podczas Powstania Warszaw-
skiego był kapelanem zgrupowania 
AK „Kampinos”. Po wojnie wrócił 
do Włocławka, gdzie zaangażował 
się w prace nad ponownym otwar-
ciem seminarium. W 1945 r. zo-
stał jego rektorem, a także redak-
torem czasopisma „Ład Boży”. 
W 1946 r. papież Pius XII miano-
wał go biskupem ordynariuszem 
diecezji lubelskiej. Sakrę biskupią 
przyjął na Jasnej Górze 12 maja 
1946 r., jako dewizę przyjmując 
hasło: Soli Deo (Jedynemu Bogu). 
Dwa lata później, po śmierci kar-
dynała Hlonda, został podniesiony 
do godności arcybiskupa metro-
polity warszawsko–gnieźnieńskie-
go, prymasa Polski. 

Na trudne czasy
W okresie komunistycznych 

represji wobec Kościoła i społe-
czeństwa bronił chrześcijańskiej 

tożsamości narodu. Jako gło-
wa polskiego Kościoła w 1950 r. 
zawarł porozumienie z władza-
mi PRL. W zamian za potępienie 
wciąż walczących oddziałów par-
tyzanckich oraz uznanie nowej 
granicy zachodniej uzyskał zgodę 
na naukę religii w szkołach i dzia-
łalność KUL. W 1953 r. okazało 
się, że taki kompromis władzom 
komunistycznym nie wystarcza. 
Prymas został aresztowany. W cią-
gu trzech lat więzienia przebywał 
kolejno w: Rywałdzie Królewskim, 
Stoczku Warmińskim, Prudni-
ku Śląskim oraz Komańczy, gdzie 
powstał tekst Jasnogórskich Ślu-
bów Narodu Polskiego.

„Gdy będę w więzieniu, a po-
wiedzą Wam, że Prymas zdradził 
sprawy Boże – nie wierzcie. Gdy-
by mówili, że Prymas ma nieczyste 
ręce – nie wierzcie. Gdyby mówili, 

że Prymas stchórzył – nie wierz-
cie. Gdy będą mówili, że Prymas 
działa przeciwko Narodowi i wła-
snej Ojczyźnie – nie wierzcie. Ko-
cham Ojczyznę więcej niż własne 
serce i wszystko, co czynię dla Ko-
ścioła, czynię dla niej” – to słowa 
kardynała z 25 listopada 1953 r.

„Modlę się za wszystkich”
Podobno w jego brewiarzu były 

dwie kartki. Na jednej miał zapi-
sane nazwiska wszystkich księ-
ży, którzy odeszli z kapłaństwa. 
Na drugiej – nazwisko swego 
prześladowcy: Bolesława Bieruta. 
Modlił się za nich codziennie.

Odzyskawszy wolność, pry-
mas Wyszyński w latach 1957–
1966 prowadził Wielką Nowen-
nę, która miała przygotować na-
ród na obchody Tysiąclecia Chrztu 
Polski. Nowenna zakończyła się 3 

maja 1966 r. Aktem Oddania Na-
rodu Matce Bożej. Prymas starał 
się również łagodzić konflikty mię-
dzy rządem a opozycją, co nie było 
łatwe wobec sytuacji polityczno–
społecznej w naszym kraju. W la-
tach 1980–1981 Wyszyński peł-
nił rolę pośrednika w negocjacjach 
między władzą, a „Solidarnością”. 
Kard. Wyszyński był niekwestio-
nowanym autorytetem moralnym 
i duchowym współtwórcą prze-
mian społecznych, które doprowa-
dziły do upadku komunizmu. 

„Tak często słyszymy zdanie: 
Piękną i zaszczytną rzeczą jest 
umrzeć za Ojczyznę. Jednakże 
trudniej jest niekiedy żyć dla Oj-
czyzny. Można w odruchu boha-
terskim oddać swoje życie na polu 
walki, ale to trwa krótko. Więk-
szym niekiedy bohaterstwem jest 
żyć, trwać, wytrzymać całe lata” 
– mówił w Warszawie 6 stycznia 
1981 r.

Zmarł 28 maja 1981 r. w War-
szawie, w uroczystość Wniebo-
wstąpienia Pańskiego. Miał 80 lat, 
z których 57 przeżył w kapłań-
stwie. Trumna z jego ciałem spo-
częła w podziemiach katedry św. 
Jana w Warszawie, a pogrzeb stał 
się wielką manifestacją narodową. 

Człowiek miłości 
Prymas Wyszyński zdołał prze-

prowadzić polski Kościół przez 
niezwykle trudne lata komuni-
zmu. Udało mu się, czego najlep-
szym świadectwem są słowa Jana 
Pawła II podczas inauguracji pon-
tyfikatu, 22 października 1978 r.: 
„Nie byłoby na stolicy tego Papieża 
– Polaka (...) gdyby nie było Two-
jej wiary nie cofającej się przed 
więzieniem i cierpieniem, Twojej 
heroicznej nadziei, Twojego za-
wierzenia bez reszty Matce Ko-
ścioła, gdyby nie było Jasnej Góry 
i tego całego okresu dziejów Ko-
ścioła w Ojczyźnie naszej, który 
jest związany z Twoim biskupim 
i prymasowskim posługiwaniem”.

Kard. Wyszyński był człowie-
kiem miłości. Przede wszystkim 
– miłości człowieka. Po prostu 
kochał każdego, „bo Bóg go ko-
cha” – jak sam mówił. W jego tek-
stach, książkach, przemówieniach 
i zapiskach zawarta jest wiel-
ka miłość i szacunek dla innych. 

Z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, Stryszawa 1957 r.
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Dobra Alternatywa!
V

enita Henna Color Balsam Kolo-

ryzujący z naturalnym ekstraktem 

z  henny może być stosowany nawet 

na  włosach delikatnych. Znakomicie 

odświeża spłowiały odcień, odrosty, 

a  także tuszuje siwe włosy, bez oba-

wy o kondycję włosów. Trwałość kolo-

ru utrzymuje się do 10 myć. Balsam nie 

zawiera amoniaku i  utleniaczy. Venita 

Henna Color to dobra alternatywa dla 

farb do włosów (75 g/ 8,50 zł).

Przypominał: „Szanuj każde-
go człowieka, bo Chrystus w nim 
żyje; bądź wrażliwy na drugiego 
człowieka, Twojego brata”. Kard. 
Wyszyński modlił się za wszyst-
kich swoich prześladowców, za 
tych, którzy przyszli go areszto-
wać, za tych, którzy pilnowali go 
w kolejnych miejscach odosobnie-
nia. Do odprawianych Mszy św. 
włączał intencje za wyrządzają-
cych krzywdę narodowi, za pań-
stwowe służby, które utrudnia-
ły obchody tysiąclecia chrztu Pol-
ski i uwięziły obraz Matki Bożej. 
Bo „nie ma takiej krzywdy, której 
by nie można przebaczyć” – pisał. 
Przebaczenie wrogom i zwycię-
żanie zła dobrem to kwintesencja 
Ewangelii. Takimi zasadami może 
żyć jedynie człowiek wielki, nie-
przeciętny, niezwykły. 

Przez całe swe prymasowskie 
życie kard. Wyszyński prowadził 
prywatne zapiski. Niemal codzien-
nie znajdował czas, by zanotować 
główne wydarzenia dnia. Swoje 
notatki zatytułował „Pro memo-
ria” (Dla pamięci). Tworzą one 
dziennik duszy – taki, jaki pisali 
wielcy mistycy.

Wkrótce na ołtarze?
29 maja 1989 r. z inicjatywy 

papieża Jana Pawła II rozpoczął 
się proces beatyfikacyjny kardyna-
ła Wyszyńskiego. Odtąd przysłu-
guje mu tytuł Czcigodnego Sługi 
Bożego. 

6 lutego 2001 r. zakończył 
się etap diecezjalny tego procesu, 

po czym akta zostały wysłane 
do Watykanu. W tym czasie odby-
ło się 289 sesji, w ramach których 
przesłuchano 59 świadków. Waty-
kańska Kongregacja Spraw Kano-
nizacyjnych wydała 8 lutego 2002 
dekret o ważności procesu diece-
zjalnego. 

Od marca 2012 r. do maja 
2013 r. w archidiecezji szczeciń-
sko–kamieńskiej toczył się die-
cezjalny proces o domniemanym 
uzdrowieniu za wstawiennictwem 
kard. Wyszyńskiego mieszkanki 
Szczecina. W wieku 19 lat rozpo-
znano u niej raka tarczycy. W lu-
tym 1988 przeprowadzono ope-
rację, w trakcie której usunięto 
zmiany nowotworowe oraz do-
tknięte przerzutami węzły chłon-
ne. Niestety, w kolejnym roku 
zdiagnozowano w gardle guz 
wielkości 5 cm, który dusił ko-
bietę. Przełom w chorobie stwier-
dzono po intensywnych modli-
twach za wstawiennictwem Stefa-
na Wyszyńskiego. Pacjentka wró-
ciła do zdrowia. 

W listopadzie 2015 r. złożono 
tzw. positio w Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych. W kwietniu 
2016 r. komisja teologów w Rzy-
mie jednomyślnie uznała heroicz-
ność cnót kard. Stefana Wyszyń-
skiego, a 12 grudnia 2017 uczyni-
li to kardynałowie i biskupi z Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych. 
Sześć dni później dekret o he-
roiczności cnót podpisał papież 
Franciszek. 

MARIA GŁODEK

Z nauczania kardynała 
Wyszyńskiego

Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci, nawet 
z takich, które stoją plecami do Niego.

Choćbyś przegrał całkowicie, zbierz się, zgarnij, 
dźwignij, zacznij od nowa! Spróbuj budować na tym, 

co w tobie jest z Boga.

Jeśli wasza światłość, wiedza, nauka, mądrość 
prowadzi do uczynków dobrych, wówczas pochodzi 
z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani 

światłością, ani  nauką, ani prawdą, ani miłością.

Ludzie mówią: „czas to pieniądz”. Ja mówię inaczej: 
„czas to miłość”. Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa.

Matka ma prawo do swego ciała, ale nie ma prawa 
do poczętego dziecięcia, bo ono jest własnością Boga 

i narodu. 

Potrzeba w naszej Ojczyźnie przykładu ofiary z siebie, 
aby człowiek współczesny zapomniał o sobie, a myślał 

o drugich – o dobru rodziny, o wypełnieniu swego 
powołania i zadania życiowego wobec innych, o dobru 

całego narodu. 

Nie trzeba oglądać się na innych, na tych lub owych, 
może na polityków, żądając od nich, aby się odmienili. 
Każdy musi zacząć od siebie, abyśmy prawdziwie się 

odmienili. 

W poznaniu woli Bożej znajdujemy pełny i całkowity 
spokój. Wola Boża jest zawsze powiązana z miłością, 
dobrocią i miłosierdziem, z mądrością i wszechwiedzą 
Boga, który patrzy na początek i kres naszego życia. 

On jeden jest nieomylny w układaniu planów.

Ojciec Święty Jan Paweł II z Prymasem Kard. Stefanem Wyszyńskim
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13 października 2018 roku na za-
kończenie nabożeństw fatim-
skich przy bazylice mniejszej św. 
Mikołaja i Sanktuarium Matki 

Bożej Rychwałdzkiej Pani Ziemi Żywieckiej o. 
Mariusz Kozioł OFMConv wikariusz francisz-
kańskiej Prowincji św. Antoniego z Padwy i bł. 
Jakuba Strzemię poświęcił siedem nowych ka-
plic będących najistotniejszą wartością mate-
rialną Ścieżki Siedmiu Radości jaka powstała 
z myślą o pielgrzymach przybywających do Ry-
chwałdu. 

Rychwałdzka Ścieżka Siedmiu Radości jest 
duchową drogą wiary opartą na wewnętrz-
nym ćwiczeniu umocowanym we franciszkań-
skiej tradycji modlitewnej zwanej od wieków 
Koronką Franciszkańską do Siedmiu Radości 
Matki Bożej. Ta duchowa droga posiada w Ry-
chwałdzie obok bazyliki mniejszej św. Mikoła-
ja swój materialny odpowiednik, na który skła-
da się ścieżka prowadząca do groty Niepoka-
lanej Matki Pana wraz z siedmioma kaplica-
mi przedstawiającymi poszczególne tajemni-
ce koronki franciszkańskiej, które jednocześnie 
są latarniami niosącymi światło radości w ciem-
ny świat wewnętrznego i zewnętrznego smutku. 
Wszystko stanowi część większego kompleksu 
znanego jako Las Maryi. To właśnie tu na zbo-
czu kościelnego wzgórza można wejść w do-
świadczenie wiary, które prowadzi do rozrado-
wania, a tym samym i do uzdrowienia ducha. 
Uzdrowienie to dokonuje się przez rozważanie 
radosnych tajemnic z życia Matki Bożej. Każda 
z nich stanowi opis biblijnego wydarzenia po-
przez które modlący się może odnaleźć w sobie 
samym przestrzenie własnej radości, które na-
leży skonfrontować z postawą Matki Bożej i Jej 
duchowym zaangażowaniem. Wówczas Duch 
Święty taką wewnętrzną konfrontację połączo-
ną z ufnym przyjęciem maryjnego towarzysze-
nia i wstawiennictwa doprowadzi poprzez wia-
rę modlącego się do reaktywacji jego serca. 

Wędrowanie Ścieżką Siedmiu Radości jed-
nocześnie w wymiarze materialnym i ducho-
wym stanowi pewnego rodzaju wyzwolenie, 
którego punktem kulminacyjnym winna być 
modlitwa zawierzenia Najświętszej Maryi Pan-
nie, którą można odmówić przy grocie. 

 Chcąc wzmocnić swoją radość duchową 
wypływająca z przynależności do Jezusa Chry-
stusa z ufnością rozważajmy te chwile, w któ-
rych Matka Boża w sposób szczególny radowała 
się z dzieł czynionych przez Boga na Jej oczach. 
W nich znajdziemy ukojenie serca i światło po-
znania tego, co myślała Maryja w tak konkret-
nych wydarzeniach. 

Jaka jest historia Koronki Franciszkańskiej?
Niektórzy historycy ruchu franciszkańskiego 

wiążą powstanie tego nabożeństwa z osobą św. 
Bonawentury, a inni ze św. Janem Kapistranem. 
Jeden z najwybitniejszych dziejopisarzy fran-
ciszkańskich, Łukasz Wadding (1588 – 1657), 

w swoim monumentalnym dziele Annales Mino-
rum [t. X, ad a. 1422, n. 8] podaje następującą 
wersję narodzin Koronki Franciszkańskiej: 

Około 1422 roku wstąpił do zakonu fran-
ciszkanów młodzieniec, któremu dano imię Ja-
kub od Różańca świętego. W domu rodzinnym 
zawsze stroił wieńcami świeżych kwiatów ob-
raz Bogurodzicy. Kiedy w nowicjacie nie miał 
do tego sposobności, postanowił opuścić klasz-
tor i powrócić do domu rodzinnego; powrócić 
do dawnych praktyk związanych z nabożeń-
stwem do Najświętszej Maryi Panny. Po pod-
jęciu tego zamiaru ukląkł jeszcze do modlitwy 
i wówczas stanęła przed nim Maryja i przemó-
wiła tymi słowami: „Synu mój, nie smuć się, 
że w tej klasztornej ciszy i cofnięciu od świa-
ta, nie możesz ofiarowywać kwiatów. Chcę 
cię pouczyć w jaki sposób będziesz mógł za-
miast tych tak bardzo łatwo więdnących kwia-
tów ofiarować inne, powstałe z pobożnych mo-
dlitw, a szczególnie z tej, którą mnie Anioł po-
zdrowił. Odmów dziesięć razy Pozdrowienie 
Anielskie i raz Modlitwę Pańską na pamiątkę 
tej radości, jakiej doznałam przy Wcieleniu Sło-
wa Bożego. Potem odmów drugi raz to samo 
na pamiątkę tej radości, jakiej doznałam, kie-
dy odwiedziłam Elżbietę. Po raz trzeci powtórz 
to, na pamiątkę owej nieskończonej radości, ja-
kiej doznałam w chwili, kiedy bez boleści po-
rodziłam mego boskiego Syna. Po raz czwar-
ty pozdrów mnie tak samo, na pamiątkę ra-
dości, jakiej serce moje doznało, kiedym moją 
dziecinę Jezus, królom do uwielbienia oddałam. 
Po raz piąty pozdrów mnie dziesięć razy Po-
zdrowieniem Anielskim, przypominając mi ową 
nie do opisania radość, kiedym odnalazła dzie-
cię Jezus, które tak długo w gorzkim bólu szu-
kałam. Po raz szósty, na pamiątkę chwalebnego 
zmartwychwstania Syna mojego. A w końcu, 

po raz siódmy pozdrów mnie z tą samą czcią, 
na pamiątkę tej słodkiej i niewypowiedzianej ra-
dości, która się stała moim udziałem, kiedy zo-
stałam wzięta do nieba” Po tych słowach Jakub 
został uwolniony od pokusy opuszczenia klasz-
toru i zaraz rozpoczął praktykowanie tego po-
bożnego ćwiczenia. Jak podaje legenda, mistrz 
nowicjuszów pewnego razu ujrzał jak anioł brał 
przecudownie piękne róże i jedną po drugiej 
nawlekał na nitkę, a po każdej dziesiątce róż 
wkładał złotą lilię. Tak powtarzało się to sie-
dem razy. Potem połączył to we wieniec i włożył 
na głowę młodzieńcowi, który klęczał zatopio-
ny w modlitwie. Magister wszedł do celi i zapy-
tał nowicjusza jaką modlitwę odmawia. Wów-
czas wyjaśniła się skrywana tajemnica. (Za Po-
budka seraficka, Kraków 1893, s. 394–397).

W ten sposób zrodzić się miało nabożeństwo 
które praktykował już św. Bernardyn ze Sie-
ny i które w Polsce rozpowszechniał inny fran-
ciszkanin bł. Władysław z Gielniowa. Do dzi-
siaj w zakonach franciszkańskich, nie tylko pa-
mięć, ale i praktyka rozważania siedmiu radości 
Matki Najświętszej jest zachowana. 

Papież Leon X nadał za każdorazowe od-
mówienie koronki franciszkańskiej odpust zu-
pełny, następnie kolejni papieże: Paweł VI i In-
nocenty XI potwierdzili ten przywilej. Jednak 
odpustu tego mogli dostąpić tylko Bracia i Sio-
stry należący do I–go, II–go i III–go Zakonu 
św. Ojca Franciszka. Dopiero na prośbę Zako-
nu Ojciec Święty Pius X, pierwszego września 
1905 roku, udzielił odpustu wszystkim wier-
nym, za odmówienie koronki pod zwykłymi 
warunkami (spowiedź, Komunia św. i modli-
twa w intencji Ojca Świętego).

Oto sposób wędrowania ścieżką siedmiu ra-
dości i jednocześnie odmawiania Koronki Fran-
ciszkańskiej do Siedmiu Radości Matki Bożej:

Jest taka ścieżka – jedyna w swoim rodzaju
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Przed wejściem na ścieżkę
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Amen.
Na krzyżyku lub tauce: Wierzę w Boga…
Następnie: Ojcze nasz… (3 razy) Zdrowaś 

Maryjo… Chwała Ojcu…

Pierwsza kaplica – Radość pierwsza: 
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 
o wcieleniu Syna Bożego.

„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę 
u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, które-
mu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie 
nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu 
tron Jego praojca Dawida” (Łk 1, 30–32).

Ojcze nasz…; (10 razy) Zdrowaś Mary-
jo…; Chwała Ojcu…

Druga kaplica – Radość druga: Nawie-
dzenie świętej Elżbiety.

„Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój 
w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie 
Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie 
będą odtąd wszystkie pokolenia” (Łk 1, 46–47).

Ojcze nasz…; (10 razy) Zdrowaś Mary-
jo…; Chwała Ojcu…

Trzecia kaplica – Radość trzecia: Naro-
dzenie Pana Jezusa.

„Porodziła swego pierworodnego Syna, owi-
nęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie 
było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2, 7).

Ojcze nasz…; (10 razy) Zdrowaś Mary-
jo…; Chwała Ojcu…

Czwarta kaplica – Radość czwarta: Po-
kłon Trzech Króli.

„Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Mat-
ką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu 
pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali 
Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę” (Mt 2, 11).

Ojcze nasz…; (10 razy) Zdrowaś Mary-
jo…; Chwała Ojcu…

Piąta kaplica – Radość piąta: Znalezienie 
Pana Jezusa w świątyni.

„Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go 
w świątyni, gdzie siedział między nauczycie-
lami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. 
Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumie-
ni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami” (Łk 
2, 46–47).

Ojcze nasz…; (10 razy) Zdrowaś Mary-
jo…; Chwała Ojcu…

Szósta kaplica – Radość szósta: Zmar-
twychwstanie Pana Jezusa.

„Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem 
umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków” 
(Ap 1, 17–18).

Ojcze nasz…; (10 razy) Zdrowaś Mary-
jo…; Chwała Ojcu…

Siódma kaplica – Radość siódma: Wnie-
bowzięcie i ukoronowanie Najświętszej Ma-
ryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.

„Potem wielki znak ukazał się na niebie: 
Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej 
stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwu-
nastu” (Ap 12, 1).

Ojcze nasz…; (10 razy) Zdrowaś Mary-
jo…; Chwała Ojcu…

Na zakończenie dodaje się 2 x Zdrowaś 
Maryjo dla uczczenia lat, jakie Matka Boża 
miała przeżyć na Ziemi.

O. BOGDAN KOCAŃDA OFMCONV

Parafi a Świętego Mikołaja Biskupa, 
Klasztor Franciszkanów

Rychwałd, ul. Franciszkańska 1
34 – 322 Gilowice

tel.: +48 33 862 36 16
e-mail: rychwald@franciszkanie.pl
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„N
ie wolno zostawić tego świata ta-
kim, jaki jest…” – te słowa Ja-
nusza Korczaka przyjęła Mię-
dzynarodowa Kapituła Orde-

ru Uśmiechu jako motto obchodów Jubileuszu 
swojego 50–lecia. Idąc tym tropem, obok orga-
nizacji uroczystego spotkania w Rabce – od 1996 
roku Mieście Dzieci Świata, Świdnicy – od 2003 
roku Stolicy Dziecięcych Marzeń, czy Głuchoła-
zach – od 2018 roku Mieście Orderu Uśmiechu, 
postanowiono zwrócić uwagę świata na problem 
dzieci wojny w Syrii. Realizując ten cel, na miej-
sce do Aleppo udała się delegacja Kapituły w skła-
dzie: Kanclerz Marek Michalak i Członek Kapitu-
ły ks. Piotr Sadkiewicz, którzy nie tylko dojechali 
do Aleppo, odwiedzili miejsca pomocy dzieciom, 
spotkali się z lokalnymi działaczami i biskupami 
kościołów chrześcijańskich, które niosą pomoc 
dzieciom i ich rodzinom, przekazali dary serca, 
ale doprowadzili do przyjęcia imienia Ireny Sen-
dlerowej, Kawalera Orderu Uśmiechu przez dwa 
miejsca pomocy najmłodszym. 

Irena Sendlerowa to jedna z najważniejszych 
postaci ostatniego stulecia Polski, wybitna, od-
ważna i bezkompromisowa w pomocy dzieciom 

działaczka i pracownica socjalna, Sprawiedli-
wa wśród Narodów Świata, Dama Orderu Orła 
Białego i Kawaler Orderu Uśmiechu. Szacu-
je się, że dzięki jej pracy i organizacji, uratowano 
w czasie II wojny światowej 2500 dzieci z war-
szawskiego getta. To ona mówiła, że „ludzi dzie-
li się na dobrych i złych. Narodowość, rasa, re-
ligia nie mają żadnego znaczenia. Tylko to, ja-
kim kto jest człowiekiem…, a „każdemu kto to-
nie, należy podać rękę…”. To ona pytała retorycz-
nie: „A co na to świat? Po tężne mocarstwa? Świat 
milczał! A milczenie czasem znaczy przyzwolenie 
na to, c o się dzieje.” 

„Dzisiejsze Aleppo to obraz jaki widzimy 
na zdjęciach z Warszawy po wojnie. Gruzy, znisz-
czenia, bieda, choroby, cierpienie ludności cywil-
nej i wywoływany przez Irenę Sendlerową świat, 
potężne mocarstwa, także nasz kraj – wie o tym. 
Czy coś robi? Za mało! A milczenie jest nieste-
ty przyzwoleniem. Irena Sendlerowa pokaza-
ła, że można działać w najpodlejszych czasach, 
więc i my dzisiaj nie możemy milczeć. W sa-
mym Aleppo uderzył mnie obraz dzieci wycho-
dzących z ruin i powracających w ruiny, często 
narażonych na miny wojenne, których tam nie 

brakuje.” – opisuje Marek Michalak (Rzecznik 
Praw Dziecka w latach 2008–2018). Ks. Piotr 
Sadkiewicz dodaje: „Może symbolicznie, ale tak-
że w tym wymiarze konkretnym, postanowiliśmy 
uczcić powstanie tego najpiękniejszego meda-
lu świata, który zwraca uwagę na prawdziwych 
przyjaciół dzieci, których symbolizuje działanie”.

Dalej niech przemówią zdjęcia.
Materiał fotograficzny i filmowy Rzecznik 

Praw Dziecka Marek Michalak przekazał bez-
pośrednio do ONZ w Nowym Jorku.

Nasuwa się pytanie, czy możemy pomóc? 
Tak, można wpłacić datek na pomoc 

dzieciom w Syrii na konto: 
44 8137 0009 0029 4744 2000 0010 

koniecznie z dopiskiem „ALEPPO”. 
Wszystkie wpłaty zostaną przekazane 

do ojców Franciszkanów w Aleppo 
na działalność Centrum Przyjaźni Dziecięcej 

im. Ireny Sendlerowej, Kawalera Orderu 
Uśmiechu.

Zapraszamy na stronę: www.orderusmiechu.pl
fb: order uśmiechu

Misja 50–lecia Orderu Uśmiechu

ZD
JĘ

C
IA

:  
A

R
C

H
IW

U
M

 M
IĘ

D
ZY

N
A

R
O

D
O

W
EJ

 K
A

P
IT

U
ŁY

 O
R

D
ER

U
 U

Ś
M

IE
C

H
U



19



20 www.facebook.com/InformatorPielgrzymawww.facebook.com/InformatorPielgrzyma

J ednym z pierwszych 
miast, które odzyska-
ły wolność, był Kraków. 
W dawnej stolicy Pol-

ski nastroje antyaustriackie i an-
tyniemieckie panowały już pra-
wie od początku 1918 r. Wybuchły 
gwałtownie po podpisaniu przez 
państwa centralne traktatu brze-
skiego z Ukrainą, którego mocą 
włączono do niej ziemię chełm-
ską. Krakowianie wypisywali an-
tyniemieckie hasła, zrzucali pań-
stwowe emblematy i puszcza-
li na ulice psy z przywieszonymi 
austriackimi medalami.

Jesienią 1918 r. przekona-
nie o klęsce okupantów było po-
wszechne. Pod koniec paździer-
nika organizacje niepodległo-
ściowe i złożone z Polaków od-
działy wojskowe były gotowe 
do opanowania miasta. Utworzo-
no Polską Komisję Likwidacyjną, 
czyli rząd mający przejąć władzę 
od Austriaków. Stało się to moż-
liwe po akcji rozbrojenia oddzia-
łów okupacyjnych. Wczesnym 
rankiem 31 października gru-
pa ludzi pod dowództwem płk. 
Antoniego Stawarza rozbroiła 
Niemców w koszarach w Podgó-
rzu, a następnie z wpiętymi orzeł-
kami pomaszerowała na Rynek 
Główny, gdzie o 10.30 przejęła 
wartę na odwachu przy Wieży Ra-
tuszowej – widomym znaku au-
striackiego panowania w mieście. 
Polski wartownik zatknął sztan-
dar z wyhaftowanym na czerwo-
nym polu białym orłem, w obra-
mowaniu 10–ramiennej gwiaz-
dy, a z drugiej strony na białym 
tle obraz Matki Boskiej Często-
chowskiej i napisem: „W jedno-
ści z Bogiem, w pracy z narodem”, 
zaś orkiestra grała Boże, coś Pol-
skę. Jak wspomina porucznik Sta-
warz, „tłumy publiczności, rozra-
dowanej do ostatecznych granic 
wznosiły okrzyki: «Niech żyje Pol-
ska», «Niech żyje pierwsza polska 
warta»”. 

W całym mieście trwało roz-
brajanie okupantów, ludzie 
– w tym młodzież gimnazjalna 
– odbierali żołnierzom broń, Pru-
sakom pikielhauby (hełmy), za-
tykali je jak trofea na laski i ob-
nosili po ulicach. Po południu 

austriacki generał Benigni prze-
kazał władzę w Krakowie w ręce 
pułkownika legionowego Bole-
sława Roi, mianowanego przez 
Komisję Likwidacyjną naczel-
nikiem siły zbrojnej. Rozlepio-
no afisze zawiadamiające miesz-
kańców o bezkrwawym przejęciu 
miasta. Krakowski kronikarz Kle-
mens Bąkowski zapisał w swoim 
dzienniku: „Polska jest naprawdę! 
Kraków jest polski”.

ORLĘTA LWOWSKIE 
Pod koniec października 1918 

roku Ukraińcy ogłosili we Lwo-
wie powstanie swej Rady Naro-
dowej i zapowiedzieli objęcie ca-
łej administracji. W nocy z 31 
październ ika na 1 listopada wy-
stąpili zbrojnie i zajęli całą Gali-
cję Wschodnią oraz duże obsza-
ry Lwowa. W mieście rozpoczęły 
się walki. 

Pierwszą i główną redutą 
polskiego oporu stała się szkoła 
im. Henryka Sienkiewicza z nie-
wielkim oddziałem dowodzo-
nym przez kpt. Trześniowskie-
go, do którego cały czas napły-
wali ochotnicy, głównie ucznio-
wie, harcerze, studenci. Po kilku 
godzinach udało się im zdobyć 
nieco broni i zająć część dziel-
nicy Nowy Świat. Drugim ośrod-
kiem polskiego oporu został Dom 
Techników, obsadzony głównie 
przez oddziały POW. Po pierw-
szych godzinach spontanicznych 
walk polska obrona powoli zaczę-
ła się organizować. Nad całością 
komendę objął kpt. Mączyński. 

Symbolem bohaterstwa mło-
dych obrońców miasta stał się 
14–letni uczeń gimnazjum, har-
cerz 9. Drużyny Lwowskiej, Jurek 
Bitschan, który aby walczyć, zde-
cydował się na ucieczkę z domu 
i w nocy dotarł do oddziału por. 
Petriego na Kulparkowie. Nie 

chciano go tam przyjąć ze wzglę-
du na dziecinny wygląd, ale pro-
sił tak długo, aż pozwolono mu 
zostać. 

Prawie natychmiast ruszyli 
do ataku. Jurek Bitschan cały czas 
szedł w pierwszym szeregu jak 
stary wiarus. Rano 21 listopada 
1918 roku znaleźli się na Cmen-
tarzu Łyczakowskim. Ukraińcy 
strzelali ze znajdujących się na-
przeciw koszar przy ul. św. Pio-
tra. Jurek schronił się za jednym 
z pomników i tam dosięgły go 
kule. Poległ w swym pierwszym 
i ostatnim boju. Następnego dnia 
Lwów był wolny.

Odsiecz na czele z ppłk. Mi-
chałem Karaszewiczem–Toka-
rzewskim wyruszyła 19 listopa-
da z Przemyśla. Wkrótce do mia-
sta dotarło 1200 dobrze wyszko-
lonych żołnierzy. Po krótkiej, za-
ciętej walce Ukraińcy opuścili 
zajmowane pozycje i wycofali się 
za rogatki. 

W walkach zginęło 439 osób, 
wśród nich największą grupę sta-
nowili uczniowie szkół średnich 
(109) oraz studenci (76) i kilku-
nastu uczniów szkół podstawo-
wych. Ciała poległych złożono 
na Cmentarzu Obrońców Lwowa. 
Na potężnym łuku triumfalnym 
umieszczono napis: „Mortui sunt, 
ut liberi vivamus” (Umarli, aby-
śmy mogli żyć wolni). 

POLONIA RESTITUTA
Rankiem 10 listopada 1918 

roku wrócił do Warszawy Józef 
Piłsudski, twórca Legionów został 
zwolniony z więzienia w Magde-
burgu. Był to jedyny polityk mogą-
cy wtedy stanąć na czele odradza-
jącej się Polski. 11 listopada pol-
scy żołnierze zajęli w nocy Belwe-
der i warszawski odwach. W tym 
dniu Rada Regencyjna przekaza-
ła Józefowi Piłsudskiemu władzę 
nad wojskiem i powierzyła misję 
utworzenia rządu narodowego. 
Również tego dnia Niemcy pod-
pisały kapitulację. Dzień ten jest 
uznawany za moment odzyska-
nia przez Polskę niepodległości 
po 123 latach zaborów. 

„Doczekaliśmy się rzeczy 
przekraczającej już granice do-
ciekań ludzkich, doczekaliśmy 

 Tak Polska odzyskiwała niepodległość

Nie ma „ich”! Wolność! Niepodległość!

„Niepodobna oddać tego 
upojenia, tego szału radości, jaki 
ludność polską w tym momen-
cie ogarnął. Po 120 latach pry-
sły kordony! Nie ma „ich”! Wol-
ność!  Niepodległość! Zjednocze-
nie! Własne państwo! Na za-
wsze! Chaos? To nic! Będzie do-
brze. Wszystko będzie, bo jeste-
śmy wolni od pijawek, złodziei, 
rabusiów, od czapki z bączkiem, 
będziemy sami sobą rządzi-
li. W ciągu dwóch dni nie było 
śladu po symbolach panowa-
nia Austriaków. Kto tych krót-
kich dni nie przeżył, kto nie sza-
lał z radości w tym czasie wraz 
z całym narodem, ten nie dozna 
w swym życiu najwyższej rado-
ści. Cztery pokolenia nadarem-
no na tę chwilę czekały, piąte 
doczekało”.

Józef Piłsudski z żoną Aleksandrą oraz córkami – Wandą i Jadwigą w 1928 r.
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się, że te właśnie moce, które Pol-
skę rozdarły, padły upokorzone 
i same rozdarte, choć walczyły 
w przeciwnych obozach. A Polska 
zjednoczona zmartwychwstaje” 
– pisał dziennikarz „Kurjera War-
szawskiego”, komentując wyda-
rzenia 11 listopada 1918 roku.

Rozbrajano Niemców w ca-
łej Warszawie. Okupanci zaba-
rykadowali się w zamku i ratu-
szu, a także w fortach cytade-
li i na lotnisku. W ciągu następ-
nego dnia udało się Polakom zła-
mać te ogniska oporu, ale nie 
obeszło się bez ofiar. Guberna-
tor okupowanej stolicy gen. Hans 
von Beseler odpłynął motorówką 

do Torunia, a od 13 listopada 
przez kolejne sześć dni niemiec-
kie wojska okupujące Warszawę 
ewakuowano do swojego kraju. 

W stolicy Polacy przejmo-
wali kolejne instytucje: sądy, ko-
leje , tramwaje, pocztę... Polska 
Siła Zbrojna próbowała ratować 
magazyny i warsztaty wojsko-
we. Z powodu braku żołnierzy 
płk Minkiewicz wpadł na pomysł 
zwrócenia się o pomoc do aresz-
tantów z więzienia przy ul. Dziel-
nej. Około 150 złodziei i bandy-
tów stanęło do szeregu, aby po-
móc polskim władzom w opano-
waniu miasta. Otrzymali broń, 
którą po wykonaniu zadania 

oddali. Jak wspomina Jan Skot-
nicki, w tamtych czasach nawet 
więźniowie mieli poczucie obo-
wiązku narodowego. 

WALKA O GRANICE
Choć Polska odzyskała nie-

podległość w listopadzie 1918 
roku, nie miała wytyczonych gra-
nic. Przez następne lata Polacy 
musieli je sami sobie wywalczyć.

Powstanie wielkopolskie
W dzień św. Szczepana, 26 

grudnia, poznaniacy owacyj-
nie powitali Ignacego Jana Pa-
derewskiego, przyszłego premie-
ra, który podziękował za przy-
jęcie i przypomniał, jak w cza-
sach zaborów Wielkopolska „dała 
przykład niezłomnego patrioty-
zmu, ładu i karności”, a zakończył 
okrzykiem: „Niech żyje zjedno-
czona, wolna, wielka Polska z wła-
snym wybrzeżem morskim”. 

Następnego dnia, podczas 
kolejnych wielotysięcznych pa-
triotycznych manifestacji, do-
szło do pierwszych starć z grupa-
mi Niemców prowokująco znie-
ważających biało–czerwone flagi 
oraz demolujących polskie loka-
le. Oddziały Straży Bojowej i Pol-
skiej Organizacji Wojskowej roz-
poczęły przejmowanie głównych 
budynków w mieście (zginął wte-
dy Franciszek Ratajczak, członek 
„Sokoła” i Służby Straży i Bezpie-
czeństwa, pierwszy poległy w po-
wstaniu). Już wieczorem 27 grud-
nia 1918 roku znaczna część Po-
znania była w polskich rękach. 
Tak rozpoczęło się powstanie 
wielkopolskie. Jego celem było 
uwolnienie Wielkopolski spod 

niemieckich rządów i zjednocze-
nie z Polską. Wkrótce walki objęły 
cały region. Powstanie wielkopol-
skie zakończyło się zwycięstwem 
Polaków i przyłączeniem Wielko-
polski do Rzeczypospolitej.

Trzy powstania śląskie
Zgodnie z traktatem wersal-

skim na terenie Górnego Śląska 
miał zostać przeprowadzony ple-
biscyt, który zdecydowałby o jego 
przynależności do Niemiec lub 
Polski. Polacy trzykrotnie wystą-
pili zbrojnie przeciwko niemiec-
kiemu panowaniu, opowiadając 
się za przyłączeniem tych ziem 
do państwa polskiego.

Pierwsze powstanie śląskie 
wybuchło w sierpniu 1919 roku, 
ale nie zostało należycie przygo-
towane i upadło po kilku dniach 
walk. W styczniu 1920 roku 
na Górny Śląsk przybyły wojska 
francuskie. Pod kontrolą mię-
dzynarodowej Międzysojusz-
niczej Komisji Rządzącej i Ple-
biscytowej, która przejęła wła-
dzę na Górnym Śląsku, miał zo-
stać przeprowadzony plebiscyt. 
Tymczasem niemiecka policja 
wraz z bojówkami terroryzowa-
ła Polaków. Odpowiedzieli oni 
drugim powstaniem w sierpniu 
1920 roku. W jego wyniku ze Ślą-
ska usunięto niemiecką policję 
i przyspieszono termin plebiscy-
tu, który odbył się w marcu 1921 
roku. Po niesprawiedliwym przy-
znaniu Polsce przez państwa za-
chodnie zaledwie jednej czwar-
tej spornego terytorium wybu-
chło trzecie powstanie śląskie. 
Kierował nim Wojciech Korfan-
ty. Kilkutygodniowe walki, toczo-
ne m.in. o Górę św. Anny, przynio-
sły zmianę decyzji sojuszników 
i zwiększenie przyznanego Pol-
sce obszaru.

Wojna polsko–bolszewicka
Najcięższą wojnę Polska sto-

czyła o granicę wschodnią z bol-
szewicką Rosją. Wielka narodo-
wa mobilizacja i szturm modli-
tewny do Boga za wstawiennic-
twem Matki Bożej oraz świętych 
Andrzeja Boboli i Władysława 
z Gielniowa doprowadziły Pola-
ków do zwycięstwa i obrony do-
piero co odzyskanej niepodle-
głości. 

„Ciągle żywa jest w naszych 
sercach pamięć o bitwie war-
szawskiej [...] Było to wielkie zwy-
cięstwo wojsk polskich, tak wiel-
kie, że nie dało się wytłumaczyć 

Dokończenie na str. 22

Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski podczas internowania 
w twierdzy magdeburskiej
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Józef Piłsudski podczas wizyty w Poznaniu 27 października 1919 r.
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w sposób czysto naturalny i dlate-
go zostało nazwane «Cudem nad 
Wisłą». To zwycięstwo było po-
przedzone żarliwą modlitwą na-
rodową” – mówił Ojciec Święty 
Jan Paweł II na warszawskiej Pra-
dze podczas pielgrzymki do oj-
czyzny w 1999 roku.

Brytyjski dyplomata lord Vin-
cent d’Abernon nazwał bitwę 
warszawską „osiemnastą decydu-
jącą bitwą w dziejach świata”. Jej 
przegrana oznaczałaby zdobycie 
przez bolszewików całej Europy. 
„Gdyby Piłsudski i Weygand w bi-
twie pod Warszawą nie zdołali po-
wstrzymać triumfalnego pocho-
du armii sowieckiej, to nie tylko 
chrześcijaństwo doznałoby klę-
ski, lecz i cała cywilizacja zachod-
nia znalazłaby się w niebezpie-
czeństwie” – pisał brytyjski lord.

„MY, NARÓD POLSKI...”
W odrodzonym jesienią 1918 

roku państwie polskim, które to-
czyło nieprzerwanie na wszyst-
kich frontach walki o swe gra-
nice, już 26 stycznia 1919 roku 
odbyły się pierwsze wybory 

do Sejmu Ustawodawczego, a 10 
lutego Józef Piłsudski otworzył 
jego obrady. Dziesięć dni póź-
niej przyjęto tzw. małą konsty-
tucję. Jednocześnie podjęto pra-
ce nad właściwą ustawą zasad-
niczą. 

Pierwsze święto niepodle-
głości po wojnie obchodzono 
w niedzielę, 14 listopada 1920 
roku. W tym dniu wręczono uro-
czyście Naczelnemu Wodzowi 
buławę marszałkowską. 

17 marca 1921 roku większo-
ścią głosów posłów i senatorów 
uchwalono konstytucję Rzecz-
pospolitej zwaną marcową. Za-
stosowano w niej zasadę trój-
podziału władzy na ustawodaw-
czą, wykonawczą i sądowniczą. 
Władzę ustawodawczą stano-
wił dwuizbowy parlament: izba 
niższa – Sejm (444 posłów) oraz 
izba wyższa – Senat (111 sena-
torów). Wybory były powszech-
ne, bezpośrednie, równe, tajne 
i proporcjonalne. Rząd wyła-
niała parlamentarna większość. 
Sejm i Senat tworzyły Zgroma-
dzenie Narodowe wybierają-
ce m.in. co siedem lat prezy-
denta. Władza wykonawcza na-
leżała do rządu i prezydenta. 
Władzę Sądowniczą sprawowa-
ły niezawisłe sądy. Konstytucja 
marcowa gwarantowała wszyst-
kim obywatelom Rzeczpospoli-
tej podstawowe wolności i pra-
wa, dawała duże gwarancje so-
cjalne.

Wstęp do ustawy napisał 
ks. Kazimierz Lutosławski, po-
seł Związku Ludowo–Narodo-
wego (endecja), wieloletni dzia-
łacz tej formacji, społecznik, 

organizator harcerstwa: „W Imię 
Boga Wszechmogącego! My, Na-
ród Polski, dziękując Opatrzno-
ści za wyzwolenie nas z półtora-
wiekowej niewoli, wspominając 
z wdzięcznością męstwo i wy-
trwałość ofiarnej walki poko-
leń, które najlepsze wysiłki swo-
je sprawie niepodległości bez 
przerwy poświęcały, nawiązu-
jąc do świetnej tradycji wieko-
pomnej Konstytucji 3 Maja – do-
bro całej, zjednoczonej i nie-
podległej Matki–Ojczyzny ma-
jąc na oku, a pragnąc Jej byt nie-
podległy, potęgę i bezpieczeń-
stwo oraz ład społeczny utwier-
dzić na wiekuistych zasadach 
prawa i wolności, pragnąc za-
razem zapewnić rozwój wszyst-
kich Jej sił moralnych i mate-
rialnych dla dobra całej odra-
dzającej się ludzkości, wszyst-
kim obywatelom Rzeczypospo-
litej równość, a pracy poszano-
wanie, należne prawa i szczegól-
ną opiekę Państwa zabezpieczyć 
– tę oto Ustawę Konstytucyjną 
na Sejmie Ustawodawczym Rze-
czypospolitej Polskiej uchwala-
my i stanowimy”.

JOANNA SZARKOWA

Dokończenie ze str. 21

Nie ma „ich”! Wolność! Niepodległość!

Józef Piłsudski
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Józef Piłsudski na Kasztance
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Papież, który nie 
lękał się możnych

Rok 2018 przyniósł wiele znaczących rocz-
nic, z setną rocznicą odzyskania niepodległo-
ści na czele. Była wśród nich jedna wyjątkowa 
– choć zepchnięta nieco w cień przez tę głów-
ną – 40-lecicie wyboru Karola Wojtyły na Sto-
licę Piotrową. To znamienne wydarzenie miało 
wielki wpływ na losy Polski i Polaków, wpływ – 
wydaje się – porównywalny z odrodzeniem Pol-
ski w 1918 r. Tym bardziej więc dziwi, że ob-
chodzono ją w naszym kraju jakoś skromnie, 
niemrawo i bez nagłośnienia...

Inaczej do sprawy podeszło krakowskie wy-
dawnictwo Biały Kruk, które na 16 paździer-
nika (rocznica papieskiego wyboru) zdążyło 
przygotować kolejny tom najnowszej biografii 
św. Jana Pawła II. Książka nosi tytuł „Hetman 
Chrystusa” i jest drugą częścią zaplanowanej na 
cztery tomy serii określanej jako najobszerniej-
sza z dotychczasowych biografia Papieża Po-
laka. Autorka, Jolanta Sosnowska, kontynuuje 
w nim opowieść o pontyfikacie Jana Pawła II, 
tym razem obejmując lata 1982-1989. Ten czas 
to okres bardzo intensywnej pracy dla Ojca 
Świętego. Czytamy więc o kolejno następują-
cych po sobie pielgrzymkach: do Wielkiej Bry-
tanii, Hiszpanii, Ameryki Południowej, Hiszpa-
nii, Polski, Austrii itd., itd. Wiele z tych wyjaz-
dów było dla papieża trudnych politycznie lub 
religijnie. Tak było przecież z rządzonymi przez 
prawicowe junty lub lewicowe dyktatury kra-
jach w Ameryce Łacińskiej, tak było w gnebio-
nej przez komunistów Polsce, tak też było w an-
glikańskiej Wielkiej Brytanii, gdzie fundamen-
taliści organizowali antypapieskie demonstra-
cje, czy w hinduistyczno-islamskich Indiach, 
gdzie chrześcijaństwo nie było i nie jest lubiane.

Mimo to papież w latach 80. nieustannie 
angażował się w politykę. Mediował w wojnie 
o Falklandy-Malwiny między Wielką Brytanią 
a Argentyną. Wspierał „Solidarność” w Polsce, 
utrzymując na tym tle bliskie kontakty z ówcze-
snym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ro-
naldem Reaganem. W Ameryce Południowej 
krytykował prawicowe i lewicowe reżimy, biedę 
i wyzysk prostych ludzi przez posiadaczy ziem-
skich i przemysłowców. Nieustannie apelował o 
demokrację, zakończenie wojen, poprawę poło-
żenia obywateli. Na tym m.in. polegała wielkość 
tego człowieka, który nie lękał się możnych i 
potężnych, lecz zawsze stawał po stronie bied-
nych i uciśnionych.

Jednocześnie Jan Paweł II nie zapominał o 
tym, co było jego najważniejszym zadaniem – 
posłudze duszpasterskiej, ewangelizacji i gło-
szeniu Słowa Bożego. Temu właśnie przede 
wszystkim poświęcone były jego pielgrzym-
ki. Tam na spotkaniach z wiernymi odprawiał 
msze, wygłaszał homilie i nauki, przypomi-
nał o prawdach wiary i chrześcijańskim życiu. 
Również w Watykanie prowadził działalność 

duszpasterską spotykając się z pielgrzymami na 
audiencjach, odprawiając nabożeństwa, udzie-
lając sakramentów, pisząc encykliki i listy apo-
stolskie.

O tym wszystkim możemy przeczytać w 
drugim tomie „Hetmana Chrystusa”. Autorka 
opisuje kolejne lata i kolejne pielgrzymki Jana 
Pawła II, nie stroniąc od podawania ciekawych 
szczegółów, barwnych wydarzeń im towarzy-
szących, opisów pogody, przyrody i miejsco-
wych strojów. Przybliża nam też codzienne ży-
cie Ojca Świętego, jego dzień pracy, miejsca, w 
których przebywał, współpracowników, na któ-
rych polegał, rzadkie chwile wypoczynku (też 
nie do końca wolnego od pracy). Czytamy tak-
że o szczególnym stosunku papieża do Polski 
i Polaków. Swoją polskość Jan Paweł II nie-
ustannie podkreślał, przypominając że uformo-
wała go światopoglądowo, kulturalnie i religij-
nie. Sprawy ojczyny zawsze były mu bliskie i 

zawsze leżały mu na sercu, a dowody tego zna-
leźć można na wielu stronach „Hetmana Chry-
stusa”. Polska, obok Kościoła, była u niego za-
wsze na pierwszym miejscu.

Na koniec trzeba zwrócić uwagę na poziom 
edytorski książki. Wydano ją na dobrym papie-
rze, w twardej okładce i z dużą liczbą ciekawych 
ilustracji. To rzeczywiście solidna pozycja wy-
dawnicza, jak zawsze zresztą u Białego Kruka.

PAWEŁ STACHNIK

Jolanta Sosnowska „Hetman Chrystusa. 
Biografi a świętego Jana Pawła II”, tom 2, 

Biały Kruk, Kraków 2018.

Wydawnictwo Biały Kruk
Ul. Szwedzka 38, 30-324 Kraków
Tel. 12 260 32 40; 12 260 32 90; 

12 254 56 02
e-mail: marketing@bialykruk.pl
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P
arafia w Leśnej jest niezwykłą. W jej 
zbiorach znajduje się ponad 210 reli-
kwii świętych i błogosławionych Ko-
ścioła katolickiego. Owe bogate zbiory 

od ponad 20. lat zdobywa ks. Piotr Sadkiewicz, 
proboszcz parafii. Jest to zapewne jedyna para-
fia w Polsce, która może poszczycić się tak bo-
gatą „kolekcją” relikwii. Zaznaczyć w tym miej-
scu trzeba, iż katalog relikwii nie jest zamknię-
ty, ale relikwii ciągle przybywa. Oddawanie 
czci relikwiom świętych i błogosławionych na-
leży do prastarej i czcigodnej tradycji Kościo-
ła, która jest kultywowana do dnia dzisiejsze-
go. Wierni poprzez modlitwę do danego święte-
go lub błogosławionego i konkretną prośbę – jak 
wykazuje historia Kościoła – otrzymywali łaski 
od Boga (dotyczące zdrowia ciała, jak też i du-
cha). Ta wyjątkowość parafii w Leśnej stała się 
inspiracją, aby na łamach „Informatora Pielgrzy-
ma”, w kolejnych numerach – w częściach przy-
bliżać postacie tychże świętych i błogosławio-
nych, abyśmy mogli nie tylko poznać ich życie 
i drogę do świetności, ale również zwracać się 
w modlitwach do nich, prosząc Boga przez ich 
wstawiennictwo o potrzebne dary i łaski dla nas.

ŚW. IRENEUSZ, BISKUP I MĘCZENNIK
Święty Ireneusz urodził się prawdopodobnie 

około 140 roku w Smyrnie (obecnie Izmir) w Azji 
Mniejszej. 

Nauki pobierał u jednego z Ojców Apostol-
skich – świętego Polikarpa, który z kolei nauki 
pobierał od świętego Jana Ewangelisty. 

Jako młody człowiek odebrał również eduka-
cję w dziedzinie filozofii i literatury, dzięki cze-
mu zasłynął jako człowiek obeznany w naukach 
świeckich – czemu dał świadectwo Tertulian. 

Odznaczał się dobrym charakterem, był czło-
wiekiem o łagodnym usposobieniu, był stanowczy 
i pokorny, odnoszący się z szacunkiem do dru-
giego człowieka.

Polikarp widząc w swym uczniu ogromny za-
pał apostolski wysłał go do Galii, gdzie w Vien-
ne rozpoczął misyjną działalność wśród pogan. 
Został tam wyświęcony na biskupa, a po jakimś 
czasie udał się z wyprawą dyplomatyczną do pa-
pieża Eleuteriusza. Pod jego nieobecność woj-
ska cesarskie wkroczyły do Lugdunum (Lyon) 

i prześladując chrześcijan zamordowały również 
tamtejszego biskupa świętego Potyna (prześlado-
wania za cesarza Marka Aureliusza, który chciał 
zlikwidować „chrześcijańską sektę”). 

Ireneusz został jego następcą na stolicy. Miał 
wówczas niespełna 40 lat. Od tego momen-
tu jeszcze mocniej bronił czystości nauki chrze-
ścijańskiej, głosząc zasadę, że prawdziwa wiara 
oparta jest na Tradycji przekazywanej przez apo-
stołów.

Prowadził ostre polemiki z każdym, kto pró-
bował nawoływać do reform i jakichkolwiek 
zmian w nauczaniu Chrystusa, ale zgodnie z du-
chem Jana apostoła dyskutował łagodnie, przyj-
mując postawę pełną miłości i zrozumienia.

Mocno krytykował gnostyków, którzy rozpo-
wszechniali pogląd, że Kościół jest tylko dla ciem-
noty, a wiara zarezerwowana jest dla wtajemni-
czonych elit. Ireneusz utwierdzał więc chrześcijan 

w przekonaniu, że za-
równo zbawienie, jak 
i poznanie Boga, mogą 
być dostępne każde-
mu: ubogim, bogatym, 
uczonym czy igno-
rantom.

Starcia z pogląda-
mi gnostyków zaowo-
cowało powstaniem 
jego najbardziej zna-
nego dzieła, którego 
pięć tomów greckie-
go oryginału zaginęło, 
lecz zachował się łaciń-
ski przekład zatytuło-
wany Adversus haere-
ses. Jest to dzieło nie-
zwykle cenne, ponie-
waż zawiera charak-
terystykę wszystkich 

herezji dręczących Kościół od czasów apostol-
skich. Ireneusz z Lyonu sporządził też listę papie-
ży, począwszy od świętego Piotra. Wśród niewie-
lu ocalałych dzieł Świętego znajduje się też traktat 
pod tytułem Dowód prawdziwości nauki apo-
stolskiej.

Nie zachowały się żadne informacje źródło-
we na temat okoliczności śmierci świętego Irene-
usza, jednakże z podań spisanych przez święte-
go Hieronima dowiadujemy się, iż poniósł śmierć 
męczeńską podczas prześladowań prowadzonych 
przez cesarza Septymiusza Sewera w roku 202.

Święty Ireneusz może być dla nas wzorem 
do naśladowania w kwestiach dotyczących obro-
ny wiary i jedności Kościoła.

Wspomnienie liturgiczne św. Ireneusza w Ko-
ściele katolickim obchodzone jest 28 czerwca 
(w polskim Kościele katolickim ma rangę wspo-
mnienia obowiązkowego). 

Cerkiew prawosławna wspomina Świętego 
23 sierpnia/5 września. 

W ikonografii jest przedstawiany w stroju bi-
skupa rytu rzymskiego z mitrą i pastorałem.

Papież Franciszek chce ogłosić św. Ireneusza 
doktorem Kościoła.

Modlitwa
Racz nas utrzymywać i wzmacniać, Panie, 

w prawdziwej wierze Kościoła katolickiego, 
który oparty na tylu niewzruszonych świadec-
twach, szczycić się może, iż posiada prawdzi-
wą naukę Chrystusa i świętych apostołów. Daj 
nam, Panie, moc i wytrwanie, abyśmy ożywieni 
tą wiarą żyć cnotliwie zdołali, a w razie potrze-
by i śmierci nie wahali się ponieść. Amen.

ŚWIĘTY MIKOŁAJ Z MIRY, BISKUP
Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 

roku. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodzi-
ców, którego narodziny uprosili gorącymi mo-
dlitwami.

 Od młodości wyróżniał się nie tylko po-
bożnością, ale także wrażliwością na niedolę 
bliźnich. 

Po śmierci rodziców swoim znacznym ma-
jątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Miał 
ułatwić zamążpójście trzem córkom zubożałe-
go szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. 
O tym wydarzeniu wspomina Dante w „Boskiej 
komedii”. 

Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie 
Demre w południowej Turcji), podbił sobie ser-
ca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale 
także troskliwością o ich potrzeby materialne 
– o czym zachowało się wiele legend.

Święty Mikołaj doświadczył także prześlado-
wań, które spadły na Kościół za panowania ce-
sarza Dioklecjana (284–305). Został uwięziony, 
a wolność odzyskał dopiero w 313 roku, gdy ce-
sarz Konstantyn zalegalizował chrześcijaństwo 
w całym cesarstwie. 

Po uwolnieniu wziął udział w Soborze Nicej-
skim (325 r.), podczas którego uroczyście potę-
piono herezję arianizmu, a cały Kościół wyznał 
wiarę w Bóstwo Chrystusa. Podczas tego sobo-
ru Święty Mikołaj, miał spoliczkować heretyka 
Ariusza. 

Po długich latach rządów Mikołaj zmarł 
6 grudnia (stało się to między rokiem 345 

RELIKWIE W KOŚCIELE 
ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 

W LEŚNEJ W DIECEZJI 
BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

część 6
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a 352). Ciało świątobliwe-
go biskupa zostało pochowane 
ze czcią w Mirze, gdzie przetrwa-
ło do roku 1087. Dnia 9 maja te-
goż roku zostało przewiezione 
do miasta włoskiego Bari. Dnia 
29 września 1089 roku papież 
– bł. Urban II uroczyście poświę-
cił jego grobowiec w bazylice wy-
stawionej ku jego czci.

Można przypuszczać, iż od sa-
mego początku rozwijał się kult Mi-
kołaja, którego uważano za świę-
tego. Do Miry udawały się liczne 
pielgrzymki. 

Najstarsze ślady kultu św. Mi-
kołaja napotykamy w VI wieku, 
kiedy to cesarz Justynian wysta-
wił Świętemu w Konstantynopo-
lu jedną z najwspanialszych bazy-
lik. Cesarz Bazyli Macedończyk 
(VII wiek) w samym pałacu ce-
sarskim wystawił kaplicę ku czci 
Świętego. W Rzymie św. Mikołaj 
miał dwie świątynie, wystawione 
już w IX wieku. Papież św. Mikołaj 
I Wielki (858–867) ufundował ku 
czci swojego patrona na Latera-
nie osobną kaplicę. Z czasem licz-
ba kościołów Św. Mikołaja w Rzy-
mie doszła do kilkunastu. W całym 

chrześcijańskim świecie 
św. Mikołaj miał tak wie-
le świątyń, że pewien pi-
sarz średniowieczny na-
pisał: „Gdybym miał ty-
siąc ust i tysiąc języków, 
nie byłbym zdolny zli-
czyć wszystkich kościo-
łów, wzniesionych ku 
jego czci”.

Mikołaj jest patronem 
Grecji, Rosji, Bari, Aber-
deen, Antwerpii, Berli-
na, Głogowa, Miry, Mo-
skwy, Nowogrodu, jak 
również bednarzy, wy-
twórców guzików, cukier-
ników, gorzelników, dzie-
ci, flisaków, jeńców, kup-
ców, sprzedawców per-
fum, sprzedawców wina, 
sprzedawców zboża i na-
sion, marynarzy, uczo-
nych, młynarzy, kanceli-

stów parafialnych, piekarzy, piel-
grzymów, piwowarów, podróż-
nych, rybaków, sędziów, studen-
tów, żeglarzy, notariuszy, panien 
pragnących wyjść za mąż, więź-
niów oraz obrońców wiary przed 
herezją, patron pojednania Wscho-
du i Zachodu.

W Polsce św. Mikołaj jest patro-
nem bydła, koni i owiec. Jego świę-
to przypada w okresie kiedy w nie-
dawnej przeszłości zaczynały się 
gromadzić w watahy wilki. W mo-
ich rodzinnych stronach (Kurpie) 
ludzie tego dnia zachowywali post, 
aby uprosić od świętego Mikoła-
ja obronę przed napaścią wilków. 
W okolicach rzeki Raba miesz-
kańcy zanosili do Kościoła drób, 
len i konopie składając za ołtarzem 
ofiarę z tych podarków. Na wscho-
dzie Polski zaczyna się sanna, stąd 
przysłowie: „Na świętego Mikołaja 
zdejmij koła, zdejmij wóz a zaprzęż 
sanie, takie jego przykazanie”.

W krakowskim obchodzono 
„wigilię Świętego Mikołaja” w cza-
sie której mężczyzna przebrany za 
biskupa w wysokiej czapce (przy-
pominającą infułę), ubrany w dłu-
gi płaszcz i trzymający wysoki kij 

(pastorał) obchodził chaty prze-
pytując dzieci z pacierza, czy były 
grzeczne czy niegrzeczne. Nie-
grzecznym groził kijem a grzeczne 
chwalił. Na koniec rozdawał z ko-
sza jabłka, pierniki i obrazki. Stąd 
wiersz ludowy o tym obrzędzie:
„Na świętego Mikołaja

Czeka dzieci cała zgraja,
Da posłusznym ciasteczko,
Złe przekropi rózeczką”.
W ikonografii św. Mikołaj 

przedstawiany jest w stroju biskupa 
rytu łacińskiego lub greckiego.

Jest świętym czczonym w Ko-
ściele Wschodnim i Zachodnim.

Święty Mikołaj może być dla 
nas wzorem pojednania, bowiem 
w dzisiejszym świecie tyle jest róż-
nych podziałów, które niczego do-
brego nie wprowadzają poza niena-
wiścią, rasizmem, egoizmem i nie-
pokojem.

MODLITWA
Miłosierny Boże, wołamy 

o Twoją łaskę. Za wstawiennic-
twem św. Mikołaja, biskupa, czu-
waj nad nami wśród wszelkich nie-
bezpieczeństw, abyśmy mogli bez 
przeszkód kroczyć drogą wiodącą 
do zbawienia. 

Przez Chrystusa Pana nasze-
go. Amen.

Parafi a pw. św. Michała Archanioła 

w Leśnej

pl. Jana Pawła II 1, 34–300 Leśna

tel. 33 867 13 55

www.parafi alesna.com

Zgłaszanie pielgrzymek:

tel. 502 537 187

Zebrał i opracował: KS. MAREK RUSECKI

ZDJĘCIA: ARCH. PARAFII LEŚNA, ARCHIWUM

Żeń–szeń i Imbir – ZASTRZYK ENERGII I ODPORNOŚCI!
Mózg stale odbiera, przetwarza i zachowuje miliony informa-
cji. By robić to sprawnie potrzebuje przede wszystkim ener-
gii oraz składników, które go budują. Żeńsz–szeń zapewnia 
świetną kondycję oraz zmniejsza zmęczenie, zaś imbir uod-
parnia i utrzymuje w formie organizm. W Cukierkach Żeńsze-
niowo–Imbirowych fi rmy Reutter zastosowano wysokiej jako-
ści ekstrakty z żeń–szenia i imbiru. Płacisz? Bądź mądry i wy-
magaj wysoką jakość ! Fabryka Reutter jest gwarantem wyso-
kiej jakości i oryginałów.

Cukierki Żeńszeniowo–Imbirowe renomowanej fi rmy 
Reutter są w aptekach i zielarniach, ok. 7,90 zł.

Dobry wybór!
Cukierki Aloesowe z Trawą Cytrynową re-
nomowanej firmy Reutter zawierają natu-
ralny ekstrakt z aloesu i olejek trawy cy-
trynowej.

To idealne połączenie polecane przy ob-
niżonej odporności, do wspierania prze-
wodu pokarmowego, wspomagania pa-
mięci i  koncentracji. Dostępne w  apte-
kach i zielarniach. 

Cena 7,90 zł.

Pierwszorzędny dezodorant!
Super Deo jest niewielki,  
ale ma ogromną moc !
Firma Reutter poleca doskonały dezodorant z krystalicznej skały.  

Wystarcza aż na rok. Bezzapachowy, dla Pań i Panów.  

Skutecznie eliminuje przykry zapach potu.

Super Deo to wypróbowany 

oryginalny dezodorant!

Firma REUTTER GmbH/ Niemcy

Uwaga! – Nie zostawia plam!

Testowany dermatologicznie.

Cena: ok. 17 zł
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Z
awodami w Wiśle rozpoczął się Puchar 
Świata w skokach narciarskich sezonu 
2018/19. Kryształowej Kuli broni nasz 
mistrz Kamil Stoch. Na przełomie lute-

go i marca 2019 r. w austriackim Seefeld od-
będą się mistrzostwa świata w narciarstwie kla-
sycznym. Złotych medali w drużynie bronić 
będą „biało–czerwoni”. 

Mistrzowski sezon
Miniony sezon był chyba najlepszym w histo-

rii polskich skoków narciarskich. Na igrzyskach 
olimpijskich w Pjongczangu nasza drużyna wy-
walczyła historyczny, pierwszy medal w drużynie 
– brązowy, a Kamil Stoch dorzucił „złoto” na du-
żej skoczni. Dla skoczka z Zębu miniony sezon był 
jak sen. Oprócz medali olimpijskich wygrał klasy-
fikację generalną Pucharu Świata (po raz dru-
gi w karierze), w wielkim stylu zwyciężył w pre-
stiżowym Turnieju Czterech Skoczni (zwycięża-
jąc w każdym z czterech konkursów jako dru-
gi skoczek w historii po Svenie Hannawaldzie), 
dodatkowo triumfował w zawodach Willingen 
Five, Raw Air oraz Planica 7. W Turnieju Czte-
rech Skoczni drugi był Piotr Żyła, czwarty Maciej 
Kot, a szósty Dawid Kubacki. Ten ostatni po raz 
pierwszy stanął na podium PŚ (3. w Oberstdor-
fie, 3. w Willingen). Kamil Stoch skromnie jednak 
twierdzi, że nadal ma rezerwy i może się rozwi-
jać: „To był dla mnie niesamowity sezon! Czy ży-
ciowy? Mam nadzieję, że taki jeszcze przede mną. 
Najbardziej dumny jestem z tego, że od począt-
ku do końca utrzymałem wysoką formę. To uwa-
żam za swój największy sukces. Nad tym cały 
czas pracowałem z trenerami, żeby być wytrzy-
malszym, a także odporniejszym na różne sytu-
acje. I to się sprawdziło. Czuję, że nadal mogę się 
rozwijać i poprawiać swoje skoki. Na pierwszym 
miejscu żona i rodzina, na kolejnym członkowie 
sztabu, kibice najlepsi na świecie i sponsorzy. Jest 
wiele takich momentów, które chciałbym na dłu-
go zatrzymać w pamięci. Najbardziej cieszy mnie 
to, że w najpiękniejszych chwilach byli ze mną naj-
bliżsi, przede wszystkim żona, a poza nimi ludzie, 
z którymi pracuję, trenerzy i koledzy z drużyny”. 

Nieoceniony Horngacher
Nasz skoczek wywalczył Puchar Świata 

z przewagą 373 punktów nad drugim Richardem 
Freitagiem. Tak mocno w swoich najlepszych la-
tach rywalizacji nie dominował nawet Adam Ma-
łysz. 22 występy w Pucharze Świata, 9 zwycięstw, 

łącznie 13 razy na podium – to fantastyczny bi-
lans Kamila. Polak po raz drugi w karierze się-
gnął po Kryształową Kulę i zostawił rywali daleko 
za plecami. Świetnie było też na mistrzostwach 
świata w lotach: indywidualnie „srebro” i brązo-
wy medal w drużynie. Skoczek z Zębu skakał jak 
w transie! Wobec jego wielkiej formy rywale byli 
bezradni. Za sukcesami Kamila Stocha stoi m.in. 
trener Stefan Horngacher. Austriak w Planicy 
podczas ostatnich zawodów PŚ podpisał kon-
trakt z Polskim Związkiem Narciarskim zaled-
wie na rok. Wcześniej mówiło się o 4–letniej lub 
co najmniej 2–letniej umowie. Prezes PZN Apo-
loniusz Tajner nie był jednak zawiedziony decyzją 
Austriaka. „Tak ustalił on ze swoją żoną. To jest 
jego rodzinna strategia. Już w Pjongczangu za-
proponowaliśmy mu umowę na cztery lata. Horn-
gacher przyznał wtedy, że podpisze umowę mak-
symalnie na dwa lata. Po rozmowie z żoną stanęło 
jednak na rocznym kontrakcie z opcją przedłuże-
nia na kolejny sezon” – mówi prezes PZN.

To austriacki szkoleniowiec doprowadził na-
szą reprezentację do drużynowego mistrzostwa 
świata i do historycznego, brązowego krążka 
olimpijskiego. To dzięki jego pracy i zaangażo-
waniu, życiowe wyniki osiągali: Piotr Żyła (brą-
zowy medal MŚ indywidualnie), Maciej Kot 

(wreszcie wygrał zawody PŚ), Dawid Kubac-
ki (podium PŚ) i Stefan Hula (brązowe meda-
le w drużynie MŚ i igrzyska). W poprzednim se-
zonie wygraliśmy Puchar Narodów, w tym sezo-
nie zajęliśmy 3. miejsce. „Biało–czerwoni” prak-
tycznie nie schodzili z podium zawodów druży-
nowych PŚ. Niegdyś o takich wynikach mogli-
śmy tylko pomarzyć.

Nowy sezon z MŚ
W rozpoczynającym się sezonie w austriac-

kim Seefeld polscy skoczkowie bronić będą zło-
tych medali, wywalczonych przed dwoma laty 
w Falun. Apoloniusz Tajner, prezes Polskiego 
Związku Narciarskiego twierdzi, że „biało–czer-
woni” są lepiej przygotowani do tego sezonu niż 
przed rokiem. Według nich cała szóstka zawod-
ników z kadry A będzie prezentować poziom ści-
słej światowej czołówki. „Ja to tylko mogę to po-
twierdzić, choć zawsze patrzę optymistyczniej niż 
trenerzy, bo oni muszą zachować pewną rezer-
wę. Podczas ostatnich mistrzostw Polski można 
się było przekonać, że to nie są tylko opinie, ale 
fakty. Widziałem, jakie odległości uzyskują nasi 
skoczkowie, jakie osiągają prędkości na rozbiegu, 
jak wyglądają ich próby pod względem technicz-
nym. Można więc zakładać, że sezon rozpoczną 
od mocnego uderzenia. Od początku powinni się 
włączyć do rywalizacji o czołowe miejsca w Pu-
charze Świata i nie będziemy czekać aż ten sezon 
się rozkręci. Oczekiwania muszą być wysokie, ale 
to tylko teoria, bo zwycięstwa w całym cyklu Pu-
charu Świata czy też w konkretnych zawodach 
nie można przewidzieć. Naszym zadaniem było 
stworzyć takie warunki, aby całe przegotowania 
odbyły się zgodnie z planem. To się udało. A je-
śli chodzi o wyniki, to nasi skoczkowie prezentują 
tak wysoki poziom, że będziemy oczekiwać zwy-
cięstw w konkursach Pucharu Świata i zdobycia 
medalu, a nawet medali na mistrzostwach świa-
ta, które odbędą się w Seefeld na przełomie lute-
go i marca” – twierdzi Tajner.

AGNIESZKA BIALIK

Puchar Świata w skokach narciarskich
„Biało–czerwoni” do boju!

Klasyfi kacja generalna Pucharu Świata 
2017/18
 1.  Kamil Stoch  1443
 2.  Richard Freitag  1070
 3.  Daniel Andre Tande  985
 4.  Stefan Kraft  881
 5.  Robert Johansson  840
 9.  Dawid Kubacki  633
 13.  Stefan Hula  431
 16.  Piotr Żyła  403
 21.  Maciej Kot  261
 36.  Jakub Wolny  73
 73.  Tomasz Pilch  1

Sezon 2018/19

18–20.01.2019 PŚ ZAKOPANE
20.02–3.03.2019 MISTRZOSTWA ŚWIA-
TA W NARCIARSTWIE KLASYCZNYM 
SEEFELD (AUSTRIA)
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Naśladując świętego Franciszka
SIOSTRY BERNARDYNKI Mniszki Trzeciego Zakonu Regularnego świętego Franciszka z Asyżu

Duchowość i sposoby realizacji 
charyzmatu zakonu 

Zgodnie z nauką świętego Franciszka za 
najwyższą normę życia przyjmujemy świętą 
Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Dzięki udzielonej nam szczególnej łasce Bo-
żej, która jest zarazem „najlepszą cząstką” (Łk 
10,42), jesteśmy zakonem kontemplacyjnym.

Mistrzem naszego życia jest święty Franci-
szek przez naukę i przykład autentycznego ży-
cia Ewangelią i głębokiej kontemplacji.

Poświęcamy się życiu 
kontemplacyjnemu, aby za wzorem 
świętego Franciszka:

  uwielbiać stale Trójjedynego Boga: Ojca 
wszechmogącego, miłosiernego Zbawi-
ciela, odwieczną Miłość;

  poznawać i rozważać tajemnice Jezusa 
Chrystusa – Wcielonego Słowa Bożego, 
a szczególnie tajemnice Żłóbka, Krzyża 
i Eucharystii;

  oddawać się wielkodusznie praktyce po-
kuty w odosobnieniu i milczeniu;

  błagać o przebaczenie i o łaski dla bra-
ci w świecie.

Przekonane o wielkiej wartości życia 
kontemplacyjnego:

  żyjemy poświęceniem się Bogu w sio-
strzanej wspólnocie, oddzielone od świa-
ta klauzurą;

  staramy się o zachowanie skupienia du-
cha w milczeniu, które lepiej usposa-
bia do słuchania głosu Pana i pomaga 
do głębszego wnikania w Jego tajemnice;

  przedłużamy łączność z Panem, naby-
tą na modlitwie, w trudzie codziennej 
pracy, przez którą zdobywamy środki 
do ubogiego życia.

Czerpiemy natchnienie do życia konsekro-
wanego z przykładu Najświętszej Maryi Dzie-
wicy i upodabniamy się do Tej, która wybrana 
przez Najświętszego Ojca Niebieskiego i przez 
Niego razem z Najświętszym umiłowanym Sy-
nem swoim i z Duchem Świętym Pocieszycie-
lem konsekrowana, wybrała życie dziewicze, 
ubogie i posłuszne, stając się w ten sposób wzo-
rem każdego życia konsekrowanego.

Ze względu na charyzmat życia kontempla-
cyjnego modlitwa przenika całe nasze życie. Mo-
dlitwa liturgiczna harmonijnie łączy się z indy-
widualną; uzupełniają się one nawzajem i prze-
nikają.

Eucharystia jest ośrodkiem i szczytem na-
szego konsekrowanego życia i najcenniej-
szym skarbem duchowego dziedzictwa. Co-
dziennie uczestniczymy w sprawowaniu Eu-
charystii, która jest wspólnym uwielbie-
niem Boga i źródłem łaski do życia w miło-
ści i świętości.

Przez odprawianie Liturgii Godzin uczest-
niczymy w publicznej modlitwie Kościoła, która 
jest kontynuacją tej pieśni chwały, którą Chrystus 
przyniósł na świat przez swoje Wcielenie. Zgod-
nie z wolą Kościoła, jako zakonnice kontempla-
cyjne jesteśmy zobowiązane do odmawiania co-
dziennie całej Liturgii Godzin we wspólnocie.

Modlitwa myślna jest najlepszym środkiem 
do poznania Jezusa Chrystusa, miłowania Go 
i naśladowania w życiu. Dlatego każdego dnia 
poświęcamy jedną godzinę na rozmyślanie.

Pan dał nam, tak jak świętemu Francisz-
kowi, łaskę czynienia pokuty, abyśmy dosko-
nalej naśladowały „wyniszczenie” Chrystusa, 
przynosiły obfite owoce łaski chrztu oraz sku-
teczniej praktykowały doskonałą miłość, służąc 
Bogu i Kościołowi.

Naśladując świętego Franciszka, łączymy 
kontemplację, przez którą umysłem i sercem 
należymy do Boga, z żarliwością apostolską, 
przez którą usiłujemy współpracować z dzie-
łem odkupienia i rozszerzania Królestwa Bo-
żego przede wszystkim przez dawanie świadec-
twa życia konsekrowanego i kontemplacyjne-
go oraz przez modlitwę wstawienniczą i prze-
błagalną

Życie kontemplacyjne jest naszym pierw-
szym i podstawowym apostolstwem, ponieważ, 
według ogólnego planu Bożego, jest znamien-
nym i charakterystyczny sposobem wypełniania 
misji w Kościele.
OTO NASZ ADRES:
Siostry Bernardynki
Ul. Poselska 21, 31–002 Kraków
tel. 12/422–22–46
e–mail: bernardynki.krakow@interia.pl
www.bernardynki.com
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W śródmieściu Krakowa przy ulicy Po-
selskiej jest barokowy kościół sióstr 
bernardynek pod wezwaniem świę-
tego Józefa. W jednym z jego bocz-

nych ołtarzy znajduje się późnogotycka figurka 
Dzieciątka Jezus, zwanego Koletańskim. Mały 
Jezus jest ubrany w królewskie haftowane sza-
ty: sukienkę i płaszczyk, a na głowie ma koro-
nę. Prawą rączkę ma uniesioną w geście błogo-
sławieństwa, a w lewej trzyma jabłko – symbol 
władzy królewskiej. Siedzi na drewnianym po-
złacanym tronie ozdobionym dwoma puttami.

Tło historyczne
Pochodzenie i wczesne dzieje figurki 

Dzieciątka Jezus Koletańskiego są nieznane. 
Najstarszy i zarazem jedyny dokument (jest 
to kartka papieru formatu A3 złożona na pół, 
cała zapisana) został napisany dopiero na po-
czątku XVIII wieku na polecenie O. Bona-
wentury Świerklińskiego, prowincjała OO. 
Bernardynów. Dokument ten jest wiarygod-
ny, gdyż autorka, jedna z sióstr koletek (nie 
podała swego imienia), opisuje wydarzenia, 
których sama była świadkiem, a także te, któ-
re przekazały starsze siostry, m.in. S. Dru-
zjanna, jedyna koletka, która przeżyła epi-
demię zarazy szerzącą się w Krakowie oko-
ło 1630 roku.

Dokument podaje, że Figurka dotarła do 
Krakowa unoszona nurtem Wisły nie wiado-
mo skąd. Zatrzymała się przy brzegu naprze-
ciw klasztoru sióstr koletek, reguły świętego 
Franciszka z Asyżu, znajdującym się na Stra-
domiu u stóp Wawelu. Siostry wydobyły Fi-
gurkę z wody, przyniosły do klasztoru i umie-
ściły na ołtarzyku w refektarzu. Od tego cza-
su zaczęły się dziać liczne cuda, zwłaszcza 
nadzwyczajne uzdrowienia z różnych cho-
rób. Siostry z prostotą wyznawały: „My się 
Nim cieszymy bardzo i zda nam się, że ża-
den klasztor nie jest tak bogaty jako nasz, 
bo to nasze majętności, ...skarby i dostat-
ki i na niczym nam przy Opatrzności Tego 
Pana nie schodzi. Profesję i obłóczyny zawsze 
każda przed Nim czynimy... My i matki na-
sze i wszyscy ludzie, którzy się do tego ob-
razu (Figurki) z wielką ufnością udają, każdy 
skutek prośby swojej otrzyma”. Figurka zo-
stała otoczona wielką czcią i miłością. Siostry 
doznawały szczególnej opieki, a wszyscy pro-
szący otrzymywali potrzebne łaski. 

Gdy Szwedzi napadli na Kraków (1655–
1657), niszczyli kościoły, rabowali miasto. Spło-
nął także klasztor koletek; zostały tylko mury 
i ołtarz z figurką Dzieciątka Jezus. Zdziwieni 
tym Szwedzi nie ośmielili się założyć tam stajni 
dla swych koni. Polecono, więc jednemu z nich 
usunąć Figurkę z ołtarza i wrzucić ją do Wisły. 
Szwed ów kilkakrotnie próbował spełnić roz-
kaz, ale nie mógł, bo Figurka mocno przylgnęła 
do jego ręki. Gdy się tak biedził, nadszedł Żyd, 
szklarz, poznał Figurkę, bo nieraz był zatrudnio-
ny w klasztorze, poprosił, więc żołnierza, by mu 

ją sprzedał. Szwed chętnie się jej pozbył za pięć 
czeskich. Żyd zaniósł Figurkę do domu i powie-
dział do żony: „Schowaj to, będziemy za to mieć 
pieniądze, jak się uspokoi w Krakowie”.

Po odejściu Szwedów Żyd zaniósł Figur-
kę do klasztoru świętego Józefa, gdzie siostry 
bernardynki z radością ją kupiły za 50 zło-
tych. Jednak niedługo cieszyły się nią, gdyż 
koletki dowiedziały się o tym i zażądały zwro-
tu Dzieciątka. Mimo próśb i nalegań koletek 
bernardynki nie chciały się rozstać z Dzieciąt-
kiem. Wówczas w nocy ukazał się Pan Jezus 
we śnie przełożonej, wikarii i czterem radnym 
klasztoru świętego Józefa, każdej z osobna, 
mówiąc: „Córki moje, jeśli Mnie nie oddacie 
tam, kędy Mnie się miejsce upodobało, tedy 
wszystkie ciężko zachorowawszy wymrze-
cie”. Zaraz też wymienione zakonnice ciężko 
zachorowały. Rano, nie czekając dalszych na-
stępstw, ubrano odświętnie Figurkę i w uro-
czystej procesji ze świecami siostry odniosły 
ją do klasztoru koletek. Wtedy chore bernar-
dynki wyzdrowiały.

Gdy Pan Jezus powrócił na wybrane przez 
Siebie miejsce, do klasztoru koletek, znów 
udzielał proszącym swych łask, które niejedno-
krotnie były cudowne.

Klasztor sióstr koletek został skasowany 
w 1823 roku. Ostatnie dwie siostry przenie-
siono do klasztoru świętego Józefa. Zabrały 
one ze sobą, jako drogocenny skarb i pamiąt-
kę, cudowną Figurkę. Odtąd Dzieciątko Je-
zus zamieszkało w domu swego ziemskiego 

Opiekuna, podobnie jak niegdyś w Nazare-
cie. Być może chciało w ten sposób okazać, że 
miłym Mu było pełne czci i miłości przyjęcie 
przez bernardynki, kiedy wykupiły Go z rąk 
żydowskich. Prawdopodobnie po 1850 roku 
Figurka została umieszczona w bocznym oł-
tarzu kościoła.

Figurka Dzieciątka Jezus jest późnogo-
tycka, wykonana w drewnie, polichromowana 
(wysokość 60 cm). Niektóre opracowania po-
dają czas jej powstania na początek XVII wie-
ku, z czym trudno się zgodzić. Wspomniany 
na początku dokument mówi, że w 1630 roku 
była ona w klasztorze koletek już od dawna, 
a jest to przynajmniej drugie miejsce jej po-
bytu.

Kult Dzieciątka Jezus 
Koletańskiego dzisiaj

W kościele świętego Józefa ożywił się i po-
głębił kult Dzieciątka Jezus, zwanego odtąd 
Koletańskim. Nadal zwracali się do Niego cier-
piący, chorzy, potrzebujący pomocy duchowej 
czy doczesnej i znajdowali ratunek i pociechę. 
Dzieciątko Jezus udziela różnych łask, ale jak-
by szczególnie wyróżnia dzieci i matki w sta-
nie błogosławionym. Błogosławi także licznym 
rodzinom, a bezdzietnych małżonków obdarza 
potomstwem. Uwalnia ludzi zniewolonych na-
łogiem pijaństwa i innymi uzależnień, jeśli tyl-
ko o to proszą. Bardzo często ich krewni i bli-
scy pomagają przez modlitwę wyrwać się z na-
łogu. 

Od dawna używana jest również tzw. 
„woda Dzieciątkowa” i szatki pocierane o Fi-
gurkę. Środki te pomagają wszystkim potrze-
bującym Bożego uzdrowienia otwierać się na 
Boże łaski, których chce udzielać Dziecię Je-
zus Koletańskie. Jego hojność w udzielaniu 
swych łask unaoczniają nam liczne ofiarowa-
ne Mu wota i listy z podziękowaniami, choć 
stanowią one zaledwie drobny ułamek otrzy-
manych łask, gdyż większość obdarowanych 
nie pozostawia widomego znaku wysłucha-
nej prośby.

Przed uroczystością Narodzenia Pańskie-
go w kościele jest odprawiana nowenna–reko-
lekcje przygotowująca wiernych do coraz głęb-
szego przeżycia tak wielkiej Tajemnicy, jaką jest 
Wcielenie Bożego Syna.

OTO NASZ ADRES:
Siostry Bernardynki

ul. Poselska 21, 31–002 Kraków

Tel. 12 422 22 46

Kościół Świętego Józefa

MSZE ŚWIĘTE

Dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.30

Niedziele i święta: 8.00, 9.30, 10.30, 18.30

Uroczystość Św. Józefa: 6.00, 7.00, 8.30,

10.00, 11.30, 13.00, 15.00, 18.30

Koletańskie Dzieciątko Jezus
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J
est jednym z najbardziej utytułowanych 
polskich bokserów. Przez lata dostar-
czał nam niezapomnianych emocji i wra-
żeń. Walczył dla siebie, ale też dla Polski. 

Były mistrz świata w dwóch kategoriach po ostat-
niej, przegranej, walce z Jarrellem Millerem ogło-
sił zakończenie kariery. „Kończę jako zdrowy fa-
cet i każdego dnia będę dziękował Bogu za karie-
rę” – mówi Tomasz Adamek. 

Prosiłem Boga o mistrzostwo
Polski pięściarz przegrał z Amerykaninem 

już w drugiej rundzie przez nokaut. W rozmo-
wie z „Przeglądem Sportowym” zapowiedział, 
że to koniec jego kariery: „Od dawna powta-
rzam, że każdy mój występ to być albo nie być. Te-
raz byłem zdrowy, przygotowany i dostałem strzała, 
po którym przegrałem walkę. A to znaczy, że do rin-
gu nie będę już wchodził. Nie wyszło, skończyło się 
inaczej, więc trzeba odejść. Nie muszę jednak przed 
nikim się chować ani niczego wstydzić. Dwa razy 
byłem mistrzem świata, sporo osiągnąłem, mam za 
sobą lata w zawodowym ringu. A właśnie, ta ostat-
nia walka była 59! Toczyłem ringowe wojny, moc-
no pracowałem i wiem, że nie mogę na nic narze-
kać. Nie wyszło mi z pasem w wadze ciężkiej, ale 
nie mogę sobie niczego zarzucić. Zawsze modli-
łem się o zawodową karierę. Później prosiłem Boga 
o szansę na mistrzostwo. Pan Bóg był dla mnie ła-
skawy i pozwolił mi dokonać tego dwukrotnie. Za 
trzecim razem już nie, ale generalnie osiągnąłem 
bardzo dużo. Poza tym omijały mnie poważne kon-
tuzje. Dzisiaj mam 41 lat, dobrze się prowadzę 
i wszystko jest tak, jak być powinno”.

Modlę się i jestem szczęśliwy
Góral z Gilowic w swojej zawodowej karie-

rze stoczył 59 walk, z czego 31 wygrał przez no-
kaut, a sześć przegrał. 41–letni bokser jest byłym 
mistrzem świata federacji IFB i IBO w wadze ju-
nior ciężkiej oraz federacji WBC w wadze półcięż-
kiej. W 2011 roku na Stadionie Olimpijskim we 
Wrocławiu walczył o mistrzostwo świata w wa-
dze ciężkiej, ale przegrał z Ukraińcem Witalijem 
Kliczko. Jest pierwszym Polakiem, który zdobył 
„Muhammad Ali Giant Athlete Award”, nagro-
dę imienia Muhammada Allego za wybitne osią-
gnięcia sportowe i postawę poza ringiem, a także 
pas mistrzowski magazynu „The Ring”. Skrom-
ny, pracowity, z wielkim sercem do walki. Z cza-
sem został Bożym wojownikiem. Tomasz Adamek 
często i chętnie mówi o wierze, modlitwie, Panu 
Bogu. W wieku dwóch latach stracił ojca (zgi-
nął w wypadku autobusu). Ciężar wychowania 
Tomka i jego czterech sióstr spadł na mamę. Żyli 
skromnie, ale to zahartowało przyszłego boksera: 
„Wiele zawdzięczam mojej mamie. Przez wiele lat 
byłem ministrantem. To się wynosi z domu. Ro-
dzina jest pierwszą nauczycielką. Gdy poznałem 
żonę, która pochodzi z bardzo religijnej rodziny, 

zacząłem często odmawiać Różaniec i zaprzy-
jaźniłem się z tą modlitwą. Proszę Boga i dosta-
ję od Niego wszystko, więc mówię o tym innym. 
W jakimś stopniu to moja misja. Ważne też, żeby 
pamiętać o podziękowaniach. Przed pierwszą wal-
ką o mistrzostwo świata obiecałem Matce Bożej, 
że jeśli zdobędę tytuł, to pójdę na pielgrzymkę 
do Częstochowy. Wygrałem i słowa dotrzymałem. 
Wierzę, że drogę zawodowego boksera wybrał 
dla mnie Pan Bóg. Podążam nią, rozwijam talent. 
Modlę się codziennie i jestem szczęśliwy. Często 

chodzę do kościoła, tak wychowuję swoje córki. 
Jestem katolikiem i tak już zostanie. Pan Bóg daje 
mi siły i łaski, o które proszę w modlitwie. Modlę 
się i jestem szczęśliwy”.

Pozostajemy tacy sami
Nie unika tematów związanych z wiarą, mo-

dlitwą, życiem religijnym, choć dziś nie jest to zbyt 
popularne u znanych osób: „To przykre, ale dziś 
prawdziwe. Europa stara się być modna, ale nie 
bardzo rozumiem, na czym ta moda ma polegać. 
My zostajemy tacy sami. Razem z żoną zostali-
śmy wychowani w katolickich rodzinach i tak wy-
chowujemy nasze córki Roxanę i Weronikę. Nie 
wstydzę się tego. Często chodzę do kościoła, co-
dziennie się modlę. Kiedy jest mi ciężko, patrzę 
w niebo, a Pan Bóg daje mi odpowiedź! Wiara za-
wsze pomagała mi w życiu. Swoimi zwycięstwa-
mi mówię o Bogu. Boks to ciężki kawałek chleba. 
Gdy przeciwnik staje naprzeciw ciebie trzeba wal-
czyć, mieć mocną psychikę. To wielki dar. Wia-
ra góry przenosi; wiem, że wybiegnę na tę górę, 
mimo że brakuje mi sił. Modlę się i wiem, że wy-
gram. Pracuję ciężko, a siła pochodzi z nieba. Ta-
kie jest moje odczucie i tak pozostanie”. Dla To-
masza Adamka rodzina to przede wszystkim sil-
na więź: „Jesteśmy razem, wracam do domu, cze-
kają na mnie. Po prostu żyje się dla kogoś i to jest 
piękne. Praca jest moją pasją, ale myślę też o przy-
szłości moich dzieci. Cieszę się patrząc jak rosną, 
są moją pociechą i chcę im przekazać, żeby cho-
dziły do kościoła, żeby dobrze pokierowały swo-
im życiem. Córki powiedzą pewnie, że jestem su-
rowym ojcem, ale staram się je dobrze wychować, 
po katolicku. Nie żebym je karcił, ale staram się 
ich nie rozpuszczać”.

AGNIESZKA BIALIK

Fot. ofi cjalna strona Tomasz Adamka, 

strona facebookowa Tomasza Adamka i Doroty Adamek

Tomasz Adamek zakończył karierę

Modle się i jestem szczęśliwy…

Tomasz Adamek (ur. 1 grudnia 1976 

w Żywcu) – polski bokser, były zawodowy 

mistrz świata organizacji International Bo-

xing Federation (IBF) i International Boxing 

Organization (IBO) w kategorii juniorciężkiej 

oraz World Boxing Council (WBC) w kate-

gorii półciężkiej, medalista mistrzostw Eu-

ropy amatorów, międzynarodowy mistrz 

Polski. Zdobywca 2. miejsca w  2005 i  4. 

w 2006 roku w plebiscycie na najlepszego 

sportowca Polski. Założyciel klubu sporto-

wego KS Cios–Adamek w Gilowicach. Jest 

pierwszym Polakiem, który zdobył „Mu-

hammad Ali Giant Athlete Award”, nagro-

dę imienia Muhammada Alego za wybitne 

osiągnięcia sportowe i  postawę poza rin-

giem, a także The Ring championship belt 

– pas mistrzowski magazynu „The Ring”.
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Łaskami słynący 
obraz Świętego 

Józefa w kościele 
Sióstr Bernardynek 

w Krakowie

NAUCZANIE PROROKA NASZYCH CZASÓW
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KRAKOWSKA PIELĘGNIARKA
HANNA CHRZANOWSKA BŁOGOSŁAWIONĄ

Beatyfi kacja 28 kwietnia 2018r.

ŚWIĘTA SIOSTRA FAUSTYNA 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II 
miłośnik modlitwy różańcowej
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Spotkania 
Świętojańskie

Święta 
Urszula Ledóchowska
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NAUCZANIE SPOŁECZNE 
ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

„Idźcie i odpocznijcie nieco”

Dobre ZNAKIDobre
ZNAKI
nr 1 (1) 2016 r. www.dobreznaki.pl 

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

WI TY 
   JAN 
PAWE  II 
   PATRON 
RODZINY

Nie przestaję się modlić, by 
Bóg obdarzył Cię pokojem 
duszy, którego tak 
Ci potrzeba.
św. Urszula Ledóchowska
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