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osobiste notatki 
karola wojtyły 
pokazują jak głę-
boko i prawdziwie 
przeżywał on 
siebie, swoje życie 
i relację z Bogiem. 
pokazują, jakie 
pytania stawiał so-
bie ten człowiek.

OtO słOwO Pana
czyli Bóg mówi dzisiaj do swoich dzieci
Cóż za paradoks: „Ty jesteś chyba jedyny w Jerozolimie, który nie 
wie, co się tam w tych dniach wydarzyło”. Te słowa słyszy człowiek, 
który jest właśnie chyba jedynym, który wie i rozumie co się wyda-
rzyło. uczniowie doskonale znają fakty, które można było zaobser-
wować zmysłami. znają nawet relacje kobiet głoszących im dobrą 
nowinę o zmartwychwstaniu pana. dowiedzieli się wszystkiego, 
czego po ludzku można było się dowiedzieć. nic to nie dało, nadal 
trwają w mroku, rozpaczy i zniechęceniu. zabrakło spojrzenia wia-
ry. ileż razy i my wszystko wiemy, wszystko mamy przeanalizowane, 
rozważone są wszystkie możliwości i ciągle nie widać drogi wyjścia. 
Brakuje tylko jednego – rozpoznać Jezusa idącego obok nas. 

XKJ                czytaj s. 6

ZwycięstwO 
trOski 

O OjcZyZnę
Konstytucja 3 maja pokazała, że jesteśmy zdolni zdobyć się na bezinteresowną troskę                             
o dobro wspólne. Pokazała, że dobro może w Polsce zwyciężać mimo oporu tych, którzy swój 
interes stawiają na pierwszym miejscu. Może i dzisiaj tak by się udało?

jEstEM BarDZO 
w BOŻycH 
rękacH

3 V 1791 r.



skaŁa numer 17(236)          

STRONA 2

EwangElia na co dziEń
4 Maja 2014 iii niedziela wielkanocna
Dz 2,14.22–28; 1 P 1,17–21; Łk 24,13–35

5 Maja 2014 Poniedziałek
Dz 6,8-15; J 6,22-29
nazajutrz po rozmnożeniu chlebów lud, stojąc po drugiej 
stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam 
żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi 
uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem 
w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie 
dziękczynnej pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie.                     
a kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa,                         
a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do kafarnaum                        
i tam szukali Jezusa. gdy go zaś odnaleźli na przeciwległym 
brzegu, rzekli do niego: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?” w odpo-
wiedzi rzekł im Jezus: „zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: 
szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, 
żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, 
który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam 
syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg 
ojciec”. oni zaś rzekli do niego: „Cóż mamy czynić, abyśmy 
wykonywali dzieła Boże?” Jezus odpowiadając, rzekł do nich: 
„na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwie-
rzyli w Tego, którego on posłał”.

6 Maja 2014 wtorek
Święto Św. Filipa i jakuba apostołów
Dz 1,3-8; J 14,6-14
Jezus powiedział do Tomasza: „Ja jestem drogą, prawdą, i ży-
ciem. nikt nie przychodzi do ojca inaczej jak tylko przeze 
Mnie. gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego ojca. 
ale teraz już go znacie i zobaczyliście”. Rzekł do niego Filip: 
„panie, pokaż nam ojca, a to nam wystarczy”.  odpowiedział 
mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie 
nie poznałeś? kto Mnie zobaczył, zobaczył także i ojca. dla-
czego więc mówisz: «pokaż nam ojca»? Czy nie wierzysz, że 
Ja jestem w ojcu, a ojciec we Mnie? słów tych, które wam 
mówię, nie wypowiadam od siebie. ojciec, który trwa we 
Mnie, on sam dokonuje tych dzieł. wierzcie Mi, że Ja jestem                                        
w ojcu, a ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej 
ze względu na same dzieła. zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam: kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, 
których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja 
idę do ojca. a o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to 
uczynię, aby ojciec był otoczony chwałą w synu. o cokolwiek 
prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”.

7 Maja 2014 Środa
Dz 8,1b-8; J 6,35-40
Jezus powiedział do ludu: „Jam jest chleb życia. kto do Mnie 
przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy 
pragnąć nie będzie. powiedziałem wam jednak: widzieliście 
Mnie, a przecież nie wierzycie. wszystko, co Mi daje ojciec, 
do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz 
nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby czynić 
swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.  Jest wolą Tego, 
który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie 

stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bo-
wiem jest wolą ojca mego, aby każdy, kto widzi syna i wierzy                                                                                                    
w niego, miał życie wieczne. a Ja go wskrzeszę w dniu osta-
tecznym?”.

8 Maja 2014 czwartek
Uroczystość Św. stanisława biskupa i męczennika
Dz 20,17-18a.28-32.36; Rz 8,31b-39; J 10,11-16
Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja jestem dobrym paste-
rzem. dobry pasterz daje życie swoje za owce. najemnik zaś                      
i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc 
nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je pory-
wa i rozprasza. najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem                                                                                                                     
i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam 
owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna ojciec, 
a Ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne 
owce, które nie są z tej owczarni. i te muszę przyprowadzić                    
i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden 
pasterz”.

9 Maja 2014 Piątek
Dz 9,1-20; J 6,52-59
Żydzi sprzeczali się między sobą mówiąc: „Jak on może nam 
dać swoje ciało na pożywienie?”  Rzekł do nich Jezus: „za-
prawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spo-
żywali ciała syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, 
nie będziecie mieli życia w sobie. kto spożywa moje ciało                              
i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu 
ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew 
moja jest prawdziwym napojem. kto spożywa moje ciało i pije 
krew moją, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący 
ojciec, a Ja żyję przez ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, bę-
dzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. nie 
jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. 
kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. 
To powiedział ucząc w synagodze w kafarnaum.

10 Maja 2014 sobota
Dz 9,31-42; J 6,55.60-69
w synagodze w kafarnaum Jezus powiedział: „Ciało moje 
jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym 
napojeni”. 
wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli mówiło: 
„Trudna jest ta mowa. któż jej może słuchać?” Jezus jednak 
świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: 
„To was gorszy? a gdy ujrzycie syna Człowieczego, jak będzie 
wstępował tam, gdzie był przedtem? duch daje życie; ciało 
na nic się nie przyda. słowa, które Ja wam powiedziałem, są 
duchem i życiem. lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą”. 
Jezus bowiem od początku wiedział, którzy to są, co nie wie-
rzą, i kto miał go wydać. Rzekł więc: „oto dlaczego wam po-
wiedziałem: nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie 
zostało dane przez ojca”. odtąd wielu uczniów Jego się wyco-
fało i już z nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do dwunastu: 
„Czyż i wy chcecie odejść?” odpowiedział Mu szymon piotr: 
„panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. 
a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”.
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TEmaT z okładki

Sapere auSi pilnie poSzukiwani!
ks. krzysztof Jarosz

w warszawie 3 maja 1940 roku 
złożono biało-czerwone 
kwiaty pod niektórymi po-

mnikami, na grobie nieznanego Żoł-
nierza i na grobach obrońców stolicy                                                                                     
z września 1939 roku. niektóre z legal-
nie działających szkół były nieczynne 
z powodu święta narodowego. władze 
niemieckie za zwolnienie dzieci z zajęć 

szkolnych aresztowały 10 V 1940 r. 11 
kierowników szkół warszawskich.

w 1941 roku członkowie organi-
zacji Małego sabotażu „wawer” rozle-
piali w wielu miejscach na murach pa-
pierowe biało-czerwone chorągiewki 
i umieszczali chorągiewki z materiału 
na drutach telegraficznych i tramwajo-
wych.

30 kwietnia 1942 roku w „Biuletynie 
informacyjnym” opublikowano odezwę 
rozpoczynającą się od słów: „Rodacy! 
zbliża się dzień Święta narodowe-
go Trzeciego Maja. wróg jest jeszcze 
w kraju, toteż i w tym roku dzień ten 
czcić będziemy w głębi naszych serc,                                 
w świątyniach pańskich i w zamknię-
tych ścianach polskich domów”.                                                                          

OBCHODY ŚWIĘTA TRZECIEGO MAJA 
W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
Mirosława pałaszewska

jak doNosIły „wIeścI PolskIe” wychodzące w BudaPeszcIe „dzIeń 3-go maja [1940] we wszyst-
kIch środowIskach, w których Na śwIecIe zNaleźlI sIę Polacy, Był oBchodzoNy w sPosóB uro-
czysty. tak jak zawsze, Na gmachach PolskIch koNsulatów, Poselstw I amBasad zawIsły BIało-
czerwoNe chorągwIe. odByły sIę uroczyste NaBożeństwa, a dyPlomatyczNI PrzedstawIcIele 
PolskI PrzyjmowalI życzeNIa PomyślNoścI dla Naszego Narodu”. 

konstytucja 3 maja była dziełem 
mądrości i odwagi ówczesnych 
ludzi. Co to znaczy być mą-

drym?
dość oczywiste wydaje się odróżnie-

nie mądrości od wykształcenia i wiedzy. 
Można być bardzo wykształconym i 
dużo wiedzieć, a być dalekim od mą-
drości. duża ilość wiadomości, nawet 
połączona z umiejętnością operowania 
nimi nie czyni człowieka mądrym. nie 
wystarcza też inteligencja. Ta jest dziś 
różnie definiowana, zwłaszcza, że psy-
chologowie ukazują różne jej wymiary 
(inteligencja emocjonalna, relacyjna, 
społeczna itd.). najkrócej mówiąc in-
teligencja to pewna sprawność. ktoś 
może mieś sprawne dłonie, a ktoś inny 
– sprawny intelekt.

zapewne różnie można definiować 
mądrość. dla mnie najtrafniejsze jej 
określenie to stwierdzenie, że człowiek 
mądry to ten, kTo poTRaFi wy-
BiERaĆ doBRo. Trzeba więc po 
pierwsze umieć rozeznać, co jest dobre. 
Już to może wymagać sporego trudu i 
zaangażowania, namysłu, lektury i mo-
dlitwy. zwłaszcza w dzisiejszym świecie, 
który coraz bardziej gubi oczywistość 
dobra i zła, trzeba nieraz nieźle się na-
trudzić, aby rozpoznać co jest naprawdę 
dobre. Benedykt XVi mówił – z cha-

rakterystyczną dla siebie klarownością 
uchwycenia i nazwania problemu – że 
dziś mamy do czynienia z dyktaturą re-
latywizmu. Coraz powszechniejsze jest 
przekonanie, że prawda obiektywna nie 
istnieje, że każdy ma swoją prawdę, że 
każdy może według własnego uznania 
swoją prawdę kreować. To przekonanie 
(czyli ludzi je głoszący) ma wiele cech 
dyktatora. uzurpuje sobie prawo bycia 
niepodważalną prawdą. każdego, kto 
jest przekonany, że obiektywna prawda 
jednak istnieje, wyznawcy relatywizmu 
ogłaszają kimś, kto bezprawnie chce na-
rzucać innym swoje racje. Mówią: „Ty 
masz swoje poglądy i możesz je mieć. 
ale jakim prawem chcesz je narzucać 
innym?!”. najprostszy przykład: „uwa-
żasz, że aborcja jest zła? ok. nie musisz 
jej dokonywać. ale dlaczego chcesz jej 
zabraniać komuś innemu? dla ciebie 
ona jest zła, a dla niego dobra, skoro 
on Tak uwaŻa. nie bądź ‘talibem’, 
który chce zmusić innych, aby myśleli 
tak jak on!”.

zastanawiające jest też to, że tak ła-
two w chwili racjonalnego namysłu 
zobaczyć, że relatywizm jest sprzecz-
ny sam w sobie, a z drugiej strony, że 
ta sprzeczność nie jest dla wszystkich 
oczywista. zatrzymajmy się więc na 
chwilę nad tym prostym rozumowa-

niem. ktoś mówi: „prawda obiektywna 
nie istnieje. każdy ma swoJĄ praw-
dę”. pytamy go: „To, co mówisz to twój 
prywatny, subiektywny pogląd, tak ci 
się po prostu wydaje, czy to jest pogląd 
obiektywny, prawdziwy?…” Co odpo-
wie na to relatywista (jeśli nie zakończy 
debaty stwierdzeniem „Czepiasz się!”, 
albo jak ów baca: „Turysto, mnie się co-
sik zdaje, żeście tu nie po wiedzę przy-
szli, jeno…”)?

po pierwsze więc, rozpoznać dobro. 
To jednak nie wystarczy. Człowiek mą-
dry to więcej niż dobry etyk. Rozpoznać 
dobro i je wybrać, realizować w życiu, 
kierować się dobrem to dopiero jest mą-
drość.

Jak bardzo potrzeba dziś w polsce 
ludzi, którzy by tak żyli. Jak  bardzo po-
trzeba w naszej polityce ludzi, którzy by 
mieli wolę i siłę takiego działania. Jak 
bardzo potrzeba w naszej edukacji lu-
dzi przekonanych, że można i warto tak 
prowadzić młodych.

ks. stanisław konarski, twórca refor-
my szkolnictwa w polsce połowy XViii 
wieku otrzymał od króla niezwykły me-
dal: Sapere auso – Temu, który odważył się 
być mądry. dziś mądrość także wymaga 
sporej odwagi. nie bój się być mądrym!
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w dniach 2-3 maja 1942 z okazji 
święta narodowego grupy organizacji 
Małego sabotażu „wawer” malowały 
chorągiewki i okolicznościowe napisy 
białą i czerwoną kredą. na słupach, 
latarniach i drutach tramwajowych 
wywieszono 20 flag narodowych. na 
samej tylko ul. słowackiego na Żoli-
borzu udekorowano w nocy wszystkie 
drzewa małymi chorągiewkami; było 
ich około 200. grupa kobiet z „wawra” 
składała pod pomnikami warszawski-
mi wiązanki biało-czerwonych kwia-
tów. 

w 1943 o obchodach święta w kra-
ju informował konspiracyjny „Biuletyn 
informacyjny” wydawany przez armię 
krajową:  „wszystkie groby żołnier-
skie i grób nieznanego Żołnierza 
udekorowane były kwiatami. od wcze-
snych godzin rannych kościoły były 
przepełnione tłumami modlących się 
o wolność dla ojczyzny”. na murach 
warszawy w wielu miejscach umiesz-
czono nalepki, napisy białą i czerwoną 
kredą. natomiast pod pomnikiem sa-

pera przechodzący warszawiacy mo-
gli zobaczyć złożony biało-czerwony 
wieniec. na pl. wilsona o godz. 18.00 
z nieczynnego od tygodni megafonu 
została puszczona 3-majowa audycja 
kierownictwa walki Cywilnej. popły-
nęła więc „Rota”, „Mazurek dąbrow-
skiego” i przygotowane przemówienie. 
w miejscowościach podwarszawskich 
umieszczano napisy „niech żyje 3 Maj” 
i rysowano symbol polski podziemnej. 
obok niego malowano biało-czer-
wone chorągiewki. w Choszczówce 
wywieszono na słupie linii wysokiego 
napięcia chorągiew o barwach narodo-
wych.

z datą 3 V 1944 wydano specjalny 
numer „Rzeczypospolitej polskiej” (or-
ganu delegatury Rządu na kraj) wy-
pełniony w głównej mierze materiałem 
tekstowym i ilustracyjnym o walce ar-
mii polskiej. na stronie 1 umieszczono 
odezwę  delegata Rządu. 

w przeddzień święta ukazały się 
w stolicy plakaty i ulotki wzywające 
do uczczenia rocznicy. w dniu 3 maja 

umieszczono flagi narodowe, m. in. 
na ruinach zamku królewskiego, na                  
pl. Małachowskiego, na pl. Teatralnym, 
Jak w roku ubiegłym, pod pomnika-
mi złożono biało-czerwone kwiaty ze 
wstęgami.

po zakończeniu działań wojennych 
święto 3 maja zostało zniesione. Ma-
ria dąbrowska zapisała w dzienniku 
pod datą 4 V 1947: „wczoraj tu mili-
cja wtargnęła do uniwersytetu i kaza-
ła usunąć flagi wywieszone jeszcze na 
pierwszego Maja i pozostałe na trzeci. 
Bo święto 3 Maja jest zniesione. do-
prowadzą te go, że się je będzie święto-
wać ukradkiem jak za caratu”.

z lisTu aRCyBiskupa waRszawskiEgo
alEksandRa kakowskiEgo

do duCHowiEŃsTwa i wiERnyCH
ukochani moi w Chrystusie!
Czwarty już raz w zmartwychwstałej polsce obchodzimy uroczyście pamiątkę konstytucji 3 Maja. lecz do-

piero dziś pierwsze to święto narodowe, uchwalone przez sejm polski, obchodzą wszystkie dzielnice, wszystkie 
miasta i wioski polski, wyzwolonej spod obcego jarzma, wolnej, zjednoczonej, niepodległej.

wspominamy na ów dzień 3 Maja 1791 r., w którym naród polski ujawnił uczucia szlachetnej ludzkości i 
żywej wiary, a zarazem wykazał zdrowie ducha i daleko patrzący rozum stanu. (…)

polska powinna być i pozostać katolicka.
przeciwnicy tej zasady mogą nam mówić, że to hasło przestarzałe; mogą zarzucać brak tolerancji, zacofanie. 

nie lękajcie się, wszak konstytucję 3 Maja uchwalono u nas wtedy, gdy polska szczyciła się wolnością i wśród 
narodów słynęła jako państwo postępowe i dobrze stosujące w najrozleglejszym zakresie tolerancję religijną. i 
dzisiaj kiedy polska będzie i być powinna tolerancyjną dla wszystkich ludzi, rozumiejąc tę tolerancję tak grun-
townie i tak konsekwentnie, jak ją nakreślił w swoich pismach wielki papież leon Xiii. (…)

państwo bez religii umiera, i ty, narodzie polski umarłbyś, skorobyś wyrzucił religię z domów, rodzin, gmin 
i z państwa.

Jeżeliśmy przetrwali najcięższe czasy niewoli pod jarzmem rozbiorców, jeżeli na kresach naszych z radością 
dziś witamy ducha polskiego i poczucie łączności z Macierzą, jeśli wilno, grodno, lwów, poznań, gdańsk, 
Cieszyn ciążą ku nam i chcą się z nami połączyć, to tylko dlatego, że na straży polskości kresów czuwała wiara 
katolicka.

Religia katolicka jest religią tak olbrzymiej większości, że bezwzględnie przysługiwać jej winien tytuł religii 
panującej i zagwarantowane być powinny wszystkie jej prawa. (…)

lud polski po raz pierwszy wkracza na widownię historyczną, by decydować o swoim losie. przewodnicy 
mówią mu, że polska ma być to polska ludowa. a że lud ten jest na wskroś katolicki, więc powinien zabiegać 
o to, by odbicie jego duszy znalazło swój wyraz w nowej konstytucji polskiej.

Te wszystkie myśli nasze i pragnienia składamy u stóp najświętszej Matki Częstochowskiej. Tej co strzeże 
ostrej Bramy, wzywając Jej potężnej przyczyny, ażeby jak dotąd otoczyła nasz naród swoją opieką.

wszystkim zaś naszym kapłanom i wiernym udzielamy błogosławieństwa pasterskiego.

dan w warszawie d. 3 Maja 1922 r.                                                                                          ks. Aleksander Kakowski
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NaBożeństwo  majowe 
dawNIej

BEaTa oRBERTyŃska 
(1897-1980) poetka i pisarka, wspomina czasy dzieciństwa we lwowie. 

okres majowych nabożeństw. 
ołtarzyk urządzało się zawsze 
na naszej komodzie między 

oknami. Czasem Mama pożyczała nam 
na ten czas swoją małą, mroczną Matkę 
Boską Częstochowską, namalowaną dla 
niej przez dziadzia, kiedy dzieckiem po 
ciężkiej chorobie wyjeżdżała za granicę 
na kurację. lampka była rubinowa, kno-
cik leżał na oliwie na trzech korkowych 
czułkach pływaka, a płomyk miał kształt 
starannie oblizanego naszego pędzel-
ka do akwarelowych farb. Czeremchy                     
i bzy wystawiało się oczywiście na noc do 

sionki, ale reszta zostawała. a razem z nią 
zostawała na całą noc niezwyczajna nad 
komodą jasność, obrzeżona strzępiatym 
cieniem wyolbrzymio¬nych na suficie 
liści.

Co dzień po kolacji cały dom scho-
dził się w naszym pokoju. nabożeństwo 
prowadziła Mama. Cudownie tajemni-
cze, złociste jakby same w sobie inwo-
kacje loretańskiej litanii jawiły się raz 
po raz na powietrzu i raz po raz opadały                              
w gromadny pomruk klęczących. Były 
jak złote płatki, którym by nigdy nie po-
zwolono dolecieć do ziemi, jakby je coś 

ciągle z powrotem w górę podmuchiwa-
ło... Mama głos miała inny niż zawsze, 
mo¬notonnie modlitewny, który tak mi 
się zrósł w pamięci ze słowami litanii, że 
go od nich do dziś oddzielić nie mogę.             
i nie próbuję...

a po litanii były jeszcze pieśni. oczy-
wiście pierwsze Chwalcie łąki, przy czym 
się zawsze dziwiłam, czemu się ma chwa-
lić łąki, a nie Matkę Boską, skoro pieśń 
do niej. koniec zwrotki jakoś mi się nie 
mógł skleić z jej początkiem... intonował 
zawsze ojciec, ojciec w ogóle lubił śpie-
wać. i lubił, żeby było wysoko...

we wspomnieniach Anny Szatkowskiej, córki Zofii Kossak

kościół górecki był bardzo stary, mu-
rowany z wielkich, nierównych zło-
mów skalnych, ściągniętych z pobli-

skich gór. dla tejże właściwości panowała                                                                                     
w nim - w zimie jak i w lecie – prawdziwie 
polarna temperatura. zresztą kościółek ten 
był piękny, zabytkowy, a przy tym bardzo 
swojski. Harmonię wnętrza psuły malowidła 
pokrywające ściany stylizowanymi kwiata-
mi, pędzla rodzimego artysty. ołtarz zdobiły 
sztuczne róże i lilie z kolorowej, spłowiałej 
bibułki, pokryte wiekową warstwą kurzu. 
ale wszystko to razem - freski, kwiaty bi-
bułkowe, surowa, dostojna architektura i sta-
ry, siwy zakrystianin strach - składało się na 
prawdziwy, nieoczekiwany urok wiejskiego 
kościółka.

w maju wnętrze się przeobrażało, żywe 
kwiaty pojawiały się na ołtarzach, a wzdłuż 
i w poprzek nawy zawieszano wieńce z ma-
cierzanki.

„Majowe” odbywało się co dzień wieczór. 
gaździny, skończywszy zmywać statki, po-
prawiały spiesznie chusty na głowie i podą-
żały do kościoła. w niedzielę zaś „majowe” 
było wcześniej i kościół zapełniał się ciżbą 

parafian. kobiety szumnie wystrojone, sze-
leszczące spódnicami, zasiadały godnie                     
w ławkach, mężczyźni stali pod chórem, 
dzieci popychały się przed ołtarzem, trąca-
ły łokciami, oglądając się uparcie na organy. 
na dzwonek u drzwi zakrystii, szarpany 
energicznie przez ministranta w czerwonej 
pelerynce, organy zaczynały buczeć, szuka-
jąc melodii, a wszystkie oczy zwracały się na 
proboszcza w białej kapie. organy znalazł-
szy melodię, intonowały „o przenajświętsza 
Hostyja” podchwycone zaraz przez kobiety, 
dzieci i kilku starszych gazdów, zaciągają-
cych nabożnie.

Ministrant dmuchał w kadzidło, poczym 
machał nim zawzięcie, spoglądając zezem 
na cisnących się przed ołtarzem chłopa-
ków. ksiądz sypał obficie kadzidła na węgle 
i wkrótce ołtarz nikł w niebieskawej mgle. 
pachniało kadzidło i macierzanka.

proboszcz zaczynał litanię. Melodia 
prosta, znana wam wszystkim, w każdej 
części polski inaczej przeciągana, ozdo-
biona innymi trelami. gaździny zawodzi-
ły z lekka, śpiewając pełnym tchem, kiwa-
jąc się nabożnie i chyląc spotniałe twarze, 

MajOwE w GÓrkacH wiELkicH 
na ŚLĄskU ciEsZyŃskiM

otoczone ciasną koronką.
wezwanie za wezwaniem, melodia 

wznosiła się i opadała, wolno i niezgrabnie, 
niczym mozolna wędrówka po drodze do 
nieba. Ów śpiew i wtór organów dalekie 
były od anielskich chórów. Miały jednak 
prostotę, szczerość, ufną i pogodną naboż-
ność”. Było to zarazem dziękczynienie za 
piękno majowego świata i prośba o pomoc, 
o radę we frasunkach gospodarskich, które 
Matka Boska tok dobrze rozumie, boć „ona 
i ponbóczek to tacy sami gazdowie, jako                      
i my, ino więksi”. i choć melodia litanii czę-
sto brzmiała fałszywie i raziła ziemskie uszy, 
to na pewno pannie Marii była najmilszym 
hymnem, pełnym harmonii, bo prostym                                                            
i niekłamanym. każdy śpiewał najlepiej 
jak umiał, a pan Bóg przecież ceni inten-
cje i wysiłek, znużone litanią, kołysane jej 
monotonnym rytmem, gaździny drzemały                             
w czasie kazania, w dusznym, kadzidlanym 
zapachu.

stary strach, zakrystianin, obchodził 
kościół wyciągając spłowiały woreczek                                 
z fioletowego aksamitu, na długim kiju, za-
kończonym jeżową skórką. w woreczek pa-
dały grosze na kościół, a jeżową skórką stary 
strach kłuł drzemiące gaździny w spotniały, 
dostatni podbródek.

Jaskrawo żółte słońce padało z zachodu    
w szeroko rozwarte dźwierze.

pachniało macierzanką.
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„Jestem bardzo w rękach Bożych” 
to książka osobista i osobliwa – no-
tatki duszy, jak wspomniało wielu, z 
obecną między wierszami tajemnicą. 
głód jednak, który kieruje czytelni-
ka do księgarń, nie znika w tym przy-
padku nawet po porządnej dawce 
słów – zapiski Jana pawła ii to uczta 
dla tych, którzy lubią drażnić czytel-
nicze podniebienia, którzy, szukając 
całości – pełni obrazu, historii czy 
znaczeń – potrafią odnaleźć je na 
drodze osobistych rozważań.  

na wydane właśnie zapiski karo-
la wojtyły składają się dwa zeszyty 
prowadzone w latach 1962 – 2003. 
notatki te nie są więc jedynie świa-
dectwem lat papieskich – ich po-
czątki sięgają okresu biskupiego, 
lat spędzanych w krakowie i reko-
lekcyjnych podróży po polsce. we 
wprowadzeniu do książki ksiądz 
Jan Machniak starannie wyłuszcza 
te czasowe i przestrzenne granice 
sporządzania notatek oraz wypisu-
je rekolekcje, których te medytacje 
były owocem. wśród nich znajdują 
się więc rozważania organizowane 
sobie samemu oraz te prowadzone 
przez duchownych. w ich gronie 
znajdzie czytelnik ówczesnych kar-
dynałów, biskupów czy ojców – mię-
dzy innymi także przyjaciela i  na-
stępcę papieża – kardynała Josepha 
Ratzingera. 

     „notatki osobiste” nie są pa-

miętnikarskim opisem wy-
darzeń, emocji czy osób. 
Jest w nich jednak oso-
bowy Bóg; są rozważania 
prawd ostatecznych. na 
książkę składają się głów-

nie zasłyszane czy przeczytane reko-
lekcje oraz myśli powstałe w czasie 
modlitw. według Henryka woźnia-
kowskiego rytm owych notatek jest 
stały – tworzy je właśnie modlitewny, 
brewiarzowy cykl dnia. Byłyby więc 
zapiski Jana pawła ii przedłużeniem 
swoistego nabożeństwa, byłyby, za-
miast pamiętnikarską rozmową ze 
sobą, dialogiem z absolutnie zadzi-
wiającym Bogiem. 

     konsekwencją rekolekcyjne-
go źródła tych notatek, jest jednak 
dosyć silna fragmentaryczność tek-
stu. wiele zapisków składa się z 
cytatów – czasem są to całe zdania, 
czasem tylko wyrazy – pisane skró-
towo, „notatkowo” właśnie, często po 
łacinie czy w języku włoskim. Bywa, 
że trudno zorientować się, gdzie 
kończy się parafraza słów rekolek-
cjonisty, a zaczyna medytacja autora. 
nie neguje to oczywiście samej war-
tości ksiązki, która przecież nie tyle 
umiejętności umysłu ma dowodzić, 
ile dróg ducha. stanowić może ona 
wszak realne wyzwanie dla czytelni-
ka. Ten, we fragmentach szczególnie 
lapidarnych, mógłby potrzebować 
przewodnika – kogoś, kto myśl zbyt 
skrótową rozwinie i czasem pokaże 
pełną ścieżkę myślową. i bez niego 
jednak lektura tych zeszytów może 
owocować.

w niesamowity sposób notatki, 

które nie miały zostać wydane, skła-
dają się na żart cudownie kąśliwego 
za młodu karola wojtyły. zapiski 
duszy, opublikowane jako źródło 
wiedzy o wnętrzu papieża polaka, 
okazują się znacznie wartościowsze, 
gdy czytelnik dołoży do nich tajem-
nice duszy własnej – gdy z fragmen-
tarycznych medytacji za sprawą roz-
ważań indywidualnych i własnych 
rekolekcji spróbuje złożyć całość. 

Tekst „notatek …” nieprzerwanie 
nawiązuje do treści pisma Święte-
go, a jego koncentracja na tajemnicy 
Miłosiernego Boga sprawia czasem, 
że ktoś, kto podchodzi do niego 
znad filiżanki herbaty, może poczuć 
się barbarzyńcą. Mimo to jednak 
samo obcowanie z „notatkami…” 
dodaje czytelnikowi ducha – dziw-
na energia przebija przez te zapiski, 
pewien mistycyzm udziela się każ-
demu – nawet jeśli warunków do 
medytacji brak. 

    oczywiście sposób prowadze-
nia notatek, elementy podkreślone, 
a tym bardziej rozwinięte, stanowią 
niepodważalne źródło wiedzy na 
temat Jana pawła ii. wiedzy nieco 
„spod lady”, której wielu nie spodzie-
wało się zgłębiać, a która prawdopo-
dobnie miała być jednak kościołowi 
dodana. obraz, jaki przebija z tych 
zapisków, to szkic człowieka o nie-
zwykłym samozaparciu – kto próbo-
wał kiedyś notować coś sam z siebie, 
ten wie, o czym mowa. Czterdzieści 
lat zapisywania swych duchowych 
przeżyć – nawet jeśli byłyby to dwa 
zdania na rok – wydaje się zadaniem 
wystarczająco mozolnym i trudnym, 

człowiEk numEru

RECENZJA 
„JESTEM BARDZO 
W RĘkACH BOżYCH”
NOTATkI OSOBISTE 1962 – 2003 
JANA PAWłA II – kAROlA WOJTYłY
[NADESłANA DO ‘SkAłY’ Z WYDAWNICTWA ZNAk]

Nie wiem, czy kardynał Dziwisz zrobił dobrze, czy źle, 
kiedy zdecydował się nie spalić osobistych notatek Jana 
Pawła. Po przeczytaniu zaledwie paru stron byłem pewien 
jednego: DOBRZE, ŻE TE NOTATKI TRAFIŁY DO 
NASZYCH RĄK!

XKJ
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pomijając dbałość o ich intelektual-
ną wartość. Ta jest tutaj jednak pro-
wadzona na najwyższym poziomie. 
wyjątkowo długi okres spisywania 
notatek powoduje, według Henryka 
woźniakowskiego, naznaczenie ich 
dojrzewaniem, a także starzeniem 
się autora. Rzeczywiście bowiem to, 
co w środku zapisków – nieraz wca-
le obszerne – ogranicza się na koń-
cu do notatek lapidarnych, czasem 
jedynie tytułów i planu rekolekcji, 
pojedynczych słów, odnośników, 
zdań. szczególnie wyraźnie widać 
to dzięki zamieszczonym zdjęciom 

rękopisu – treść przestaje mieścić 
się w linijkach kalendarza, staje się 
coraz mniej wyraźna i coraz bardziej 
skromna. 

     Te rękopisy to bez wątpienia 
jedna z zalet wydania. do pozo-
stałych należy uczciwa ingerencja 
redakcji – zaznaczone kolorową 
czcionką rozwinięcia skrótów, tłu-
maczenia, zaznaczenia elementów 
nieczytelnych pomagają czytelni-
kowi zaangażować się w lekturę, 
nie udając jednocześnie oryginału. 
piękna, twarda oprawa, a wewnątrz 
zdjęcia papieża z ówczesnych lat ku-

szą dodatkowo – choć to oczywisty 
snobizm – by chociaż postawić taką 
książkę na półce.

     notatki osobiste Jana pawła ii 
kończy cytat dotyczący obawy przed 
głoszeniem Ewangelii. dość powie-
dzieć, że życie papieża jako ewange-
lizatora właśnie (jak w Żydowskiej 
pieśni dayenu) „już by nam wystar-
czyło”. otrzymujemy jednak do rąk 
świadectwo miłości Bożej, które, 
skoro pisane dla wewnętrznego roz-
woju, od tej obawy jest wolne. wol-
ne i prawdziwe.

MOjE ŚwiaDEctwO
Teresa Śmietanka

Jestem tutejszą parafianką. w związ-
ku z kanonizacją Błogosławionego 
Jana pawła ii, papieża pragnę dać 

osobiste świadectwo Jego wstawien-
nictwa w mojej sprawie, którego do-
świadczyłam w 2008 roku. w czerwcu 
i lipcu tego roku byłam ciężko chorą 
osobą, znajdującą się na krawędzi ży-
cia i śmierci. zachorowałam na sepsę                                                                                     
w wieku 60 lat i szanse na moje wy-
zdrowienie były bardzo nikłe, zwłasz-
cza, iż choroba ta została rozpoznana 
przez lekarzy zbyt późno, a więc i ratu-
nek był problematyczny. leżąc w szpi-
talu na oddziale intensywnej terapii 
przy ulicy lindleya - w stanie krytycz-
nym (gdy lekarze potwierdzili sepsę                                          
i przygotowywali rodzinę na najgorszą 
rzeczywistość) nie potrafiłam już na-
wet zebrać myśli, aby się modlić (choć 
bardzo usiłowałam resztkami woli 
odmówić jakąś modlitwę - zwłaszcza 
różaniec, który jakaś kobieta wetknęła 
mi do ręki). w pewnym momencie uj-
rzałam tłum ludzi, jak gdyby w mroku, 
idący w procesji.

Tłum był szary, a ja obserwowałam 
go jakby z góry, widząc jedynie głowy, 
ścieśnione jedna obok drugiej. Ten tłum 
niósł dwa portrety: większy - Błogosła-
wionego Jana pawła ii i mniejszy sługi 
Bożego stefana kardynała wyszyń-
skiego - obie postacie w szatach litur-
gicznych purpurowych, które wyraźnie 
odcinały się od mrocznego tła. widok 
ten dał mi radość i nadzieję. pomyśla-
łam, że nie jest ze mną najgorzej, skoro 
widzę te święte osoby, ale gdzie Matka 
przenajświętsza?

nie umiem określić, czy była to 
jawa, czy sen, czy widzenie, czy rze-
czywistość, ale jedno jest pewne, że to 
widziałam.

Jestem przekonana, że mój cudowny 
powrót do zdrowia, który wkrótce na-
stąpił (sam lekarz ordynator szpitala 
przy ul. kasprzaka, w którym kontynu-
owałam leczenie, nazwał moje wyzdro-
wienie cudem, nie wspominając już                                                                                          
o reakcji księdza, który udzielał mi sa-
kramentu Chorych, a potem zobaczył 
mnie zdrową) zawdzięczam wstawien-
nictwu m.in. tych dwóch orędowni-
ków.

dlaczego przyszli mi z pomocą? 
Myślę, że ma to związek z moją pry-
watną modlitwą, którą od dłuższego 
czasu zanosiłam codziennie do pana 
Boga w intencji pontyfikatu ojca 
Świętego Jana pawła ii, a potem                                                          
w intencji Jego beatyfikacji i kanoniza-
cji (6 x ojcze nasz, 6 x zdrowaś Mario 
i 6 x Chwała ojcu) oraz drugą modli-

twą - o beatyfikację kardynała stefana 
wyszyńskiego.

Choć nie prosiłam pana Boga                            
o wyzdrowienie (będąc pogodzona ze 
śmiercią) - doznałam uzdrowienia. 

Myślę, że nasi kochani orędownicy 
w niebie przychodzą nam często z po-
mocą, choć niejednokrotnie jesteśmy 
tego zupełnie nieświadomi. w moim 
przypadku - oni dali mi odczuć swoją 
obecność.

wiem też, iż mąż, dzieci i cała ro-
dzina szturmowała do Boga proś-
bami o moje zdrowie, przyzywając 
wstawiennictwa św. ojca pio i innych 
świętych. z pewnością zawdzięczam 
swoje zdrowie ich gorącej modlitwie                                           
i wstawiennictwu przyzywanych przez 
nich Świętych, którzy w sposób nie-
widzialny dla oka orędowali w niebie                                                                                              
w mojej intencji. za wysłuchanie 
wszystkich ich próśb o moje zdrowie 
składam Bogu gorące dziękczynienie.

Mam świeżo jeszcze w pamięci stan 
mojego ducha podczas tej choroby. 
Choć pogodziłam się z myślą o tym, 
że odejdę, znajdowałam się w udręce, 
gdyż nurtowała mnie natrętna myśl - 
z czym stanę przed panem Bogiem. 
przecież nie zrobiłam nic wielkiego 
na tym świecie, a więc stanę z pusty-
mi rękami. nie liczyło się wówczas to, 
że pracowałam, że wychowałam dzie-
ci, itd. - to wszystko wydawało mi się 
niczym. Można więc rzec, że pan Bóg 
zostawił mnie na tym świecie, abym 
mogła się zrealizować. To zadanie jest 
ciągle przede mną.
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ŚWIĘTY JAN XXIII
Joanna Matkowska

„Chcę być dobry, zawsze, wobec wszystkich”

Nowy PatrIarcha chętNIe sPotykał sIę z wIerNymI. możNa Było go zoBaczyć w ka-
wIarNI Na Placu śwIętego marka, jak rozmawIa z mIeszkańcamI. „taka jest rola 
Pasterza: lIczyć owce jedNa Po drugIej” – Podkreślał. 

w 1958 roku, po śmierci piu-
sa Xii, podczas trzydnio-
wego konklawe w jedena-

stym głosowaniu 77-letni kardynał 
Roncalli został wybrany papieżem. 
Jego pierwszą reakcją był strach wyra-
żony w słowach: „Tremens factus sum 
ego timeo” („drżę i lękam się”). przez 
zebranych na konklawe biskupów był 
traktowany jako „papież przejściowy”. 
Faworytem był arcybiskup Mediola-
nu Montini, ale ten nie był w tamtym 
czasie jeszcze kardynałem. godność 
tę otrzymał później z rąk samego Jana 
XXiii 17 listopada 1958 r., a jeszcze 
później został jego następcą jako pa-
weł Vi.

 Jan XXiii szybko zdobył serca 
wiernych. Chętnie pozował do zdjęć. 
Był pierwszym papieżem od 1870 r., 
który odbył oficjalne spotkanie poza 
watykanem. spotkał się z więźniami. 
opowiadał im o tym, jak jego krewny 
został aresztowany za kłusownictwo. 
przez współpracowników zapamięta-
ny został jako papież, który palił fajkę 
i zawsze się uśmiechał.

 podobno gdy po raz pierwszy 
wszedł do swych watykańskich apar-
tamentów, otworzył okno mówiąc: 
„wpuśćmy trochę świeżego powie-
trza”. gest ten stał się symbolem 
jego pontyfikatu. Był papieżem, który 
zwołał sobór watykański ii i na za-
wsze zmienił historię kościoła. do-
konał w nim przewrotu w teologii, 
wprowadzając rozróżnienie pomiędzy 
niezmiennym depozytem wiary a spo-
sobem jej wyrażania, który należy do-
stosowywać do czasów, w których żyje 
kościół. Takim dostosowaniem była 
m.in. decyzja o odejściu w tekstach 

soborowych od potępiania czyichkol-
wiek poglądów na rzecz pozytywnego 
wykładu wiary. 

 Jan XXiii ogłosił osiem encyklik, 
z których najważniejsze to „Mater et 
Magistra” oraz „pacem in terris”. pa-
pież ustanowił komisję ds. rewizji pra-
wa kanonicznego, której celem było 
opracowanie nowego kodeksu pra-
wa kanonicznego (opublikowanego                       
w 1983 r.). wiele ojcowskiej troski 
wykazał o „kościół milczenia”, prze-
śladowany na różne sposoby w krajach 
rządzonych przez komunistów, m. in. 
w polsce.

 3 czerwca 1963 roku, o godzi-
nie 19.49 (dzień po zesłaniu ducha 
Świętego), w wyniku krwotoku zwią-
zanego z wcześniej zdiagnozowanym 
rakiem żołądka, Jan XXiii zmarł. Jego 
ostatnie słowa brzmiały: „nie mam 
innej woli, jak tylko wolę Boga. ut 
unum sint!” (oby byli jedno!). w swo-
im testamencie, nawiązując do ducho-
wości franciszkańskiej, z jaką związał 
się we wczesnych latach młodości, pi-
sał: „pozory dostatku często zasłania-
ły ukryte ciernie dotkliwego ubóstwa 
i uniemożliwiały mi dawanie zawsze 
z taką hojnością, jakiej bym pragnął. 
dziękuję Bogu za tę łaskę ubóstwa, 
które ślubowałem w młodości, ubó-
stwa ducha, jako kapłan serca Bo-
żego, i ubóstwa rzeczywistego, co mi 
dopomogło, by nigdy o nic nie prosić, 
ani o stanowiska, ani o pieniądze, ani 
o względy, nigdy, ani dla siebie, ani dla 
mojej rodziny, czy przyjaciół”. Już za 
życia został obdarzony przydomkiem 
„dobry”.

 „panie Jezu - modlił się - spraw, 
bym zawsze miłował i praktyko-

wał prostotę, która utrzymuje mnie                                                                              
w pokorze, zbliża do twego ducha oraz 
przyciąga i zbawia dusze”. w głębi 
duszy pozostał prostym, a jednocze-
śnie roztropnym chłopem. zalecał so-
bie uprzejmość, spokój i niewzruszoną 
cierpliwość. zwierzał się, że bardziej 
skłonny jest „do pobłażliwości i do-
strzegania dobrych stron w osobach                                                              
i rzeczach aniżeli do krytyki i ostrych 
sądów”. gdy przychodzi pokusa, by 
ostro zareagować, wybiera milczenie, 
ufając że będzie bardziej wymowne                                                                               
i skuteczne. podczas rekolekcji, od-
prawianych na dziesięć lat przed wy-
borem na papieża zapisał: „najwięcej                                                              
w tych dniach myślałem o śmierci, 
może już bliskiej, i o tym, by zawsze 
być do niej przygotowanym”. kilka lat 
później dodał, że pragnie tylko jedne-
go, aby jego życie zakończyło się świą-
tobliwie. 

 Jan paweł ii ogłosił go błogosła-
wionym w 2000 roku, razem z papie-
żem piusem iX. Jan paweł ii zauwa-
żył, że „w pamięci wszystkich utrwalił 
się obraz papieża Jana z uśmiechem na 
twarzy i z ramionami szeroko otwarty-
mi, przygarniającymi cały świat”. zaś 
„w ostatnich chwilach swego życia Jan 
XXiii pozostawił kościołowi swój 
testament: «Tym, co najcenniejsze                                                                               
w życiu, jest Jezus Chrystus, Jego 
święty kościół, Jego Ewangelia, praw-
da i dobroć». Ten testament pragnie-
my dzisiaj podjąć również my, dzię-
kując Bogu za to, że dał nam go jako 
pasterza”. 

 w liturgii wspominany jest 11 paź-
dziernika - w rocznicę dnia, w którym 
nastąpiło uroczyste otwarcie soboru 
watykańskiego ii.

część  druga

co nam mówią święci
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okiEm błazna

BOŻEk DiaLOGU
może NIe wszyscy czytalI mój PoPrzedNI tekst, wIęc sIę krótko PrzedstawIę. je-
stem BłazNem. NIe clowNem, który tylko chce rozśmIeszyć (ja w ogóle NIe chcę 
rozśmIeszać). NIe Pajacem, który chce zroBIć dużo szumu I Pokazać jakI jest waż-
Ny. jestem PoważNym BłazNem. chcę szukać Prawdy.

do rzeczy! przeczytałem                            
w poprzednim numerze 
tekst o soborze. postanowi-

łem wydobyć z niego myśl o dialogu 
w kościele. i o kościele w dialogu. 
no bo sporo z tym zamieszania.
współczesny świat ma swoje bożki. 
Jednym z głównych jest tolerancja. 
Jak się zdenerwuję, to o tym napiszę. 
ale podobnym bożkiem w kościele 
staje się dziś dialog. a może to ten 
sam bożek tylko widziany z innej 
strony? Taki swarożyc chyba, miał 
cztery twarze, to Toleranc może też 
mieć kilka.
ktoś zapyta, ale co złego w dialogu? 
Czy kościół nie powinien być w dia-
logu ze współczesnością, ze światem, 
z nauką, filozofią? Jednym słowem ze 
wszystkimi? powinien. ale…

celem istnienia kościoła niE 
jEst dialog
poważnie. nie po to kościół istnieje. 
nie po to Chrystus go założył. Chy-
ba, że znajdziesz w Ewangelii zdanie: 
„idźcie i bądźcie w dialogu z wszel-
kim stworzeniem. kto wejdzie z wami                                                                               
w dialog, może zostanie przekonany. 
kto nie wejdzie, niech da-
lej kroczy swoją drogą. 
Baczcie, byście głosząc mu 
Ewangelię nie naruszy-
li jego wolności osobistej                                   
i nie zakłócili jego spoko-
ju. Bądźcie więc wy tole-
rancyjni, jak tolerancyjny 
jest…” (przepraszam, za-
galopowałem się. To raczej 
do kolejnego tekstu). po-
równaj Marek 16,15-16. 
warto!

kościół istnieje po to, aby 
głosić jezusa chrystusa
aby nieść człowiekowi 
zbawienie, które Jezus chce 
mu dać. To jest cel. dialog 
ma być jednym z narzędzi 
służących temu celowi. 
Trzeba więc słuchać czło-

wieka. Trzeba słuchać świata. (zna-
czy się wsłuchać się w niego, a nie być 
mu posłusznym). Bez dialogu rozu-
mianego jako chęć usłyszenia i zro-
zumienia trudno dziś głosić Ewan-
gelię. ale trzeba rozumieć po Co 
się słucha. To, że dialog staje dziś na 
piedestale wynika chyba z pomylenia 
celu i środka. dialog ma być środ-
kiem do lepszego dotarcia z Ewan-
gelią. nie ma być celem. znowu ktoś 
nie porozróżniał i się pomieszało.

wiedzieć kim jestem
ostatni dzień papieski był pod ha-
słem „Jpii – papież dialogu”. no 
temu człowiekowi to już chyba nikt 
nie zarzuci, że nie chciał być w dialo-
gu, że zamykał się na innych. (znów 
przesadziłem. na pewno ktoś mu to 
zarzuci. Już takie rzeczy zaczynają 
mu niektórzy zarzucać, że i to mogą 
zrobić. Biedni ludzie!). Był w dialo-
gu. szukał porozumienia właściwie 
ze wszystkimi, z którymi się dało.                                                                    
i właśnie ten człowiek maksymalnej 
otwartości mówił do polskich bisku-
pów w 1979 r.: „w dialogu trzeba ja-
sno mówić, kim ja jestem, żebym mógł 

rozmawiać z kimś drugim, który jest 
inny. Trzeba bardzo jasno to mówić, 
bardzo stanowczo: kim ja jestem, kim 
ja chcę być i kim chcę pozostać”. Jak 
się tak myśli i żyje, to można dialogo-
wać z każdym (byle nie z szatanem)      
i się człowiek nie pogubi.

kościół otwarty – na co?
nieraz słyszymy określenie ‘kościół 
otwarty’. Bardzo sprytne określenie. 
kto by dziś nie chciał być otwarty? 
sprytna nazwa, bo od razu sugeru-
je, że kto nie jest w takim kościele, 
ten jest zamknięty. zamknięty, to 
dziś znaczy nietolerancyjny, zacofany, 
ciemny, … Jednym słowem moher. 
do skreślenia. właściwie – społecz-
nie niebezpieczny.
Co właściwie ma znaczyć ‘kościół 
otwarty? na co jest otwarty? Bo nie 
na wszystko warto być otwartym. 
wiele dziś złego i fałszywego się 
mówi i robi. lepiej się na to zamykać. 
poza tym, ktoś kto jest bardzo otwar-
ty na dzisiejsze nurty myślowe może 
już nie być otwarty na Boga, na Jego 
słowo i Jego prawdę.
poza tym takie przypisanie sobie po-

zytywnej nazwy i zostawienie 
dla inaczej myślących nazwy 
źle się kojarzącej jest nie fair. 
a jakby ktoś kto nie widzi się 
w ‘kościele otwartym’ nazwał 
siebie na przykład ‘kościołem 
wiernym’ to by wyszło, że ci 
‘otwarci’ są niewierni. słowa 
jednak wiele znaczą.
i jeszcze jedno. nie każdy 
chce być z nami w dialogu. 
nie każdy chce słuchać. nie 
każdy chce się zastanowić. 
nie musi. Jak nie chce, to nie. 
ale nie udawajmy, że będzie-
my z nim prowadzić dialog. 
Jeśli się nie da, to się nie da. 
prosta reguła: tak – tak, nie – 
nie.

stańczyk
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małE co niEco

Zupa Z pokrZywy
Dziś, Dość nietypowo, chciałabym zaprezentować przepis z przeDwojennej książki 
kucharskiej m. Gałeckiej i h. kulzowej, „kuchnia polska” (wyD. iV, warszawa 
1934 r.) na zupę z pokrzywy. robi się ją z młoDych majowych pokrzyw. 

Więcej przepisów znajdą Państwo na moim blogu kulinarnym: www.pocztowkizkuchni.blogspot.com.  
       I.Z.

do zoBaCzEnia,  do usŁyszEnia 
6 maja - 25 maja, art.Bem, galeria i piętro, wstęp wolny
„27 tysięcy kilometrów do domu” - wystawa podróżniczo-fotograficzna anny lewańskiej
7 maja, godz. 18.00, art.Bem, galeria i piętro, wstęp wolny
„Świeżo Malowane” - wernisaż malarstwa grupy Światłocień (wystawa od 6 maja do 30 maja)
9 maja, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
„Ballada o sercu arlekina” - koncert ballad poświęcony pamięci krzysztofa sieniawskiego
10 maja, od godz. 10.00, amfiteatr Bemowo, wstęp wolny
„Rodzinna Majówka na Bemowie”: godz.18.00 - koncert laureatów ii warszawskiego Festiwalu piosenki Fran-
cuskojęzycznej „Frankofonia 2014”; godz. 19.30 koncert chóru „The Voices”; godz. 20.15 koncert Moniki urlik 
10 maja, od godz. 16.00, boiska osiedla akademickiego „przyjaźń”
„Maxxxymalne apsurdalia” - Juwenalia warszawskie 2014, m. in. koncert zespołów reggae i hip-hopu (sokół i 
Marysia starosta, natural dread killaz, zeus, 600 V, urlop na Żądanie, szprancyl, Fala libre)
11 maja, od godz. 11.00, tereny zielone przy Ratuszu, wstęp wolny
„Festiwal dobrej zabawy” = piknik rodzinny i koncerty (m. in. Enej)
11 maja, godz. 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 10 zł 
„afrykański taniec połamaniec” - teatralny poranek bajkowy: nauka śpiewów i tańców afrykańskich (dla dzieci 
powyżej 3 roku życia)

pomyślałam, że w dzisiejszych cza-
sach, gdy producenci żywności fasze-
rują nas chemią, a większość warzyw 
i owoców jest sztucznie nawożona 
warto wrócić do korzeni. To bar-
dzo ekologiczna potrawa - przecież 
pokrzyw nikt niczym nie pryska, a 
dodatku są bardzo zdrowe. przepis 
podaję z zachowaniem oryginalnej 
pisowni z książki.

„głównie w Maju jada się pokrzywę, 
i to zupełnie młodą, obraną z łodyg, 
ugotować na gorącej wodzie z solą, 
zupełnie jak szpinak w obszernym 
rondlu, odlać, przelać zaraz zimną 
wodą i posiekać. wziąść na 4 osoby 
w rondel łyżkę masła młodego do 
stosownej ilości pokrzywy i udusić 

jak się zwykle dusi szczaw na zupę. Mieć ugotowany dobry rosół i tym goroącym rosołem przefasować uduszoną 
pokrzywkę, którą w czasie duszenia zaciągnąć odrobiną mąki, aby się dobrze z rosołem połączyła. lejąc w wazę 
rozbić jedno lub dwa żółtka i mieszać łyżką gorącą zupę, aby zgęstła od jajek. podają się do tej zupy grzaneczki 
wąziutkie podłużnie krajane i wysuszone.”

na wazę zupy dla czterech osób trzeba nazbierać pokrzyw o objętości reklamówki. niestety bardzo się kurczy przy 
gotowaniu. zupa z wyglądu przypomina szczawiową, ale ma dużo mniej wyrazisty smak. Trzeba ją dobrze doprawić 
solą i pieprzem.
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Grupy parafialne

Krąg biblijny dla dorosłych
pn.  po Mszy św. o 18.00 - ks. Mariusz Bagiński

Koło Żywego Różańca
I niedz. miesiąca, godz. 16.00 - ks. proboszcz

Kręgi Domowego Kościoła
- spotkania formacyjne dla rodzin 

ks. Krzysztof i ks. Józef
Grupa modlitewna o. Pio
II wt. miesiąca godz. 19.00
Parafialny zespół Caritas

spotkania: I pn. miesiąca po Mszy św. o 18.00
dyżury Caritas:
wt.  17.00-19.00
czw. 10.00-12.00

Prezes – p. Barbara Tywonek
Opiekun – ks. Józef Petrynowski

Nr konta: 54 1240 2034 1111 0010 1985 5843
Grupa studencka

wt.  godz. 20.00  – ks. Krzysztof i ks. Józef
Studencki zespół muzyczny

niedz, godz. 18.00 - ks. Krzysztof Jarosz
Ministranci i lektorzy

wt.  godz. 19.00 - ks. Mariusz Bagiński
Skauci Europy

żeńska gromada wilczków
sb., godz. 10.00 - Zofia Tranda (695-091-304)

Spotkania biblijne dla dzieci 
ze śpiewem piosenek religijnych

wt. , godz. 16.40,  p. Maria Jastrzębska, ks. Mariusz

Msze święte w naszej parafii

NIEDZIELE
7.00, 8.30, 10.00

11.30 (z udziałem dzieci)
13.00, 16.00, 18.00

20.00 (studenci)
DNI POWSZEDNIE

7.00, 7.30, 18.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Piątek po Mszy św. wieczornej do godz. 21.00
Niedziela – po Mszy św. o 20.00

KanCeLaria
poniedziałek – piątek: 16.00-17.30, 

tel. 664-10-99; fax 665-26-26
dyżur:

poniedziałek - ks. proboszcz
wtorek, czwartek - ks. Mariusz

środa, piątek -ks. Krzysztof
ks. jan pOpieL – proboszcz, tel. 665-19-71, 

xjan@poczta.fm
ks. Mariusz Bagiński – wikariusz, tel. 666-52-63
ks. Krzysztof jarosz – wikariusz, tel. 666-52-64, 

xkjarosz@poczta.onet.pl
ks. Grzegorz Mencel – rezydent, tel. 666-52-65
ks. józef petrynowski – rezydent, tel. 666-52-66

KOntO BUDOwY KOśCiOŁa 
31 1240 2034 1111 0000 0308 3439

Intencje mszalne

ZaPOwiEDZi
Łukasz daniel grazda, kawaler i agnieszka Ewa 
sydon, panna, 
oboje z par. tutejszej
damian piotr Fukowski, kawaler i paulia prugar, 
panna, 
oboje z par. tutejszej
adrian Ciepliński, kawaler z par. tutejszej i Justyna 
kuźmińska, 
panna z par. św. izydora w ostrówku
Hubert Malarowski, kawaler z par. w zaborowie 

i Małgorzata augustyńczyk, panna z par. tutejszej (na zdj.)
Bartłomiej karelin, kawaler z par. św. Marii Magdaleny w warszawie i katarzyna 
nadolska, panna z par. tutejszej

5 V – Poniedziałek
7.00  +otylia i wacław witowscy – greg. 16
7.00 +Julia, Filip, waldemar Chwesiuk
7.30 +Jerzy karasiew – greg. 5
7.30 w podziękowaniu za otrzymane łaski w 3. urodziny piotrusia z prośbą 
 o dalszą opiekę Matki Bożej i aniołów
7.30 za dusze czyśćcowe
18.00 +Marianna – greg. 5

6 V – wtorek
7.00 +otylia i wacław witowscy – greg. 17
7.00 o Boże błogosławieństwo i łaskę uzdrowienia dla Mateusza
7.30 +Jerzy karasiew – greg. 6
7.30 +Marianna – greg. 6
7.30 za dusze czyśćcowe
18.00 +Marianna Bierkowska w rocz. śmierci

7 V – środa
7.00 +wacław wróblewski, zofia dzierzęcka w 26. rocz. śmierci
7.00 +zofia, stanisław Łojasiewicz
7.30 dziękczynna w 3 rocz. ślubu Moniki i Marka z prośbą 
  o dalsze błogosławieństwo
7.30 +Marianna – greg. 7
7.30 +Jerzy karasiew – greg. 7
18.00 nowEnna do MaTki BoŻEJ
 +otylia i wacław witowscy – greg. 18

8 V – czwartek
7.00 +otylia i wacław witowscy – greg. 19
7.00 +stanisława kirylak, kazimierz, zofia, wojciech pałyska, 
 Jan, aniela parzyszek
7.00 +Tekla, stanisław Czerscy
7.30 +Marianna – greg. 8
7.30 +Jerzy karasiew – greg. 8
18.00 +stanisława, stanisław, kazimierz szeremeta

9 V – piątek
7.00 +otylia i wacław witowscy – greg. 20
7.00 +o. Jan
7.30 +Marianna – greg. 9
7.30 +Jerzy karasiew – greg. 9
18.00 +kazimierz, Bogdan Łabęda

10  – sobota
7.00  +otylia i wacław witowscy – greg. 21
7.30 +Jerzy karasiew – greg. 10
18.00 +Marianna – greg. 10

11 V – niedziela
7.00  +otylia i wacław witowscy – greg. 22
8.30 +Jerzy karasiew – greg. 11
10.00 +Marianna – greg. 11
11.30 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Tosi i Julki z racji imienin
13.00  w intencji parafian
 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Justyny w 25. urodziny
16.00 dziękczynna w 44. rocz. ślubu Marii i Jana Flelczyńskich z prośbą 
 o Boże błogosławieństwo i łaski
18.00 +Marianna w 1. rocz. śmierci
20.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla stanisława nonas 
 w 70. urodziny
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OGłOsZEnia 
DUsZPastErskiE

cHrZty

amelia Bińka
zuzanna izabella Błaszczyk
Mikołaj górnicki
gabriela Elżbieta grąbczewska
aleksander kłoczko
Magdalena krasnodębska
Maja Łach
Rafał daniel Malanowski (na zdj)
„Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, 
godne podziwu są Twoje dzieła!”- Ps 139,14.

Jan Matyńka
gabriela omen
grzegorz scisłowski
Rozalia karolina solon-lipińska
Maria staśko
stanisław witold staśko
Tymoteusz stępień
Maria szajko
piotr kacper wereda
pola agnieszka zielińska
Franciszek Mateusz zieliński
Jan aleksander zieliński

Prosimy cię, Panie, niech przez twojego syna zstąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy, przez 
chrzest pogrzebani razem z chrystusem w śmierci, z nim też powstali do nowego życia. Przez chrystu-
sa, Pana naszego. amen.
Tydzień temu sakrament chrztu św. otrzymali:

ModliTwa Rodzinna pRzy 
ŚwiETlE kanonizaCyJnEJ
iskRy MiŁosiERdzia
 

Boże ojcze miłosierny, 
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim synu Jezusie Chrystusie, 
i wylałeś ją na nas
w duchu Świętym, pocieszycielu, 
Tobie zawierzamy dziś losy świata
i każdego człowieka.
pochyl się nad nami grzesznymi, 
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło, 
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia, 
aby w Tobie Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
ojcze przedwieczny, 
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II niech 
każdy z nas prosi o łaski potrzebne naszej rodzinie.

Ojcze Nas
Zdrowaś Maryjo

Św. Janie Pawle II, módl się za nami.
Amen

sakrament małżeństwa przyjęli Marcin staszewski i iwona Orowiecka

1.dziś i niedziela miesiąca. po Mszy św. o godz. 1300 wy-
stawienie najświętszego sakramentu i krótka adoracja.

2.Również dziś o godz. 1600 zebranie kół Żywego Ró-
żańca. 

3.we wtorek, 6 maja, obchodzimy Święto apostołów Fi-
lipa i jakuba, którzy czerpiąc  moc z Chrystusa, udowodnili, 
że nawet słaby człowiek jest w stanie poświęcić się głoszeniu 
Ewangelii. 

4.w czwartek, 8 maja, przypada Uroczystość Św. stani-
sława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. 

5.przypominamy, że w naszym kościele, w maju codzien-
nie odprawiamy nabożeństwa Majowe ku czci Matki naj-
świętszej po Mszy św. o godz. 1800. weźmy udział w tym 
modlitewnym uwielbieniu Matki naszego pana i naszej.                                            
w tak wielu sprawach możemy i powinniśmy prosić o Jej 
wstawiennictwo

6.ofiary składane na tacę w najbliższą niedzielę przezna-
czone będą na budowę nowego kościoła.

7.w sobotę 10 maja, w uroczystość nMp Łaskawej, pa-
tronki stolicy, dzieci klas drugich na Mszach o godz. 1000                     
i 1200 przystąpią do i komunii Św. polecamy je pamięci mo-
dlitewnej naszych parafian.

8.w nadchodzącym tygodniu mamy jeszcze wolne inten-
cje mszalne.

9.w kruchcie kościoła jest wyłożona prasa katolicka. za-
chęcamy doi lektury.


