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pismo bezpłatne

ZAMYŚL ENIE ADWENTOWO–ŚWIĄTECZNE
(…).Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą; 
nie dopuszcza się bezwstydu, 
nie szuka swego, 
nie unosi się gniewem, 
nie pamięta złego; 
nie cieszy się z niesprawiedliwości, 
lecz współweseli z prawdą. 
Wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, 
we wszystkim pokłada nadzieję 
wszystko przetrzyma. 
Miłość nigdy nie ustaje, 
(nie jest) jak proroctwa, które się skończą, 
albo jak dar języków, który zniknie, 
lub jak wiedza, której zabraknie. (...).

 Z 1. Listu św. Pawła Apostoła 
do Koryntian 

Niedzielą Chrystusa Króla Wszechświa-
ta, która – jak wiemy – jest ostatnią niedzielą 
roku liturgicznego zmierzamy ku nowemu, ku 
Adwentowi, którego z kolei I Niedziela jest po-
czątkiem nowego roku liturgicznego.

Moi drodzy to skłania nas do refleksji 
nad swoim życiem wiary, w ogóle nad moim 
życiem.

Jaki był ten rok liturgiczny w moim życiu? 
Czy jestem w stanie w głębokim zadumaniu od-
powiedzieć na to pytanie, bo to będzie odpo-
wiedź kluczowa odnośnie mojej wiary: czy ona 
osłabła, czy jest od lat na tym samym niskim 
poziomie, czy nastąpił wzrost mojej wiary, czy 
ją straciłem?

Rok liturgiczny wyznacza moją obec-
ność w kościele: podczas Mszy św. niedzielnej 
i świątecznej, podczas Wielkiego Postu, na na-
bożeństwie majowym i czerwcowym, na nabo-
żeństwie różańcowym w październiku, na ro-
ratach w Adwencie. Czy świętowałem religijnie 
święta Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania 
Pana Jezusa. 

A jak wyglądało moje życie sakramental-
ne: czy spowiadałem się wystarczająco, aby być 
w łasce uświęcającej? Czy często przystępowa-
łem do sakramentu Eucharystii?

Trzeba sobie odpowiedzieć na kolejne py-
tanie: jak ja ten czas spożytkowałem? Czy nie 
przespałem tego roku?

Często spotykam ludzi, którzy usprawiedli-
wiają swoje odejście od wiary, bo tak to trzeba 
nazwać, tym, że mają tyle różnych spraw do za-
łatwienia, kłopotów, trudności, że muszą po-
konywać wiele przeciwności w każdym prawie 
dniu i nie mają już głowy, ani siły i chęci i cza-
su, aby pomyśleć o kościele, czy o uczestnictwie 
we Mszy św., czy nabożeństwie.

Wydaje mi się, że człowiek dzisiejszy chce 
sam o sobie stanowić, chce sam rozwiązać swo-
je sprawy, trudności i kłopoty – nie dając szans 
Bogu – odrzucając jego bezcenne dary: miłość, 
nadzieję, wiarę – bez, których trudno normal-
nie żyć. Warto to przemyśleć.

Rozpoczęliśmy Adwent, który jest szczegól-
nym czasem oczekiwania na powtórne przyj-
ście Pana Jezusa. Pierwszy raz Jezus już do nas 
przyszedł, kiedy przyjął ciało z Maryi dziewicy, 
a teraz czekamy na drugie Jego przyjście escha-
tologiczne, kiedy przyjdzie dokonać sądu nad 
światem.

Na samym początku roku Chrystus 
w Ewangelii wzywa nas do czuwania. Żeby nie 
przespać, nie przeoczyć czegoś bardzo ważne-
go. Ale czego nie przespać? Świąt Bożego Na-
rodzenia? Wigilii?

Wielu może tak odczytać to Jezusowe we-
zwanie: Nie zapomnij o posprzątaniu domu 
na święta; nie zapomnij o choince; nie zapomnij 
o prezentach dla swoich bliskich; nie zapomnij 
o opłatkach, bo czym się połamiesz w wigilij-
ny wieczór?; nie zapomnij o karpiu, bo właśnie 
jest promocja…itd. itd.

Tego nie da się przeoczyć! Witryny sklepo-
we nie pozwolą nam zapomnieć o zakupach, 
o prezentach. Kolorowe, rozświetlone choinki 
na skrzyżowaniach ulic, migające ozdoby świą-
teczne wzdłuż chodników, na balkonach do-
mów nie pozwolą zapomnieć o świętach.

Jednak zapomnieć możemy o tym co naj-
ważniejsze:

Po co to wszystko?
Po co te święta?
Po co ta wigilia, choinka itd.?
Trzeba sobie uświadomić, że mamy święto-

wać wspaniałe wydarzenie: Narodzenie Boga 
na ziemi. Mamy sobie przypomnieć, że Bóg 
przyszedł na ziemię i stał się jednym z nas. 
Przyszedł po to by odkupić świat, by pokonać 
śmierć i szatana i uczynić każdego człowieka 
swoim przybranym dzieckiem. Bóg, Pan świa-
ta „tak umiłował świat, że Syna swego jedyne-
go dał aby człowiek nie zginął, ale miał życie 
wieczne” (J 3,16). On wyzwolił nas od śmier-
ci wiecznej i uczynił nas dziedzicami nieba. 
A więc żyjemy nie dla siebie, nie dla ziemi, ale 
dla Boga, dla nieba.

Mamy sobie przypomnieć, że Jezus od-
chodząc z tego świata do domu Ojca zosta-
wił nam swoja naukę, pouczył jak mamy żyć 
i postępować aby osiągnąć szczęście wieczne 

w Bożym Królestwie. „Zostawił swój dom i po-
wierzył swoim sługom staranie o wszystko…”
(Mk 13,34). Kiedyś mamy zdać sprawę z tego 
co zrobiliśmy dobrego na tej ziemi, czy zasłu-
żyliśmy na niebo, czy dobrze wykorzystaliśmy 
dany nam czas? Być może zdamy sprawę z tego 
w momencie naszej śmierci – a nie wiemy ile 
żyć będziemy. Być może zdamy sprawę w cza-
sie naszego ziemskiego życia, gdy Pan ponow-
nie przybędzie na ziemię jak zapowiedział, ale 
tego też nie wiemy kiedy to nastąpi. Dlatego 
mamy czuwać i tak żyć aby być zawsze gotowy-
mi na spotkanie z Bogiem.

A wielu z nas potrafi ciągle powtarzać: jesz-
cze mam czas, na modlitwę, na Eucharystię, 
na czynienie dobra, na pomoc bliźniemu ... ju-
tro się wyspowiadam, jutro się poprawię, jutro 
wynagrodzę krzywdy, jutro przeproszę kole-
gę.... Oby nie było za późno, obyśmy nie musie-
li się kiedyś wstydzić przed Bogiem, że zmar-
nowaliśmy czas i przespaliśmy wszystkie okazje 
do czynienia dobra.

Adwent to czas poukładania na nowo na-
szego życia, czas radosnego oczekiwania 
na świętowanie Bożego Narodzenia i powtór-
nego przyjścia Chrystusa na końcu czasów. 

Pamiętajmy zawsze o tym, że każdy z nas 
zawsze może przybliżyć się do Pana Boga po-
przez rewizję swego życia i nawrócenie. Pan za-
wsze czeka z otwartymi ramionami i nigdy ni-
kogo nie odrzuci od siebie. Zatem warto od-
nowić przymierze z Bogiem i stać się lepszym 
uczniem Zbawiciela, uczniem umiejącym wi-
dzieć Go w swoim bliźnim. 

Jezus jest naszym najlepszym przyjacielem, 
najwierniejszym przyjacielem. Z Jezusem jest 
łatwiej nieść krzyż, nawet ten najcięższy krzyż 
życiowych trudności, kłopotów, przeciwności. 
Zaufaj Jezusowi, a On obdarzy cię potrzebnymi 
łaskami i darami.

Pamiętaj jesteś odkupiony drogocen-
ną Krwią Chrystusa i możesz – jeśli zechcesz 
– żyć z Nim na wieki. Aby tak się stało musisz 
zdążać do świętości, czyli iść drogą wskazaną 
przez Pana Jezusa, żyć Bożą nauką i odrzucać 
wszystko to, co prowadzi do grzechu. Postaraj 
się o to, stać cię. Jezus nie zostawi cię samego.

Niech zachętą dla nas wszystkich będą 
w tym względzie słowa papieża Franciszka 
z jego nowej Adhortacji Apostolskiej – „Gau-
dete et exultate” – o powołaniu do święto-
ści w świecie współczesnym : „Nie myślimy 
tylko o tych, którzy są już beatyfikowani lub 

„Panie naucz mnie   

Zdrowych, pogodnych, pełnych rodzinnego ciepła i radości
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Szczęśliwego Nowego 2019 Roku 
wszystkim Czytelnikom oraz Firmom współpracującym

z naszym wydawnictwem 
życzy redakcja Informatora Pielgrzyma
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kanonizowani. Duch Święty rozlewa świętość 
wszędzie w świętym i wiernym ludzie Bożym, 
gdyż „podobało się [...] Bogu uświęcać i zba-
wiać ludzi nie pojedynczo, z wyłączeniem wszel-
kich wzajemnych powiązań, lecz ustanowić ich 
jako lud, który uznałby Go w prawdzie i Jemu 
święcie służył”. W historii zbawienia Pan zbawił 
lud. Nie istnieje pełna tożsamość bez przyna-
leżności do ludu. Z tego względu nikt nie zba-
wia się sam, jako wyizolowana jednostka, ale 
Bóg przyciąga nas, biorąc pod uwagę złożoną 
sieć relacji międzyludzkich, które się nawiązu-
ją we wspólnocie ludzkiej: Bóg zechciał wejść 
w dynamikę ludową, w dynamikę ludu.

Lubię dostrzegać świętość w cierpliwym lu-
dzie Bożym: w rodzicach, którzy z wielką mi-
łością pomagają dorastać swoim dzieciom, 
w mężczyznach i kobietach pracujących, by 
zarobić na chleb, w osobach chorych, w star-
szych zakonnicach, które nadal się uśmiecha-
ją. W t ej wytrwałości, aby iść naprzód, dzień 
po dniu, widzę świętość Kościoła walczącego. 
Jest to często „świętość z sąsiedztwa”, świę-
tość osób, które żyją blisko nas i są odblaskiem 
obecności Boga, albo, by użyć innego wyraże-
nia, są „klasą średnią świętości”. (…).

Aby być świętymi, nie trzeba być biskupami, 
kapłanami, zakonnikami ani zakonnicami. Czę-
sto mamy pokusę, aby sądzić, że świętość jest 
zarezerwowana tylko dla tych, którzy mają moż-
liwość oddalenia się od zwykłych zajęć, aby po-
święcać wiele czasu modlitwie. Ale tak nie jest. 
Wszyscy jesteśmy powołani, by być świętymi, 

żyjąc z miłością i dając swe świadectwo w co-
dziennych zajęciach, tam, gdzie każdy się znaj-
duje. Jesteś osobą konsekrowaną? Bądź świę-
tym, żyjąc radośnie swoim darem. Jesteś żona-
ty albo jesteś mężatką? Bądź świętym, kocha-
jąc i troszcząc się o męża lub żonę, jak Chry-
stus o Kościół. Jesteś pracownikiem? Bądź świę-
tym wypełniając uczciwie i kompetentnie twoją 
pracę w służbie braciom. Jesteś rodzicem, babcią 
lub dziadkiem? Bądź świętym, cierpliwie ucząc 
dzieci naśladowania Jezusa. Sprawujesz władzę? 
Bądź świętym, walcząc o dobro wspólne i wyrze-
kając się swoich interesów osobistych.

Pozwól, by łaska twego chrztu owocowa-
ła na drodze świętości. Pozwól, aby wszystko 
było otwarte na Boga i dlatego wybierz Jego, 
wybieraj Boga wciąż na nowo. Nie zniechę-
caj się, ponieważ masz moc Ducha Świętego 
do tego, by świętość była możliwa. Ona w głę-
bi jest owocem Ducha Świętego w twoim życiu 
(por. Ga 5, 22–23). Kiedy odczuwasz pokusę, 
by zaplątać się w swoją słabość, podnieś oczy 
ku Ukrzyżowanemu i powiedz: „Panie, jestem 
biedakiem, ale Ty możesz dokonać cudu uczy-
nienia mnie trochę lepszym”. W świętym i skła-
dającym się z grzeszników Kościele znajdziesz 
wszystko, czego potrzebujesz, aby wzrastać ku 
świętości. Pan napełnił go darami ze Słowem, 
z sakramentami, sanktuariami, życiem wspól-
not, świadectwem swoich świętych i wielopo-
staciowym pięknem, które pochodzi z miłości 
do Pana „jak oblubienica strojna w swe klejno-
ty” (por. Iz 61, 10).

Ta świętość, do kt órej wzywa 
cię Pan, będzie wzrastała przez 
małe gesty. Na przykład: pewna 
kobieta idzie na targ, by zrobić 
zakupy, spotyka sąsiadkę, za-
czyna z nią rozmawiać i docho-
dzi do krytyki. Wówczas ta ko-
bieta mówi w swoim wnętrzu: 
„Nie, nie będę o nikim mówić 
źle”. To jest krok ku świętości. 
Następnie w domu, jej syn chce 
z nią porozmawiać o jego fanta-
zjach i chociaż jest zmęczona, 
siada obok niego i słucha z cier-
pliwością i miłością. To kolej-
na ofiara, która uświęca. Kiedy 
przeżywa chwilę udręki, pamię-
ta o miłości Najświętszej Maryi 
Panny, bierze różaniec i modli 
się z wiarą. To jest kolejna ścież-
ka świętości. Potem, gdy wycho-
dzi na ulicę, spotyka ubogiego 
i zatrzymuje się, by porozma-
wiać z nim z miłością. To jest 
następny krok.

Czasami życie stawia przed 
nami większe wyzwania i po-
przez nie Pan zachęca nas do no-
wych nawróceń, które pozwalają, 
aby Jego łaska lepiej przejawiała 

się w naszym życiu „aby nas uczynić uczestnika-
mi swojej świętości” (Hbr 12, 10). Innym razem 
chodzi jedynie o znalezienie doskonalszej for-
my życia tym, co już czynimy: „Wszystkie te na-
tchnienia odnosiły się do spraw zwyczajnych, 
lecz spełniane były z doskonałością nadzwy-
czajną”. Kiedy kardynał François–Xavier Nguen 
Van Thuan był w więzieniu, postanowił nie wy-
palać się w jałowym oczekiwaniu na uwolnienie, 
ale „przeżywać chwilę obecną napełniając ją mi-
łością”. A realizował to konkretnie w następują-
cy sposób: „wykorzystam zatem te okazje, któ-
re nadarzają się każdego dnia, żeby dokonywać 
zwykłych czynów w niezwykły sposób”.

Tak więc, pod wpływem Bożej łaski, na wie-
le sposobów budujemy tę postać świętości, jakiej 
chciał dla nas Bóg, lecz nie czynimy tego jako 
istoty samowystarczalne, ale „jako dobrzy sza-
farze różnorakiej łaski Bożej” (1P 4,10). Bisku-
pi nowozelandzcy słusznie uczyli nas, że moż-
na kochać bezwarunkową miłością Pana, po-
nieważ Zmartwychwstały dzieli swe potężne ży-
cie z naszym delikatnym życiem: „Jego miłość 
nie ma granic i raz dana nigdy nie została wy-
cofana. Była bezwarunkowa i pozostała wierna. 
Taka miłość nie jest łatwa, ponieważ często je-
steśmy bardzo słabi. Jednak, abyśmy starali się 
kochać tak, jak Chrystus nas umiłował, On sam 
dzieli się z nami swoim własnym zmartwych-
wstałym życiem. W ten spos ób nasze życie uka-
zuje Jego moc w działaniu nawet pośród ludz-
kiej słabości”.

KS. MAREK RUSECKI

  chodzić Twoimi ścieżkami”
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S
yn Człowieczy przyszedł 
na ziemię, chodził przez 
ponad trzydzieści lat ludz-
kimi ścieżkami i pozostał 

na zawsze pod sakramentalnymi po-
staciami, pozostał w Słowie w sa-
kramentach, w Kościele. Jak przeżyć 
Boże Narodzenie, by Jezus w na-
szym życiu pozostał, dorastał, by Mu 
było dobrze? Relacje na dzisiaj przy-
gotowane pochodzą od tych rodzin, 
którym choć po części udało się za-
trzymać Chrystusa.

Nie tylko gipsowa fi gurka
Pisze Konrad (16 lat):

Słuchałem uważnie kazania 
podczas Pasterki. Najbardziej po-
dobało mi się porównanie Naro-
dzenia Jezusa w Betlejem do du-
chowych narodzin Syna Bożego 
w moim sercu. Przecież nie cho-
dzi jedynie o to, by jakieś miejsce 
w świątyni czy w mieszkaniu naszej 
rodziny udekorować gipsową figur-
ką małego Jezuska. Ważna jest dla 
mnie betlejemska grota: Jezus nie 
brzydzi się brudem mojego serca, 
jak się nie brzydził stajnią w Judei. 
Gdy Go zaproszę, gdy trochę od-
garnę śmieci, to On jest gotów we 
mnie zamieszkać. Robi się jakoś ja-
śniej. A On chętnie patrzy jak ja da-
lej robię porządki. Jakoś tak myślę, 
że gdy ja podnoszę głos, to Go nie-
potrzebnie budzę, wierzę, że Jezus 
czuje się bezpiecznie kiedy w porę 
kładę się spać, głupio mi jakoś po-
prosić, by odwrócił głowę, jak mam 
pokusę obejrzeć coś, co sprzeci-
wia się kulturze i godności człowie-
ka, a więc nie oglądam takich rzeczy 
w telewizji i na ekranie komputera. 
To takie proste, a tak zmieniło moje 
życie. Chcę, aby to zostało na za-
wsze. Wierzę, że się uda. A i Mamie 
się podoba, jak nie musi powtarzać 
dwa razy żadnej prośby. Bo i to dla 
Niego postanowiłem.

Zasłużyć na opłatek
Pisze Marlena (37 lat):

Ilu ludzi pracowało na chleb. 
Ziarna zboża, pot w młynie, deli-
katność przy wypieku opłatków. 
A to przecież tylko symbol wysiłku 
wszystkich prawych ludzi. Specjal-
nie tak krótko wypieka się opłatki, 
aby były nieskazitelnie białe. Abym 
mogła wziąć je tylko bardzo czysty-
mi rękami i aby moja dusza była po-
dobna. A biel to najpiękniejszy z ko-
lorów, sam w sobie ma swój urok 
i każdy inny kolor na nim ładniej 

wygląda. Podobnie moje życzenia: 
staram się, by były pomalowane 
czystymi kolorami na śnieżnobia-
łych intencjach. A przełamując opła-
tek dzielę się tym, co mam, głów-
nie w sercu. Czyli mam być szcze-
gólnie bogata, bo inaczej podzielę 
się tylko pustką... I jeszcze: opłatek 
to takie przypomnienie Chleba Nie-
śmiertelności, czyli Eucharystii, któ-
rego zwykły człowiek nie powinien 
dotykać.

To wszystko wymyśliłam, Pan 
Bóg włożył w moją głowę kilka lat 
temu, ale trzymam się tego – i jest mi 
lepiej. Mam też nadzieję, że ze mną 
też innym jest lepiej.

Prezent z duszą
Pisze Gabriela (67 lat):

Jeszcze od swojej babci słysza-
łam, że każdy prezent ma mieć du-
szę: i ten, który ofiaruję z okazji 
imienin, urodzin, czy pod choin-
kę. Aby ta dusza była w prezencie, 
to trzeba modlić się za tych, którym 
cokolwiek chcę ofiarować.

Prezent ma mieć barwę, czy za-
pach miłości. To jakby „ciąg dalszy” 
tej duszy. Nie jest ważne, ile podarek 
będzie kosztował, byle obdarowa-
ny wiedział, że jest dla mnie ważny, 
że myślałam, co mu sprawi prawdzi-
wą radość. Nawet z dowcipem, ale 
specjalnie dla niego.

Zasadzę kilka drzewek
Pisze Karol (14 lat):

Na początku Adwentu, pod-
czas Rorat ksiądz proboszcz po-
wiedział, że Pan Jezus przycho-
dząc na ten świat niczego nie znisz-
czył, a wszystko odnowił. Głównie 

chodziło o Wcielenie, przyjęcie na-
tury ludzkiej, ale moje myśli pobie-
gły dalej.

Postanowiliśmy kiedyś w domu, 
że nie damy się nigdy namówić 
na sztuczne drzewko – choinka 
przecież przez swą zieleń jest zna-
kiem życia, to nie będziemy ro-
bić atrapy życia. Aby świerczek czy 
jodełka stanęła w naszym poko-
ju, to muszą być wcześniej wycięte. 
Postanowiłem, że na wiosnę pojadę 
do wujka, który jest leśniczym i po-
mogę w posadzeniu czy pielęgnowa-
niu nowych drzewek. Zawsze lubi-
łem las, niech go będzie więcej.

Wieczny Adwent, 
wieczne Boże Narodzenie
Pisze Patryk (23 lata):

Studiuję filozofię, lubię dużo my-
śleć. O sensie naszego życia, o tym, 
co w nasze życie chce wnieść Pan 
Bóg. Bardzo mi się podoba każda 
myśl o ponadczasowości, o wiecz-
ności. Zobaczmy: Syn Boży urodził 
się na ziemi w konkretnym miejscu, 
w konkretnym czasie, ale przecież 
czekamy na paruzję, a więc przy-
gotowujemy się nieustannie… Na-
rodzenie Jezusa pod Betlejem to też 
tylko jeden fakt, ale takie Narodzenie 
jest zawsze, gdy Go zaproszę.

A zatem zawsze mogę się przy-
gotowywać, zawsze mogę mieć Boże 
Narodzenie. Mało tego, nie jestem 
sam, mogę bliskich i przechodniów 
do tego przygotowania i do tego Bo-
żego Narodzenia zapraszać, zwłasz-
cza jak tracą nadzieję. Bo przecież 
i w żłóbku, i w ludzkiej duszy z Jezu-
sem rodzi się nadzieja.

Chcę się stać apostołem nadziei.

Z Nim jest zawsze święto, 
zawsze radośnie
Pisze Anna (73 lata):

Czy ja dziecinnieję? Niezwykle 
trafne były dla mnie słowa, które 
usłyszałam, kiedy z moim ośmio-
letnim wnukiem poszłam na na-
ukę dla dzieci. Ksiądz opowiadał 
o bardzo dobrym królu, który lubił 
spacerować po swoim królestwie 
i odwiedzać swoich poddanych. 
Wszyscy go znali i lubili. Chętnie 
też odpowiadali, gdy kogoś za-
gadnął i szczerze się uśmiechali, 
jak z nimi żartował. Pewnego razu 
odwiedził ubogą rodzinę w bar-
dzo schludnej, ale skromnej chat-
ce. Gdy zobaczył pełen zachwytu 
wzrok najmłodszego synka odwie-
dzanych gospodarzy, to skierował 
do niego zaproszenie: „przyjdź 
jutro z mamą do mojego pała-
cu, to oprowadzę was po wszyst-
kich komnatach, na pewno ci się 
u mnie spodoba”. Chłopiec miał 
na to odpowiedzieć: „Gdy Ty tutaj 
jesteś, to właśnie tu jest najwspa-
nialszy pałac”.

Przecież radość świąt nie zale-
ży od ozdób i potraw – to ma tylko 
radość podkreślić. Obecność Je-
zusa, zgoda ze względu na Niego, 
życzliwość przy nim są źródłem 
szczęścia – i teraz, i w wieczności. 
Tak może być zawsze.

Nowe życie, nowy rok, 
wszystko nowe
Pisze Krystyna (46 lat):

Zawsze gdy na moje, na na-
sze zaproszenie przychodzi Jezus, 
to można cytować zdanie z Apo-
kalipsy „Oto czynię wszystko 
nowe”. Słyszeliśmy w Adwencie 
sporo cytatów o nadejściu Pana, 
który z nową łagodnością bę-
dzie traktował umęczone stworze-
nie, sporo było takich trochę ma-
rzycielskich zapowiedzi o dziecku 
igrającym na norze kobry, czy tym 
podobnie. A zatem w każdej pró-
bie poprawiania świata „po Boże-
mu” jest jakieś Jego natchnienie. 
A takie natchnienie to łaska, któ-
rą mam przyjąć i z którą warto 
współpracować.

Jest to motywacja na Nowy Rok, 
na każde postanowienie, któremu 
chcę być wierna nie tylko przez parę 
dni. Dobrze, że Matka Boża jest pa-
tronką pierwszego stycznia. Jej po-
wierzę moje starania, Ona pokazu-
je, jak być wytrwałą.

KS. ZBIGNIEW KAPŁAŃSKI

Serca rozjaśnione Bożą obecnością

FO
T.

 W
W

W
.P

IX
A

B
AY

.C
O

M



5

„Chwała na wysokości Bogu, 
a na ziemi pokój ludziom do-
brej woli”! Oto, moje Dzieci dro-
gie, myśl, która powinna dziś roz-
proszyć wszystkie chmury z nasze-
go horyzontu, myśl, której musi-
my na oścież otworzyć drzwi na-
szego serca, aby tam zapanowa-
ła święta Boża radość mimo wszel-
kich naszych drobnych, ziemskich 
kłopotów!

Oto i cel naszego życia na zie-
mi: przyczyniać się do chwały Bo-
żej, do szerzenia królestwa Boże-
go. (...) Modlę się za Was, Dzieci 
moje, i wiedzcie, że w dniu dzisiej-
szym więcej niż kiedykolwiek, i co-
raz bardziej bez przymieszek ziem-
skich pragnień, proszę o jedno po-
trzebne: o świętość! To jedno, cze-
go Bóg od nas się domaga, to jed-
no, czego dziś światu biednemu 
potrzeba. Bądźmy święte, a wię-
cej zrobimy dla świata niż choćby 
najsławniejsi wodzowie. O to jed-
no dla nas się modlę, tego sobie 
dziś życzę. (...) Dzieci moje, Boga 
szukajmy, do Boga dążmy, Boga 
chciejmy, Boga samego.


Życzę, by i Wam przyświeca-

ła jasna gwiazda, jak przyświecała 
Trzem Królom, dążącym przez pu-
stynię do żłóbka. (...)

Pamiętajmy zawsze: największa 
świętość – w zupełnym zgadzaniu 
się z wolą Bożą. Najlepsza modli-
twa – zupełne zgadzanie się z wolą 
Bożą. Najlepsza pokuta – rado-
sne poddanie się woli Bożej. Naj-
czystsza miłość – chętne, sumienne 
spełnianie woli Bożej.


Boże Dziecię przychodzi, aby 

„skierować kroki nasze ku dro-
dze pokoju”. Oto droga Boża, dro-
ga prowadząca do świętości. Po-
kój to najdrogocenniejszy dar, jaki 
Boże Dziecię na świat przynio-
sło, jaki aniołowie w cudownym 
śpiewie przy narodzeniu Chrystu-
sa światu ogłosili. Pokój – to Bóg 
w duszy, w sercu ludzkim, który 
wszystko uspokaja, który biedną 
duszę podnosi ku górze, tam, gdzie 
hałas ziemski nas nie dosięga.

Boże Dziecię, o ten pokój chcę 
Ciebie prosić, o ten pokój się starać, 

a Ty szepnij do mnie, gdy klęczeć 
będę u stóp Twego żłóbka: „Pax te-
cum” – pokój z tobą. Im bardziej 
zrozumiem, iż Ty sam, o Jezu mój, 
starczysz mi za wszystko, tym bar-
dziej wszystko we mnie się uspokoi. 
Rzeczy ziemskie będą zbyt małe, 
znikome, by mogły zakłócić świę-
ty, Boży pokój w duszy szukającej 
Boga samego.


„Pokój ludziom dobrej woli”. 

Pokój – oto największy Twój dar, 
o Panie. Kto ma pokój w sobie, 
pokój z Bogiem, ten ma podsta-
wę szczęścia i podstawę świętości. 
Pracować nad sobą można wte-
dy tylko, gdy mamy w duszy po-
kój. Ale o dobrą wolę starać się mu-
szę. A kiedy mam dobrą wolę? Gdy 
wyrzekam się swej woli i chcę tylko 
woli Bożej, która na wszystko – czy 
radosne, czy bolesne – jedną ma 
odpowiedź: „Jak Bóg chce!”

O Boże Dziecię, oddaję Tobie 
swoją wolę. Weź ją, trzymaj moc-
no w drobnych swych rączkach, 
bym Tobie mej woli nie mogła ode-
brać. A za to daj mi swoją wolę, 
bym wszystko chciała, co Ty chcesz, 
jak chcesz, kiedy chcesz, bym 
na wszystko, co na mnie ześlesz, 
co rozkażesz, tylko pokornie z Mat-
ką Najświętszą mówiła: „Oto ja słu-
żebnica Pańska, niech mi się stanie 
według słowa twego” [Łk 1,38].


„Wszyscy, którzy słyszeli, dzi-

wili się temu, co do nich pasterze 
mówili”. (...) Pastuszkowie wrócili 

od żłóbka uradowani i to było po-
wodem, że ich się pytano, cze-
mu są tacy szczęśliwi. O szczęściu 
wszyscy chętnie słuchają, o powo-
dy szczęścia radzi się dowiadują. 
Dusza pogodna, mająca na twa-
rzy uśmiech Bożego szczęścia, nie-
chybnie pociągnie do Boga, wywoła 
pytanie: skąd masz takie szczęście? 
Łatwo znaleźć na to odpowiedź: 
od Boga. Miłość Boża – oto źródło 
prawdziwego szczęścia!


„Maryja te wszystkie słowa 

zachowywała w sercu swoim”. 
Przypatrzmy się Matce Najświęt-
szej przy żłóbku. Cicha, zatopiona 
w kontemplacji, spełnia wszystko, 
co do Niej należy, pielęgnuje Boże 
Dziecię, z pastuszkami dobrotliwie 
rozmawia, ale serce Jej zajęte wiel-
kimi tajemnicami, jakie w tej sta-
jence się spełniły. (...)

Maryja jest dla mnie wzo-
rem rozmyślania. Z pewnością 
mnie nie tak łatwo to przycho-
dzi, ale muszę ciągle próbować, 
chcieć – i wiedzieć, że rozmyślanie 
to praca, to ciężka praca, do której 
należy się przykładać całą siłą woli. 
Choć to męczy, może nawet nudzi, 
ale trzeba się przezwyciężać, mę-
czyć, twardo pracować – i chcieć, 
zawsze chcieć. A nie tylko rozmy-
ślać, ale stosować się do tego, nad 
czym rozmyślam w sercu swym, 
to jest stosownie do rozmyślania 
zrobić dobre postanowienia, choć-
by na jeden dzień, ale z tą silną 
wolą: choć dziś spełnię moje po-
stanowienie. Potem gorącą modli-
twą wyprosić sobie łaskę do wier-
nego ich wykonania. Często nasze 
rozmyślania dlatego tak mało wy-
dają owocu, że nie robimy prak-
tycznego postanowienia na ten 
dzień albo robimy je naprędce, 
na samym końcu, nie zostawia-
jąc sobie czasu na to, by to posta-
nowienie jakby otoczyć modlitwą 
i wyprosić dlań błogosławieństwo 
Boże.

Naśladujmy Maryję, prośmy 
Ją gorąco o błogosławieństwo, by 
odtąd rozmyślania nasze były dla 
nas prawdziwą pomocą do święto-
ści. Zakończmy je zawsze dobrym, 
praktycznym postanowieniem i go-
rącą modlitwą o łaskę wierności.


Życzę Wam, Dzieci moje, 

wszelkich łask Bożych. Niech Bo-
ska Dziecina pobłogosławi, da 
Wam dużo swej miłości, swego po-
koju i Bożego wesela.


Maryja i Józef, mimo otaczają-

cej ich nędzy, zatopieni są w morzu 
miłości Bożej. Jezusa, Boga swo-
jego, mają przy sobie, czegóż im 
więcej brakować może? Cały świat 
znika sprzed ich oczu. Wpatrze-
ni w Boże Dziecię, takie maleńkie, 
a przecież takie wielkie, potężne, 
wszechmocne. To sam Bóg!

Jego kochać, przy Nim zawsze 
być, dla Niego żyć, dla Niego umie-
rać, cierpieć, tak jak On chce pra-
cować – niczego więcej nie pragnę. 
Matko moja jedyna, żebym mogła 
od Ciebie nauczyć się nie pragnąć, 
nie szukać niczego, tylko Boga. Nie 
szukać ziemskiego szczęścia, tyl-
ko szczęścia w Bogu i z Bogiem. 
Jezu mój, Boże Dziecię, bądź ca-
łym moim szczęściem, mą radością, 
mą ufnością. U stóp Twych chcę 
o wszystkim zapomnieć, by Ciebie, 
Ciebie zawsze coraz goręcej kochać!


Pierwsza nauka, którą nam Je-

zus daje zaraz przy narodzeniu, 
to nauka pokory, to nauka najwięk-
szego i najdotkliwszego ubóstwa. 
Nie było dla Niego miejsca wśród 
tych, którym przyszedł dać łaskę, 
zbawienie.

W stajence betlejemskiej 
wszystko tchnie największą miło-
ścią, najgłębszą pokorą, przeba-
czeniem. Naokoło największe ubó-
stwo, a w sercach Boża radość 
i Boże szczęście.


Szczęście prawdziwe, szczę-

ście Boże nie jest w zewnętrznych 
rzeczach, okolicznościach – szczę-
ście Boże jest z góry i możemy tym 
szczęściem się cieszyć wtedy, gdy 
patrzymy w górę, gdy zapominamy 
o rzeczach zewnętrznych, o tych 
drobnych naszych krzyżykach, by 
radować się w Bogu, cieszyć się 
Jego miłością, której tak wielkim 
dowodem jest narodzenie Zbawi-
ciela.

Święta Urszu la Ledóchowska na Boże Narodzenie 
i Nowy Rok – życzenia, myśli...
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K
iedy osiem dzwonów Ba-
zyliki rozbrzmiewa jed-
nocześnie, wszyscy oko-
liczni mieszkańcy wiedzą, 

że dzieje się coś ważnego dla ży-
cia parafii i sanktuarium. Jednym 
z takich momentów jest rozpoczę-
cie bożonarodzeniowej Eucharystii 
sprawowanej o północy 24 grud-
nia, kiedy to przychodzimy do ko-
ścioła, by wpatrywać się w nowo-
narodzonego Jezusa. Spogląda-
my na żłóbek i otaczającą go Świę-
tą Rodzinę, przyglądamy się twa-
rzom pasterzy i aniołów adorują-
cych Bożego Syna, a kiedy zamy-
kamy oczy, dzięki naszej wyobraź-
ni urzeczywistniamy skrywane głę-
boko w sercu pragnienie, by stać się 
częścią tej wspaniałej sceny… sta-
jemy obok Maryi i Józefa, klękamy 
obok bezbronnego Zbawcy Świata 
i całujemy Jego stopy. Tak wyraża-
my naszą wdzięczność za udzieloną 
nam łaskę wiary i za zwycięską wal-
kę z grzechem, dokonaną przez Je-
zusa, który przyszedł na świat, bę-
dąc „obrazem Boga niewidzialne-
go”, aby „pojednać wszystko z sobą: 
(…) i to, co na ziemi, i to, co w nie-
biosach” (por. Kol 1, 15 i 20).

Nad prawdą upamiętnio-
ną w obchodzie Świąt Boże-
go Narodzenia co roku pochy-
lamy się z nieco innej perspekty-
wy. Patrzymy na niebo łączące się 

z ziemią w osobie Jezusa z Naza-
retu i wpierw myślimy o naszym 
dzieciństwie, o naszych bliskich, 
których już nie ma przy wigilij-
nym stole, a którzy czekają na nas 
w domu Ojca… pochylamy się nad 
naszą życiową historią: nad tymi, 
którzy dali jej początek, którzy 
troszczyli się, abyśmy kolejne kar-
ty naszej „opowieści pielgrzymów” 
zapisali z jak najpiękniejszą puen-
tą. Święta są jednocześnie ostatnim 

akordem przed koń-
cem kolejnego roku 
kalendarzowego, dla-
tego też podsumowu-
jemy doświadczenia 
minionych miesięcy 
zastanawiając się, czy 
przez nowe doświad-
czenia staliśmy się lep-
szymi ludźmi, bardziej 
wrażliwymi na otacza-
jące nas cierpienie? 
Czy droga naszej wia-
ry ma za sobą jakieś 
znaczące upadki, po-
tknięcia, a może to-
warzyszyły jej głównie 
kolejne wzniesienia: 
małe pagórki i wiel-
kie wzgórza, zdobyte 
z wieloma trudnościa-
mi i wyrzeczeniami? 
Najistotniejsze jest 
jednak zmierzenie się 
z pytaniem o to, czy 
dopuszczone przez 
Boga wydarzenia po-
zwoliły nam zbliżyć się 
do nieba i do naszego 
Stwórcy, który uczynił 
świat w taki sposób, 

aby był hymnem sławiącym Jego 
nieskończoną miłość?

Wobec ciszy gwiazd rozświetla-
jących blask betlejemskiej nocy, za-
dumy świata nad zstąpieniem Boga 
na ziemię i w obliczu uniżenia, ja-
kie przyjął Wszechmocny, łącząc 
swe bóstwo z ułomną ludzką natu-
rą, przenika nas tylko jedno nieod-
parte przeświadczenie – jesteśmy 
bezradni, zdani całkowicie na miło-
sierdzie płynące od błogosławiące-
go nam Chrystusa… fakt wcielenia 
wymyka się wszelkim naszym wy-
obrażeniom, nie poddaje się w spo-
sób wyczerpujący żadnej rozumo-
wej analizie. Choć świat ma za sobą 
wieki historii, tylko jeden jedyny 
raz – w ludzkim ciele zamieszkało 
bóstwo i człowieczeństwo, co wię-
cej owo połączenie dokonało się 
poprzez poczęcie za sprawą Du-
cha Świętego i narodzenie z nie-
wiasty. Jakże misterny plan Boga, 
w którym łączą się same sprzecz-
ności: wielkość i nicość, potęga 
i kruchość. Każdy kto ma w swoim 
otoczeniu jakieś małe dziecko, pa-
trząc na nie staje wobec niesłycha-
nej próby wiary: dokładnie bowiem 
taka sama niewinna istota narodziła 
się w Betlejem przed ponad dwoma 

tysiącami lat. Taki sam chłopiec, 
hasał w pieluszkach i rozrzucał wo-
kół siebie zabawki, a w wieku 30 lat 
rozpoczął swą nauczycielską dzia-
łalność zwieńczoną chwalebnym 
dziełem dokonanym na Golgo-
cie. Życie Jezusa to życie każdego 
z nas, dlatego chrześcijaństwo jest 
religią, w której Stwórca i stwo-
rzenie nie są sobie obcy, ale połą-
czeni nierozerwalnym węzłem od-
wiecznej miłości. To ona nieustan-
nie rodzi kolejne osoby powołane 
do niesienia światu orędzia o sza-
leństwie Tego, który tak umiłował 
świat, że Syna Swego dał, aby każ-
dy kto w Niego wierzy miał ŻYCIE 
(por. J 3,15–16).

Przyjście Boga na świat niesie 
ze sobą także inną, bodajże naj-
trudniejszą w zrozumieniu dla na-
szego umysłu konsekwencję, a wy-
nikającą ze słów Jezusa: „oto ja je-
stem z wami przez wszystkie dni 
aż do skończenia świata” (Mt 28, 
20). Otóż Pan pozostał z nami re-
alnie skryty w białej hostii. To spo-
tkanie z Nim w eucharystycz-
nej postaci jest za każdym razem 
nie tylko przypomn ieniem ofia-
ry dokonanej na Krzyżu, ale tak-
że początku zbawczej historii Me-
sjasza, który wcielając się już ni-
gdy nie porzucił ludzkiej natu-
ry i nigdy nie rozstał się z jej ubó-
stwem… co więcej – chce tę naszą 
biedę duchową i fizyczną leczyć 
oraz przemieniać poprzez prze-
nikanie do naszych serc w komu-
nii świętej. Chce dotknąć naszych 
zmysłów za sprawą słów ewange-
lii, a także w znaku białego chleba, 
w który wpatrujemy się wiedząc, 
iż to nasz pokarm otwierający bra-
my nieba i wyrywający z paszczy 
diabła.

Dlatego kolejny raz zachęcam 
z całego serca do przedłużenia na-
rodzin Jezusa nie tylko na czas okta-
wy świątecznej, nie tylko na niedzie-
le gdy uczestniczymy we Mszy świę-
tej, ale na każdy dzień NOWEGO 
ROKU – NOWEGO ETAPU NA-
SZEGO ŻYCIA. Adoruj Jezusa, 
bądź przy Nim, tak jak On jest przy 
Tobie – w milczeniu, bezwarunko-
wo, zawsze zasłuchamy w rytm bi-
jącego serca, wyczuwający każdy 
lęk, radość, czy wyzwanie. On cze-
ka… w kaplicy św. Bartłomieja, 
od poniedziałku do piątku od 10.45 
aż do wieczornego nabożeństwa… 
a jeśli nie czujesz się przekonany, 

To jest czas, by oddać Bogu chwałę…
Ja nie wiem o mój Panie, któryś miał w żłobie tron,
czy dusza moja biedna, milsza Ci jest niż on.
Ulituj się nade mną błagać Cię kornie śmiem,
gdyś stajnią nie pogardził, nie gardź i sercem mym.
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przeczytaj fragment jednej z homi-
lii abpa Grzegorza Rysia:

„Zdarza wam się nie mieć cza-
su na adorację? Albo nie móc wysie-
dzieć na niej nawet kwadransa, któ-
ry sobie zaplanowaliście? Albo za-
sypiać w trakcie? Mnie się niestety 
zdarza. Choćby dlatego, że adora-
cja jest po prostu trudna. Obecność 
Jezusa w Eucharystii jest napraw-
dę wąską bramą, przez którą trzeba 
się przeciskać. Nasze zmysły świrują 
albo zasypiają, bo nie ma tu dla nich 
nic atrakcyjnego. Nic do oglądania 
– kawałek hostii w monstrancji. Nic 
do słuchania – cisza. Jest i drugi po-
wód. My sami. Ja. Zaganiany, zmę-
czony, rozbity, w pół drogi między 
jednym, a drugim zadaniem, między 
trzecią i czwartą sprawą. No i kolej-
na adoracja zmarnowana, mniej lub 
bardziej dosłownie przespana. Czę-
sto na własne życzenie. A jednak nie 
do końca. Bo On jest jak gość, któ-
ry czeka na ciebie w twoim miesz-
kaniu. Z takich czy innych powo-
dów znowu masz dla Niego mniej 
czasu, niż planowałeś. A jednak cze-
ka. Tym bardziej zadbaj, żeby tej 
resztki czasu nie zmarnować. Żeby 
być. On po prostu jest. Ty też masz 
po prostu być. Nawet jeśli rozmowa 

się nie klei. Z przyjacielem nie za-
wsze trzeba o czymś gadać. Po tym 
poznajemy, że ktoś jest dla nas bli-
ski, że potrafimy z nim milczeć. Nie 
trzeba mieć przygotowanego pro-
gramu na każdą minutę, jak na wi-
zytę oficjalnego gościa, jak na aka-
demię ku czci. Ostatecznie moż-
na się przy nim nawet zdrzemnąć 
na chwilę i on to zrozumie. 

On jest jak gość w twoim miesz-
kaniu, o którego obecności my-
ślisz w ciągu dnia. Wiesz, że tam 
jest, że czeka. Może niecierpliwi 
się, tęskni, wygląda twojego przyj-
ścia. Zobacz Jezusa, który uwięzio-
ny w tabernakulum na własne ży-
czenie, wygląda twojego pojawie-
nia się, nasłuchuje twoich kroków, 
zgrzytu klucza w drzwiach. Myśle-
nie o tym Jego czekaniu na ciebie, 
ta kołacząca się gdzieś z tyłu głowy 
świadomość Jego obecności gdzieś 
tam w kościele, już jest formą ad-
oracji, a przynajmniej przygotowa-
nia do niej. Wracaj do tego na chwi-
lę co jakiś czas. W praktyce modli-
twy nazywa się to aktami strzelisty-
mi. To jak taki szybki sygnał: Wiem, 
że jesteś. Wiem, że czekasz. Ja też 
czekam na spotkanie z Tobą. To już 
prawie tak, jakbyś był obok. Już 

prawie. Przecież my całe życie je-
steśmy już prawie obok Niego. Już 
zaraz.

Myślenie o Nim w natłoku co-
dziennych obowiązków i zawiro-
wań pomaga właściwie je oceniać. 
Co to znaczy, że nie wszystko ukła-
da się po twojej myśli, jeśli w per-
spektywie masz spotkanie z Miło-
ścią twojego życia? Skoro sam tę-
sknisz za spotkaniem z Przebacza-
jącym, jak mógłbyś iść na nie sa-
memu po drodze nie przebaczając? 
Jak przejmować się codziennymi 

klęskami i niepowodzeniami, sko-
ro tam czeka na ciebie samo Zwy-
cięstwo?

Adoracja to stan umysłu. To nie 
tylko ta godzina czy kwadrans 
przed Najświętszym Sakramentem. 
To stan umysłu i serca. Umysłu, 
który pamięta i serca, które tęskni. 
A w ten sposób wyznacza właści-
wy rytm wszystkim niespokojnym 
godzinom, jakie dzielą cię od tego 
Spotkania. Dzielą? Raczej przybli-
żają. Co nie znaczy, że samo spo-
tkanie nie wymaga od ciebie zaan-
gażowania i odrobiny wysiłku. Przed 
wejściem przeczesz myśli i spróbuj 
powitać Go uśmiechem, nie ziewa-
niem. Nawet jeśli chce ci się spać lub 
płakać. Przyjaciel i tak to dostrze-
że, ale uśmiech powie Mu: Jestem 
tu dla Ciebie. Jak Ty dla mnie”.

MATEUSZ MEZGLEWSKI

Z PIEKARSKICH WIEŻ

ZDJĘCIA: ARCH. SANKTUARIUM M.LUBECKA

Parafi a Imienia NMP 
i Św. Bartłomieja

ul. Ks. Ficka 7
41-940 Piekary Śląskie

Telefon: +48 (32) 287 22 70
email: 

kontakt@bazylikapiekary.pl
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T
egoroczne „Piekarskie Betlejem” ob-
chodzi swój mały jubileusz. Już po raz 
piąty Rajski Plac obok piekarskiej ba-
zyliki stanie się jednym z najbardziej 

świątecznych miejsc na Śląsku. Wielkie przy-
gotowania trwają od listopada. Jak zawsze fi-
larem prac jest grupa Mężczyzn św. Józefa. 
Trzeba przyznać, że ich zaangażowanie i pasja 
w przygotowaniu plenerowej szopki budzi po-
dziw i wdzięczność. 

Co nowego zobaczymy w tegorocznym 
„Piekarskim Betlejem”? O tym dokładnie prze-
konają się ci wszyscy, którzy zechcą odwiedzić 
sanktuarium począwszy od Świąt Bożego Na-
rodzenia aż do końca stycznia. „Piekarskie Be-
tlejem” to nie tylko żywa i ruchoma szopka, 
która z każdą kolejną odsłoną staje coraz więk-
sza, ale również liczne koncerty kolędowe. Te-
goroczną gwiazdą wielkiego kolędowania bę-
dzie Golec uOrkiestra. Od samego począt-
ku „Piekarskie Betlejem” wyróżniało się regio-
nalnym charakterem. Podobnie będzie i w tym 
roku. Do tradycyjnej już ekspozycji „dawnego 
Śląska” trafią nowe eksponaty. Wśród posta-
ci pojawią się Powstańcy Śląscy. W przyszłym 
roku przeżywać będziemy bowiem 100. rocz-
nicę wybuchu Pierwszego Powstania Śląskie-
go. Nieodzowną częścią śląskich domostw była 

„lauba”. To ona prowadziła do familoka czy też 
prywatnego domu. To w laubie siedzieli „star-
ki” i „starzyki”. I tego elementu nie zabraknie 
w tegorocznej regionalnej części naszej szopki. 

Piekarskie Betlejem odnosi się zawsze 
do ważnych wydarzeń z życia Kościoła po-
wszechnego i lokalnego. W mijającym roku 
przeżywaliśmy 50. rocznicę śmierci wielkie-
go mistyka i świętego – o. Pio z Pietralciny. 
Jego postać zasili grono ruchomych figur od-
dających cześć Nowonarodzonemu Panu. Bę-
dzie to po papieżu Franciszku i ks. Ficku trze-
cia nowa postać, która dołączy do półwiecz-
nych figur pochodzących z tzw. Panoramy Ty-
siąclecia. Autorką nowych figur jest pani Kata-
rzyna Fabiańczyk. W roku 2019 obchodzić bę-
dziemy ponadto 170 lat jakie mija od poświę-
cenia bazyliki, a także 360 lat oficjalnego kul-
tu obrazu Matki Bożej Piekarskiej. Stąd obok 
Świętej Rodziny pojawi obraz piekarskiej Ma-
donny z Dzieciątkiem.

Wśród wielu stałych ekspozycji, gdzie zmie-
niają się poszczególne elementy, jedna każde-
go roku jest zupełnie inna. Na przestrzeni lat 
przedstawiała; śląską rodzinę, górniczy chod-
nik, czy też śląską wieś. Każda wystawa mia-
ła charakter edukacyjny, przeznaczony zwłasz-
cza dla młodego pokolenia. Podobnie będzie 
i w tym roku. Papieska encyklika Laudato si 
oraz szczyt klimatyczny w Katowicach stały się 
inspiracją do podjęcia tematyki ekologii. Zoba-
czymy więc środowisko naturalne – las, piękne 

Najbardziej świąteczne 
miejsce na Śląsku
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drzewa, przechadzające się zwierzęta i szumią-
cy potok, a pośród tego wszystkiego św. Fran-
ciszka z Asyżu, patrona ekologii.

Wyjątkową, zupełnie nową przestrzenią 
w piekarskiej szopce będzie tzw. kaplica poko-
ju, czyli replika groty narodzenia Pana Jezusa 
w Betlejem. Charakterystyczna gwiazda pod oł-
tarzem została wykonana przez firmę w Arizonie 

na południu Stanów Zjednoczonych. Od lat fir-
mę tę współtworzą Ślązacy z Lubomii. Opieku-
ją się oni również kopią obrazu Matki Bożej Pie-
karskiej, który pozostał w Arizonie po peregry-
nacji w 2016 roku. Wewnątrz gwiazdy znajdzie 
się ziemia przywieziona z Betlejem. Intencją po-
wstania tego miejsca w naszej szopce jest stwo-
rzenie przestrzeni modlitwy o pokój. Codziennie 

docierają do nas informacje o niepokojach 
na świecie, wybuchających konfliktach czy 
chrześcijanach, którzy przelewają krew za wiarę.

Na tym jednak nie kończą się „nowości” 
w piekarskiej szopce. W budynku po prawej 
stronie głównego wejścia do bazyliki (dawny 
kiosk parafialny) podziwiać będzie można bli-
sko 20 szopek przywiezionych z różnych strona 
świata: afrykańskie, filipińskie, austriackie czy 
niemieckie. Nie zabraknie szopek tradycyjnych 
i tych śląskich zwanych „Betlyjkami”. Szopki 
te gromadzone przez lata w piekarskim sanktu-
arium i niegdyś eksponowane w centrum piel-
grzymkowym oraz muzeum, po renowacji sta-
ną się okazją do podziwiania sztuki różnych kul-
tur wyrażonej w świątecznej formie. Po raz ko-
lejny wystartuje także konkurs na najpiękniejszą 
choinkę przygotowaną przez piekarskie szko-
ły i przedszkola. Konkurs organizowany jest 
wspólnie ze Szkołą Katolicką. Na pielgrzymów 
jak zawsze czekać będzie plenerowa kawiarenka 
z ciepłą herbatą i domowymi wypiekami.

Na koniec wypada tylko zaprosić wszystkich 
do odwiedzenia „Piekarskiego Betlejem”. Niech 
wieść o tym miejscu za pośrednictwem tych, któ-
rzy je już odwiedzili trafi na cały Śląsk i nie tylko. 
Przy okazji wielkie podziękowania dla wszyst-
kich, którzy rokrocznie pomagają w budowie 
i wystroju „Piekarskiego Betlejem”, a także dba-
ją o przybywających tu pielgrzymów. Do zoba-
czenia w noc Bożego Narodzenia!

KS. ADAM ZGODZAJ

ZDJĘCIA: ARCH. SANKTUARIUM M.LUBECKA
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S
zopka w bazylice Matki 
Bożej Anielskiej w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej należy 
do największych i najpięk-

niejszych w Polsce. Jest budowana 
co roku przez zakonników. Pieczę 
nad budową sprawują bracia za-
krystianie (w tym roku br. Zache-
usz Rapała OFM i br. Eligiusz Gel-
muda OFM) ponadto w przygoto-
wanie dekoracji byli zaangażowani 
również: br. Oktawiusz Zygmunt 
OFM, o. Kasjan Sadowski OFM 
i o. Tarsycjusz Bukowski OFM.

Kustosz sanktuarium – o. Kon-
rad Cholewa OFM, przywiózł nowe 
figury statyczne i ruchome z Ita-
lii. Nowością jest także inny układ 
miasta. Bracia własnoręcznie wy-
konali budynki miejskie, które two-
rzą układ ulic – w ten sposób moż-
na zaobserwować codzienne życie 
mieszkańców Betlejem. 

W szopce jest prawie 150 fi-
gur, z czego 50 to ruchome. Deko-
racja imponuje nie tylko rozmiara-
mi (30 m2 zajmuje podest; rozmiar 
panoramy – 11x8m), ale też kunsz-
tem wykonania. W ostatnich latach 
sukcesywnie dokonywano koniecz-
nych zmian w dekoracji (np. wy-
miana tła, niektórych elementów 
ruchomych i statycznych). 

Szopka przedstawia krajobraz 
Betlejem. Nie chodzi o fotograficz-
ne odtworzenie tamtego miejsca, 
ale o pewne ujednolicenie krajobra-
zu. „Kalwaryjskie Betlejem” nie ma 
pokazywać geografii czy topogra-
fii Betlejem, ale wprowadzać wier-
nych w tajemnicę narodzenia Syna 
Bożego w codziennej rzeczywi-
stości ludzkiej. Jezus rodzi się po-
między ludzkimi sprawami, ich za-
wodami i zwykłą krzątaniną. Sło-
wo staje się ciałem w najmniej wy-
czekiwanych przez nas momen-
tach i w miejscu, które uznajemy 

za najmniej atrakcyjne i niegodne. 
Chcemy plastycznie opowiedzieć 
Ewangelię, która jest dobrą nowi-
ną dla wszystkich. 

Inauguracja szopki odbywa się 
zawsze tuż przed pasterką. Przy 
wygaszonym świetle w bazylice 
celebrans uroczyście wnosi figu-
rę Dzieciątka. Po dojściu do szop-
ki rozpoczyna się śpiew fragmen-
tu tekstu z Martyrologium Kościo-
ła Rzymskiego mówiącego o cza-
sie i miejscu narodzenia Jezusa 

Chrystusa. Po zakończeniu cele-
brans kładzie figurę w żłobie, szop-
ka rozbłyska i rozpoczyna się śpiew 
kolędy Wśród nocnej ciszy.

Przy szopce najchętniej gro-
madzą się najmłodsi pielgrzymi, 
ale nie brakuje też starszych. Sło-
wem – przybywają całe rodziny 
na tę szczególną modlitwę w kal-
waryjskim sanktuarium. W czasie, 
gdy szopka jest prezentowana, od-
bywają się koncerty kolęd i pasto-
rałek oraz wspólne kolędowanie.

W tym roku kolędowanie przy 
szopce rozpocznie Zagórzański 
Zespół Folklorystyczny Dolina 
Mszanki z Mszany Górnej po pa-
sterce. 5 stycznia odbędzie sie spo-
tkanie opłatkowe Przewodników 
Kalwaryjskich oraz Organizato-
rów Asyst i orkiestr dętych. Tego 
dnia o 16.00 odbędzie się rów-
nież Noworoczny Koncert Kolęd 
w wykonaniu Miejskiej Orkiestry 
Dętej z Kalwarii Zebrzydowskiej. 
6 stycznia kolędować będą ucznio-
wie Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, natomiast w niedzie-
lę 13 stycznia do Kalwarii przybę-
dzie kapela z Mszany Dolnej, któ-
ra zaśpiewa kolędy przy kalwaryj-
skim żłobku o 14.00. Na 27 stycz-
nia zaplanowano wspólne kolędo-
wanie kalwaryjskich chórów: Soli 
Deo z parafii św. Józefa oraz chó-
ru sanktuarium. Koncert odbędzie 
się o 16.00. 

Wielką popularnością cie-
szą się także jasełka, które orga-
nizują klerycy WSD w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej. Terminy spek-
takli są dostępne na profilu face-
bookowym WSD (https://www.
facebook.com/WSDkalwaria/
photos/a.1079774512117799
/2037786692983238/?type-
=3&theater).

Kustosz sanktuarium, o. Kon-
rad Cholewa OFM, serdecznie za-
prasza wszystkich do odwiedzenia 
kalwaryjskiego żłóbka oraz modli-
twy w tym świętym miejscu.

O. TARSYCJUSZ BUKOWSKI OFM 

Biuro Prasowe Sanktuarium

Klasztor oo. Bernardynów
ul. Bernardyńska 46, 

34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33 876-63-04

EMAIL: INFO@KALWARIA.EU

Szopka w Kalwarii Zebrzydowskiej
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 Jedna tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.  Choroba niedokrwienna serca oraz wszelkie sytuacje kliniczne,  

 

 

Prezent od serca

przed udarem niedokrwiennym mózgu*. 
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Feminizm – Na wstępie kilka 
myśli Jana Pawła II 
na ten temat: 

W dziele kształtowania nowej kultury 
sprzyjającej życiu, kobiety mają do odegrania 
rolę wyjątkową, a może i decydującą, w sfe-
rze myśli i działania: mają stawać się promo-
torkami „nowego feminizmu”, który nie ule-
ga pokusie naśladowania modeli „maskulini-
zmu”, ale umie rozpoznać i wyrazić autentycz-
ny geniusz kobiecy we wszystkich przejawach 
życia społecznego, działając na rzecz przezwy-
ciężania wszelkich form dyskryminacji, prze-
mocy i wyzysku.

 Evangelium vitae, 99

Korzystam z tej okazji, aby Państwu po-
dziękować za tę inicjatywę na forum parlamen-
tu. Myślę zresztą, że ta inicjatywa ostatecznie 
musi przynieść rezultaty. Jeżeli te rezultaty w tej 
chwili nie są pełne, to w każdym razie – tak mi 
się wydaje – jest to "pole startowe" dla wszyst-
kich, którzy tej sprawy bronią i jej służą. Naj-
ważniejsze jest w tym wypadku także przeko-
nanie społeczeństwa i kształtowanie świadomo-
ści społecznej, która została w tej dziedzinie tak 
głęboko zniekształcona. Ważne jest również to, 
o czym mówi ksiądz prymas, że Kościół jako 
Kościół, Kościół jako Episkopat i Kościół jako 
wspólnota wielka, wieloraka (diecezje, para-
fie) musi podjąć różne inicjatywy uwydatniają-
ce i wzmacniające pozycję kobiety: żony i mat-
ki. Jakkolwiek za przerywaniem ciąży opowia-
dają się niekiedy kobiety, zwłaszcza międzyna-
rodowy ruch feministyczny, to w gruncie rze-
czy ukrywa się za tym mężczyzna, któremu jest 
wygodniej, jeśli sprawę tę podnosi sama kobie-
ta, chociaż aborcja jest przeciwko niej.

 Słowo do parlamentarzystów 
– inicjatorów ustawy dotyczącej 

 prawnej ochrony dziecka poczętego

Istotnie, „kobiety mają do odegrania rolę 
wyjątkową, a może i decydującą, w sferze my-
śli i działania: mają stawać się promotorkami 
«nowego feminizmu», który nie ulega pokusie 
naśladowania modeli «maskulinizmu», ale umie 
rozpoznać i wyrazić autentyczny geniusz kobie-
cy we wszystkich przejawach życia społeczne-
go, działając na rzecz przezwyciężania wszel-
kich form dyskryminacji, przemocy i wyzysku”. 

 Vita Consecrata, 59

Feminizm to ruch, o którym słyszymy 
od czasu do czasu podczas różnych akcji pro-
pagandowych, w których kobiety domagają się 
większych praw. W tym miejscu można za-
dać pytanie: jakich praw? Przecież i w Polsce 
i w Europie kobiety mają zagwarantowane licz-
ne prawa. 

Ktoś, kto trochę zna historię i trochę zanu-
rzy się w poznanie bliższe tego ruchu – to ze stu 
procentową pewnością powie – to chory ruch, 
którego należy się wystrzegać i z daleka omijać.

Aktualnie ruch feministyczny wyraź-
nie wpisuje się w zjawisko określane mianem 

laicyzmu, a ideowo bliski jest współczesnym 
tendencjom w kulturze europejskiej i świato-
wej, kwestionującym prawo naturalne i pod-
stawowe wartości ogólnoludzkie. Głosi i usi-
łuje realizować program równego udziału ko-
biet i mężczyzn zarówno w życiu prywatnym 
(partnerski podział ról w rodzinie), jak i w ży-
ciu publicznym poprzez usunięcie barier praw-
nych, ekonomicznych, kulturowych i związa-
nych z nimi rzekomych stereotypów myślenia, 
ograniczających dostęp kobiet do funkcji kie-
rowniczych w przemyśle, nauce, kulturze, po-
lityce, a nawet w Kościele.

Kościół od samego początku odróż-
niał „zdrowy ruch kobiecy dążący do istot-
nych praw kobiety” od feminizmu, opartego 

na patologicznej wizji wolności, w imię któ-
rej kobiety już w XIX wieku domagały się pra-
wa do rozwodów, prawa do dziecka bez mał-
żeństwa czy prawa do małżeństwa bez dziec-
ka. Z punktu widzenia katolicyzmu głównym 
jednak grzechem całego ruchu feministyczne-
go była, a wyznaniowość, powoli przybierają-
ca postać praktycznego ateizmu, jaki z cza-
sem stał się trwałym elementem ideologicz-
nym. W imię tych założeń feminizm walczył 
o likwidację wszelkiego wpływu Kościoła i re-
ligii na życie społeczne, żądając m.in. usunię-
cia nauki religii ze szkół. 

Wobec tego rodzaju postaw i tendencji Ko-
ściół w swoim nauczaniu doktrynalnym i spo-
łecznym zawsze zachowywał dystans. Nie wda-
jąc się w większe polemiki, prezentował kato-
licką doktrynę na temat miejsca i roli kobiety 
w porządku zbawczym Boga. 

W latach 80. XX stulecia pojawiły się ten-
dencje feministyczne na gruncie personalizmu 
chrześcijańskiego, które zasadniczo stanowi-
ły reakcję wobec feminizmu liberalnego, repre-
zentującego wiele skrajnych poglądów, np. psy-
chologiczną argumentację dotyczącą wzajem-
nej wyższości czy też niższości kobiety i męż-
czyzny. Feminizm „personalistyczny” podkreśla 
osobową równość mężczyzny i kobiety, realizu-
jącą się w tzw. transcendentnej wzajemności, 
zaś odmienność płciowa w tym ujęciu stanowi 
podstawę i ukierunkowanie spotkania wolnych 
i równych sobie osób. 

Jan Mazur omawiając zagadnienie femini-
zmu w nauczaniu Jana Pawła II napisał: „Pon-
tyfikat Jana Pawła II nie jest wolny od zma-
gań Kościoła z feminizmem, które w panora-
mie współczesnych „znaków czasu” zmusza-
ją do wnikliwej refleksji nad godnością i powo-
łaniem kobiety. Papież dał temu wyraz w swo-
ich licznych wypowiedziach, zwłaszcza w ad-
hortacji apostolskiej Familiaris consortio 
(22.11.1981) i liście apostolskim Mulieris di-
gnitatem (15.08.1988). Papież bynajmniej nie 
odrzuca w całości postulatów feminizmu, gdyż 
dla wielu z nich znajduje pełne zrozumienie. 
Odwołując się do spuścizny Synodu Bisku-
pów z 1980 roku, napisał, iż „należy podkre-
ślić godność i odpowiedzialność kobiety, rów-
ne godności i odpowiedzialności mężczyzny”, 
które realizują się w szczególności we „właści-
wym małżeństwu i rodzinie dawaniu się dru-
giemu współmałżonkowi i dawaniu się obojga 
dzieciom”. 

Ponadto przyznał, że szeroko rozpowszech-
niona „na specyficznym gruncie rodzinnym” 
tradycja społeczna i kulturalna, przyznająca 
kobiecie jedynie rolę małżonki i matki, rzeczy-
wiście nie umożliwia jej odpowiedniego dostę-
pu do zadań społecznych, zarezerwowanych 
na ogół dla mężczyzny. 

Jednakże cały problem został ujęty w zu-
pełnie innej perspektywie, niż czyni to ruch fe-
ministyczny. Jan Paweł II podkreślił bowiem, 
że choć „równa godność i odpowiedzialność 
mężczyzny i kobiety usprawiedliwia w pełni do-
stęp kobiety do zadań publicznych”, to jednak 
jej prawdziwy awans domaga się, by „wyraźnie 
była uznana wartość jej zadania macierzyńskie-
go i rodzinnego w odniesieniu do wszystkich 
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innych zadań publicznych i wszystkich innych 
zawodów”, gdyż wymaga tego logika prawdzi-
wie i w pełni ludzkiego rozwoju w dziedzinie 
spraw społecznych i kulturalnych. Myśl ta zna-
lazła swoje rozwinięcie w Mulieris dignitatem, 
gdzie problem godności kobiety i jej powołania 
urasta do rangi „znaku czasu”, czyli staje się 
rzeczywistością interpretowaną konsekwentnie 
w świetle objawienia chrześcijańskiego. Cały 
ten dokument odwołuje się do biblijnego obra-
zu kobiety, która ze względu na „Niewiastę ob-
leczoną w słońce” [Ap 12,1] znajduje się w per-
spektywie eschatologii świata i człowieka. Stąd 
potrzeba budzenia świadomości posłannic-
twa kobiety w Kościele i w świecie, co znajdu-
je swoje odniesienie w apokaliptycznej Niewie-
ście na miarę kosmosu, na miarę całego dzieła 
stworzenia, urastającej wręcz do rangi biblijne-
go „paradygmatu”. 

Wedle Jana Pawła II w kobiecie i jej god-
ności znajduje pierwsze zakorzenienie porzą-
dek miłości w stworzonym świecie osób; miło-
ści stającej się darem osób stworzonych, udzie-
lanej stworzeniom przez Ducha Świętego, któ-
ry jest jej osobową hipostazą. 

Chrześcijańskie, personalistyczne spojrze-
nie na kobietę stanowi integralną część trans-
cendentnej wizji człowieka. Na tym tle docho-
dzi do sporu Kościoła z feminizmem, gdyż 
feministyczna wizja kobiety, odwołująca się 
do absolutystycznej koncepcji wolności, w ża-
den sposób nie może być uznana przez chrze-
ścijaństwo. W imię praw wolnościowych femi-
nistki domagają się np. prawa do aborcji, nie 
zważając na to, iż dzieciom poczętym odma-
wiają w ten sposób prawa najbardziej podsta-
wowego, jakim jest prawo do życia. Nie jest 
to wszakże jedyna płaszczyzna sporu, gdyż 
nie mniej poważny konflikt występuje w spra-
wach czysto religijnych, niejako w łonie teo-
logii feministycznej, zwłaszcza gdy cho-
dzi o problem dostępu kobiet do sakramen-
tu święceń. Jan Paweł II wyraźnie potwier-
dził to, co na ten temat za pontyfikatu Paw-
ła VI ogłosiła Kongregacja Nauki Wiary w de-
klaracji Inter insigniores (15.10.1976). Od-
wołując się do źródeł objawienia, czyli Pisma 
Świętego i Tradycji, stwierdził w listach apo-
stolskich Mulieris dignitatem [26–27] i Ordi-
natio sacerdotalis (22.05.1994), iż święcenia 
dla kobiet nie są możliwe głównie ze wzglę-
dów ściśle teologicznych. Uwagi wyjaśniają-
ce do tego stanowiska zawiera specjalna nota 
Kongregacji Nauki Wiary: Responsum ad du-
bium circa doctrinam in Epist. Ap. »Ordina-
tio sacerdotalis« traditam (28.10.1995). Jed-
nakże sam problem święceń dla kobiet uwa-
runkowany jest nie tyle współczesnymi prze-
mianami kulturowymi, co postawą radykalne-
go feminizmu, wspieranego przez wpływowe 
środowiska opiniotwórcze, które wyraźnie dy-
stansują się wobec objawionej prawdy o na-
turze Kościoła. Zresztą, zdecydowaną więk-
szość współczesnych ruchów feministycz-
nych Jan Paweł II zdaje się postrzegać w świe-
tle kryzysu wiary w łonie samego chrześcijań-
stwa – oczywiście w tej mierze, w jakiej kwe-
stionują one porządek spraw w życiu Kościo-
ła, także porządek moralny. 

JAN PAWEŁ II 
– FAMILIARIS CONSORTIO (1980)

Ojciec święty Jan Paweł II ukazał w ad-
hortacji apostolskiej powołanie kobiety i męż-
czyzny w zamyśle Boga (małżeństwo i rodzi-
na), ich godność i prawdziwą wolność, miejsce 
w społeczeństwie – co jest odrzucane przez 
„zaślepione i liberalne” ruchy feministycz-
ne, które dążą do jakiejś niepojętej i fałszywej 
wolności i wyzwolenia z wszelkich powszech-
nie przyjętych norm i zasad życia społecznego 
i chrześcijańskiego.

Poniżej zamieszczono fragmenty adhortacji, 
które podejmują wyżej wskazane zagadnienia.

„Prawa i obowiązki kobiety
22. Rodzina, która jest ze swej natu-

ry, i powinna się stawać komunią i wspólno-
tą osób, znajduje w miłości żywe źródło i stały 
bodziec do przyjęcia, szanowania i popierania 
rozwoju każdego z członków, w jego najwyż-
szej godności jako osoby, czyli żywego obra-
zu Boga. Jak słusznie potwierdzili Ojcowie Sy-
nodu, kryterium moralne autentyczności wię-
zów małżeńskich i rodzinnych polega na roz-
wijaniu godności i powołania poszczególnych 
osób, które odnajdują swoją pełnię w bezinte-
resownym darze z siebie samych.

W tej perspektywie Synod pragnął zwró-
cić szczególną uwagę na kobietę, na jej pra-
wa i obowiązki w rodzinie i w społeczeń-
stwie. W tej samej perspektywie spojrzał także 
na mężczyznę jako małżonka i ojca, na dziecko 
i osoby starsze. 

Należy przede wszystkim podkreślić god-
ność i odpowiedzialność kobiety, równe god-
ności i odpowiedzialności mężczyzny. Rów-
ność ta realizuje się w szczególności we wła-
ściwym małżeństwu i rodzinie dawaniu się 
drugiemu współmałżonkowi i dawaniu się 
obojga dzieciom. To, co sam rozum ludzki 
wyczuwa i poznaje, zostało w pełni objawio-
ne przez Słowo Boże. Dzieje zbawienia są bo-
wiem ciągłym i chwalebnym świadectwem 
godności kobiety.

Stwarzając człowieka „mężczyzną i nie-
wiastą”. Bóg obdarza godnością osobową 
w równej mierze mężczyznę i kobietę, uboga-
cając ich w niezbywalne prawa i odpowiedzial-
ne zadania właściwe osobie ludzkiej. Z kolei 
Bóg w najwyższym stopniu objawia godność 
kobiety, gdy On sam przyjmuje ciało Judz-
kie z Maryi Dziewicy, którą Kościół czci jako 
Matkę Bożą, nazywając Ją nową Ewą i stawia-
jąc jako wzór kobiety odkupionej. Subtelny 
szacunek Chrystusa dla kobiet, które wezwał 
do pójścia za sobą i do przyjaźni, Jego uka-
zanie się po zmartwychwstaniu kobiecie przed 
innymi uczniami, misja powierzona kobietom, 
aby zaniosły Apostołom dobrą nowinę o zmar-
twychwstaniu– to znaki potwierdzające szcze-
gólne uznanie Chrystusa Pana dla kobiety. Po-
wie Apostoł Paweł: „Wszyscy ... dzięki ... wie-
rze jesteście synami Bożymi– w Chrystusie Je-
zusie ... Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma 
już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma 
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już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem 
jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie”.

Kobieta a społeczeństwo
23. Nie wchodząc teraz w różne szczegó-

łowe aspekty złożonego tematu stosunku ko-
bieta–społeczeństwo, lecz ograniczając się tyl-
ko do istotnych spostrzeżeń, trzeba jednak za-
uważyć, że na specyficznym gruncie rodzin-
nym szeroko rozpowszechniona tradycja spo-
łeczna i kulturalna przyznawała kobiecie je-
dynie rolę małżonki i matki, nie umożliwia-
jąc jej odpowiedniego dostępu do zadań spo-
łecznych, zarezerwowanych na ogół dla męż-
czyzny.

Nie ulega wątpliwości, że równa godność 
i odpowiedzialność mężczyzny i kobiety uspra-
wiedliwia w pełni dostęp kobiety do zadań pu-
blicznych. Z drugiej strony prawdziwy awans 
kobiety domaga się także, by– wyraźnie była 
uznana wartość jej zadania macierzyńskiego 
i rodzinnego w odniesieniu do wszystkich in-
nych zadań publicznych i wszystkich innych za-
wodów. Zadania te i zawody powinny zresztą 
uzupełniać się wzajemnie, jeżeli się pragnie, by 
rozwój społeczny i kulturalny był prawdziwie 
i w pełni ludzki.

Stanie się to łatwiejsze, jeżeli– zgodnie z ży-
czeniem Synodu– odnowiona „teologia pra-
cy” naświetli i pogłębi znaczenie pracy w ży-
ciu chrześcijańskim i ustali podstawową więź, 
jaka istnieje pomiędzy pracą i rodziną, a tym sa-
mym pierwotne i niezbywalne znaczenie pracy 
dla domu i wychowania dzieci.

Kościół zatem może i powinien dopo-
móc współczesnemu społeczeństwu, nawołu-
jąc niestrudzenie do uznania i poszanowania 
przez wszystkich niezastąpionej wartości pra-
cy kobiety w domu. Ma to szczególne znacze-
nie w pracy wychowawczej: wtedy bowiem zo-
stanie usunięte samo źródło możliwej dyskry-
minacji między różnymi rodzajami prac i zawo-
dami, gdy stanie się jasne, że w każdej dzie-
dzinie wszyscy podejmują zadania, mając jed-
nakowe prawa i jednakową odpowiedzialność. 
W ten sposób obraz Boga w mężczyźnie i ko-
biecie zajaśnieje jeszcze bardziej.

Jeżeli prawo dostępu do różnych zadań pu-
blicznych ma być przyznane kobietom podob-
nie jak mężczyznom, to jednocześnie społe-
czeństwo winno stworzyć takie struktury, aby 
kobiety zamężne i matki nie były w praktyce 
zmuszone do pracy poza domem, i aby ich ro-
dziny mogły godnie żyć i rozwijać się pomyśl-
nie nawet wtedy, gdy kobieta poświęca się cał-
kowicie własnej rodzinie.

Należy ponadto przezwyciężyć mentalność, 
według której większy zaszczyt przynosi ko-
biecie praca poza domem, niż praca w rodzi-
nie. Wymaga to jednak, by mężczyźni poważa-
li i miłowali kobietę z całym szacunkiem dla jej 
godności, i aby społeczeństwo stwarzało i roz-
wijało warunki sprzyjające pracy domowej.

Z należytym szacunkiem dla odmienne-
go powołania mężczyzny i kobiety, Kościół wi-
nien w swoim własnym życiu popierać, w mia-
rę możności, równość ich praw i godności dla 

dobra wszystkich: rodziny, społeczeństwa i Ko-
ścioła.

Jest jednak rzeczą jasną, że wszystko to nie 
oznacza rezygnacji kobiety ze swej kobiecości 
ani też naśladowania roli mężczyzny, ale wła-
śnie pełnię człowieczeństwa kobiecego, któ-
re powinno wyrazić się w działalności kobiety 
czy to w rodzinie, czy poza rodziną; nie można 
przy tym zapominać o różnorodności zwycza-
jów i kultur w tej dziedzinie.

Obraza godności kobiety
24. Orędzie chrześcijańskie o godności ko-

biety bywa, niestety, zaprzeczane przez owo 
uporczywe nastawienie, traktujące istotę ludzką 
nie jako osobę, ale jako rzecz, jako przedmiot 

kupna–sprzedaży będący na usługach ego-
istycznego interesu i samozadowolenia. Pierw-
szą ofiarą takiej mentalności jest kobieta.

Nastawienie to rodzi bardzo gorzkie owo-
ce, jak pogardę dla mężczyzny i kobiety, nie-
wolnictwo, ucisk słabszych, pomografię, pro-
stytucję– zwłaszcza w formie zorganizowanej– 
i wszelkie najrozmaitsze dyskryminacje spo-
tykane na polu wychowania, na polu zawodo-
wym, przy wynagrodzeniu za pracę itp.

Oprócz tego, jeszcze dzisiaj, przetrwa-
ły w dużej części naszego społeczeństwa licz-
ne formy upokarzającej dyskryminacji, które 
poważnie obrażają i godzą w niektóre zwłasz-
cza kategorie kobiet, jak na przykład mężatki 
bezdzietne, wdowy, kobiety żyjące w separacji, 
rozwiedzione oraz samotne matki.

Ojcowie Synodu wyrazili głęboki niepokój 
z powodu tych i innych dyskryminacji. Proszę 
więc bardzo o rozwijanie wzmożonego i sku-
teczniejszego duszpasterstwa specjalistyczne-
go, aby te dyskryminacje mogły być ostatecz-
nie przezwyciężone i aby w pełni był szanowa-
ny obraz Boga, jaśniejący w każdym bez wyjąt-
ku człowieku.

Mężczyzna jako mąż i ojciec
25. Wewnątrz komunii–wspólnoty małżeń-

skiej i rodzinnej mężczyzna jest powołany, aby 
żył w świadomości swego daru oraz roli męża 
i ojca.

W małżonce widzi mężczyzna wypełnie-
nie się zamysłu Bożego: „Nie jest dobrze, żeby 
mężczyzna był sam; uczynię mu zatem od-
powiednią dla niego pomoc”, i swoim czyni 
okrzyk Adama, pierwszego oblubieńca: „Ta do-
piero jest kością z moich kości i ciałem z mego 
ciała!”.

Prawdziwa miłość małżeńska zakłada i wy-
maga, aby mężczyzna żywił głęboki szacunek 
dla równej godności kobiety: „Nie jesteś jej pa-
nem– pisze św. Ambroży– lecz mężem, nie słu-
żącą otrzymałeś, ale żonę ... Odpłać życzliwo-
ścią za życzliwość, miłość wynagrodź miłością”. 
Mężczyzna winien żyć ze swą żoną „w szcze-
gólnej formie przyjaźni osób”. A chrześcijanin 
jest powołany do rozwijania nowej postawy mi-
łości, okazując w ten sposób swej własnej oblu-
bienicy miłość subtelną i mocną zarazem, jaką 
Chrystus żywi do Kościoła.

Miłość do małżonki, która została matką, 
i miłość do dzieci są dla mężczyzny natural-
ną drogą do zrozumienia i urzeczywistnienia 
swego ojcostwa. Nade wszystko tam, gdzie 
warunki społeczne i kulturalne łatwo skłania-
ją ojca do pewnego uwolnienia się od zobo-
wiązań wobec rodziny i do mniejszego udzia-
łu w wychowaniu dzieci, konieczne jest od-
zyskanie społecznego przekonania, że miej-
sce i zadanie ojca w rodzinie i dla rodziny 
mają wagę jedyną i niezastąpioną. Jak uczy 
doświadczenie, nieobecność ojca powodu-
je zachwianie równowagi psychicznej i mo-
ralnej oraz znaczne trudności w stosunkach 
rodzinnych, podobnie jak, w okolicznościach 
przeciwnych, przytłaczająca obecność ojca, 
zwłaszcza tam, gdzie występuje już zjawisko 
tzw. „machizmu”, czyli nadużywanie prze-
wagi uprawnień męskich, które upokarzają 
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KZZ „Herbapol” w Krakowie SA, 

ul. Chałupnika 14, 31–464 Kraków

tel. 12 411 69 11, fax 12 411 58 37

www.herbapol.krakow.pl

herbapol@herbapol.krakow.pl

ZDROWYCH ŚWIĄT
HERBATKA FIX

NA NADKWASOWOŚĆ
ziołowa  
20 szt.

HERBATKA FIX 
NA PERYSTALTYKĘ
owocowo-ziołowa  

20 szt.

HERBATKA FIX 
ANTY-ZGAGO

ziołowo-owocowa
20 szt.

HERBATKA FIX 
DLA TRZUSTKI

suplement diety*  
20 szt.

HERBATKA FIX 
DLA ŻOŁĄDKA

suplement diety* 
20 szt.

HERBATKA FIX 
DLA WĄTROBY

suplement diety* 
20 szt.

POROST 
ISLANDZKI

tabletki do ssania
suplement diety*  

30 szt.

STULISZ
tabletki do ssania
suplement diety*  

30 szt.

DIGESTONIC 
TRAWIENIE

tabletki
suplement diety*  

30 szt.

* Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej 

diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Znajdziesz nas w aptekach, sklepach zielarsko-medycznych

oraz na www.herbapol.krakow.pl

kobietę i nie pozwalają na roz-
wój zdrowych stosunków ro-
dzinnych.

Mężczyzna, ukazując i przeży-
wając na ziemi ojcostwo samego 
Boga, powołany jest do zabezpie-
czenia równego rozwoju wszyst-
kim członkom rodziny. Spełni 
to zadanie przez wielkoduszną od-
powiedzialność za życie poczęte 
pod sercem matki, przez troskliwe 
pełnienie obowiązku wychowania, 
dzielonego ze współmałżonką, 
przez pracę, która nigdy nie rozbi-
ja rodziny, ale utwierdza ją w spój-
ni i stałości, przez dawanie świa-
dectwa dojrzałego życia chrześci-
jańskiego, które skutecznie wpro-
wadza dzieci w żywe doświadcze-
nie Chrystusa i Kościoła.

Droga moralna małżonków
34. Posiadanie właściwego 

spojrzenia na porządek moralny, 
na jego wartości i normy jest za-
wsze rzeczą wielkiej wagi; jest zaś 
szczególnie ważne, gdy wzrasta-
ją i mnożą się trudności w ich za-
chowaniu.

Porządek moralny, właśnie 
dlatego, że ujawnia i przedsta-
wia zamysł Boży, nie może być 
czymś, co utrudnia życie człowie-
kowi i co nie odpowiada osobie; 
wręcz przeciwnie, odpowiadając 
najgłębszym potrzebom człowie-
ka stworzonego przez Boga, słu-
ży jego pełnemu człowieczeństwu 
z tą samą subtelną i wiążącą mi-
łością, z jaką sam Bóg pobudza, 
podtrzymuje i prowadzi do wła-
ściwego mu szczęścia każde stwo-
rzenie.

Człowiek jednakże, powoła-
ny do świadomego wypełnienia 
mądrego i pełnego miłości zamy-
słu Bożego, jest istotą historyczną, 
która się formuje dzień po dniu, 
podejmując liczne i dobrowolne 
decyzje: dlatego poznaje, miłuje 
i czyni dobro moralne, odpowied-
nio do etapów swego rozwoju.

Także i małżonkowie, w zakre-
sie swego życia moralnego, są po-
wołani do ustawicznego postę-
pu, wiedzeni szczerym i czynnym 
pragnieniem coraz lepszego po-
znawania wartości, które prawo 
Boże chroni i rozwija, oraz pro-
stą i szlachetną wolą kierowania 
się nimi w konkretnych decyzjach. 
Nie mogą jednak patrzeć na pra-
wo tylko jako na czysty ideał osią-
galny w przyszłości, lecz powin-
ni traktować je jako nakaz Chry-
stusa do wytrwałego przezwycię-
żania trudności. A zatem „tego, 
co nazywa się «prawem stopnio-
wości» nie można utożsamiać 

ze «stopniowością prawa», jak 
gdyby w prawie Bożym miały ist-
nieć różne stopnie i formy naka-
zu dla różnych osób i sytuacji. 
Wszyscy małżonkowie są powoła-
ni do świętości w małżeństwie we-
dług woli Boga, a to powołanie re-
alizuje się w miarę, jak osoba ludz-
ka potrafi odpowiedzieć na przy-
kazanie Boże, ożywiona spokoj-
ną ufnością w łaskę Bożą i we wła-
sną wolę”. Tak samo sprawą peda-
gogii Kościoła jest, by małżonko-
wie przede wszystkim jasno uzna-
li naukę zawartą w Encyklice Hu-
manae vitae, jako normatywną dla 
ich życia płciowego i szczerze usi-
łowali stworzyć warunki koniecz-
ne dla zachowania tych zasad.

Pedagogia ta, jak zauważył 
Synod, obejmuje całe życie mał-
żeńskie. Stąd zadanie przekazy-
wania życia winno być włączo-
ne w ogólne posłannictwo „całego 
życia chrześcijańskiego”, które bez 
krzyża nie może osiągnąć zmar-
twychwstania. W tym kontekście 
rozumie się, że z życia rodzinnego 
nie da się usunąć ofiary, co wię-
cej, trzeba ją przyjmować sercem 
tak, aby doznała pogłębienia mi-
łość małżeńska i stała się źródłem 
wewnętrznej radości.

Ten wspólny postęp wyma-
ga refleksji, pouczenia, właściwe-
go przygotowania kapłanów, za-
konników i osób świeckich pracu-
jących w duszpasterstwie rodzin. 
Wszyscy oni będą mogli pomagać 
małżonkom na drodze ich ludzkie-
go i duchowego rozwoju, który za-
kłada świadomość grzechu, szcze-
rą wolę zachowania prawa moral-
nego i posługę pojednania. Trze-
ba zdawać sobie także sprawę, 
że w tę intymną więź małżeńską 
wchodzi wola dwojga osób, któ-
re są jednak powołane do zgod-
ności w myśleniu i postępowaniu. 
Wymaga to niemało cierpliwości, 
uczucia i czasu. Szczególnie waż-
na na tym polu jest jedność osą-
dów moralnych i duszpasterskich 
kapłanów. Tej jedności należy sta-
rannie poszukiwać i zabezpieczać 
ją, aby wierni nie doświadczali bo-
lesnego niepokoju sumienia.

Postęp w życiu małżeńskim bę-
dzie zatem ułatwiony w miarę jak 
małżonkowie, szanujący naukę 
Kościoła i ufni łasce Chrystusowej, 
wspomagani i utwierdzani przez 
duszpasterzy oraz całą wspólno-
tę kościelną, będą umieli odkryć i 
przeżyć wyzwalającą i rozwijającą 
wartość autentycznej miłości, jaką 
ofiaruje Ewangelia i której domaga 
się przykazanie Pana”.

 Zebrał i opracował: KS. MAREK RUSECKI
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Centrum św. Maksymiliana
Harmęże to niewielka wieś 

położona w pobliżu Oświęci-
mia. Podczas II wojny światowej 
wysiedlono miejscową ludność 
i stworzono tu podobóz, w któ-
rym pracowali i ginęli więźniowie 
KL Auschwitz.

W 1989 r. podjęto decyzję 
o budowie w Harmężach domu 
zakonnego i urządzenia w nim 
Centrum św. Maksymiliana, aby 
w ten sposób uczcić św. Mak-
symiliana M. Kolbego na ziemi 
oświęcimskiej. Centrum prowa-
dzone jest przez Franciszkanów 
i Misjonarki Niepokalanej Ojca 
Kolbego. Jest miejscem pamięci 
oraz wotum wdzięczności za ży-
cie, dzieło oraz męczeńską śmierć 
św. Maksymiliana. 

Zasadniczym zadaniem Cen-
trum św. Maksymiliana jest peł-
nienie roli formacyjnej i opie-
ki duchowej dla ludzi oraz grup, 
które tam przybywają. Jest miej-
scem refleksji i modlitwy oraz 
miejscem duchowego odpoczyn-
ku. Służy budowaniu pokoju, mi-
łości i pojednania pomiędzy róż-
nymi narodami i religiami w du-
chu Świętego Franciszka z Asy-
żu i Świętego Maksymiliana Kol-
be. Centrum jest także miejscem 
modlitwy za tych, którzy zginęli 
w obozach koncentracyjnym oraz 
symbolicznym cmentarzem ofiar 
II wojny światowej, które nie po-
siadają własnych grobów. 

Zgodnie z charyzmatem św. 
Maksymiliana, Centrum jest tak-
że ośrodkiem apostolatu maryj-
nego oraz Ośrodkiem Rycerstwa 

Niepokalanej dla Polski Połu-
dniowej.

Od 1997 r. więzień pierw-
szego transportu do Oświęcimia 
(nr 432); artysta scenograf, Ma-
rian Kołodziej przekazywał kra-
kowskiej prowincji ojców Fran-
ciszkanów kolejne prace, któ-
re złożyły się na cykl „Klisze pa-
mięci. Labirynty”. Ekspozycja zo-
stała umieszczona w dolnej kon-
dygnacji kościoła Franciszkanów 
w Harmężach.

Marian Kołodziej
Marian Kołodziej artysta, sce-

nograf teatralny i filmowy, urodził 
się w 1921 r. w Raszkowie. Przez 
5 lat był więziony w niemieckich 
obozach koncentracyjnych: Au-
schwitz, Gross–Rosen, Buchen-
wald, Sachsenhausen, Mauthau-
sen, aż do wyzwolenia przez ame-
rykańską armię 6 maja 1945 roku 
w Ebensee. Był uczestnikiem ape-
lu, w którym św. Maksymilian 
ofiarował swoje życie za Francisz-
ka Gajowniczka. 

Po wojnie ukończył Akademię 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Zo-
stał scenografem teatralnym i fil-
mowym. W 1992 roku doznał 
udaru, w wyniku czego rozpo-
czął długotrwały proces rehabili-
tacji. Po prawie 50 latach milcze-
nia o swoich przeżyciach obozo-
wych, postanowił zmierzyć się 
z przeszłością. Z ołówkiem przy-
wiązanym do dłoni, dzięki swo-
jej tytanicznej pracy stworzył cykl 
prac wchodzących w skład eks-
pozycji „Klisze pamięci. Labi-
rynty” nawiązujących do przeżyć 

obozowych. Łącznie w ciągu pra-
wie 17 lat powstało ponad 250 
kompozycji różnej wielkości. 

Marian Kołodziej zmarł 
w 2009 r.

Słowa zamknięte w rysunku
Autor tak pisał o swoim dzie-

le: „(…) to nie wystawa – nie sztu-
ka, nie obrazy, a słowa zamknię-
te w rysunku.” Uważał, że sztuka 
jest bezradna wobec ogromu cier-
pienia, wobec tego, jaki los czło-
wiek zgotował drugiemu człowie-
kowi w czasie wojny.

Klisze pamięci to mówie-
nie głośno o doświadczeniu wizji 
apokalipsy spełnionej. O potrze-
bie świadectwa. By pamięć o ofia-
rach nie zaginęła, by oddać należ-
ny hołd tym, co polegli.

Dzieło jest także wewnętrz-
nym rozrachunkiem autora z cza-
sów młodości, które przypadły 
na czas pobytu w obozach, z nim 
samym u kresu swojego życia. 
Klisze to także swoiste katharsis 
autora, jak i droga do sprawności 
fizycznej, poprzez rehabilitację.

Marian Kołodziej w czasie 
wojny wielokrotnie cudem unik-
nął śmierci. Słowa Zbigniewa 
Herberta: „Ocalałeś nie po to, aby 
żyć – masz mało czasu – trzeba 
dać świadectwo”, obecne w eks-
pozycji podkreślają, jak ważne 
jest, by dać świadectwo o gehen-
nie Auschwitz. 

Warto dodać, że dzięki pra-
cy gwardiana o. Piotra Cubera 
i franciszkanów z Harmęż uda-
ło się zorganizować wystawy wy-
branych grafik autorstwa Mariana 

Kołodzieja w Holandii i Słowa-
cji. Pakiety z materiałami obejmu-
jącymi m.in. 21 prac Kołodzieja 
w wersji cyfrowej przesłano rów-
nież do polskich placówek dyplo-
matycznych 

Również dzięki pracy o. Bro-
nisława Staworowskiego udało się 
nawiązać szereg kontaktów z Po-
lonią w Kanadzie i USA, co po-
twierdza zwiększające się zainte-
resowanie wystawą na arenie mię-
dzynarodowej.

„Klisze pamięci. Labiryn-
ty” stanowią także przestrogę 
dla potomnych. Grafiki pokazu-
ją, do czego jest zdolny człowiek. 
Dlaczego świat nie wyciąga wnio-
sków z historii? zdaje się pytać 
autor. Z drugiej strony jest na-
dzieja na to, że człowiek jest zdol-
ny do miłości nawet w najtrud-
niejszych okolicznościach. To dla-
tego jedną z głównych postaci 
przedstawionych na grafikach jest 
o. Maksymilian Kolbe nr obozo-
wy 16670.

„Klisze pamięci. Labirynty” 
to nie tylko zapis zła, które wy-
darzyło się w przeszłości. To sło-
wa, które wymagają refleksji, cier-
pliwego przeczytania, jak pisze 
autor: 

„Każdy, kto był w Auschwitz 
i przeżył Auschwitz pozostał 
na całe życie z niebywałym pięt-
nem rozgrywającego się tam ludz-
kiego tragizmu. Chciałbym pod-
powiedzieć widzowi: bądź cierpli-
wy, cierpliwie przeczytaj wszystko, 
co jest w tych rysunkach napisane. 
To są moje do ciebie «narysowane 
słowa». Trzeba je czytać”.

Klisze pamięci – jedyne takie miejsce na świecie

Centrum św. Maksymiliana w Harmężach
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„Klisze pamięci. Labirynty”, fragment ekspozycji
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Wzrastająca liczba odwiedza-
jących Centrum Św. Maksymi-
liana w Harmężach, jak i rosnące 
zainteresowanie ekspozycją „Kli-
sze pamięci. Labirynty” Maria-
na Kołodzieja powoduje koniecz-
ność rozbudowy i dostosowania 
istniejącej infrastruktury. Zapra-
szamy do udziału w akcji „Klisze 
pamięci”, której celem jest zebra-
nie potrzebnych środków na bu-
dowę sali konferencyjnej. Nowo-
cześnie wyposażona sala stworzy 
możliwość wyświetlania filmów, 
organizowania spotkań, konfe-
rencji, sympozjów, a także będzie 
przestrzenią do dialogu, wymia-
ny myśli, poglądów i refleksji tak 
potrzebnych zabieganemu współ-
czesnemu człowiekowi. 

Kampanię prowadzi fran-
ciszkańska Fundacja Brat Słońce 
wraz z Centrum św. Maksymilia-
na w Harmężach. 

MARCIN PIÓRKOWSKI

Prosimy o wsparcie kampanii, 
poprzez wpłatę na konto: 

Fundacja Brat Słońce. 
Tytuł wpłaty: 

Darowizna – Klisze pamięci 
Nr konta: 10 1600 1013 1849 

4935 4000 0007

Szukamy również darczyń-
ców i sponsorów, którzy na sta-
łe chcieliby się włączyć w utrzy-
manie ekspozycji „Klisze pamię-
ci. Labirynty”. Dziękując wszyst-
kim ofi arodawcom serdecznie 
zapraszamy na  ofi cjalną stro-
nę kampanii „Klisze pamięci” 
www.kliszepamieci.org 

Można przekazać nam również 
1% podatku, 

który przeznaczymy 
na ww. cele:

KRS 0000397954 
Cel szczegółowy: Harmęże 7

Rozbudowa Centrum Św. Maksymiliana – wizualizacja strefy wejściowej
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Rozbudowa Centrum Św. Maksymiliana – wizualizacja sali konferencyjnej
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W RAMACH LOKALNEGO 
KONKURSU 

PLASTYCZNEGO
ZBIÓRKA PRAC PLASTYCZNYCH 

OD PLACÓWEK I OSÓB 
INDYWIDAULNYCH POTRWA 

OD 16.12.2018 R. DO 15.01.2019 R. 
Z danej placówki prosimy o przesłanie 
2–3 prac plastyczne, płaskie. Technika 
– rysunek, malunek; format A4 lub A3.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
I OTWARCIE WYSTAWY DNIA 
16.01.2019 r. o godz. 16.30. 

DLA ZWYCIĘZCÓW NAGRODY 
ARTYSTYCZNE. KAŻDY UCZESTNIK 
OTRZYMA PAMIĄTKOWY DYPLOM.

Adres: Stowarzyszenie od serca 
„Faustynka” ul. Witkiewicza 17, 

59 – 220 Legnica. Kontakt: 
Fecebook Stowarzyszenie od serca 

„Faustynka”, e mail monik1487@o2.pl, 
78–194–26–23.

TYGODNIOWY PLAN DNIA
Poniedziałek – piątek– zabawy przez 

naukę, w tym pomoc w nauce i spotka-
nie tematyczne

Wtorek – zajęcia plastyczne z ele-
mentami arteterapii, RĘKODZIEL-
NICTWO

Środa – zajęcia umuzykalniające 
z elementami muzykoterapii; w razie po-
trzeby spotkanie i warsztaty okoliczno-
ściowe. Piątek – wyjścia, spacery i spo-
tkanie z bajką.

Raz w miesiącu prowadzimy poga-
danki o Bożym Miłosierdziu. W wycho-
waniu kładziemy uwagę na wychowanie 
katolickie.

Dnia 25.08.2018 r. minęło 5 lat 
od utworzenia w Legnicy naszej działal-
ności „Faustynka”. 

UROCZYSTE OTWARCIE NASTĄ-
PIŁO OBIEKTU DNIA 12.09.2018 r. godz. 16.15.

JESTEŚMY PLACÓWKĄ POD PATRONATEM ŚW. S. FAUSTY-
NY KOWALSKIEJ.

TRWA ROCZNA ZBIÓRKA DARÓW DLA DZIECI W POTRZEBIE – ZAKRES:
  ARTYKUŁY PAPIERNICZE (ZESZYTY, BLOKI, BRYSTOLE, 

KREDKI, FARBY ITP.)
  ARTYKUŁY BIUROWE (ZSZYWACZ, DZIURKACZ, LINIJKA 

ITP.)
  ARTYKUŁY CHEMICZNE (CHUSTECZKI, PAPIER TOALE-

TOWY)
  SŁODYCZE
   UŻYWANE ZABAWKI
Poza tym przyjmujemy: rolki po papierze toaleto-

wym; nakrętki; używane baterie; pocztówki i tkaniny 
do zajęć artystycznych.

Nr kontaktowy: 78–194–26–23; 
ul. Gwiezdna 35 A/3, 59 – 220 Legnica
(lokal na I piętrze sieci Pawilonów, 
Osiedle Kopernik)

FECEBOOK STOWARZYSZENIE 

OD SERCA „FAUSTYNKA”

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE DLA DZIECI (OD 4 DO 12 LAT) I DOROSŁYCH 

W NOWEJ, II SIEDZIBIE PLACÓWKI STOWARZYSZENIA OD SERCA 

„FAUSTYNKA” PRZY UL. GWIEZDNEJ 35 A/3 W LEGNICY.

WYSTAWA PT. KOLĘDNICY – WĘDROWNICY
DNIA 16.01.2019 r.
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Wspomnienie o dr. inż. Antonim Ziębie

B
ył doktorem na Politechnice Krakow-
skiej i wykładowcą tej uczelni. Redakto-
rem i wydawcą kilku tytułów prasy kato-
lickiej, publicystą i felietonistą. Autorem 

ponad 40 publikacji naukowo–technicznych oraz 
licznych artykułów. Jednak to obrona życia czło-
wieka od poczęcia do naturalnej śmierci była jego 
życiowym powołaniem. 3 maja br. w święto Matki 
Boskiej Królowej Polski odszedł do Pana.

W obronie najmniejszych
Jak to się stało, że podjął dzieło obrony życia 

dzieci nienarodzonych? – Odczytuję to jako po-
wołanie przez Pana Boga do tej szczególnej służby 
– mówił w jednym z ostatnich wywiadów. – Pan 
Bóg do mnie przemówił poprzez obraz i liczby. 
W 1979 roku w Wiedniu, będąc na praktyce inży-
nierskiej, zobaczyłem w jednym z kościołów przej-
mujący plakat ze zwłokami zabitych dzieci w pro-
cedurze aborcji. Ich ciała były w worku na śmieci. 
To były tzw. późne aborcje, dzieci 5–6–miesięcz-
ne od poczęcia. Ten obraz mam w pamięci do dnia 
dzisiejszego – wspominał. 

Praktyka wakacyjna się skończyła. Młody in-
żynier wrócił do Krakowa i znalazł na biurku 
w Instytucie Mechaniki Budowli Politechniki Kra-
kowskiej broszurę wydaną poza zasięgiem komu-
nistycznej cenzury. Była tam podana liczba 800 
tys. dzieci nienarodzonych zabijanych corocz-
nie w latach siedemdziesiątych w Polsce. Inżynier 
wziął kalkulator i szybko obliczył, że każdego dnia 
w naszym kraju ginie ponad 2 tys. dzieci. Zrozu-
miał, że musi je ratować. 

Po inżyniersku
Na drzwiach w jego gabinecie wisiała mała 

kartka. Widniała na niej maleńka kropka i pod-
pis: „Antoni Zięba. Wierny portret w pierwszym 
dniu od poczęcia”. Urodził się w Jaworznie w ro-
dzinie górniczej, w 1948 roku. Wcześnie stracił 
rodziców. Po maturze przyjechał do Krakowa, 
na studia na Politechnice Krakowskiej. Od 1971 r. 
był wykładowcą w Instytucie Mechaniki Budow-
li Wydziału Inżynierii Lądowej. Był bardzo lubia-
ny przez studentów. Na tej samej uczelni pracował 
Sługa Boży Jerzy Ciesielski, którego bardzo cenił 
i często się na niego powoływał.

Szczycił się i często podkreślał swój tytuł za-
wodowy inżyniera. Tak tytułowali go przyjaciele 
i współpracownicy. Jego argumenty, np. w spra-
wie obrony życia były po inżyniersku logiczne, na-
ukowo uzasadnione i oparte na faktach.

Wydawca prasy katolickiej 
Kiedy w 1979 r. do Polski przybył św. Jan Pa-

weł II i w Kalwarii Zebrzydowskiej zaapelował 
o modlitwę, mówiąc, że „jest to wezwanie naj-
ważniejsze, najistotniejsze orędzie” – inżynier An-
toni Zięba uczynił z tych słów motto swojego ży-
cia, które bardzo często przywoływał. Kolejnym 
ważnym zdaniem było to wypowiedziane przez 
Ojca Świętego w Nowym Targu: „I życzę, i mo-
dlę się o to stale, żeby rodzina polska dawała życie, 
żeby była wierna świętemu prawu życia”. Te słowa 

ukierunkowały Inżyniera. Założył fundacje i sto-
warzyszenia, rozpoczynając wydawanie tytułów 
prasowych. Najpierw powstał Tygodnik Rodzin 
Katolickich „Źródło”. Później Inżynier zwrócił się 
do nauczycieli i ćwierć wieku temu (styczeń 1993 
r.) ukazał się pierwszy numer „Wychowawcy”. 
Nie pominął też nastolatków, dla których założył 
dwutygodnik „Droga” i „Droga Extra do Bierz-
mowania”, a także najmłodszych odbiorców pra-
sy, inspirując do wydawania tygodnika „Ola i Jaś”, 
a dla dzieci pierwszokomunijnych miesięcznika 
„Dominik idzie do I Komunii Świętej”. Szerokie 
grono czytelników dorosłych to odbiorcy „Naszej 
Arki” oraz „Cudów i Łask Bożych”. Szczególną 
wagę Inżynier przywiązywał do czasopisma po-
pularno–naukowego „Służba Życiu. Zeszyty Pro-
blemowe”, przeznaczonego głównie dla działaczy 
pro–life. 

Organizował wystawy pro–life, konferen-
cje i sympozja naukowe związane z obroną ży-
cia, a także zagadnieniami bioetycznymi i wycho-
wawczymi. Chętnie udostępniał prawa autorskie 
np. do niezwykłych zdjęć przedstawiających roz-
wój dziecka w okresie prenatalnym, w myśl zasa-
dy „Kto szeroko sieje, ten szeroko zbiera”. Dru-
kował broszury, foldery, plakaty i filmy dot. tema-
tyki pro–life. Wierzył, że świadomość społeczna 
o wartości życia człowieka od poczęcia do natu-
ralnej śmierci musi się zmieniać i... zmieniała się. 
Nie ukrywał radości, gdy badania opinii publicz-
nej wskazywały, że coraz więcej Polaków opowia-
da się za obroną życia. To dodawało mu energii 
do dalszych działań i rodziło nowe pomysły.

Walka przed nami!
Za patrona swoich dzieł obrał św. Maksy-

miliana Marię Kolbego. Wielokrotnie przyzywał 
jego orędownictwa i opieki. Często optymistycz-
nie stwierdzał: „Idziemy od sukcesu do sukcesu”, 
a gdy coś się nie wiodło wówczas dodawał: „Wal-
ka za nami, walka przed nami!”. Irytowała go bez-
myślność i niechęć do działania. Mawiał wtedy: 

„Katoliki śpią!”. Sam był niestrudzony, niezłom-
ny i przekonany o słuszności tego, czemu po-
święcił życie. Dzięki takiej postawie przyczynił 
się do zmiany komunistycznej ustawy aborcyjnej 
z 1956 r. i wprowadzenia ochrony życia człowieka 
od poczęcia do Konstytucji RP. 

Wielką radością były dla niego spotka-
nia z młodzieżą i studentami, którzy słuchali go 
z zapartym tchem. Spotykał się także z kleryka-
mi, lekarzami i rodzicami. Tym ostatnim dzięko-
wał z ambony za każde dziecko. Gdy przyjmował 
do pracy młodą mężatkę, zapytał ją o plany macie-
rzyńskie. Kiedy powiedziała, że chciałaby w naj-
bliższej przyszłości urodzić dziecko, wzniósł to-
ast sokiem pomarańczowym za „pociechę jeszcze 
nie poczętą i nienarodzoną”. Jako szef często pytał 
o zdrowie dzieci, a nawet o... miłość męża. A gdy 
słyszał odpowiedzi pozytywne, wykrzykiwał: „Ła-
ska Boża!”. 

Jest Ktoś mocniejszy
Mawiał często: „Dziękuję Bogu za dar wia-

ry”. Tym się cieszył i to podkreślał. Wiara dawa-
ła Mu siłę do działania, wyzwalała energię i opty-
mizm. Jeśli spotykał się z destrukcyjnymi czy de-
moralizującymi postawami ludzi, nie gorszył się, 
ale stwierdzał: „Jest Ktoś mocniejszy nad nimi”. 
Żył wiarą i pociągał ku niej otaczających go ludzi.

Ostatnie dni życia Inżynier spędził w krakow-
skim Hospicjum św. Łazarza, podłączony do apa-
ratu tlenowego. Tam odwiedzili go m.in. kard. 
Stanisław Dziwisz oraz abp Marek Jędraszewski, 
który powiedział o nim: „Trudno przecenić zasłu-
gi Pana Inżyniera – był i będzie wzorem dla wielu, 
którzy nie chcą zgodzić się na cywilizację śmier-
ci i pod prąd współczesnemu światu mówią ży-
ciu: Tak!”.

Odszedł wielki człowiek. Tylko Pan Bóg wie, 
ilu ludziom pomógł, ile ludzkich istnień uratował. 
Pozostała po nim pustka, którą trudno będzie za-
pełnić.

JOLANTA TĘCZA–ĆWIERZ

Antoni Zięba – ur. 5 lipca 1948 w Jaworznie, 
zm. 3 maja 2018 w Krakowie. 

Doktor inżynier budownictwa lądowego, emerytowany 
nauczyciel akademicki w Instytucie Mechaniki Budowli 
Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. 

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia 
Człowieka. 

Wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. 
Wydawca i redaktor czasopism katolickich.
Członek Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego 

w Jerozolimie i Zakonu Rycerzy Kolumba.
Wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.
Współzałożyciel Katolickiego Podyplomowego 

Studium Dziennikarstwa przy Krakowskim Oddziale 
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. 

Współzałożyciel Krucjaty Modlitwy w Obronie 
Poczętych Dzieci i World Prayer for Life.

Współorganizator dwóch Narodowych Marszów 
w Obronie Życia.
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D
nia 7 kwietnia 2018 
roku podczas obrad 
Konferencji Episkopatu 
Polski, biskup siedlecki 

wystąpił z prośbą o rozpoczęcie 
starań, uruchomienia procesu 
beatyfikacyjnego. Prośba ta do-
tyczyła domniemanego męczeń-
stwa prezbitera Romana Kotla-
rza, proboszcza podradomskiej 
parafii Pelagów. Jakich heroicz-
nych czynów dokonał zmarły ka-
płan, przynależny do obecnej 
diecezji radomskiej. Dokumenty KEP zostały 
przesłane w oparciu o szeroką wiedzę o życiu 
i śmierci czterdziestoośmioletniego kapłana. 
Roman Kotlarz syn chłopskiej rodziny urodził 
się 17 października 1928 roku w Koniemło-
tach w obecnym województwie kieleckim. Ro-
dzina składała się z rodziców oraz sześcioro 
dzieci. Znajduje się tu kościół NMP. Czas na-
uki Romana przypadł na okres trwania II woj-
ny światowej oraz okupacji niemieckiej i so-
wieckiej. W 1948 roku postanowił wstąpić 
do seminarium duchownego w Sandomierzu. 
Pobyt dwudziestoletniego seminarzysty Roma-
na nie potrwał długo. W wyniku trudności 
z nauczaniem, co dał o sobie znać okres wo-
jenny, zakończył się przeniesieniem do semi-
narium krakowskiego. W Krakowie Roman 
Kotlarz ukończył liceum i został przyjęty 
na studia teologiczne. We wcześniejszym san-
domierskim podaniu o przyjęcie do uczelni pi-
sał: „troską o własną duszę i najbliższe mi, 
a także wszystkie inne”. W ocenie krakowskie-
go seminarium, pisaną ręką rektora zanotowa-
no: „zdolności do rysunków i malowania”. 
W 1952 roku ponownie wrócił do seminarium 
sandomierskiego, aby 30 maja 1954 roku w ka-
tedrze sandomierskiej przyjąć święcenia ka-
płańskie z rąk bp Jana Kantego Lorka. Pierw-
szą placówką po święceniach kapłańskich był 

Szydłowiec. Znajduje się tu ko-
ściół farny św. Zygmunta. Praca 
duszpasterska księdza wikariu-
sza Romana trwała od 1954 
do 1956 roku. W tym czasie był 
szanowanym kapłanem, potra-
fiącym rozdawać otrzymywane 
w ofierze środki finansowe. Tra-
fiały one do najbardziej potrze-
bujących. Na pierwszej parafii 
naraził się swoimi, trafnymi wy-
stąpieniami kierowanymi do po-
czynań władzy komunistycznej 

i został przeniesiony na następną placówkę. 
Rok 1956 przyniósł trudne chwile dla władzy 
komunistycznej opartej na terrorze, represjach, 
mordach. Warunki pracy i płacy w zakładach 
z miesiąca na miesiąc pogarszały się w zatrwa-
żającym tempie. Wcześniejszy okres pracy księ-
dza Kotlarza był czasem uwięzienia niezłomne-
go prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyń-
skiego oraz biskupa Czesława Kaczmarka. Od-
bywały się liczne aresztowania i pokazowe pro-
cesy księży, choćby proces księży kurii krakow-
skiej. Po bezprawnym uderzeniu w styczniu 
1956 roku, w księdza Romana przez Woje-
wódzką Radę Narodową, w czasie robotnicze-
go zrywu w Budapeszcie, w miesiącu paździer-
niku 1956 roku został przeniesiony do Żarno-
wa. Przenosiny księdza Kotlarza na ziemię opo-
czyńską odbyły się przy licznych protestach 
wiernych. Pisano listy o „gorliwej, bezinteresow-
nej pracy, dziękując za piękne i budujące ducha 
kazania”. W nowej placówce w kościele św. Mi-
kołaja rozpoczęła się dwuletnia posługa 
do 1958 roku. Niestety i tu władza zaingerowa-
ła w pracę księdza prefekta Kotlarza i nastąpiło 
kolejne przeniesienie do Koprzywnicy. Wika-
riusz ks. Roman żywo uczestniczył w obronie 
nauczania religii i obronie szkolnego krzyża. 
W tym czasie mówił do młodzieży: „Młodzieży! 
Nie wierzcie w to, co wam mówią w szkołach, 
że Boga nie ma i nie było na ziemi. Bóg był, jest 
i będzie, a historia jest zmienna. Jaki by nie był 
rząd, który prześladuje Kościół katolicki, długo 
nie powojuje… Państwo, które wojuje z Bogiem, 
upaść musi”. Władza komunistyczna pozbawiła 
księdza możliwości nauczania religii we wszyst-
kich oddziałach szkolnych. Po niedługim poby-
cie w parafii Matki Bożej Różańcowej i niesku-
tecznych interwencjach samego biskupa sando-
mierskiego, który informował Urząd do Spraw 
Wyznań o „nieobliczalnych następstwach” wła-
dze po raz kolejny doprowadziły do zmiany 
miejsca posługi ks. Kotlarza. Prezydium WRN 
w Kielcach informowało, że: „było przeciwne 
dalszemu kierowaniu ks. Kotlarza w środowiska 

miejskie, podmiejskie lub osadnicze”, żądały, 
aby „pełnił stanowisko wikariusza w środowisku 
wiejskim”. WRN w Kielcach pisała w maju 
1959 roku do biskupa Lorka: „jeżeli Ksiądz Bi-
skup uzna, że nie będzie tam prowadził szkodli-
wej działalności dla Państwa, może zostać prze-
niesiony do parafii wiejskiej”. W tym samym pi-
śmie zarzucono księdzu Kotlarzowi „przekro-
czenie wolności wypowiedzi podczas kazań oraz 
wypowiadanie złośliwych dygresji pod adresem 
obecnego ustroju i władz państwowych”. Po pro-
wokacyjnych pismach i szkodliwej działalności 
WRN nastąpiło przeniesienie księdza do parafii 
św. Leonarda w Mircu. W tej niewielkiej wio-
sce, miejscowy wikariusz cieszył się wielkim 
autorytetem, wśród wszystkich pokoleń za-
mieszkałych także opodal parafii. Pobyt w Mir-
cu przypadł na lata 1959 do 1960 roku. Ksiądz 
pozostawił w parafii trwały ślad. Przy pogarsza-
jącym się stanie zdrowia, władza kościelna 
przeniosła kapłana do kolejnej parafii. W 1960 
roku na krótko ks. Roman został skierowany 
do Kunowa, do tutejszej parafii św. Władysła-
wa. Kolejną parafią ks. Romana była położona 
w Górach Świętokrzyskich świątynia w Nowej 
Słupi. Miał tu miejsce krótki pobyt w kościele 

św. Wawrzyńca. Ostatnią siódmą parafią ks. 
Romana pozostał Pelagów, położony w połu-
dniowej, przemysłowej części Radomia. Przybył 
tu w 1961 roku, otrzymując wikariat i zastęp-
stwo chorego proboszcza ks. Michała Skowro-
na. Był to czas przeciwstawienia się polskich 
studentów, intelektualistów i wspierających, 
licznych manifestujących pracowników – prze-
ciwko władzy komunistycznej. Odbywały się 
wtedy brutalne akcje SB, MO i ORMO prze-
ciwko protestującym m. in. mieszkańcom Ra-
domia. Patrząc na odważne i bezpardonowe 
działania, napominania czynione przez księdza 
Kotlarza nie sposób zdecydowanie utwierdzić 
się o heroizmie podjętych działań 

Człowiek pragnie prawdy
Niezłomnemu Słudze Bożemu Ks. Romanowi Kotlarzowi na rozpoczęcie procesu beatyfi kacyjnego

Kościół w Szydłowcu

Kościół w Nowej Słupi
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duszpasterskich polskich kapłanów. Poza pracą 
wikariacką i zastępstwem proboszcza, ks. Ro-
man pracował w Wojewódzkim Specjalistycz-
nym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Cho-
rych w Krychnowicach. Zakres pracy duszpa-
sterskiej zwiększał znacznie wymogi czasowe 
i zdrowotne ks. Romana. Nie można w tym 
czasie było połączyć dwóch przymiotów życia 
kapłana. Ascetycznego sposobu życia – odma-
wiania sobie podstawowych wygód, braku po-
mocy na plebanii, narzucania sobie ciągłego za-
stępstwa roli kościelnego i organisty. Do tego 
napłynęła sprawa braku transportu i niemożno-
ści wywiązania się z płatnościami kurialnymi. 
Władza państwowa wobec ks. Romana Kotla-
rza prowadziła baczną obserwację poczynań 
i wygłaszanych kazań. W maju 1970 roku 
WdSW Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Kielcach rozpoczął postępowanie przeciwko 
niewinnemu kapłanowi. Parafia Matki Bożej 
Częstochowskiej w której pracował ksiądz po-
wstała w miejscu dawnej kaplicy należącej 
do kościoła ewangelicko – augsburskiego. 24 
czerwca 1976 roku za pośrednictwem telewi-
zyjnej transmisji społeczeństwo dowiedziało 
się o wprowadzonych podwyżkach cen. W re-
żimowej prasie „Trybunie Ludu”, „Żołnierzu 
Wolności” ukazała się próba wytłumaczenia 
nazywając je „konsekwentną realizacją założeń 
polityki pogrudniowej” oraz „kontynuacją po-
stępu rozpoczętego na początku lat siedemdzie-
siątych”. Wzrosnąć miały ceny podstawowych 
produktów spożywczych. Następnego dnia m. 
in. w Radomiu, Ursusie, Płocku zastrajkowało 
około 97 zakładów pracy, w 24 wojewódz-
twach. W dniach od 26 do 30 czerwca w ra-
domskich zakładach pracy odbyły się brutalne 
pacyfikacje i aresztowania. Władze miasta 
wprowadziły stan wyjątkowy. Ksiądz Roman 
Kotlarz udał się do Radomia 25 czerwca, kiedy 
trwał robotniczy i pracowniczy protest. Po dro-
dze spotkał tłum robotników Zakładów Metalo-
wych „Waltera” przemieszczających się pod sie-
dzibę KW PZPR. Na widok znajdującego się 
w tłumie księdza padały okrzyki: „ksiądz 
z nami, to i parafia z nami”. Przed kościołem 
Św. Trójcy, ze schodów, opuściwszy pochód, 
ksiądz Roman błogosławił robotnikom znakiem 
krzyża. Przechodząc dalej był pozdrawiany: 
„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Dzię-
kujemy księdzu! Bóg zapłać!”. Po brutalnych 
pobiciach, represjach, masowych zwolnieniach 
z pracy i aresztowaniach strajkujących, ksiądz 
oficjalnie zajął się pomocą poszkodowanym 
i zabraniem głosu na mszach Świętych: „Czło-
wiek chce, Kochani, by miał czym oddychać, 
chce mieć coś do jedzenia, nawet waży się krew 
przelewać o chleb, jak to było na ulicach miast 
Wybrzeża! Człowiek dzisiaj pragnie nie tylko 
pieniędzy, chleba, mieszkania, lodówki, telewi-
zora, samochodu. Człowiek pragnie prawdy”. 
Nastąpiła szybka inwigilacja oraz obserwacja 
kapłana przez SB i MO. 11 lipca nagrano kaza-
nia księdza wygłoszone podczas mszy Świę-
tych. Ksiądz powiedział: „A jeżeli w tej chwili 
jest tu ktoś, aby podsłuchiwać księdza, to pomó-
dlmy się o rozum, o tchnienie w jego serce. Lud 
pracy, lud robotniczy miał słuszne prawa i słusz-
nie postąpił, choć niektórzy ludzie włączyli się 

w sposób niekulturalny do pewnych spraw, ale 
Bóg jest z nami. Najmilsi, razem z wami byłem 
obecny na ulicach miasta Radomia, błogosławi-
łem wasze szeregi, wasze trudy, wasze słuszne 
prawa. Ukochani, jesteśmy zobowiązani wobec 
tych naszych braci Polaków, którzy w tej chwili 
ogromne cierpią katorgi. Nie wolno nam mil-
czeć, nie wolno nam nie modlić się za nich. 
Chleba naszego powszedniego daj nam, tak wo-
łał Radom, tak żeśmy wspólnie wołali razem. Ja 

z wami”. Natychmiast przesłano z Wydziału IV 
SB KW MO do IV Departamentu MSW tajne 
notatki z treścią kazania ks. Kotlarza. Reakcja 
była natychmiastowa, szyfrogramem przedsta-
wiono całkowitą działalność księdza od 1958 
roku. W tym samym miesiącu wezwano księdza 
do Prokuratury Wojewódzkiej, gdzie w obec-
ności przybyłego z Warszawy Dyrektora De-
partamentu, zastosowano próbę zastraszenia 
niezłomnego kapłana. 19 lipca 1976 roku 
do ks. bp Piotra Gołębiowskiego (obecnego 
Sługi Bożego) wpłynęło pismo UW informują-
ce o „wykonywaniu szkodliwej działalności dla 
Państwa poprzez ks. Romana Kotlarza z Parafii 
Rzymskokatolickiej w Pelagowie”. Uzasadnie-
nie przedstawiało kłamliwe i oszczercze tezy 
„przestępstwa publicznego pochwalania zbrod-
ni, przestępstw i uczestnictwa w tych wydarze-
niach”. Po tych wydarzeniach pod plebanię 
kościoła w Pelagowie wieczorami i nocą zaczę-
ły podjeżdżać samochody z „nieznanymi 
sprawcami”. W sierpniu 1976 roku rozpoczę-
ły się napady na kapłana, bity kapłan wołał: 
„O Jezu, o Jezu”. Był tak często napadany i bity, 
że nocami wołał: „Mamo biją”. Innej nocy, 
trzech zamaskowanych, esbeckich bandytów 
wtargnęło na plebanię i dotkliwie łomem pobili 
umęczonego kapłana. Opowiadając ordynato-
rowi szpitala w Krychnowicach, podzielił się 
złym stanem fizycznym i wypowiedzią opraw-
ców: „Bijemy cię za to, żeś robotników bałamu-
cił, w głowach im przewracałeś. Nie twoja spra-
wa! Bili od jednego do drugiego. Jeden uderzał, 
pchnięty trafiałem na drugiego. Tamten mi też 
dokładał. I tak było około pół godziny. Tak, 
że w końcu upadłem na podłogę, prawie straci-
łem przytomność. A oni na odchodnym powie-
dzieli, żeby nikomu nic nie mówił, bo jeszcze 
przyjadą”. W sierpniu był w tak złym stanie 

fizycznym, że nie utrzymywał szklanki i często 
wołał: „Mamo!, Mamo!”. W dniu 15 sierpnia 
odprawił ostatnią w swoim kapłańskim życiu 
mszę Świętą. Przed zasłabnięciem przy ołta-
rzu, zdołał wykrzyknąć: „Mamo, ratuj”. 16 
sierpnia został przyjęty do szpitala w Krychno-
wicach. 18 sierpnia 1976 roku około godziny 
2.30 ksiądz Roman stracił przytomność. 
Obecny przy łożu kapłan, udzielił ostatniego 
namaszczenia. Od godziny 6.00 nastąpiło rap-
towne pogorszenie stanu zdrowia. 18 sierpnia 
około godziny 8.00 w dwudziestym drugim 
roku kapłaństwa – pobity, maltretowany ka-
płan diecezji sandomierskiej odszedł do Pana. 
Ciało umęczonego kapłana przewieziono 20 
sierpnia do Pelagowa, gdzie następnego dnia 
w Koniemłotach odbył się pogrzeb ks. Roma-
na Kotlarza. Jesienią tegoż roku sporządzony 
został raport dla prymasa Polski, kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Konkluzją tego raportu, było 
zamęczenie kapłana. Komitet Wojewódzki 
PZPR próbował nakłonić i zmusić bp Gołę-
biowskiego do wydania stosownego dokumen-
tu, uwiarygodniającego naturalną przyczynę 
zgonu. Wielokrotnie próbowano wyjaśnić 
sprawę śmierci Ś. P. ks. Kotlarza. Zniszczono 
wszystkie dokumenty operacyjne, szpitalne 
i sekcyjne. Sprawa księdza Romana, tak jak 
i pozostałych zamordowanych kapłanów nigdy 
nie została wyjaśniona… Zycha, Suchowolca, 
Niedzielaka, Jancarza, Popiełuszki. W swoim 
testamencie napisał: „W imię Boga. Amen. Za 
łaskę życia w sakramentalnym kapłaństwie 
Bogu niech będą dzięki. Sam osobiście – i in-
nych o to proszę po mej śmierci – by wynagra-
dzali Bogu Ojcu za niewypełnianie z godnością 
swych wielkich obowiązków w kapłaństwie. 
Proszę o pamięć w modlitwach i we Mszy św. 
– za moje winy i upadki – zawsze natychmiast 
oczyszczałem się bardzo często w Sakramencie 
Pokuty – o Komunię św. proszę w mej intencji. 
Z nikim się nie gniewam, wszystkich przepra-
szam za doznane ode mnie przykrości – i sam 
wszystkim daruję, niczego nie chcę pamiętać. 
Gdy Bóg odwoła mnie z tego świata – ciało 
moje pogrzebać w zwykłym grobie w rodzinnej 
parafii Koniemłoty. Niech Dobry Bóg będzie mi 
Miłosierny. Godzinę swej śmierci polecam Naj-
świętszej Maryi Matce Miłosierdzia. Zostańcie 
z Bogiem. Z serca Wam błogosławię. Amen”. 
Księże Romanie, Sługo Boży, niech Dobry 
Pan, Jezus Chrystus doprowadzi Cię do chwa-
ły Ołtarzy! W 2004 roku biskup sandomierski 
powołał Ośrodek Dokumentacji Życia i Dzia-
łalności Księdza Romana Kotlarza, który gro-
madzi materiały i dokumenty dotyczące życia 
i męczeństwa kapłana. 21 sierpnia 2018 roku 
w 100 – rocznicę Odzyskania Niepodległości, 
biskup radomski skierował prośbę do Watyka-
nu. Pozytywna odpowiedź o możliwości rozpo-
częcia procesu beatyfikacyjnego ze Stolicy Apo-
stolskiej wpłynęła 26 października br. Pierwszą 
sesję procesu rozpoczęto 1 grudnia w katedrze 
radomskiej, wybudowanej w 1918 roku. 

 DARIUSZ STARKO.
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„KSIĄDZ ROMAN KOTLARZ”, B. STANASZEK „DIECEZJA SANDOMIERSKA”. 
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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 zbio-

ry od ponad 20. lat zdobywa ks. Piotr Sad-
kiewicz, proboszcz parafii. Jest to zapewne je-
dyna parafia w Polsce, która może poszczy-
cić się tak bogatą „kolekcją” relikwii. Zazna-
czyć w tym miejscu trzeba, iż katalog relikwii 
nie jest zamknięty, ale relikwii ciągle przyby-
wa. Oddawanie czci relikwiom świętych i bło-
gosławionych należy do prastarej i czcigod-
nej tradycji Kościoła, która jest kultywowana 
do dnia dzisiejszego. Wierni poprzez modli-
twę do danego świętego lub błogosławionego 
i konkretną prośbę – jak wykazuje historia Ko-
ścioła – otrzymywali łaski od Boga (dotyczą-
ce zdrowia ciała, jak też i ducha). Ta wyjątko-
wość parafii w Leśnej stała się inspiracją, aby 
na łamach „Informatora Pielgrzyma”, w kolej-
nych numerach – w częściach przybliżać po-
stacie tychże świętych i błogosławionych, aby-
śmy mogli nie tylko poznać ich życie i drogę 
do świetności, ale również zwracać się w mo-
dlitwach do nich, prosząc Boga przez ich wsta-
wiennictwo o potrzebne dary i łaski dla nas.

ŚWIĘTY ANDRZEJ APOSTOŁ

Andrzej pochodził z żydowskiej rodziny, 
trudniącej się rybactwem z Betsaidy nad Jezio-
rem Galilejskim (Jezioro Tyberiadzkie; rów-
nież Genezaret). Jednakże nie mieszkał w Bet-
saidzie, lecz w Kafarnaum razem z bratem 
(św. Piotrem) i jego teściową. 

Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela. 
Pod jego wpływem poszedł za Jezusem Chry-
stusem, gdy ten przyjmował chrzest w Jor-
danie. Andrzej przystąpił do Chrystusa wraz 
ze swoim bratem. 

Po śmierci Jezusa na krzyżu, Jego zmar-
twychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego 
na apostołów, Andrzej jako pierwszy zaczął 
głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu w Bizan-
cjum (uważa się, że był pierwszym biskupem 
konstantynopolitańskim), a następnie w mia-
stach Azji Mniejszej: Tracji, Scytii, Grecji, Ab-
chazji i na wybrzeżach Morza Czarnego. 

Za głoszenie nauki Jezusa Chrystusa zo-
stała skazany na śmierć męczeńską, któ-
rą poniósł w greckim Pátrai (obecnie Pa-
tras), według różnych źródeł, w 62, 65 lub 
70 roku. 

Został rozpięty na krzyżu mającym kształt 
litery X. Jest to pierwsza litera słowa „Chry-
stus” w języku greckim od Χριστός, 'Christos' 
(Pomazaniec). Krzyż został później nazwany 
krzyżem świętego Andrzeja. 

W Cerkwi prawosławnej oraz w katolic-
kich Kościołach wschodnich św. Andrzej ob-
darzany jest wielką czcią, jako jeden z głów-
nych świętych (analogicznie w Kościele rzym-
skokatolickim taką czcią obdarzony jest Świę-
ty Piotr). 

W 356 roku relikwie apostoła przewiezio-
no z Patras do Konstantynopola i umieszczono 
w świątyni Apostołów. W 1202 roku, gdy krzy-
żowcy zajęli miasto, zabrali je ze sobą i umie-
ścili w Amalfi, w pobliżu Neapolu. W połowie 
XV wieku papież Pius II polecił głowę świę-
tego przewieźć do Rzymu, gdzie spoczywa-
ła w bazylice św. Piotra do 1964 roku. Wów-
czas to ówczesny papież Paweł VI 25 września 
zwrócił ją do Patras na Peloponezie, gdzie św. 
Andrzej poniósł śmierć.

Prawa ręka apostoła znajduje się w Bogo-
jawleńskim Soborze Katedralnym w Moskwie.

Jego relikwie znajdują się również w miej-
scowości Amalfi pod Neapolem, w katedrze 
NMP w Szkocji (St Mary's RC Cathedral), 
w kościele środowisk twórczych w Warszawie 
(Ekumeniczne Sanktuarium św. Andrzeja Apo-
stoła w Warszawie), także w bazylice w Olku-
szu, gdzie pojawiły się wcześniej niż w War-
szawie oraz w Nawarzycach (woj. święto-
krzyskie).

W Polsce, w okresie od XI do XVI wieku, 
wybudowano 123 kościoły pod wezwaniem 
św. Andrzeja. Kościoły te powstawały przede 
wszystkim na Śląsku i w Wielkopolsce. Obec-
nie są 132 kościoły i kaplice (w tym 97 kościo-
łów parafialnych) oraz 296 wizerunków św. 
Andrzeja Apostoła. 115 miejscowości wywo-
dzi swoją nazwę od imienia Andrzej (według 
danych z 2008 roku).

Święty Andrzej jest patronem: naro-
dów słowiańskich, państw i krain, takich jak: 
Szkocja, Grecja, Rosja, Hiszpania, Niderlan-
dy, Burgundia, Bitynia, Niemcy, Prusy, Szle-
zwik, Luksemburg oraz miast: Neapol, Man-
tua, Pont, Agde, Baeza, Bordeaux, Brescia, 
Brugia, Hanower, Orange, Pesaro, Rawenna 
i Rochester.

Jest także patronem małżeństw, podróżu-
jących, rybaków, rycerzy, woziwodów, rzeź-
ników. Orędownik zakochanych, wspomaga 
w sprawach matrymonialnych i wypraszaniu 
potomstwa. 

Święto liturgiczne Andrzeja Aposto-
ła w Kościele katolickim oraz anglikańskim 
i ewangelickim, obchodzone jest 30 listopada.

W ikonografii św. Andrzej Apostoł posia-
da od początku indywidualne cechy. Przed-
stawiany jest jako starszy mężczyzna o gę-
stych, siwych włosach i krzaczastej, krótkiej 
brodzie. Jako apostoł nosi długi płaszcz. Cza-
sami ukazywany jest jako rybak w krótkiej 
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tunice. Powracającą sceną w sztuce religijnej 
jest chwila jego ukrzyżowania. 

Atrybutami są: krzyż św. Andrzeja 
w kształcie litery X, księga, ryba, sieć. Formę 
krzyża św. Andrzeja mają znaki drogowe usta-
wiane przy przejazdach kolejowych.

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM 
ŚWIĘTEGO ANDRZEJA APOSTOŁA

Jezu, tak często zwracasz się do nas ze swo-
im wezwaniem.

Tak często stajesz u drzwi naszego serca 
i kołaczesz. 

Ale my pozostajemy niemi i głusi na Two-
je słowa. 

Sami wolimy decydować o swoim życiu. 
Boimy się pozostawić wszystko tak jak apo-

stoł Andrzej i pójść za Tobą. 
Bo my przecież mamy tak wiele dóbr mate-

rialnych, tak wiele zobowiązań, układów. 
Pomóż nam, prosimy Cię, za wstawiennic-

twem apostoła Andrzeja 
oderwać się od codziennych spraw, byśmy 

umieli dojrzeć potrzeby bliźniego, 
daj nam uczestnictwo w Twoich cudach, by 

tak, jak umacniały wiarę św. Andrzeja, 
prowadziły do pełni naszej wiary. Amen.

ŚWIĘTY MATEUSZ APOSTOŁ I EWANGELISTA

Ewangeliści Marek i Łukasz nazywali Ma-
teusza najpierw „Lewi, syn Alfeusza” (Mk 2, 
14; Łk 5, 27), dopiero później w innych miej-
scach wymieniali imię Mateusz. Prawdopo-
dobnie Chrystus powołując Lewiego – nadał 
mu imię Mateusz. Imię to pochodzi od hebraj-
skiego imienia Mattaj lub Mattanja, co ozna-
cza „dar Jahwe".

Mateusz pochodził z Nazaretu w Galilei. 
Był poborcą ceł i podatków w Kafarnaum, jed-
nym z większych handlowych miasteczek nad 
jeziorem Genezaret. 

Żydzi pogardzali celnikami, ponieważ ścią-
gali oni opłaty na rzecz Rzymian. Ich pracę ro-
zumiano jako wysługiwanie się okupantom. 

Celnicy byli także uważani za żądnych zysku 
i nieuczciwie czerpiących korzyści z zajmowa-
nego stanowiska. Uważano ich za grzeszników 
i traktowano jak pogan. Przebywający wśród 
celników wyznawca judaizmu stawał się nie-
czysty i musiał poddawać się przepisowym ob-
myciom. 

Nie wiadomo, gdzie i w jaki sposób zmarł 
apostoł. Według niektórych autorów poniósł 
męczeńską śmierć w Etiopii, według innych 
w Persji, będąc ścięty mieczem. Cerkiewna hi-
storiografia podaje jako datę jego śmierci rok 
60, chociaż jest ona tylko przybliżona. Od X 
wieku jego grób znajduje się w Salerno we 
Włoszech. 

Po Wniebowstąpieniu Chrystusa Mateusz 
przez jakiś czas pozostał w Palestynie. Apo-
stołował wśród nawróconych z judaizmu. Dla 
nich też napisał Ewangelię. Jej myślą przewod-
nią jest to, iż w osobie, życiu, czynach i nauce 
Jezusa spełniły się wszystkie proroctwa me-
sjańskie Starego Testamentu. Jezus jest ocze-
kiwanym Mesjaszem, a założony przez Niego 
Kościół to prawdziwe królestwo mesjańskie.

Mateusz przekazał wiele szczegółów 
z życia i nauki Jezusa, których nie znajdzie-
my w innych Ewangeliach: np. rozbudowa-
ny tekst Kazania na Górze, przypowieść o ką-
kolu, o ukrytym skarbie, o drogocennej per-
le, o dziesięciu pannach. On jeden podał wy-
darzenie o pokłonie Magów i rzezi niewinią-
tek, o ucieczce do Egiptu, a także wizję sądu 
ostatecznego.

Mateusz udał się później między pogan. 
Ojcowie Kościoła nie są zgodni dokąd. Wy-
liczają Etiopię, Pont, Persję, Syrię i Macedo-
nię. Najbardziej prawdopodobna jest jednak 

Etiopia. Relikwie Mateusza miały być prze-
wiezione ze Wschodu do Paestum (Pasidonii) 
w Italii. Jego ciało przewieziono do Italii w X 
w. Znajduje się ono obecnie w Salerno w dol-
nym kościele, wspaniale ozdobionym marmu-
rami i mozaikami.

W ikonografii św. Mateusz przedstawiany 
był w postaci młodzieńca, później – zwłaszcza 
w sztuce bizantyńskiej, jako siwowłosy, stary 
mężczyzna. Ukazywany jest z księgą Ewange-
lii w ręku, w towarzystwie uskrzydlonej posta-
ci ludzkiej. Jest to nawiązanie do wizji proroka 
Ezechiela (Ez 1) i Apokalipsy (Ap 4) – sym-
bolu człowieka, ponieważ swoją Ewangelię 
rozpoczyna od genealogii Jezusa. Owa postać 
często mylona jest z aniołem. Czasem przed-
stawia się go z mieczem w ręku, gdyż według 
podania miał ponieść śmierć od miecza. Bywa 
także ukazywany w postawie siedzącej, kiedy 
pisze – przy nim stoi anioł, przekazujący na-
tchnienie. 

Jego atrybutami są: księga i pióro, miecz lub 
halabarda, postać uskrzydlonego młodzieńca, 
sakwa z pieniędzmi u stóp, torba podróżna.

Apostoł Mateusz jest patronem: diecezji 
i miasta Salerno, alkoholików, księgowych, 
pracowników kantorów, celników, urzędni-
ków podatkowych i straży granicznej. Tak 
jak inni ewangeliści apostoł Mateusz uważa-
ny jest za patrona rodziny. Jest również patro-
nem Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej (diece-
zja płocka).

Święto liturgiczne w Kościele katolickim, 
ewangelickim i anglikańskim obchodzone jest 
21 września.

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO MATEUSZA, 
APOSTOŁA I EWANGELISTY

Święty Mateuszu Apostole, z jawnogrzesz-
nika, jawny Wyznawco Boga prawdziwego, 
do niego prędko nawrócony, będąc przyku-
ły do skarbów, i zdzierstwa, po tym do Jezu-
sa przywiązałeś się tak mocno, żeś ani śmier-
cią jest oderwany. Proszę cię Święty Aposto-
le, niech za twoją świętą przyczyną, oderwę się 
od wszystkiego, co mi przeszkadza złączyć się 
z Bogiem. Niech Boga mego powołania, i na-
tchnienia słucham, jakoś ty słuchał zawołany 
będąc: Pójdź za mną!

Boga Wcielonego Jezusa Chrystusa, zapisz 
życie, akcje i śmierć jego w sercu moim, i w pa-
mięci, żebym według życia Jezusowego żyjąc, 
był (była) mu podobnym, (podobną,) i zbawie-
nie otrzymał (otrzymała). 

Nawróć i mnie grzesznego (grzeszną) 
do Boga jakoś nawrócił cały dom Królewski 
w Murzyńskim Państwie; dopomóż, żebym 
tu opłakał (opłakała) grzechy moje a potym po-
szedł (poszła) na wesele wieczne. 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
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K
ażde sanktuarium ma swoją specyfikę. 
Do Gidel jedziemy po tzw. kąpiółkę 
czyli poświęcone wino, w którym była 
zanurzona figura Matki Bożej Gidel-

skiej, a w pobliskim Leśniowie otrzymamy bło-
gosławieństwo małżeństw, dzieci, rodzin i ko-
biet w stanie błogosławionym. Natomiast Ja-
sna Góra to serce narodu, tu zawsze przyjeżdża 
się po nowy oddech. Z Kalwarią Zebrzydow-
ską, Pacławską, Wejcherowską czy inną zwią-
zane są dróżki i zdarte kolana, a z czego sły-
nie sanktuarium maryjne w Rychwałdzie na Ży-
wiecczyźnie?

Każdy kto zna to miejsce bez wahania od-
powie: z cudownego obrazu, albo ziół zmarłego 
już ojca Grzegorza Sroki, ktoś inny doda: z nie-
samowitej ciszy, która uwalnia serce do nowe-
go życia. Tak, to prawda, ale jest jeszcze kilka 
innych specyfikacji tego miejsca, a jedną z nich 
jest Rychwałdzki Olejek Radości. Jego historia 
sięga początku pontyfikatu papieża Franciszka, 
kiedy ten, podczas celebracji swej pierwszej pa-
pieskiej Mszy świętej Krzyżma zachęcił kapła-
nów całego świata, by przesiąknęli zapachem 
swoich owiec. Twórczy rychwałdzcy francisz-
kanie szybko podchwycili papieskie słowa i po-
stanowili zadbać o to, by znane od wieków sa-
kramentale jakim jest poświęcony olej zyskało 
nowe zastosowanie.

W starożytności namaszczenie ciała ole-
jem z oliwek, do którego dodawano substan-
cje aromatyzujące, było znanym zabiegiem ko-
smetycznym lub terapeutycznym. W Starym 
Testamencie namaszczenie stało się ponadto 
trwałym elementem obrzędu ustanowienia ka-
płana (np. Kpł 8, 12) oraz króla (np. 1 Sm 16, 
1–13); wonny olej był znakiem nadprzyrodzo-
nej mocy, którą otrzymywał Boży wybraniec. 
Jak mówią teksty starotestamentalne, namasz-
czony otrzymywał „ducha Pańskiego” (np. 
1Sm 16, 13; Iz 61, 1), oczywiście nie rozu-
mianego jeszcze osobowo tak, jak jest w No-
wym Przymierzu.

Namaszczenie było ponadto oznaką ra-
dości, w życiu codziennym nie stosowano go 
w dniach żałoby lub postu (np. 2 Sm 12, 20; Dn 
10, 3; por. Mt 6, 17), stąd pojawia się również 
w Piśmie Świętym określenie „olejek radości”, 
np. w Psalmie 45: „Dlatego Bóg, Twój Bóg na-
maścił ciebie olejkiem radości hojniej, niż rów-
nych ci losem” (Ps 45, 8). Psalm ten powstał 
być może jako pieśń weselna z okazji ślubu kró-
la, ale tradycja żydowska, a potem chrześcijań-
ska, uznały go za Psalm mesjański, czyli od-
noszący się do oczekiwanego w Izraelu Boże-
go wysłannika, który miał być pełen ducha Pań-
skiego. Trzeba przy tym pamiętać, że samo sło-
wo „mesjasz” (czyli po grecku: christos – chry-
stus) oznacza: namaszczony.

„Chrystus nie został namaszczony przez lu-
dzi olejkiem materialnym, ale Ojciec namaścił 

Go Duchem Świętym, ustanawiając Go Zba-
wicielem świata, jak mówi święty Piotr: „Jezus 
z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem 
Świętym”. (…) Chrystus został więc namasz-
czony duchowym olejkiem radości, to jest Du-
chem Świętym, który dlatego jest nazywany 
olejkiem radości, bo jest twórcą duchowego 
wesela; wy zaś namaszczeni olejem staliście się 
uczestnikami i towarzyszami Chrystusa. Bacz 
więc, abyś nie uważał za zwykły i pospolity 
owego oleju; jest on święty, nie jest już zwykły 
ani, jeśli tak wolisz nazwać, pospolity po wy-
powiedzeniu wezwania, lecz jest darem Chry-
stusa i Ducha Świętego. Olej ten stał się sku-
teczny dzięki obecności Bóstwa. Ciało i twoje 
zmysły zostają symbolicznie namaszczone ole-
jem. A gdy się nim namaszcza widzialnie ciało, 
dusza zostaje uświęcona świętym i ożywczym 
Duchem” (Z Katechez Jerozolimskich, Kate-
cheza 21, Mystagogiczna, 3, 1–3).

Namaszczenie rychwałdzkim olejkiem ra-
dości nie jest sakramentem, to sakramentale 
(dlatego namaszczenie olejkiem radości mogą 
przyjąć nawet osoby, które nie mogą przyj-
mować sakramentów świętych). Kościół Ka-
tolicki wybiera pewne poświęcone przedmio-
ty, aby służyły jako sakramentalia. Są to przed-
mioty materialne, konkretne, widzialne, 

pobłogosławione przez kapłana, by służyły po-
mocą w naszej wierze.

Franciszkanie namaszczają olejkiem rado-
ści po Mszy św., gdyż ona jest najważniejsza! 
W niej spotykamy się we wspólnocie Kościo-
ła świętego z Mesjaszem, który daje siebie cały 
w Eucharystycznym Chlebie. Przyjmując Go 
otworzyliśmy przed Nim całe swoje życie, a te-
raz w znaku namaszczenia poświęconym ole-
jem, prosimy o osobiste błogosławieństwo, aby 
stać się „wonnością Pana” w naszych rodzinach 
i domach.

Kapłan namaszczając olejkiem radości 
na czole danej osoby, kreśli znak „tau”. Od-
wołuje się w ten sposób do tradycji francisz-
kańskiej, a zwłaszcza do osoby św. Franciszka 
z Asyżu, który swą stygmatyzowaną ręką pod-
pisał tekst błogosławieństwa dla brata Leona 
tym właśnie znakiem. Święty Franciszek chciał 
w ten sposób zapewnić brata Leona, że zosta-
nie zbawiony. Ten symboliczny gest nawiązu-
je do Księgi Ezechiela, w której opisany jest 
fakt, jak Bóg posyła anioła, by przeszedł przez 
środek miasta i nakreślił znak tau „na czo-
łach mężów, którzy wzdychają i biadają nad 
wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnio-
nymi” (Ez 9, 4). Tak zatem zostali oznacze-
ni wolni od kary, ci którzy uwierzyli w Boga. 

Do Rychwałdu po olej radości
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Po namaszczeniu czoła, kapłan kreśli ole-
jem radości znak krzyża na obu otwartych dło-
niach, wypowiadając w tym samym czasie for-
mułę błogosławieństwa. Namaszczony ole-
jem radości może wetrzeć ten poświęcony olej 
w dłonie, w twarz lub inną część ciała. Przyję-
cie tego daru z wiarą przyczynia się do licznych 
uzdrowień fizycznych i duchowych o czym za-
świadczają rychwałdzcy franciszkanie.

Rychwałdzki olejek radości przygotowywa-
ny jest w klasztorze przez zakonników i osoby 
im pomagające, a w jego skład wchodzi nard, 
piżmo, mirra, róża oraz olej z pierwszego tło-
czenia hiszpańskiej oliwy. Dawkowany w odpo-
wiednich proporcjach znalazł już swoich stałych 
odbiorców. Pielgrzymi przybywający do Sank-
tuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej od kwiet-
nia do końca października mogą uczestniczyć 
w każdą sobotę we Mszy świętej składkowej dla 
pielgrzymów o godz. 11.00, po której zakonnicy 
namaszczają zebranych wiernych olejkiem rado-
ści. Wówczas kwadrans przed eucharystią opo-
wiadana jest też historia tego miejsca. Codzien-
nie można też prosić o namaszczenie rychwałdz-
kim olejem radości w klasztorze franciszkanów.

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 FO
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ORZECHY WŁOSKIE I CHOROBY CYWILIZACYJNE
Według najnowszych doniesień ekspertów – orzechy włoskie zalicza-

ne są do najzdrowszych produktów żywnościowych, które mogą uchro-
nić człowieka przed wieloma chorobami cywilizacyjnymi, np. przed na-
stępstwami miażdżycy czy otyłością. 

CHOLESTEROL POD KONTROLĄ
Orzechy włoskie zawierają m.in. wielonienasycone kwasy tłuszczo-

we. Wśród tych kwasów na uwagę zasługuje zwłaszcza kwas alfa–linole-
nowy. To dzięki nim orzechy te posiadają wyjątkową zdolność obniżania 
całkowitego poziomu cholesterolu we krwi nawet – jak podają testy kli-
niczne – od 5 do 10%. Zdaniem uczonych z Pensylwanii zarówno orze-
chy włoskie, jak i tłoczony z nich olej zapewniają prawidłowy metabolizm 
oraz transport cholesterolu znajdującego się we krwi. Zaobserwowano, 
że osoby, które spożywają je natomiast pięć razy w tygodniu, zmniejsza-
ją u siebie aż o 20% ryzyko wystąpienia chorób serca wskutek postępu-
jącej miażdżycy.

 Orzechy włoskie są poza tym źródłem kwasu foliowego, a ten we-
dług najnowszych doniesień naukowych może przyczyniać się z ko-
lei do zmniejszenia poziomu aminokwasu o nazwie homocysteina, 
a ta wzmaga utlenianie się frakcji LDL cholesterolu (sprzyjając powsta-
waniu zmian miażdżycowych) i zwiększa ryzyko wystąpienia zakrzepów 
krwi (zawał serca, udar mózgu).

Orzechy włoskie, dzięki zawartości wspomnianych kwasów tłuszczo-
wych, poprawiają także metabolizm tłuszczów zawartych w tkance tłusz-
czowej i zapobiegają odkładaniu się kolejnych jej zapasów w organizmie. 
Naukowcy z Kalifornii poddali testom klinicznym grupę osób, z których 
jedna grupa spożywała w ciągu dnia od 5 do 16 g orzechów (m.in. wło-
skich), druga – nie spożywała ich wcale lub w niewielkich ilościach (oka-
zjonalnie). Po zakończeniu badań okazało się, że u ludzi, którym poda-
wano orzechy, otyłość i nadwaga była aż o 37–46% rzadsza w porówna-
niu z tymi jedzącymi je w małych ilościach lub w ogóle.

Trzeba jednak pamiętać, że orzechy włoskie zawierają sporo tłusz-
czów i nie ma znaczenia, że są to tłuszcze nienasycone – korzystne dla 
zdrowia (ich kaloryczność jest taka sama jak zwierzęcych). Stąd oso-
by o zaawansowanej otyłości powinny je jednak spożywać w rozsądnych 
ilościach.

ZDROWY OLEJ Z ORZECHÓW WŁOSKICH
W kuchni i kuracjach warto też stosować olej tłoczony z orzechów 

włoskich. Ma on subtelny, lekko karmelowy smak. Trzeba jednak wie-
dzieć, że olej oferowany w butelkach szybko się utlenia i niekiedy zamiast 
pomagać – szkodzi. Osobiście sięgam tylko po olej oferowany w kapsuł-
kach, bo nie ma dostępu tlenu, np. GAL – kapsułki po 3 g. Jest wskazany 
do surówek, sałatek, twarożku. Polecam go także zażywać po rozsmaro-
waniu na pełnoziarnistym chlebie. Samo zdrowie! Aby skutecznie zapo-
biegać miażdżycy, trzeba stosować od 2 do 4 g dziennie tego oleju.

ZBIGNIEW TOMASZ NOWAK

Zdrowie z natury
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LECZNICZE PRZETWORY Z TARNINY
Nawet kiedy nadejdą jesienne chłody, można jeszcze zbierać z pożyt-

kiem dla zdrowia owoce tarniny. Po przemarznięciu stają się mniej cierp-
kie i warto z nich przygotowywać wiele leczniczych przetworów, np. sok.

MINIATURKI ŚLIWEK
Śliwa tarnina Prunus spinosa jest nazywana krótko tarniną. Przyjmuje 

najczęściej postać gęstego, ciernistego krzewu. Zwykle wyrasta do wysoko-
ści 3 m. Liście ma eliptyczne lub lancetowate, dość krótkie i jasnozielone. 
Kwiaty tarniny pojawiają się z końcem kwietnia, a niekiedy dopiero na po-
czątku maja. Są one raczej drobne i mają kolor biały. Tworzy kuliste, cierpkie 
w smaku owoce, z pestką w środku, w kolorze fioletowogranatowym. Doj-
rzewają już od drugiej dekady sierpnia. Owoce tarniny na przetwory najlepiej 
jest zbierać od późnej jesieni, a nawet jeszcze na początku grudnia. Witaminy 
C gromadzą około 20 mg w 100 g, a więc mniej więcej tyle, co w soku cytry-
nowym. Owoce te posiadają również witaminy z grupy B oraz całe bogactwo 
soli mineralnych, np. magnez, żelazo, cynk, molibden itd. Stanowią także wy-
jątkowe źródło antocyjanów. Z owoców tarniny warto przygotowywać prze-
różne przetwory, można też je suszyć na herbatkę. Tu podaję przepis z mojej 
książki „Księga owoców leśnych. Leki z polskich lasów” (można ją zamówić 
w Klubie Książki Katolickiej – nr tel. 12 345 42 00, 12 292 68 69). 

SOK Z OWOCÓW TARNINY
Składniki:
2 kg owoców tarniny, cukier – najlepiej trzcinowy ekologiczny, 
2 szklanki wody.
Przygotowanie:
Umyte, przemrożone owoce tarniny wsypuje się do emaliowanego 

garnka, wlewa wodę i gotuje powoli około 5–7 minut. Garnek odstawia 
się, nie zdejmując pokrywki, na około 2 godziny. Następnie odcedza się 
przez plastikowe sito, lekko przecierając drewnianą łyżką miąższ. Na 1 
szklankę uzyskanego soku przeznacza się mniej więcej 1/3 szklanki cu-
kru (lub według upodobań smakowych). Sok z cukrem doprowadza się 
do wrzenia, gotuje 3–4 minuty i po zebraniu piany jeszcze wrzący wlewa 
do wyparzonych (najlepiej niewielkich) butelek lub słoików. Umieszcza je 
pod kocem na 1–2 godziny (sucha pasteryzacja).

Korzyści w kuchni:
Sok z tarniny ma przyjemnie kwaskowaty smak i przepiękny rubino-

woczerwony kolor. Można go z korzyścią dodawać do herbaty, herbatek 
owocowych i ziołowych (dobrze smakuje z herbatką miętową), kisielu, 
galaretki i wody mineralnej.

Pożytek dla zdrowia:
Sok ten znakomicie neutralizuje wolne rodniki. Warto go polecić 

po przebytym zatruciu pokarmowym, bo pomaga szybciej przywrócić jeli-
tom właściwą pracę i zapobiega wnikaniu do organizmu wszelkich jadów 
bakteryjnych. Ma zdolność łagodnego obniżania ciśnienia krwi i wspo-
maga krążenie. Dodany np. do herbatki lipowej czy miętowej – gasi pra-
gnienie w gorączce. Przyspiesza zdrowienie z zimowych infekcji.

ZBIGNIEW TOMASZ NOWAK
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Rekolekcje z Postem Daniela 
wg dr Ewy Dąbrowskiej

w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym  
im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Zaborówcu k. Włoszakowic

   

PEŁNA INFORMACJA I ZAPISY
tel. (61)8798-892, 607-239-047, 516-075-118, 506-521-018
e-mail: zaborowiec@op.pl    www.zaborowiec.pl

 
Terminy 
w 2019r.
21.01-31.01
11.02-21.02
04.03-14.03
25.03-04.04
29.04-09.05
27.05-06.06
24.06-04.07
22.07-01.08
05.08-15.08
09.09-19.09
07.10-17.10
04.11-14.11

Rekolekcje pogłębione przez post warzywny 
jako droga do zdrowia fizycznego i duchowego
                  
- udręczonych problemami zdrowotnymi
  (choroby serca, krążenia, nadciśnienie, 
  otyłość, cukrzyca, rzs, choroby zwyrodnieniowe 
  stawów, schorzenia układu pokarmowego,
  grzybica, niska odporność i wiele innych)
- zainteresowanych profilaktyką zdrowia,
  racjonalnym żywieniem i roztropnym stylem
  życia
- potrzebujących odpoczynku, wyciszenia, 
  pomocy duchowej
- pragnących przeżyć post w atmosferze radości
- oczekujących na spotkanie z Bogiem 
  przebaczającym i uzdrawiającym

   ZAPRASZAMY:

*

R
ekolekcje, prowadzo-
ne od 16 lat w Zaborów-
cu, pogłębione przez post 
Daniela ( Dn 1,12–13), 

są sprawdzoną formą prostej, natu-
ralnej terapii, prowadzącej do zdro-
wia duszy i ciała.

Niezdrowy styl życia, anoma-
lie żywieniowe, ignorowanie pro-
filaktyki zdrowia, zaniedbane rela-
cje z Bogiem prowadzą nieuchron-
nie do utraty zdrowia fizycznego, 
psychicznego i duchowego a szcze-
gólnie do nasilenia tzw. chorób cy-
wilizacyjnych (m.in. choroby układu 
krążenia, cukrzycy, grzybicy, skazy 
moczanowej, chorób zwyrodnienio-
wych, zapalnych, alergicznych itp.). 
Stanowią one trudny problem me-
dyczny i społeczny w skali global-
nej. Najczęściej pierwsze sympto-
my tych chorób są mało dokuczliwe 
i lekceważone. Ujawniają się po la-
tach trwania, gdy stają się przewle-
kłe, trudne do leczenia a układ od-
pornościowy nie radzi sobie z nimi. 
Mają często charakter zwyrodnienio-
wy, zapalny, nowotworowy – są źró-
dłem dyskomfortu życiowego, cier-
pienia, prowadzą do niedołęstwa 
i przedwczesnej śmierci. 

Ratunkiem może okazać się 
proponowany przez nas post, czy-
li świadoma, dobrowolna, okreso-
wa wstrzemięźliwość pokarmowa, 
wsparta motywacją religijną.

Wieloletnie doświadczenia po-
twierdzają jego leczniczą skutecz-
ność. Post Daniela nie jest sposobem 
codziennego odżywiania, lecz 10–
dniową kuracją leczniczą (w sytu-
acjach uzasadnionych, przedłużoną 
nawet do 6 tygodni). Polega na spo-
żywaniu wyłącznie warzyw w posta-
ci surówek, kiszonek, warzyw goto-
wanych, parowanych, zup warzyw-
nych, wywarów, soków, przypraw 
ziołowych (bez tłuszczu, cukru, biał-
ka, węglowodanów).

Nie przestajemy się odżywiać, 
lecz odżywiamy się inaczej.

Potrawy warzywne zmuszają or-
ganizm do odżywiania endogenne-
go (wewnętrznego), tzn. organizm 
pozbawiony tłuszczu, cukru, biał-
ka, węglowodanów szuka źródeł 
energii w niepotrzebnych zapasach 
tkanki tłuszczowej, depozytach biał-
kowych, w nadmiarze cholesterolu, 
zwyrodniałych tkankach, złogach, 
toksynach itp. Rozpoczyna się pro-
ces autolizy, ustępuje głód i pojawia 
się sytość. Po kilku dniach ustępu-
ją tzw. kryzysy ozdrowieńcze i poja-
wia się lepszy nastrój, więcej ener-
gii, lepsza wydolność narządów 

wewnętrznych, lepsza ruchomość 
i sprawność ogólna.

Do tych korzyści przyczynia się 
proces oczyszczania i odkwaszania 
organizmu, wspomagany piciem od-
powiednich herbat ziołowych i wody 
oraz różne formy ruchu (gimnasty-
ka, spacery, przyrządy fitness).

Post warzywny podnosi odpor-
ność organizmu, wzmacnia pracę 
serca, powoduje spadek wagi, popra-
wia parametry ciśnienia, cukru, cho-
lesterolu a także obficie nasyca orga-
nizm witaminami, minerałami, enzy-
mami, antyoksydantami itp.

Chcąc utrzymać uzyskaną po-
prawę zdrowia fizycznego, nie nale-
ży wracać do starych, zgubnych na-
wyków żywieniowych, lecz do peł-
nowartościowego, naturalnego ży-
wienia, praktyk postnych i zdrowe-
go stylu życia.

Zintegrowana osobowość czło-
wieka przejawia się w jedności du-
cha, duszy i ciała. Zatem Post Danie-
la ratuje nie tylko zdrowie fizyczne, 
owocuje również pogłębieniem ży-
cia duchowego. Przed pod ję ciem po-
stu, wzbudzając intencję, warto pro-
sić Boga o łaskę ra do snego prze ży-
wa nia po stu, o wy trwa łość, cier pli-
wość, pokorę. Post bez mo dli twy, 
ofiary, wy rze cze nia, wy ci sze nia jest 
nie moż liwy; prze ro dzi się w dietę lub 
gło dówkę i nie przy nie sie efek tów 
du cho wych, a efekty fi zyczne mogą 
być po ło wiczne. Post prze ży wany 
wła ści wie wzbu dza re flek sję nad ży-
ciem, po głę bia re la cje z Pa nem Bo-
giem, bu dzi sza cu nek do po ży wie nia 
jako daru Bo żego, zro zu mie nie lu dzi 

gło du ją cych i chęć nie sie nia im po-
mocy oraz po zwala po now nie na brać 
zdro wego umiaru na wielu płasz czy-
znach na szego życia.

Powraca radość, uśmiech, ustę-
puje smutek, rodzi się nadzieja, ład 
i pokój wewnętrzny.

W naszym Domu Rekolekcyj-
nym zostały stworzone właściwe 
warunki do podjęcia Postu Daniela.

Zapewniamy opiekę medycz-
ną (konsultacje, porady, pomiary), 
gimnastykę, spacery, fitness, poga-
danki nt. postu, zdrowego żywie-
nia i roztropnego stylu życia oraz 
codzienną Eucharystię, nauki reko-
lekcyjne, nabożeństwa, stałą opiekę 
duchową kapłana.

Zorganizowana forma postu, 
właściwe nastawienie, świadomość 
korzyści duchowych i fizycznych 
oraz atmosfera chrześcijańskiej ra-
dości, nad którą czuwa nasza Pa-
tronka, św. Urszula Ledóchowska, 
a także zdrowy klimat i urokliwa 
przyroda naszego parku krajobrazo-
wego – to atuty, które pomogły po-
ścić w naszym Domu ponad 5 tys. 
Uczestnikom.

Zapraszamy małżeństwa, oso-
by samotne, seniorów, kapłanów, 
osoby konsekrowane.

 URSZULA CHMURA

Rekolekcje z Postem Daniela w Zaborówcu
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Po
 ośmiu latach przerwy w startach 
i leczeniu skutków wypadku, 
który na zawsze zmienił jego ży-
cie, polski kierowca Robert Ku-

bica wraca na tory Formuły 1. To, o czym ma-
rzył Robert i jego kibice, stało się faktem. Kra-
kowianin został podstawowym kierowcą zespo-
łu Williams Renault. Początek sezonu Formu-
ły–1: 14 marca 2019 r. w Australii.

Wypadek na rajdzie
Kubica znów pokazał wielki hart ducha 

i cierpliwość. Jego powrót w szeregi najszyb-
szych kierowców świata uznano za sensacyj-
ny, wielki, niesamowity. Przez dzień lub dwa był 
na czołówkach światowych mediów. Powrót na-
szego kierowcy do F1 to wydarzenie bez prece-
densu i jedno z najpiękniejszych w światowym 
sporcie. Powracali: Prost, Schumacher czy Lau-
da, ale nigdy po tak dramatycznych okoliczno-
ściach. 33–latek pokazał, że mimo nie do koń-
ca sprawnej prawej ręki, nadal pozostaje wielkim 
kierowcą i wojownikiem na torze. Wielu widzia-
ło w nim przyszłego mistrza świata F1. Nieste-
ty, świetnie zapowiadającą się karierę przerwał 
tragiczny wypadek. 6 lutego 2011 podczas raj-
du Ronde di Andora we Włoszech, samochód 
Roberta wbił się w przydrożną barierę. Wielo-
godzinna operacja najpierw ratuje życie polskie-
go kierowcy, potem sprawność. Kolejne opera-
cje złamanej ręki i nogi oraz wielomiesięczna re-
habilitacja sprawiają, że jego powrót do ścigania 
się stoi pod wielkim znakiem zapytania. Dzia-
ło się to wszystko w czasie, gdy Polak po odej-
ściu z BMW przeszedł do zespołu Lotus Renault 

i w trakcie przygotowań do drugiego sezonu 
w barwach tej ekipy uległ rajdowemu wypadko-
wi we Włoszech. Miał to być jego ostatni rajdo-
wy start, bo na sezon 2012 miał już parafowaną 
umowę z Ferrari i słynna włoska ekipa miała za-
bronić mu udziału w rajdach.

Powrót do sportu
9 września 2012 r. Kubica wrócił do wyczy-

nowego uprawiania sportu, tym razem do raj-
dów. Rywalizował we Włoszech i Francji. Rok 

później zadebiutował w mistrzostwach świa-
ta WRC–2 w zespole Citroen–Racing. W tym 
samym roku został mistrzem świata WRC–2. 
W kolejnych dwóch latach Robert startował 
w mistrzostwach świata fordem fiestą. Do For-
muły 1 wrócił 6 czerwca 2017. Wziął udział 
w testach bolidu, zorganizowanych przez ze-
spół Renault na torze w Walencji 16 stycznia 
2018 r., został rezerwowym kierowcą rozwo-
jowym zespołu Williams. Wydawało się, że jego 
powrót jako kierowcy podstawowego jest kwe-
stią czasu. Tymczasem na finiszu Williams po-
stawił na debiutanta Siergieja Sirotkina, dyspo-
nującego znacznie większym funduszem od ro-
syjskich sponsorów. Kubicy pozostała rola kie-
rowcy rezerwowego i udział w testach oraz 
trzech sesjach treningowych – w Hiszpanii, Au-
strii i Abu Zabi. Bardzo słabe wyniki kierow-
ców Williamsa Renault (najgorszy sezon w hi-
storii tego zespołu) skłoniły team do rozmów 
z Robertem. Tym razem nie chciał on czekać 
do końca, miał propozycję od Ferrari (pra-
ca na symulatorze). Ostatecznie zespół Fran-
ka Williamsa zdecydował się podpisać kontrakt 
z polskim kierowcą podczas ostatniej Grand 
Prix tegorocznych mistrzostw świata. Zespoło-
wym partnerem Roberta Kubicy będzie 20–letni 
George Russell. Brytyjczyk zadebiutuje w F1.

Wiem dużo więcej
„Z jednej strony w pewnych sytuacjach je-

stem debiutantem. Mam jakieś tam doświad-
czenie z nową generacją samochodów Formu-
ły 1, ale wielu rzeczy też do końca nie wiem. 
Z drugiej strony wiem też dużo więcej niż de-
biutant w innych kwestiach, jak praca z ze-
społem Formuły 1 czy to, co jest potrzebne, 
by być na wysokim poziomie jako kierowca. 

Wielki powrót Roberta Kubicy

Robert Kubica i Nick Heidfeld

Polak w barwach zespołu Renault (obok Witalij Pietrow)
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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.

Cukierki pokrzywowe – REUTTER
Lecznicze właściwości pokrzywy znane 
są od wieków. Jej substancje czynne działa-
ją oczyszczająco, uwalniając organizm ze zło-
gów cholesterolu co  pozytywnie wpływa 
na funkcjonowanie pracy serca.

Składniki pokrzywy działają moczopędnie 
i  wspomagają przemianę materii. Pokrzy-
wa wpływa też korzystnie na wygląd włosów 
i  paznokci. Dzięki wyjątkowemu procesowi 
produkcji cukierki pokrzywowe REUTTER, 
oprócz walorów smakowych, zachowują do-
broczynne właściwości pokrzywy.

PRODUKT WYRÓŻNIONY PRZEZ FUNDACJĘ ROZWOJU 
KARDIOCHIRURGII W ZABRZU.

Do nabycia wyłącznie w aptekach i sklepach zielarskich.

Cena w aptece 7,90 zł.

Mentalnie czuję się dużo lepiej niż 
debiutant, chociaż może łatwiej 
byłoby mi podchodzić do tego za-
dania nie wiedząc, na co się za-
pisałem. Jednak z wiedzą, ja-
kie są tego plusy i minusy, moim 
zdaniem jest łatwiej dojść do wy-
sokiego poziomu i pracować 
na nim. Wszystko zależy od tego, 
jak szybko wrócę do swojego po-
ziomu jeśli chodzi o tę natural-
ność jazdy. Do czasów kiedy jeź-
dziłem najlepiej, czyli w latach 
2008–2010. Podkreślam kolejny 
raz, że kierowca nie tylko prowa-
dzi samochód. Na wszystko skła-
da się zespół, ludzie pracujący do-
okoła, otoczenie, oczywiście też 
twoja forma i jazda, ale też spo-
sób pracy. Na pewno w przyszłym 
roku bardzo ważna będzie wła-
śnie współpraca z zespołem, osią-
gi nowego samochodu i postępy 
we właściwym kierunku. Tak na-
prawdę to jest podstawa” – mówił 
Robert w jednym z ostatnich wy-
wiadów. 

Wielki talent
Przypomnijmy, że Kubica jako 

nastolatek był wielokrotnym mi-
strzem Polski w gokartach w róż-
nych kategoriach wiekowych. Póź-
niej na gokartach zdobywał jesz-
cze międzynarodowe mistrzo-
stwo Włoch, Niemiec, a także wi-
cemistrzostwo Europy. Z suk-
cesami startował w Formule Re-
nault 2000 i Formule 3. Z tej ostat-
niej trafił do Formuły 1, do stajni 
BMW Sauber. Najpierw jako kie-
rowca testowy, później podstawo-
wy. W F1 Robert zadebiutował 6 
sierpnia 2006 r. na torze w Buda-
peszcie. Polak zastąpił kontuzjowa-
nego Kanadyjczyka Jacquesa Vil-
leneuve’a. W debiucie zajął siód-
me miejsce, ale został zdyskwalifi-
kowany za zbyt lekki bolid. Po raz 
pierwszy kierowca z Krakowa sta-
nął na podium 10 września: był 
3. na torze Monza we Włoszech. 
Ogółem stawał na podium dwa-
naście razy – w tym raz na naj-
wyższym stopniu, w Grand Prix 

Kanady 2008 (rok po koszmarnym 
wypadku na tym samym torze). 
Był to jego najlepszy sezon w mi-
strzostwach świata F1: zajął czwar-
te miejsce w klasyfikacji generalnej, 
a poza zwycięstwem wywalczył też 

pierwsze w karierze pole position, 
w GP Bahrajnu. W 2010 r. Kubi-
ca przeniósł się do zespołu Renault 
(8. miejsce w klasyfikacji końco-
wej, 3. raz podium).

Niesamowity widok
Kierowcy F1 na wieść, że Po-

lak wraca do rywalizacji z nimi, nie 
kryli zadowolenia. „To ekscytujące 
dla całego sportu, że wraca do ak-
cji. To wspaniała wiadomość. Ści-
gałem się z Robertem od czasów 
kartingu, więc znam go od wie-
lu lat i zawsze był jednym z naj-
bardziej utalentowanych kierow-
ców, z jakimi miałem przyjemność 
się ścigać. Miał naprawdę trudne 
momenty przez ostatnich... nawet 
nie wiem, ile to już lat i wspania-
le jest widzieć, że ma możliwość 
powrotu. Mam nadzieję, że bę-
dzie pracował nad swoimi moc-
nymi stronami i odzyska wszystko 
to, co miał w sobie w przeszłości. 
To ekscytujące dla całego spor-
tu, że wraca do akcji!” – mówił 
o Polaku Lewis Hamilton, aktu-
alny mistrz świata. „Jeśli odzyska 
sto procent formy, to będzie niesa-
mowity widok” – dodał Fernando 
Alonso, przyjaciel Roberta, który... 
kończy karierę.

AGNIESZKA BIALIK

W barwach BMW Sauber Kubica odnosił największe sukcesy
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N
admierna potliwość stóp jest krępują-
cą przypadłością. Wprawdzie można 
ją ukryć w butach, jednak po ich ścią-
gnięciu pojawia się przykry zapach, 

który jest kłopotliwy dla osoby dotkniętej pro-
blemem i nieprzyjemny dla otoczenia. Podpo-
wiadamy, jak poradzić sobie z potliwością stóp 
i zyskać komfort w każdych warunkach.

Problem spoconych stóp

Czy po długim dniu obawiasz się momentu, 
w którym będziesz musiał ściągnąć obuwie? 
Jeżeli tak, to nie jesteś odosobniony. Spoco-
ne stopy ze swoją specyficzną wonią są zmo-
rą wielu osób – niezależnie od pory roku, ro-
dzaju i jakości noszonego obuwia. Pocenie się 
jest naturalną czynnością fizjologiczną. Poci-
my się na całym ciele, jednak to na stopach jest 
najwięcej gruczołów potowych, które są głów-
ną przyczyną problemów z nadmierną potli-
wością. Może ona mieć różne natężenie i za-
leży m.in. od diety. Co ciekawe, sprzyja jej np. 
jedzenie ostrych potraw i przypraw.

Nadmiernej potliwości stóp często sprzyja-
ją także skarpety ze sztucznych włókien, któ-
re trwale magazynują nieprzyjemny zapach. 
Jest on na tyle uporczywy, że często ciężko go 
usunąć nawet podczas prania. Podobnie ma się 
sprawa z butami, jeśli wykonane są ze sztucz-
nych, nieprzepuszczalnych materiałów, nie słu-
żą naszym stopom. Problem potliwości może 
wynikać także z nieodpowiedniej higieny. Naj-
częściej jednak przypadłość ta jest związa-
na z zaburzeniami hormonalnymi organizmu, 
chorobami metabolicznymi takimi jak cukrzy-
ca, nadczynność tarczycy czy chorobami neu-
rologicznymi. Przyczyną nadmiernej potliwości 
może być także stres, nerwice, zaburzenia emo-
cjonalne.

Stop poceniu się stóp

Jeżeli chcesz uniknąć krępujących sytuacji spo-
wodowanych przykrym zapachem stóp zadbaj 
o nie już dziś. Zacznij od wzmożonej higie-
ny – codziennie myj stopy i regularnie ścieraj 

zrogowaciały naskórek, który 
może być nośnikiem brzydkie-
go zapachu. Uporządkuj skar-
petki – zrezygnuj z tych wyko-
nanych ze sztucznych materiałów, 
a w ich miejsce zaopatrz się w baweł-
niane. Wyczyść także wkładki w butach, 
jeśli są mokre w pierwszej kolejności porządnie 
je wysusz. Warto także raz na jakiś czas zafun-
dować stopom kąpiel ziołową, która zneutra-
lizuje przykrą woń. Codzienną rutyną powin-
no być także używanie dezodorantów. Nie mu-
sisz wydawać pieniędzy na specjalne, dedyko-
wane tej części ciała preparaty. Jeżeli masz dość 
chemicznych specyfików hamujących wydziela-
nie potu sięgnij po skuteczny apteczny dezodo-
rant Super Deo i przekonaj się jak wartościo-
wo działa.

Dezodorant Super Deo jest produkowany 
z unikalnej krystalicznej skały. Przy codzien-
nym stosowaniu wystarcza aż na rok. Poza do-
skonałą, aksamitną pielęgnacją pach także jest 

świetny do stóp. Ciesz się tym 
wyjątkowym dezodorantem dla 
pań i panów, który jest bezwon-

ny, ekologiczny i nie zostawia 
plam. Zdejmując obuwie zaskocz 

innych sprzyjającym neutralnym za-
pachem swoich stóp i cały dzień czuj się 

komfortowo. To właśnie daje gwarantowana 
skuteczność Super Deo. To dezodorant jakie-
go szukasz.

Super Deo – to oryginalny, 
sprawdzony i chwalony 
przez wielu użytkowników 
dezodorant do pach i stóp.

 Płacisz? Zaufaj oryginałowi!
  Dezodorant Super Deo jest dostępny w ap-

tekach i najlepszych sklepach medyczno–zie-
larskich.

 

 

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.

Uwaga! – Nie zostawia plam!

Testowany dermatologicznie. Super Deo to wypróbowany oryginalny dezodorant!

Firma REUTTER GmbH/ Niemcy
Cena: ok. 17 zł

Potliwość stóp i pach - jak jej zaradzić?

Dezodorant 
Super Deo 

rewelacyjnie neutra-
lizuje przykry zapach 

potu pach i stóp. Super 
Deo to niemiecka 
wysoka jakość!
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Za jej sprawą ostatnie 13 lat było 
najlepszymi w historii polskie-
go tenisa. 20 wygranych turnie-
jów, finał słynnego Wimbledonu, 

wygrana w turnieju Masters, 2. miejsce w ran-
kingu tenisistek WTA – to największe sukcesy 
Agnieszki Radwańskiej. Dziewczyna z Krako-
wa została gwiazdą światowych kortów. Przez 
10 lat zajmowała miejsce w czołowej „10” ran-
kingu WTA, ogrywała najlepsze tenisistki świa-
ta. 14 listopada, ze względów zdrowotnych, 
ogłosiła zakończenie kariery.

W trosce o zdrowie
„Po 13 latach zawodowego grania, koń-

czę swoją przygodę z zawodowym tenisem. 
Nie jest mi z tym łatwo. W głowie jeszcze tyle 
wspomnień, emocji zwycięstw tych dwudzie-
stu zdobytych turniejów i tych blisko sześciu-
set wygranych meczów. Niestety nie mogłam 
już trenować jak dawniej, a organizm i tak co-
raz częściej odmawiał posłuszeństwa. W tro-
sce o swoje zdrowie, z pełną świadomością ob-
ciążenia, jakie niesie rywalizacja na tak wyso-
kim poziomie, nie jestem już w stanie zmobi-
lizować swojego organizmu do jeszcze więk-
szej eksploatacji. Odkładam rakietę i żegnam 
się z tourem, ale nie z tenisem. Tenis jest i za-
wsze będzie pełnił w moim życiu wyjątko-
wą rolę. Czas na nowe wyzwania, nowe po-
mysły, mam nadzieję równie ekscytujące jak 
te na korcie” – napisała Agnieszka Radwań-
ska, która w marcu 2019 r. skończy 30 lat, 
na swoim profilu facebookowym.

Najpiękniejszy rozdział
Taki moment musiał nadejść. Szkoda, że tak 

szybko. Kończy się najpiękniejszy rozdział 
w historii polskiego tenisa. Od 2005 r., kie-
dy krakowianka wygrała juniorski Wimbledon, 
praktycznie cały czas była w światowej czołów-
ce. Miejsce w niej zapewniła sobie nie siłą, ale 

sprytem, finezją, znakomitym wyczuciem piłki. 
Przez kilka ostatnich lat jej uderzenia wygry-
wały ranking na „zagranie roku”, a ona sama 
w głosowaniu kibiców z całego świata uznawa-
na była najpopularniejszą i najsympatyczniejszą 
tenisistką. Od lat była jednym z trzech, obok 
Roberta Kubicy i Roberta Lewandowskiego, 
polskich sportowców rozpoznawalnych na ca-
łym świecie. Czarowała na korcie, grała finezyj-
ne, efektownie, widowiskowo. Polka odnosiła 
sukcesy, o jakich nawet nie śmieliśmy marzyć. 
Dziewczyna z Krakowa w finale Wimbledo-
nu?! Wiceliderka światowego rankingu?! Nie-
możliwe?! A jednak! Ona dała radę, pokazała, 
że można! Stylem jej gry zachwycali się wielcy 
mistrzowie: Roger Federer, Andy Murray, No-
vak Djokovic, Boris Becker. Po decyzji Agniesz-
ki gratulowali jej znakomitej kariery i upewnia-
li się, czy to aby na pewno prawda, że kończy 
z tenisem.

Spadek w rankingu
„Nie trenuję, tylko się rehabilituję. Od wrze-

śniowego startu w Seulu nie trzymałam w rę-
kach rakiety. Mam problem w trzecim i czwar-
tym palcu w prawej stopie. Nie tej, która kiedyś 
była operowana. Ona jest już, mówiąc najpro-
ściej, tak zmiażdżona bieganiem, hamowaniem, 
tupaniem, że mało co w niej normalnie pracu-
je, za to wszystko puchnie. W nocy czasami jest 
tak, że budzę się ze skurczami. Żadne zastrzy-
ki z kortyzonu czy osocza nie mogą mi już po-
móc” – mówiła ostatnio w jednym z wywia-
dów. To właśnie kontuzje i kłopoty ze zdrowiem 
(m.in. infekcje wirusowe w ostatnim sezonie) 
sprawiły, że nasza tenisistka spadła w rankingu 
WTA w okolice 80. miejsca. Grała coraz rza-
dziej, często odpadając już w drugiej czy trze-
ciej rundzie. Próbowała wszystkiego, ale ból był 
silniejszy. Nie była już w stanie normalnie tre-
nować. W wieku 29 lat postanowiła zakończyć 
karierę zawodowej tenisistki.

To zapamiętamy!
Najpiękniejsze chwile związane z Agniesz-

ką przeżywaliśmy na Wimbledonie, najsłynniej-
szym turnieju na świecie. Krakowianka na tra-
wiastych kortach czuła się najlepiej. Zapamię-
tamy finał z 2012 r., w którym w trzech se-
tach lepszą okazała się Serena Williams. Dra-
matyczny półfinał rok później z Niemką Sabine 
Lisicki, przegrany w trzeciej partii 7–9! W fi-
nale czekała już Marion Bartoli, z którą Pol-
ska miała bilans 7–0. „W tych dwóch latach Isia 
była najbliżej zdobycia tytułu wielkoszlemowe-
go” – twierdzi jej mama, Katarzyna. Był jeszcze 
półfinał 2015 r. i porażka z Hiszpanką Garbi-
ne Muguruzą.

Najcenniejszy tytuł krakowianka zdoby-
ła w Singapurze. Wygrała turniej mistrzyń 
(8 najlepszych zawodniczek na koniec sezo-
nu), pokonując w finale Petrę Kvitovą. Zosta-
ła więc nieoficjalnie mistrzynią świata! Zwycię-
żała także w m.in. Miami (piękne zwycięstwo 
nad Szarapową), po dwa razy w Tokio i Peki-
nie, Eastbourne, Sztokholmie (pierwsza wygra-
na w 2006 r.), Sydney, Seulu, Montrealu, Du-
baju czy Brukseli. Dwukrotnie była w półfinale 
Australian Open (2014 i 2016), w ćwierćfina-
le Roland Garros 2013. Do tego w lipcu 2012 
roku była przez moment nr. 2 na świecie. Była 
jedną z najrówniejszych zawodniczek w dzie-
jach kobiecego tenisa. Przez 9–10 lat utrzymy-
wała się w gronie najlepszych. Wygrała prawie 
600 meczów w karierze. W swoich najlepszych 
latach ogrywała praktycznie wszystkie czołowe 
gwiazdy. Sama była jedną z nich. Reprezento-
wała Polskę na trzech igrzyskach olimpijskich, 
(Pekin, Londyn – była chorążym naszej eki-
py, Rio de Janeiro). Była „naszą” dziewczyną 
na światowych kortach.

Za wszystkie zwycięstwa, emocje, wzru-
szenia, piękne zagrania tak po prostu 
Agnieszko – dziękujemy!

AGNIESZKA BIALIK

Agnieszko, dziękujemy!

Agnieszka i Urszula z tatą – trenerem Piotrem Na kortach Wimbledonu – w deblu z siostrą Urszulą
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