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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

Jezus idzie z nami i Pisma nam wyjaœnia
(por. £k 24,31)
W III Niedzielê Wielkanocn¹ czytamy i rozwa¿amy fragment Ewangelii mówi¹cy o uczniach wêdruj¹cych
do Emaus (£k 24,13-35). Jest to jednoczeœnie Niedziela Biblijna, która
kieruje nas jeszcze bardziej ku Biblii,
ku jej czytaniu i poznawaniu. Dlatego postanowi³em wyakcentowaæ
w dzisiejszej Ewangelii s³owa Jezusa
Zmartwychwsta³ego, odnosz¹ce siê
do czytania, rozwa¿ania i rozumienia
Pisma œwiêtego.
Zwróæmy uwagê, ¿e Jezus, który
do³¹czy³ do uczniów w drodze, pocz¹tkowo bardziej ich s³ucha i milczy, ani¿eli wyjaœnia i t³umaczy (w. 18-24). Oni
opowiadaj¹ o wszystkim, co prze¿yli
w ostatnim czasie. Mówi¹ o Jezusie,
o jego œmierci, o swoich planach zwi¹zanych z nauk¹ Jezusa, wreszcie o pog³osce o Jego Zmartwychwstaniu,
w które jednak nie wierz¹. Dopiero po
tym, jak wyartyku³owali swoje emocje, Jezus zaczyna wyjaœniaæ sens zbawienia. Zaczyna od s³ów wyrzutu:
„O nierozumni, jak nieskore s¹ wasze serca do wierzenia we wszystko,
co powiedzieli prorocy”! (w. 25). Jezus wypomina im brak wiary w s³owa
Pisma Œwiêtego Starego Testamentu,
gdzie wielokrotnie by³o zapowiedziane, ¿e Mesjasz bêdzie odrzucony i bêdzie cierpia³. Nastêpnie Jezus od Moj¿esza a¿ do proroków cytowa³ im
fragmenty Biblii, mówi¹ce o hañbie
i poni¿eniu, czekaj¹cym na przychodz¹cego Zbawiciela. Nie wiemy, które
dok³adnie akapity przypomina³ i wyjaœnia³ Jezus, ale wydaje siê, ¿e te najwa¿niejsze to s³owa proroka Izajasza
o cierpi¹cym s³udze Jahwe.
Gdy otworzymy rozdzia³ 53 ksiêgi
Izajasza to czytaj¹c go, niemal¿e mo¿emy odtworzyæ szczegó³y mêki Jezusa:
„Wzgardzony i odepchniêty od
ludzi” (w.3)

„On siê obarczy³ naszym
cierpieniem” (w. 4)
„On by³ przebity za nasze
grzechy, zdruzgotany za
nasze winy” (w.5)
„Drêczono Go, lecz sam da³ siê
gnêbiæ” (w. 7)
„Jak baranek na rzeŸ
prowadzony, jak owca niema
wobec strzyg¹cych j¹” (w. 7)
„Za grzechy mego ludu zosta³
zbity na œmieræ” (w.8)
„Spodoba³o siê Panu zmia¿d¿yæ
Go cierpieniem” (w.10).
„Policzony zosta³ pomiêdzy
przestêpców” (w. 12)
Czy¿ nie s¹ to niemal¿e szczegó³y Mêki Pañskiej? Jezus obarczy³ siê
krzy¿em, w którym by³ nasz grzech
i nasze cierpienie spowodowane
grzechem. By³ drêczony w wyrafinowany sposób, choæ przecie¿ jako
Bóg móg³ siê z tych tortur w ka¿dej
chwili uwolniæ. By³ cichy jak baranek i nie broni³ siê ani s³owem, ani
si³¹ miecza. Wisia³ na krzy¿u miêdzy
przestêpcami, a uwolniono w zamian
Niego z³oczyñcê Barabasza. Wydarzenia Mêki doskonale wspó³graj¹
z proroctwami biblijnymi.
Innym przyk³adem zapowiedzi
Mêki Pañskiej s¹ psalmy. Psalm 22 zawiera takie wersety:
„Ja jestem jak robak, a nie
cz³owiek
poœmiewisko dla ludzi
i wzgarda pospólstwa
szydz¹ ze mnie wszyscy którzy
na mnie patrz¹,
wykrzywiaj¹ wargi i potrz¹saj¹
g³owami” (w.8-9)
oraz:
„Sfora psów mnie opad³a,
osaczy³a mnie zgraja
z³oczyñców,
przebodli moje rêce i nogi
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policzyæ mogê wszystkie moje
koœci” (w. 17-18).
Poni¿enie i hañba krzy¿a Jezusa
by³a tak wielka, ¿e te s³owa porównania do robaka, nêdznego, brzydkiego, rozdeptywanego ¿yj¹tka, s¹ jak
najbardziej na miejscu. Z kolei przebicie r¹k i nóg gwoŸdziami te¿ harmonizuje doskonale z zapowiedz¹ Psalmu. Zapewne w³aœnie te miejsca Biblii
i jeszcze wiele innych przypomina³ Jezus zagubionym uczniom uciekaj¹cym do Emaus.
Ci dwaj wêdrowcy potrzebowali
jeszcze trochê czasu i znaku ³amania
chleba, aby rozpoznaæ Jezusa. Serce
ich ju¿ wtedy, gdy wyjaœnia³ im Bibliê
p³onê³o mocnymi uczuciami, bo mówi¹
potem: „Czy serce nie pa³a³o w nas,
gdy rozmawia³ z nami w drodze i pisma nam wyjaœnia³?” (£k 24,32).
A póŸniej, ju¿ w pomieszczeniu, w którym spo¿ywali posi³ek, otworzy³y siê
im oczy i rozpoznali Go.
Kiedy mamy jakiekolwiek w¹tpliwoœci, gdy trudno nam wierzyæ, gdy
zas³ona niewiary opada na nasze serca, otwórzmy s³owo Bo¿e i s³uchajmy Jezusa. On idzie z nami drogami
¿ycia, On ci¹gle do nas mówi: i przez
zapisane teksty biblijne i przez g³os
sumienia. On ci¹gle wskazuje drogê,
On ci¹gle jest z nami. Nieraz nie s³yszymy Go, bo ignorujemy s³owo, bo
nie zg³êbiamy jego treœci, bo jest nam
ono obojêtne. Ale, gdy idziemy z Jezusem przez ¿ycie, gdy czytamy s³owo i rozwa¿amy je, gdy uczestniczymy w „³amaniu chleba”, to serce nasze
p³onie mi³oœci¹. Nasze serce ¿yje
w Bo¿ym blasku, gdy idziemy z Jezusem przez ¿ycie. Bo On ci¹gle idzie
z nami i pisma nam wyjaœnia…

Ks. Tomasz Grzywna
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Fatima – setna rocznica objawieñ
T³o historyczne objawieñ fatimskich
w ich setna rocznicê (1917-2017)
W krótkim zarysie popatrzmy na
t³o historyczne objawieñ fatimskich.
Pocz¹tek XX wieku nie nale¿a³ do czasu pomyœlnego dla Koœcio³a w Portugalii. W roku 1911 masoneria dosz³a
do w³adzy i zaczê³o siê przeœladowanie Koœcio³a. Si³y nieprzyjazne Koœcio³owi zaw³adnê³y jego dobrami
materialnymi, uderzy³y w struktury
koœcielne, w zakony i parafie, w kap³anów. Rozwi¹zano szko³y katolickie
i placówki wychowawcze, zniesiono
naukê religii, rozwi¹zano zakony, wiele koœcio³ów zamkniêto, a nawet niejeden biskup musia³ ust¹piæ ze swojego stanowiska. Kandydat do
kap³añstwa musia³ otrzymaæ pozwolenie ministra sprawiedliwoœci na rozpoczêcie studiów seminaryjnych.
Zdarza³y siê przypadki mordowania
duchownych.
Prezydent Portugalii, Sidonis
Pais, zwany ojcem ubogich, który nie
by³ zwolennikiem masonerii, a sprawuj¹cy swe rz¹dy od 1917 roku, zosta³ zastrzelony 14.12.1918 r. Jego oponentom nie podoba³o siê to, ¿e chcia³
nawi¹zaæ zerwane stosunki ze Stolic¹
Apostolsk¹. Objawienia w Cova da Iria
wznieci³y jeszcze bardziej nienawiœæ
masonerii do Koœcio³a, a szczególnie
do Fatimy, gdzie wyciêto nawet d¹b,
na którym ukazywa³a siê Maryja, aby
zniszczyæ obiekt kultu. Pozamykano
nawet drogi do Fatimy, aby pielgrzymi nie mogli tam siê znaleŸæ. 19.06.1922
roku, uda³o siê jednak wybudowaæ
now¹ kapliczkê i umieœciæ w niej Figurê Matki Bo¿ej. Kilka tygodni póŸniej
kapliczkê tê wysadzono w powietrze,
co spowodowa³o wielkie wzburzenie
wœród mieszkañców Portugalii. T³umy
wiernych nie zaprzesta³y jednak pielgrzymowania do tego miejsca, które
stawa³o siê coraz bardziej znane i popularne. W 1926 roku nieprzyjazne
Koœcio³owi rz¹dy masonów upad³y
i nasta³y pomyœlniejsze czasy dla Koœcio³a i wiary katolickiej. W paŸdzierniku 1930 roku, biskup Leirii, zatwierdzi³ autentycznoœæ objawieñ. Ich
znaczenie w trafnych s³owach wyrazi³
papie¿ Pius XII 31.10.1942 roku, kiedy poœwiêci³ ca³y œwiat Niepokalanemu Sercu Maryi: I wy powinniœcie
sp³aciæ wielki d³ug wdziêcznoœci
Najœwiêtszej Dziewicy, Pani i Patronce waszej ojczyzny (...) W tragicznej
godzinie ciemnoœci i zamêtu, gdy
okrêt pañstwa portugalskiego zbo-

czy³ z kursu chwalebnej Tradycji
i w zawierusze antychrzeœcijañskiej
i antynarodowej mentalnoœci wydawa³ siê skazany w sposób nieunikniony na zag³adê, wtedy litoœciwie
wkroczy³o niebo i z ciemnoœci rozb³ys³o œwiat³o, z chaosu wy³oni³ siê
³ad, po burzy nasta³a cisza i Portugalia znów mog³a odnaleŸæ i powi¹zaæ zerwane nici najpiêkniejszych
Tradycji tego najwierniejszego narodu. Przede wszystkim jednak oddajmy nale¿n¹ czeœæ, chwa³ê i dziêkczynienie Najœwiêtszej Dziewicy, naszej
Pani, Królowej i Matce tej œwiêtej ziemi, której Ona przynosi³a wielokrotnie wybawienie1.
Rok 1917, to trwaj¹ca od 1914
roku, wojna œwiatowa, to równie¿ upadek imperium rosyjskiego i pocz¹tek
rewolucji bolszewickiej rozpêtanej
przez Lenina, który tworzenie nowego porz¹dku rozpocz¹³ od profanacji
koœcio³ów, bandyckich napadów na te
œwiête miejsca, od niszczenia tego co
dla ludzi wiary jest tak drogie. Rz¹dy
bolszewików „zamieni³y w piek³o najpierw Rosjê, a póŸniej kraje oœcienne.
Poch³onê³y miliony ofiar i oznacza³y
zmierzch europejskiej cywilizacji”2. To
13 maja 1917 roku, dosz³o w Moskwie
do pierwszej profanacji koœcio³a, któr¹
zorganizowa³ sam Lenin. W tym samym dniu, w Rzymie, ks. Eugeniusz
Pacelli, przysz³y papie¿ Pius XII, zosta³ konsekrowany na biskupa. Tak¿e, 13 maja 1917 roku, po koœcio³ach
odczytano list pasterski papie¿a Benedykta XV (1914 – 1922) przestrzegaj¹cego przed okrucieñstwem wojny
i zachêcaj¹cego do modlitwy o pokój
przez wstawiennictwo Maryi.
Co przynosi ka¿da rewolucja, to
najlepiej oddaje ta wypowiedŸ dotycz¹ca skutków rewolucji francuskiej,
która by³a jakby matk¹ ka¿dej nastêpnej rewolucji, by³a niechlubnym prawzorem: „…przebieg samej rewolucji
mo¿na zaliczyæ do najmroczniejszych
prze¿yæ ludzkoœci, w których szaleñstwo sprzymierza siê z okrucieñstwem,
by pchaæ ludzi do bezmyœlnych mordów, gwa³tów, tortur, grabie¿y. W imiê
kultu rozumu i masoñskich hase³ „wolnoœæ, równoœæ, braterstwo”, w ci¹gu
piêciu lat wymordowano blisko dwa
miliony ludzi, przy czym wiêkszoœæ
stanowili bezbronni, wyimaginowani
wrogowie rewolucji, do których zaliczano tak¿e starców, kalekich, upoœledzonych”3. To tu widaæ wyraŸnie do
czego zdolna by³a masoneria.

Patrz¹c na historiê Europy i Koœcio³a w niej funkcjonuj¹cego, trzeba
powiedzieæ, ¿e lata poprzedzaj¹ce objawienia fatimskie oraz lata po nich
nastêpuj¹ce, to czasy wielkiego zamêtu i niepokoju. By³ to czas pontyfikatu œw. Piusa X (1903-1914), Benedykta XV (1914-1922), Piusa XI
(1922-1939), aby poprzestaæ tylko na
wymienionych tu najwy¿szych pasterzach Koœcio³a. To wielki kryzys wartoœci, odchodzenia od Pana Boga, czas
wojuj¹cej z Bogiem i Koœcio³em masonerii, rozlewu krwi, pierwszej, a potem drugiej wojny œwiatowej. Stan
tamtej rzeczywistoœci dobrze oddaja
encykliki Piusa XI, do których po czêœci siê odwo³am4.
Uprzedzaj¹c nieco tematykê objawieñ Matki Bo¿ej, trzeba powiedzieæ,
¿e objawienia te pokaza³y, ¿e czas zamêtu trwa ci¹gle. Ci¹gle trwa jakaœ
wojna, niepokój, który niszczy dobytek niekiedy tak ciê¿ko wypracowany,
a nade wszystko rozlewa siê nienawiœæ, z³oœæ, niekoñcz¹ce siê krzywdy
ludzkie nios¹ce œmieræ i spustoszenie.
„Maryja pokaza³a dzieciom, ¿e oprócz
frontu I wojny œwiatowej istnieje front
innej wojny, która rozgrywa siê w ka¿dym ludzkim sercu. Bóg walczy o zbawienie cz³owieka z przeciwnikiem –
diab³em – który chce nas od Niego
odci¹gn¹æ. Wprawdzie szatan pokonany przez Chrystusa, ale wci¹¿ ma,
niestety, moc szkodzenia pojedynczym ludziom i ca³ym spo³eczeñstwom.
Ta duchowa wojna decyduje ostatecznie o losach œwiata i ludzi. NajgroŸniejszym wrogiem cz³owieka jest
grzech, którego sednem jest odwrócenie siê od Boga. Grzech jest najg³êbsz¹ przyczyn¹ wojen, rewolucji,
terroru, zamêtu. Dlatego Maryja przypomnia³a œwiatu, ¿e warunkiem pokoju miêdzy ludŸmi jest najpierw pokój
ludzi z Bogiem”5.
Ówczesn¹ sytuacjê pocz¹tku lat
dwudziestych, kiedy to ju¿ zakoñczy³a siê I wojna œwiatowa, to jednak by³
to pokój „papierowy”. Dobrze tê sytuacjê oddaje papie¿ Pius XI w encyklice „Ubi arcana Dei”, z dnia 23 grudnia 1923 roku. Pisze on m. in.:
Dot¹d zastanawialiœmy siê nad
z³em obecnej doby. Zbadamy teraz
œciœlej przyczyny z³ego, z koniecznoœci niektórych przyczyn ju¿ dotknêliœmy. Otó¿ wydaje Nam siê, jakbyœmy
na samym wstêpie s³yszeli Boskiego
Pocieszyciela i Lekarza, powtarzaj¹cego: „Wszystko to z³e z wewn¹trz po-
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chodzi” (Mar 7, 25). Strony wojuj¹ce
zawar³y uroczysty pokój, ale to pokój
zapisany na papierze, nie w sercach
ludzkich, bo wojownicze usposobienie istnieje dot¹d i wp³ywa zgubnie
na stosunki miêdzynarodowe. Za d³ugo panowa³o prawo gwa³tu, usuwaj¹c z serc ludzkich uczucia dobroci i
mi³osierdzia, które natura w nich zapisa³a a chrzeœcijañska mi³oœæ bliŸniego
udoskonali³a. Pozorny pokój nie odnowi³ owych uczuæ szlachetnych;
przeciwnie nienawiœæ, d³ugo podsycana, sta³a siê u wielu drug¹ natur¹ i
górê bierze œlepa namiêtnoœæ, nad
któr¹ ju¿ œw. Pawe³ Aposto³ ubolewa³,
widz¹c j¹ w cz³onkach swoich zmagaj¹c¹ siê z zakonem ducha. I st¹d czêsto siê zdarza, ¿e ludzie nie uwa¿aj¹
siebie jako braci tak, jak to Chrystus
Pan nakazuje, ale za obcych i wrogów;
zanik³o prawie poszanowanie godnoœci cz³owieka, a uznaje siê wy³¹cznie
si³ê i liczbê; jedni d¹¿¹ do uciemiê¿enia drugich, by posi¹œæ jak najwiêcej
dóbr tego œwiata. Powszechnym jest
lekcewa¿enie dóbr wiecznych, do których nam Jezus Chrystus bezustannie d¹¿yæ przez Koœció³ Swój zaleca, a
gonienie nienasycone za rzeczami
ziemskimi i przemijaj¹cymi, a jest to w
naturze dóbr doczesnych, ¿e gdy bez
miary za nimi gonimy, swataj¹ siê
sprawcami ogólnego upadku, ¿e wywo³uj¹ przede wszystkim niesnaski i
obni¿enie obyczajów. I w rzeczy, samej dobra te, same w sobie nik³e, nie
mog¹ zaspokoiæ duszy ludzkiej, która
stworzona przez Boga, z koniecznoœci
nie rychlej dozna spokoju i szczêœcia,
a¿ nie spocznie w Bogu”.
Mówi o zacietrzewieniu wœród partii politycznych do tego stopnia, „¿e
nie cofaj¹ siê przed zbrodni¹ obrazy
majestatu, ani przed zamachami czy
zguba Ojczyzny”. Taki stan rzeczy widaæ i po tym, ¿e Pan Bóg zosta³ zmarginalizowany, usuniêty z ¿ycia spo³eczeñstw. G³os Piusa XI jest bardzo
donoœny i trafnie oceniaj¹cy ówczesn¹ sytuacjê w Europie. Przytoczê
d³u¿szy fragment, w którym Papie¿ kreœli przyczyny niepokojów w Europie:
jest to odejœcie od Pana Boga:
Ludzie „odpadli od Boga i Jezusa
Chrystusa. Bóg i Jezus Chrystus usuniêty z prawodawstwa i ¿ycia pañstwowego; w³adzy nie wywodzi siê
ju¿ od Boga, ale od ludzi - a jakie tego
nastêpstwa? Oto sam fundament w³adzy podkopany, skoro porzucona
g³ówna zasada, dla której jedni maj¹
prawo rozkazywania a drudzy obowi¹zek s³uchania i os³abione podstawy

prawa, skoro siê odrzuca najwy¿sze
prawa Ÿród³o, to jest odwieczne prawo Bo¿e uznane nawet przez filozofów pogañskich, jak Cycerona. St¹d
ca³y ustrój spo³eczny, zachwiany, bo
mu brak rzetelnego oparcia, a wystawiony na walki stronnictw, dbaj¹cych
wiêcej o w³asny interes ani¿eli o dobro Ojczyzny. Dalej usuniêto Boga i
Chrystusa Pana z ¿ycia rodzinnego, a
zwi¹zek ma³¿eñski stawiono na równi
z innymi kontraktami œwieckimi, ów
zwi¹zek ma³¿eñski, który Chrystus Pan
uczyni³ „sakramentem wielkim” (Ef 5,
52) i zarazem odbiciem cnego œwiêtego uœwiêcaj¹cego zwi¹zku, jaki Chrystusa Pana ³¹czy z Koœcio³em. To jest
powodem, ¿e wœród ludzi zanika zrozumienie, czym jest religia; ¿e w ¿yciu
rodzinnym coraz mniej ³adu i pokoju,
wspólnoœæ i sta³oœæ po¿ycia z dnia na
dzieñ trac¹ na sile; p³omieñ po¿¹dliwoœci, dogadzanie niskim przyjemnoœciom tak czêsto bezczeszcz¹ uœwiêcony zwi¹zek ma³¿eñstwa, ¿e z powodu
tego zagro¿one Ÿród³o ¿ycia, z którego mno¿¹ siê rodziny, mno¿¹ siê narody. Jako przyczynê obecnych nieszczêœæ przytaczamy na koñcu i tê
okolicznoœæ, ¿e z wychowania m³odzie¿y usuniêto Boga i Chrystusa Pana.
S¹ kraje, w których niema wyk³adu religii po szko³ach i nie tylko siê milczy
w szkole o Panu Bogu i o religii, ale
nadto zaczepia siê Boga i religiê skrycie lub otwarcie. M³odzie¿ wychodz¹ca z takich szkó³, musi byæ przekonana, ¿e religia w ¿yciu jest niepotrzebna,
skoro o niej w szkole nie mówiono
wcale albo mówiono z pogard¹. A bez
Boga i bez przykazañ Bo¿ych jak wychowaæ m³odzie¿, jak j¹ zaprawiæ do
unikania z³ego a zami³owania ¿ycia
cnotliwego i uczciwego? Sk¹d siê potem maj¹ wzi¹æ w rodzinie? i w pañstwie ludzie dobrze wychowani, zami³owani w ³adzie i porz¹dku i zdolni do
pracy dla dobra powszechnego?”
Wiemy jak rewolucjoniœci, zwolennicy masonerii, podchodzili do religii,
do wiary, jak pozostawili po sobie wielkie zniszczenia. „S¹ to szkody w dziedzinie ¿ycia duchowego i nadprzyrodzonego, nad którymi, jak to ³atwo
zrozumieæ mo¿na, o tyle wiêcej ubolewaæ nale¿y, ani¿eli nad szkodami materialnymi i o ile duch przewy¿sza cia³o. Mówiliœmy ju¿ o tym, jak ogólne
zapanowa³o zaniedbanie obowi¹zków
chrzeœcijañskich Nadto razem z wami,
Czcigodni Bracia, ubolewamy, ¿e z wielu œwi¹tyñ, w czasie wojny do celów
œwieckich przeznaczonych, dot¹d nie
wszystkie zwrócone na u¿ytek œwiê-

ty; ¿e szereg seminariów duchownych,
w czasie wojny zamkniêtych, których
przeznaczenie jest wychowywaæ przysz³ych przewodników w ¿yciu religijnym i nauczycieli ludu, dot¹d nie
otwarty. Liczba kap³anów zmala³a; jedni podczas wojny padli jako ofiary
swego powo³ania inni wobec wielkoœci zgorszenia zapomnieli o obowi¹zkach szczytnego swego stanu, i st¹d
we wielu miejscach to, co do budowania cia³a Chrystusowego jest koniecznie potrzebne - g³oszenie s³owa Bo¿ego zupe³nie usta³o”.
Od zawsze tak by³o, i tak jest po
dziœ dzieñ, ¿e Koœció³ jest oskar¿any
o to, ¿e miesza siê do polityki. Pius XI
jako bystry obserwator sceny politycznej, zauwa¿y³: „Chocia¿ Koœció³
uwa¿a, ¿e nie godzi mu siê mieszaæ bez
s³usznych powodów do spraw œwieckich i czysto politycznych, to przecie¿
s³usznie stara siê zapobiec, by w³adza
œwiecka nie miesza³a siê do spraw
wy¿szego rzêdu, jakimi s¹ sprawy zbawienia, aby nie wydawa³a dla religii
niesprawiedliwych i szkodliwych
ustaw i rozporz¹dzeñ, aby nie uderza³a w Bosk¹ konstytucjê Koœcio³a i nie
³ama³a praw samego Boga wzglêdem
spo³ecznoœci ludzkiej”. Wiemy co
dzia³o siê w Rosji porewolucyjnej, jaki
by³ stosunek komunistów do Koœcio³a, do ludzi wiary, do praktyk religijnych, do obiektów kultu.
Tak w wielkim skrócie mo¿na ukazaæ kontekst historyczny objawieñ
Matki Bo¿ej w Fatimie, mimo, ¿e encyklika powy¿sza zosta³a napisana w
roku 1922, i by³o ju¿ piêæ lat po objawieniach. Z³o rozpowszechnia³o siê
niczym chwasty na polu ma³o zapobiegliwego gospodarza.
c. d. n.
Ks. Andrzej Skiba
1

Cz. Ryszka, Fatima, objawienie koñca czasów, Oficyna Wydawnicza 4 K,
Bytom 1997, s. 15.
2
A. Grajewski, Zmierzch, w: Goœæ Niedzielny, nr 9, z dnia 5 marca 2017, s. 48-50.
3
T. Kiersztyn ks. red.: Zatrute Ÿród³o,
Kraków 2010, s. 19 n.
4
G. Kucharczyk, Œwiat bez hamulców.
Odwa¿ny glos Piusa XI, w: Nasz Dziennik, œroda, 8 marca 2017, s. 15 oraz ten¿e: Papie¿ czasu kryzysu. Pius XI z bliska zobaczy³ rewolucjê, w: tam¿e, s.
16; ten¿e, Przeciwko nienawiœci bezbo¿nych, w: Polonia Christiana, nr 55,
marzec – kwiecieñ 2017, ss. 29-31.
5
T. Jaklewicz ks., Fatima dziœ, w: Goœæ
Niedzielny, nr 5, z dnia 5 marca 2017, s. 18.
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ŒWIÊTY JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR
(1842-1924)1
Wstêp
Nadchodzi miesi¹c maj poœwiêcony Matce Najœwiêtszej. Wielkim czcicielem Maryi by³ œw. Józef Sebastian
Pelczar, biskup przemyski. By³
to kap³an i biskup o szerokich
horyzontach myœlowych,
wielki kaznodzieja, a przy tym
cz³owiek œwiêty. Postanowi³em w oparciu o „Czytania Duchowe o Najœwiêtszej Maryi
Pannie”, jego autorstwa, przybli¿yæ nie tylko jego osobê,
ale nade wszystko duchowoœæ maryjn¹. Mam nadziejê,
¿e to nam pomo¿e do pog³êbienia naszej pobo¿noœci
i wiêkszego zaanga¿owania
w ¿ycie religijne.
Wed³ug Kalendarza Liturgicznego Archidiecezji Przemyskiej w dniu 19 stycznia
obchodzi siê wspomnienie œw.
Józefa Sebastiana Pelczara
(1842-1924), biskupa, Patrona
Archidiecezji. Jego ¿ycie i pos³ugê najlepiej streszczaj¹ s³owa kolekty mszalnej czy brewiarzowej;
„Wszechmog¹cy, wieczny Bo¿e,
z Twojego natchnienia œwiêty Józef
Sebastian, biskup, s³owem, pismem,
i przyk³adem uczy³ dróg sprawiedliwoœci, daj nam za jego wstawiennictwem,
abyœmy nieustannie wzrastali w poznaniu i mi³owaniu Ciebie. Przez naszego Pana.
Urodzi³ siê 17 stycznia 1842 roku
w Korczynie, pod Krosnem, w diecezji przemyskiej. Rodzice byli niezbyt
zamo¿nymi rolnikami.
Wykszta³cenie zdobywa³ w Rzeszowie i Przemyœlu. Kap³anem zosta³
w roku 1864. Krótko pracowa³ w parafii Sambor, aby za rok rozpocz¹æ studia w Rzymie, z których w roku 1868
powróci³ z dwoma doktoratami: z teologii i prawa kanonicznego. Kilka lat
pracowa³ znowu w samborze i Wojutyczach, aby nastêpnie podj¹æ pracê
w przemyskim seminarium oraz w przemyskiej kurii diecezjalnej. W roku 1877
otrzyma³ nominacje na profesora IJ,
gdzie by³ dziekanem wydzia³u teolo-

gicznego, prorektorem, a przez rok rektorem. Odznacza³ siê trosk¹ o formacjê m³odzie¿y akademickiej poprzez
stosowne dla niej wyk³ady z apologetyki. Wielka popularnoœci¹ cieszy³y siê
kazania wyg³aszane dla ogó³u wiernych przez niego jako Profesora Uniwersytetu. Kierowa³ tak¿e Bractwem
Kap³añskim Adoracji Najœwiêtszego
Sakramentu i Sodalicj¹ Mariañsk¹
Kap³anów. Wypowiada³ siê tak¿e na
ró¿ne tematy spo³eczne i naukowe,
a tak¿e z ojczystej historii i kultury. Za³o¿y³ ponad 600 czytelni ludowych,
szerz¹c tym samym oœwiatê wœród ludzi. Za³o¿y³ tak¿e Bractwo NMP Królowej Korony Polskiej, a tak¿e Zgromadzenie S³u¿ebnic Najœwiêtszego
Serca Jezusowego (1894), zwane popularnie sercankami. W roku 1899
otrzyma³ nominacjê na biskupa sufragana i wróci³ do Przemyœla. 13 stycznia 1901 roku odby³ siê jego ingres do
katedry jako przemyskiego ordynariusza. Jako ordynariusz troszczy³ siê o
uporz¹dkowanie i rozwój ¿ycia liturgicznego poprzez szafarstwo sakra-

mentów œwiêtych, nabo¿eñstw, g³ównie do Najœwiêtszego Sakramentu, zwróci³
uwagê na muzykê koœcieln¹
i œpiew liturgiczny, troszczy³
siê o w³aœciwe uposa¿enie koœcio³ów, a tak¿e przyczyni³ siê
do restauracji przemyskiej katedry. Odnowi³ koœció³ NSPJ
w Przemyœlu. By³ wybitnym
organizatorem ¿ycia koœcielnego poprzez tworzenie nowych
placówek duszpasterskich, organizowanie kongregacji dekanalnych, wizytacji kanonicznych, a g³ównie poprzez
organizowanie synodów
(1902; 1908; 1914, a czwarty
przygotowywa³). Nie nale¿y
tak¿e zapominaæ o dzia³alnoœci
spo³ecznej i charytatywnej, na
podstawie Zwi¹zku katolicko
– spo³ecznego. Szerzy³ akcjê
oœwiatow¹, pracê stowarzyszeniow¹ akcentowa³ potrzebê
pracy nad poszczególnymi
grupami spo³ecznymi. Podj¹³
siê niema³ego trudu walki
z plag¹ alkoholizmu. Zajmowa³
siê tak¿e emigracj¹ zarobkow¹, która
w tamtym czasie by³a zakrojona na
szerok¹ skalê. K³ad³ nacisk na akcjê
charytatywn¹. Troszczy³ siê o dobr¹
wspó³pracê z duchowieñstwem tak
diecezjalnym jaki zakonnym, okazywa³
troskê o ¿eñskie zgromadzenia zakonne, o katolików œwieckich, ich w³aœciw¹ formacjê. Nie obcy te¿ byli mu
grekokatolicy oraz innowiercy.
2 czerwca 1991 roku, w Rzeszowie,
podczas pielgrzymki do Ojczyzny Jan
Pawe³ II beatyfikowa³ go, a 18 maja
2003 roku, w Rzymie, dokona³ jego
kanonizacji2.wtedy te¿ by³a kanonizowana Urszula Ledóchowska.
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II w kwestii odnosz¹cej siê do naszego Œwiêtego powiedzia³ m. in.:
1. „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim,
ten przynosi owoc obfity” (J 15,5; por.
œpiew na Ewangeliê). S³owa, które Jezus skierowa³ do Aposto³ów na koniec Ostatniej Wieczerzy, stanowi¹
poruszaj¹ce wezwanie tak¿e dla nas,
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Jego uczniów, w trzecim tysi¹cleciu.
Tylko ten, kto jest z Nim g³êboko zjednoczony – po³¹czony z Nim jak szczep
winny – otrzymuje ¿yciodajny pokarm
Jego ³aski. Tylko ten, kto ¿yje w ³¹cznoœci z Bogiem, rodzi obfite owoce sprawiedliwoœci i œwiêtoœci. Œwiadkami tej
podstawowej prawdy ewangelicznej
s¹ œwiêci, których kanonizacji dokonam z radoœci¹ w tê pi¹ta niedzielê
wielkanocn¹. (…). „Doskona³oœæ jest
jak owe miasto Objawienia (Ap 21),
maj¹c dwanaœcie bram ,wychodz¹cych na wszystkie strony œwiata, na
znak, ¿e ludzie wszelkiego narodu, stanu i wieku wejœæ przez nie mog¹(...).
¯aden stan lub wiek nie jest przeszkod¹ do ¿ycia doskona³ego. Bóg
bowiem niema wzglêdu na rzeczy zewnêtrzne(...), ale na duszê (...), a ¿¹da
tylko tyle, ile daæ mo¿emy”. Tymi s³owami nasz nowy œwiêty Józef Sebastian Pelczar wyrazi³ swoj¹ wiarê w powszechne powo³anie do œwiêtoœci.
Tym przekonaniem ¿y³ jako kap³an,
profesor i biskup. Sam do œwiêtoœci
d¹¿y³ i innych do niej prowadzi³. Dok³ada³ wszelkiej gorliwoœci, ale tak to
czyni³, aby w jego pos³udze sam Chrystus by³ Nauczycielem i Mistrzem.
Dewiz¹ jego ¿ycia by³o zawo³anie:
„Wszystko dla Najœwiêtszego Serca
Jezusowego przez Niepokalane Rêce
Najœwiêtszej Maryi Panny”. To ono
kszta³towa³o jego duchow¹ sylwetkê,
której charakterystycznym rysem jest
zawierzenie siebie, ca³ego ¿ycia i pos³ugi, Chrystusowi przez Maryjê. Swoje oddanie Chrystusowi pojmowa³
nade wszystko jako odpowiedŸ na
Jego mi³oœæ, jak¹ zawar³ i objawi³ w sakramencie Eucharystii. „Zdumienie mówi³ - musi ogarn¹æ ka¿dego, gdy
pomyœli, ¿e Pan Jezus, maj¹c odejœæ
do Ojca na tron chwa³y, zosta³ z ludŸmi na ziemi. Mi³oœæ Jego wynalaz³a ten
cud cudów, (...) ustanawiaj¹c Najœwiêtszy Sakrament. „To zdumienie
wiary nieustannie budzi³ w sobie i w innych. Ono prowadzi³o go te¿ ku Maryi. Jako bieg³y teolog nie móg³ nie
widzieæ w Maryi Tej, która „w tajemnicy Wcielenia antycypowa³a tak¿e wiarê eucharystyczn¹ Koœcio³a”; Tej, która nosz¹c w ³onie S³owo, które sta³o
siê Cia³em, w pewnym sensie by³a „tabernakulum” - pierwszym „tabernakulum” w historii (por. Ecclesia de Eucharistia, 55). Zwraca³ siê wiêc do Niej
z dzieciêcym oddaniem i z t¹ mi³oœci¹,

któr¹ wyniós³ z domu rodzinnego, i innych do tej mi³oœci zachêca³. Do za³o¿onego przez siebie Zgromadzenia
S³u¿ebnic Najœwiêtszego Serca Jezusowego pisa³: „Poœród pragnieñ Serca Jezusowego jednym z najgorêtszych jest to, by Najœwiêtsza jego
Rodzicielka by³a czczona od wszystkich i mi³owana, raz dlatego, ¿e J¹ Pan
sam niewypowiedzianie mi³uje, a po
wtóre, ¿e J¹ uczyni³ Matk¹ wszystkich
ludzi, ¿eby Ona sw¹ s³odkoœci¹ poci¹ga³a do siebie nawet tych, którzy
uciekaj¹ od œwiêtego Krzy¿a i wiod³a
ich do Serca Boskiego”. Wynosz¹c do
chwa³y o³tarzy Józefa Sebastiana,
modlê siê za jego wstawiennictwem,
aby blask jego œwiêtoœci by³ dla Sióstr
Sercanek, Koœcio³a w Przemyœlu i dla
wszystkich wierz¹cych w Polsce i na
œwiecie zachêt¹ do takiego umi³owania Chrystusa i Jego Matki.
Jako zwieñczenie tych krótkich
rozwa¿añ mo¿na przytoczy³ jego s³owa, które w jakiœ sposób okreœlaj¹ jego
duchowoœæ: „Jeœli chcesz poznaæ
ogrom tej mi³oœci, rozwa¿aj dzie³a
Bo¿e, spe³nione dla cz³owieka, a mianowicie trzy wieczne pomniki mi³oœci: ¿³óbek, krzy¿ i o³tarz. Szczególnie stañ pod krzy¿em i przypatrz siê
mi³oœci Ukrzy¿owanego, przypatrz siê
Ukrzy¿owanemu. Stañ przed Przenajœwiêtszym Sakramentem i rozwa¿ to
niezmierne wyniszczenie siê Boga utajonego, tê ogromn¹ ofiarê z siebie, to
ca³kowite oddanie siê cz³owiekowi
z mi³oœci bez granic. Wniknij potem do
Serca Jezusowego i przypatrz siê Jego
mi³oœci. Zaprawdê, ¿aden rozum nie
zdo³a poj¹æ, jak wielki p³omieñ trawi
to Serce Najmi³oœciwsze”3.
Biskup przemyski, œw. Józef Sebastian Pelczar, to wielki erudyta,
cz³owiek, który z wielk¹ zrêcznoœci¹
„przechadza siê” po dzie³ach wybitnych œwiêtych, tak pisarzy chrzeœcijañskich jak i Ojców Koœcio³a.
To, co przekazuje to istne per³y literatury ascetycznej, dogmatycznej,
moralnej, wobec których czytelnik
nie mo¿e przejœæ obojêtnie. One zachwycaj¹ swoj¹ g³êbi¹, urokiem,
niczym najpiêkniejsze per³y. Przytoczê nieco tych „pere³” odnosz¹cych siê do Serca Jezusowego,
w którym kryje siê g³êbia mi³oœci
o wielobarwnych odcieniach.

Zbli¿a siê miesi¹c maj poœwiêcony
Matce Najœwiêtszej. Nasz Œwiêty wiele
na Jej temat mówi³ i pisa³. W niniejszym
przed³o¿eniu odniosê siê tylko do jego
„Czytañ duchowych”4, gdy¿ w krótkiej
prelekcji trudno by³o uj¹æ Jego ca³y
dorobek kaznodziejski i piœmienniczy.
Sam pisz¹c przedmowê do drugiego
wydania tej ksi¹¿ki, ¿yczy³ czytelnikom:
„Ktokolwiek w tym dzie³ku siê rozczyta, niech gorêcej ukocha Matkê piêknej mi³oœci, a za autora zmówi Zdrowaœ
Maryjo”. Ju¿ to jedno zdanie mówi nam
bardzo du¿o, bowiem ukazuje cel tej
publikacji licz¹cej sobie 376 stron, a jednoczeœnie w proœbie o „Zdrowaœkê”,
œwiadczy o jego mi³oœci do Maryi, o zaufaniu do Niej.
Jak na potrzeby krótkiego referatu, to odwo³am siê do opracowania
Cecyliana Niezgody OFMConv, który naszemu Œwiêtemu poœwiêci³ ksi¹¿kê pt. „Wierny idea³om” 5. Autor
w sposób syntetyczny ujmuje ca³oœæ
dokonañ na niwie mariologicznej, co
jest warte zainteresowania i pog³êbienia. Tych opracowañ ró¿nych autorów na temat duchowoœci maryjnej
w latach póŸniejszych jest du¿o, wiêc
zainteresowani mog¹ siêgaæ po bogate Ÿród³a, artyku³y i ksi¹¿ki, przybli¿aj¹ce tê tematykê.
c. d. n.
Ks. Andrzej Skiba
1

Korczyna pod Krosnem nale¿a³a do
Ziemi Sanockiej.
2
K. M. Kasperkiewicz, Józef Sebastian
Pelczar, w: Encyklopedia katolicka, t. 8,
Lublin 2000, k. 159 n.; S. Krzywiñski,
Dzia³alnoœæ duszpasterska œw. Józefa
Sebastiana Pelczara, Przemyœl 2003;
A. Skiba, Dom swój budowa³ na skale. Wspomnienia z pielgrzymki do Rzymu na kanonizacjê bp Józefa Sebastiana Pelczara – 18 maj 2003 r., Sanok 2004.
3
Liturgia godzin. Dodatkowe teksty
o œwiêtych, tom I – IV, Pallottinum,
Poznañ 2012, s. 113.
4
Œw. bp Józef Sebastian Pelczar, Czytania Duchowe o Najœwiêtszej Maryi
Pannie, Wydawnictwo Œwiêtego Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara,
Rzeszów 2014.
5
C. Niezgoda OFMConv, Wierny idea³om. ¯ycie, dzia³alnoœæ i duchowoœæ
Józefa Sebastiana Pelczara (18421924), Wydawnictwo OO. Karmelitów
Bosych, Kraków 1988.
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Dzieñ Katyñski
Msza œw. odprawiona dn. 21 kwietnia 2017 r. w naszym koœciele.
Przewodniczy³ ks. Pra³at Stanis³aw Jachowicz, homilia ks. Pra³at Andrzej Skiba
Fot. Ks. Tomasz Grzywna

Pi¹tek w oktawie Wielkanocy – 21.04.2017 r.
Msza œwiête w intencji ofiar z obozów Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska
Dz 4,1-12; J 21,1-14.
Odczytany fragment z Dziejów
Apostolskich, to mowa Aposto³ów
Piotra i Jana do ludu. W³aœciwie to ju¿
przemowa po uzdrowieniu chromego.
¯ydowskim kap³anom, stra¿y œwi¹tynnej oraz saduceuszom nie podoba³o siê to, ¿e ci Aposto³owie uzdrowili chromego cz³owieka, a w dodatku
„nauczaj¹ lud i g³osz¹ zmartwychwstanie umar³ych w Jezusie”. Co ich spotka³o? Uwiêzienie. Skutek nauczania
i wspomnianego cudu by³ taki, ¿e wielu uwierzy³o w Jezusa. Autor Dziejów
Apostolskich podaje wielk¹ liczbê:
„Liczba mê¿czyzn dosiêga³a oko³o piêciu tysiêcy”. Z jak¹¿ moc¹ musieli oni
przemawiaæ, z jakim przekonaniem, ¿e
tak wielka rzesza, i to samych mê¿czyzn
siê nawróci³a! Na tym to jednak siê
nie skoñczy³o. Aposto³owie zostali
postawieni przed s¹dem Annasza,
Kajfasza, Jana, Aleksandra i wielu z
rodu arcykap³añskiego. Zatrzymanym
postawili pytanie: „Czyj¹ moc¹ albo w
czyim imieniu uczyniliœcie to?” Us³y-

szeliœmy œwiadectwo Piotra nape³nionego Duchem Œwiêtym,
„¿e w imiê Jezusa
Chrystusa Nazarejczyka, którego
wy ukrzy¿owaliœcie, a którego
Bóg wskrzesi³
z martwych, ¿e
przez Niego ten
cz³owiek stan¹³
przed wami zdrowy”.
Od samego pocz¹tku, kiedy tylko
Jezus zacz¹³ nauczaæ, spotyka³ siê
z niezrozumieniem, a niekiedy z oburzeniem i odrzuceniem przepowiadania. Nie wszystkim podoba³a siê dzia³alnoœæ Jezusa Chrystusa, choæ
wszystkim czyni³ dobro. Nie znosili
jej i nie cierpieli ci, którzy byli przy
ówczesnej w³adzy, bo czuli siê zagro¿eni widz¹c jak t³umy ludzi id¹ za Je-

zusem. Starali siê Go oœmieszyæ, postraszyæ s¹dem, w koñcu wydaæ niesprawiedliwy wyrok i skazaæ na
œmieræ. Tymczasem Jezus przekreœli³
zgubne plany przeciwników, bo zmartwychwsta³ i nadal ¿yje w swoim Koœciele. On nadal naucza, nadal g³osi
dobr¹ nowinê o zbawieniu i nadal jest
przeœladowany, spotwarzany, oœmieszany. Dziœ Europa odcina siê od ko-
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rzeni chrzeœcijañskich, gdy¿ w³adzê
sprawuj¹ ludzie bezbo¿ni, wychowani na zasadach rewolucji francuskiej,
a potem paŸdziernikowej. Dziœ wiele
krajów i narodów, ludzi tam mieszkaj¹cych, przyjmuje antydekalog, a nie
dekalog czyli przykazania Bo¿e. Dziœ
ju¿ wielu zag³uszy³o g³os swojego
sumienia. Ich dekalogiem jest przyzwalanie na wszelkie zachcianki bez
poczucia odpowiedzialnoœci przed
Bogiem, bo Go nie uznaj¹. Jezus wraz
ze swoj¹ Ewangeli¹ przez wielu zosta³ odrzucony.
Spójrzmy na dzisiejsze czasy. Œwiat
bez Boga, bez wiary, jest okrutny, barbarzyñski. Tê tezê potwierdza nasza
historia i historia œwiata. Dziœ wspominamy ofiary z obozów Kozielska,
Ostaszkowa i Starobielska. To bardzo
bolesny rozdzia³ w naszej historii, którego rany jeszcze siê nie zabliŸni³y, one
stale krwawi¹. Otó¿ w kwietniu - maju
roku 1940 tysi¹ce polskich wojskowych
i policjantów, osadzonych w Kozielsku,
Starobielsku, Ostaszkowie, zosta³o
wys³anych na œmieræ do Katynia, Charkowa i Kalinina. Zosta³y po nich notesy wydobyte z do³ów œmierci w Katyniu. Opuszczaj¹c miejsca zes³ania nie
przewidywali, ¿e wioz¹ ich na stracenie, na niechybn¹ œmieræ. Wielu z optymizmem patrzy³o na swoj¹ przysz³oœæ.
Nie spodziewali siê, ¿e cz³owiek wychowany nawet w systemie zasad rewolucyjnych, komunistycznych mo¿e byæ

tak bezwzglêdny, okrutny. Osadzeni liczyli na zmianê swojego losu, na wyjœcie z niewoli, na powrót do swojej rodziny, do Polski, choæ zniewolonej.
Kr¹¿y³y ró¿ne plotki, ¿e jeñcy maj¹ byæ
wywiezieni w g³¹b Rosji, ¿e obozy maj¹
byæ zlikwidowane, ¿e los osadzonych
ulegnie poprawie. Jeden z jeñców zapisa³: „Mnie ju¿ te¿ siê zdaje, ¿e wyjazd
jest niedaleki, ¿e bêdzie mo¿na udaæ siê
do jakiegokolwiek kraju, choæ bêdzie
mo¿na zostaæ i w Rosji. Jeden z osadzonych w dniu 11 kwietnia 1940 roku
zapisa³: „Siedzê w wagonie wiêziennym
w maleñkim przedzialiku […] Stoimy na
stacji w Kozielsku. Gdzie jedziemy, jeszcze nie wiadomo”. W ostatnim zapisie
z 12 kwietnia 1940 r., nied³ugo przed
œmierci¹, czytamy: „My jeszcze w poci¹gu. Dobiliœmy zaledwie do (zdaje siê)
Smoleñska. Jeszcze nie jesteœmy na stacji. (…) Jeœæ naturalnie nie dali. Jak
zwykle naturalnie by³em tego pewien.
(…) Z kartek jakie znaleŸliœmy wiemy,
¿e mamy wy³adowaæ siê za Smol[eñskiem] oko³o 10 km. Zobaczymy”.
NKWD – Ludowy Komisariat
Spraw Wewnêtrznych ZSRR, inaczej
policja polityczna, która mia³a na celu
„likwidacjê osób, które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu pañstwa radzieckiego”,
mo¿na tak przeczytaæ w objaœnieniach
internetowych – to tak dla mniej zorientowanych w tym wzglêdzie.
NKWD prowadzi³o dezinformacjê
wœród polskich jeñców, gdzie jednym

z punktów tajnej instrukcji mo¿na by³o
przeczytaæ: „jeœli w drodze do miejsca
przeznaczenia ze strony jeñców wojennych padn¹ pytania, dok¹d ich
wioz¹, konwój mo¿e im wyjaœniæ tylko: Do pracy w innym obozie”. Bywa³o, ¿e jeñcom wmawiano, ¿e wioz¹ ich
do kraju, do Polski. Jerzy Grobicki, jeniec z Kozielska, stwierdzi³: „Podawano nam dwie ró¿ne wersje. Niektórzy
komisarze, oficerowie polityczni, mówili nam, ¿e zostaniemy wymienieni
z Niemcami, a wiêc zawioz¹ nas w okolice Smoleñska, gdzie znajduje siê du¿y
obóz, w którym dokonuj¹ takich wymian ludzi. […] A inni oficerowie polityczni mówili, ¿e obóz w Kozielsku jest
zbyt du¿y. Maj¹ ogromne trudnoœci
w zaopatrzeniu nas w ¿ywnoœæ. I dlatego obóz zostanie podzielony na
mniejsze obozy. W rzeczywistoœci, kiedy opuszczaliœmy Kozielsk, nie wiedzieliœmy, dok¹d jedziemy”. Jeñców
³udzono ró¿nymi obietnicami, które nie
mia³y odbicia w rzeczywistoœci, bo
by³y fa³szywe, podstêpne. Wywo¿ono ich grupkami, wiêc myœleli, ¿e czeka ich wolnoœæ.
„Wobec tak rozbudowanej, przebieg³ej dezinformacji polscy jeñcy
z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa nie mieli szans nie tylko na poznanie, ale nawet na domyœlenie siê
celu transportu, w którym w kwietniu – maju 1940 r. opuszczali obóz.
Skuteczna dezinformacja NKWD
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sprawi³a, ¿e wysy³ani na œmieræ do
ostatniej chwili nie orientowali siê,
jaki los im zgotowano” 1.
Ale trzeba zapytaæ: od czego zaczê³a siê taka gehenna polskich jeñców?
Wszystko zaczê³o siê notatki szefa
NKWD ZSRR £. Berii dla J. Stalina,
z dnia 5 marca 1940 r. Beria oskar¿a³ polskich jeñców o dzia³alnoœæ kontrrewolucyjn¹. Pisa³: „Wszyscy oni (tzn. oficerowie armii polskiej, przedstawiciele
polskiej policji i organów wywiadowczych) s¹ zawziêtymi wrogami w³adzy
sowieckiej, pe³nymi nienawiœci do
ustroju sowieckiego”. Dalej pisa³:
„wszyscy oni s¹ zatwar- dzia³ymi, nie
rokuj¹cymi poprawy wrogami w³adzy
sowieckiej”. Ich sprawy nale¿y „rozpatrzyæ w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwy¿szego wymiaru kary – rozstrzelanie. Sprawy
rozpatrzyæ bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów…”2.
5 marca 1940 roku, ta data przesz³a
do historii. Do historii przesz³y brzemienne w swoich skutkach s³owa i czyny: „… rozpatrzyæ w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich
najwy¿szego wymiaru kary – rozstrzelania… rozkaz podpisali: Stalin, Woroszy³ow, Mo³otow, Mikojan.
To by³ ustrój zbudowany na k³amstwie. On musia³ upaœæ. K³amstwo jest
dzie³em szatana, który ma swoich
wspólników. Zebra³ on krwawe ¿niwo
w miê ob³¹kañczej ideologii. Ca³a at-

mosfera by³a przesi¹kniêta nienawiœci¹ i szyderstwem z Pana Boga i z wiary. Oto przyk³ad z plakatu: „Bezbo¿nicy! Wiêcej aktywnoœci na froncie walki
klasowej z religi¹. Do wspó³zawodnictwa socjalistycznego w bojkotowaniu
kleru i religii”. W latach trzydziestych
XX wieku, tak Marchlewski jak i Dzier¿yñski oraz ich zwolennicy, usi³owali
wyhodowaæ sowieckiego Polaka. „Pisali dla „narodowych” szkó³ przesi¹kniête nienawiœci¹ do polskiej tradycji
podrêczniki, nawo³ywali do walki z Bo¿ym Narodzeniem i Wielkanoc¹, szydzili z Boga i religii, by zacytowaæ has³a z „K¹cika bezbo¿nika”,
w elementarzu Gra¿yny Czarneckiej
„B¹dŸ gotów!” z 1931 roku: „Walczmy
z religi¹ w domu, w szkole, wszêdzie.
Ku³ak, ksi¹dz, pop, rabin – to nasi wrogowie. Wykorzystuj¹ œwiêta religijne,
by nas zakuæ w swe pêta. Praca szturmowa zmiata zabobony religijne”3.
W tym piekle nienawiœci prym wiod³o
NKWD, ono by³o wyspecjalizowane
w mordowaniu ludzi. Piszê o tym dlatego, ¿e ci, którzy nie chcieli siê podporz¹dkowaæ odgórnym dyrektywom,
bardzo ³atwo mo¿na by³o byæ podpadniêtym i zaszeregowanym do organizacji kontrrewolucyjnej. Bywa³o, ¿e koœcio³y by³y zamieniane na katownie
NKWD. Polacy za ich przywi¹zanie do
wiary, do Boga, do Koœcio³a, byli
szczególnie znienawidzeni przez
NKWD. Rok 1940, rok wielkiego mor-

du na Polakach, by³ niejako dope³nieniem nienawiœci nas¹czanej przez lata
dwudzieste i trzydzieste XX wieku.
Wróæmy jednak do jeñców osadzonych we wspomnianych miejscach, którzy mimo nadziei na odzyskanie wolnoœci, zostali wywiezieni na
miejsce kaŸni. Z osadzonych w tych
obozach ¿ycie ocala³o ok. 400 jeñców,
w tym nasz rodak, póŸniejszy kap³an
Zdzis³aw Peszkowski osadzony w Kozielsku. Opisa³ on ¿ycie obozowe:
„W Kozielsku (…) mia³em szanse spotkania fantastycznych wprost rodaków. To by³o odkrywanie Polski
i ogromnie ciekawych, ró¿norodnych
ludzi (…) Bez przesady mo¿na powiedzieæ, ¿e znalaz³ siê tam kwiat inteligencji polskiej (…) Spotyka³o siê ludzi wszystkich mo¿liwych fachów
i zami³owañ (…) mo¿na by³o bez trudu znaleŸæ ludzi w³adaj¹cych najprzeró¿niejszymi jêzykami, podró¿ników,
pisarzy, dziennikarzy, dyplomatów”4.
Wszystkich czeka³ KATYÑ.
Jest te¿ i inny zapis, niespe³na 28letniego Zbigniewa Przystasza, sanoczanina osadzonego w Kozielsku, po
którym zachowa³ siê lakoniczny zapis:
„20 IV 1940 roku. Wyruszy³em i ja. –
Rewizja. – Podjazd samochodami do
stacji. Wyjazd o g. 4/16/ Smoleñsk jesteœmy. A 21 IV 1940 roku g. 8 rano”.
„Na liœcie NKWD przys³anej z Moskwy, Nr 036/2 – 16 kwietnia 1940 nazwisko Zbigniewa do wywiezienia
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i rozstrzelania znajdowa³o siê pod nr
79”5. Strza³em w ty³ g³owy zakoñczy³
swoje ¿ycie o którym marzy³, jak po
powrocie bêdzie ono wygl¹da³o. W liœcie z 3 kwietnia 1940 roku „prosi³ Pana
Najwy¿szego, by móg³ o¿eniæ siê
z piêkn¹, dobr¹ i kochan¹ kobiet¹,
by mia³ z ni¹ dzieci, takie o których
nieraz marzy³, z zagrod¹ (chodzi
o dom),w której móg³by odpocz¹æ od
gwaru miejskiego, aby dom ten by³
urz¹dzony wed³ug jego planów,
z piêkn¹ bibliotek¹ (zawsze kocha³
ksi¹¿ki), któr¹ póŸniej móg³by przeznaczyæ na u¿ytek publiczny… I dalej
prosi³ Boga, by dzia³o siê to tylko
w wolnej, wielkiej Polsce…”6. Tak siê
jednak nie sta³o!
Wed³ug danych statystycznych
w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, znajdowa³o siê oko³o 20% kadry
oficerskiej, „która w zdecydowanej

wiêkszoœci zosta³a zamordowana
strza³em w ty³ g³owy w bliskiej odleg³oœci”7. Stalin wraz ze swoimi wspó³pracownikami Beri¹, Woroszy³owem,
Mo³otowem i Mikojanem, podpisa³
wyrok œmierci na 22 467 Polaków.

Dziœ mówi siê,
choæ nie ca³kiem
œciœle o „Zbrodni
Katyñskiej”. Jak
j¹ nale¿y rozumieæ? T³umacz¹
to historycy: Najczêœciej rozumie
siê „wymordowanie w Katyniu (a
œciœlej, w Kosogorach ko³o Katynia) jeñców
z obozu w Kozielsku w liczbie
4403 osób. Mord ten zosta³ dokonany na podstawie wspomnianej wy¿ej
uchwa³y. Wœród skazanych na karê
œmierci przez rozstrzelanie znajdowa³o siê w sumie 14700 jeñców wojennych uwiêzionych oprócz Kozielska
tak¿e w obozach w Ostaszkowie (6229
osób) i Starobielsku (3820 osób). Jeñcy ze Starobielska zostali zamordowani w Charkowie, a z Ostaszkowa
w Twerze i wrzuceni do do³ów œmierci w Miednoje. Na karê œmierci przez
rozstrzelanie skazano tak¿e 11000
osób znajduj¹cych siê w wiêzieniach
zachodniej Ukrainy i Bia³orusi. Niedawno w prasie ukaza³y siê informacje o odkryciu polskich grobów
w Bykowni niedaleko Kijowa. Nie
budzi w¹tpliwoœci, ¿e s¹ to ofiary
uchwa³y z dnia 5 marca 1940 roku.
Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e na innym
ogromnym cmentarzysku – w Kuropatach niedaleko Miñska znajduj¹
siê groby Polaków umieszczonych
w wiêzieniach zachodniej Bia³orusi.
A zatem zbrodnia katyñska poch³onê³a ³¹cznie 22,5 tysi¹ca ofiar, zamordowanych w taki sam sposób
w „5 Katyniach”. Wszyscy oni zostali uznani za „zatwardzia³ych, nie rokuj¹cych poprawy wrogów w³adzy
sowieckiej”8. Trzeba jeszcze dodaæ,
¿e w Wo³dze utopiono 825 wiêŸniów9.
To, co wtedy siê wydarzy³o,
mo¿na nazwaæ „spiêtrzeniem niegodziwoœci”, jak ocenia o. prof. Jacek
Salij OP. Napisa³ on: „By³o to wymordowanie niewinnych ludzi, bez
s¹du, bez jakichkolwiek mo¿liwoœci
obrony, bez mo¿liwoœci nawet napisania listu po¿egnalnego do bliskich.
Trudno o wiêksz¹ pogardê dla ludzkiej godnoœci, skoro ludzie zostali tu
potraktowani tak, jak wolno traktowaæ jedynie szkodliwe insekty. (…)
Mord katyñski by³ nie tylko potworn¹ krzywd¹, jak¹ wyrz¹dzono
jego ofiarom oraz ich rodzinom. By³
aktem najwy¿szej wrogoœci wobec
narodu polskiego, zmasakrowa³ bowiem jego elitê. Doœæ przypomnieæ,

¿e ogromna wiêkszoœæ zamordowanych wówczas oficerów to nie byli
zawodowi wojskowi, ale rezerwiœci,
bêd¹cy w ¿yciu cywilnym profesorami uniwersytetów, adwokatami
i sêdziami, lekarzami i ksiê¿mi, dziennikarzami i przedsiêbiorcami”10.
Na ten temat mo¿na mówiæ i pisaæ
nieskoñczenie, bowiem jest to temat
„rzeka”. Nam pozostaje pamiêæ,
wdziêcznoœæ za woln¹ Polskê i modlitwa za ofiary tej potwornej zbrodni.

Ks. Andrzej Skiba

1

Opracowano na podstawie artyku³u: dr Witold Wasilewski IPN Warszawa, W przededniu zag³ady. Jak
NKWD dezinformowa³o polskich jeñców, w: Nasz Dziennik, œroda,
12 kwietnia 2017, s. 19.
2
Notatka szefa NKWD ZSRR £. Berii
dla J. Stalina (marzec 1940 r.), w: Golgota Wschodu Katyñ – Sybir – Kresy. Miêdzynarodowa Konferencja
„Prawda, Pamiêæ, To¿samoœæ Katynia
i Golgoty Wschodu, 28 wrzeœnia
2006 r. Gmach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawca: Fundacja „Golgota Wschodu” Instytut Pamiêci Narodowej, Warszawa 2006, s. 393-401;
ten sam tekst w: Z. Peszkowski ks.,
G. Jêdrejek, Zbrodnia katyñska œwietle prawa, Warszawa – Londyn – Orchard Lake – Pelplin 2004, Wydawnictwo WDP „Bernardinum”, Pelplin
2004, s. 124-128.
3
A. Zechenter, Wyklête ofiary ludobójstwa NKWD. Historia milczy o hekatombie Polaków, w: Nasz Dziennik,
Wielkanoc, 14-17 kwietnia 2017, s, 28.
4
G. £êcki, Œwiadek prawdy. Ksi¹dz
Zdzis³aw Jastrzêbiec Peszkowski
(1918-2007), Oficyna Wydawnicza
RYTM, Warszawa 2007, s. 42 n.
5
D. A. Przystasz, Jedno ¿ycie. Tak
ma³o… Tak wiele…, Warszawa 2001,
s. 13.
6
Tam¿e, s. 15.
7
G. Jêdrejek, Precedensowy charakter zbrodni katyñskiej, w: Golgota
Wschodu, dz. cyt., s. 184.
8
Tam¿e, s. 191.
9
W. J. Wysocki, Rzeczpospolita w imperialnej polityce Rosji, w: tam¿e,
dz. cyt., s. 171 n.
10
J. Salij OP, Katyñ jako problem moralny, w: tam¿e, s. 157.
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Wielkanoc na Sycylii
Tegoroczn¹ Wielkanoc spêdzi³am
w Trapani na Sycylii, gdzie odbywaj¹
siê najs³ynniejsze wielkanocne procesje. Najwa¿niejsza z nich rozpoczyna
siê o godzinie 14.00 w Wielki Pi¹tek
i trwa nieprzerwanie przez 24 godziny
a¿ do Wielkiej Soboty. Wyrusza z koœcio³a del Purgatorio, do którego potem powraca zataczaj¹c obszerne ko³o
g³ównymi ulicami miasta. Tzw. „Misteri di Trapani” to 18 platform przedstawiaj¹cych mêkê i œmieræ Jezusa oraz
2 pojedyncze figury martwego Chrystusa i Matki Boskiej Boleœciwej. Figury z XVII i XVIII wieku ozdobione
srebrnymi ornamentami i kompozycjami z kwiatów stoj¹ na platformach które
niesione s¹ na drewnianych rusztowaniach okrytych czarnym p³ótnem.
Niesie je od 12 do 16 mê¿czyzn. Procesjê organizuj¹ wci¹¿ aktywne bractwa
religijne – najstarsze jest bractwo œw.
Micha³a Archanio³a za³o¿one w XVI
wieku. Poszczególnymi figurami opiekuj¹ siê przedstawiciele ró¿nych za-

wodów np. sklepikarze, hotelarze, piekarze itp., którzy
nios¹ te figury. Ka¿dej grupie towarzyszy orkiestra
graj¹ca ¿a³obne marsze,
w rytm których porusza siê
procesja. Jej uczestnicy id¹
charakterystycznym krokiem, dwa do przodu jeden
w ty³, chodzi o to by jak
najd³u¿ej byæ w odœwiêtnej
atmosferze procesji. Natomiast w niedzielê wczesnym
rankiem budzi nas radosna
procesja przedstawiaj¹ca
Zmartwychwsta³ego Chrystusa która równie¿ zmierza
do koœcio³a del Purgatorio.
Ca³e misterium robi ogromne wra¿enie i pozostaje na
d³ugo w pamiêci.

Ubrane na czarno dziewczyny,
otwieraj¹ce wejœcie ka¿dej grupy

Milena Bonk
uczennica kl.4 SP nr 2 im. œw. Kingi

Scena przedstawiaj¹ca biczowanie. Platforma
niesiona przez murarzy i kamieniarzy

Id¹ca za ka¿d¹ z platform orkiestra

Matka Bo¿a Boleœciwa niesiona przez przedstawicieli
hotelarzy, kucharzy i kelnerów

Wnêtrze Koœcio³a del Purgatorio, w którym przez ca³y
rok przechowywane s¹ platformy ze scenami pasyjnymi
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Kazania Œwiêtokrzyskie skarby polskiego œredniowiecza
Ufundowane w pierwszej po³owie
XII w. opactwo benedyktynów na
Œwiêtym Krzy¿u stanowi jeden z najwspanialszych obiektów sakralnych
na ziemiach polskich i jedno z najbardziej fascynuj¹cych miejsc w Polsce.
Klasztor czarnych mnichów, malowniczo po³o¿ony na osnutym legendami
szczycie £yœca, w gêstwinie puszczy
Jod³owej skrywaj¹cej go³oborze, ³yse
polany i stary szlak pielgrzymi, to nie
tylko niewyczerpalny temat dociekañ
naukowych, obiekt fascynacji krajoznawczych, lecz równie¿ jedyna
w swoim rodzaju przestrzeñ o wyj¹tkowym, wielobarwnym obliczu kulturowym. Jej wp³yw na ca³y region nie
da siê przeceniæ, ani porównaæ z ¿adn¹
inn¹ czêœci¹ kraju. Nie ma bowiem miejsca w Polsce, gdzie historia tworzona
przez ludzi tak bardzo zespoli³aby siê
z bogactwem natury, dziedzictwo kulturowe z dziedzictwem przyrodniczym,
sacrum chrzeœcijañskie z miejscow¹
tradycj¹, pobo¿noœæ z lokalnym folklorem, historia z mitem, ludowym podaniem i baœni¹ i wreszcie miejsce spotkañ pielgrzymów z królewskiego
orszaku z mas¹ prostych p¹tników
spod ³ysogórskich wsi, osad i miast.
Spróbujmy oczami wyobraŸni
przenieœæ siê w niezwyk³e miejsce
ponad 700 lat wstecz, na wysokoœæ
595 m. n. p. m.; na szczyt £yœca,
£ysej Góry lub bardziej znanej nazwy na Œwiêty Krzy¿, gdzie obecnie
jest Sanktuarium Relikwii Drzewa
Krzy¿a Œwiêtego a gospodarzami s¹
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Na miejsce, jak mniema³ Jan
D³ugosz, zrujnowanego zamczyska
wzniesionego rêkami nie ludzi, lecz
cyklopów i gigantów; na miejsce
jednego z najstarszych opactw benedyktyñskich w Polsce; na miejsce
najstarszego chrzeœcijañskiego sanktuarium ziem polskich i kultu otoczonych od kilkuset lat pobo¿n¹ atencj¹
relikwii Drzewa Krzy¿a Œwiêtego; na
miejsce pielgrzymek królewskich
i mo¿nych tego œwiata; na miejsce
palladium Królestwa Polskiego, tarczy broni¹cej przed wszelkim z³em
widzialnym i niewidzialnym; na miejsce jednej z najstarszych bibliotek
œredniowiecznej Polski, z której po-

chodz¹ cenne dzie³a literatury polskiego œredniowiecza, w tym przede
wszystkim Kazania Œwiêtokrzyskie.
Co zatem sta³o siê na £yœcu przed
800 laty? Oto w centrum prastarych
Gór Œwiêtokrzyskich, najstarszego obok Gór
Harzu pasma
górskiego Europy, w centrum
nieco zagadkowej, odludnej ale
budz¹cej szacunek i podziw
przestrzeni, powsta³o najstarsze sanktuarium
w Polsce, miejsce kultu p¹tniczego do
s³ynnych relikwii Krzy¿a Œwiêtego,
centrum elitarnej kultury monastycznej i wa¿ny oœrodek duszpasterstwa.
Jednoczeœnie to uczone œrodowisko
czarnych mnichów, dziêki poszanowaniu miejscowej tradycji pozostawa³o
otwarte na zjawiska ze œwiata folkloru, legend i ludowych podañ, wspó³¿y³o z nim w swoistej symbiozie, twórczej wymianie myœli i wartoœci.
W ci¹gu oœmiu d³ugich wieków opactwa Œwiêtokrzyskiego przez mury
klasztorne, kru¿ganki i cele mnisze
przewinê³o siê kilkanaœcie pokoleñ
braci zakonnych. Byli wœród nich ludzie ró¿nego stanu, pochodzenia i wykszta³cenia. Zapewne te¿ ró¿nej gorliwoœci w wierze i pobo¿noœci. Choæ
stan osobowy opactwa zw³aszcza
w najwczeœniejszym okresie nie jest do
koñca rozpoznany, szczególnie XV
stulecie obfitowa³o w wybitne osobowoœci i prawdziwe autorytety. By³ to
z³oty okres w dziejach klasztoru. Opactwo promieniowa³o kultur¹ duchow¹
i intelektualn¹. Pozostaj¹ce w œcis³ych
zwi¹zkach z dworem królewskim, otoczone kuratel¹ potê¿nych rodzin mo¿now³adczych, cieszy³o siê bogatym
uposa¿eñ, zasobnym skarbcem, obszern¹ bibliotek¹, ale przede wszystkim potencja³em ludzkich talentów.
W duchowym dziedzictwie ka¿dego opactwa jednym z najwa¿niejszych
miejsc by³a i jest zawsze biblioteka.
„Klasztor bez ksi¹¿nicy to jak zamek
bez zbroicy”, powiada jedno ze œre-

dniowiecznych przys³ów. W krêgach
ówczesnych elit intelektualnych
zw³aszcza koœcielnych ksi¹¿ka by³a
zawsze prawdziwym przedmiotem po¿¹dania. Skrupulatnie przepisywan¹,

kunsztownie oprawion¹ i ozdobion¹,
przechowywano w przepastnych bibliotekach, prawdziwych skarbnicach
ówczesnej wiedzy i literackiego smaku. Bez w¹tpienia wœród nich wyró¿nia³o siê opactwo benedyktyñskie na
Œwiêtym Krzy¿u, s³yn¹ce nie tylko
z posiadania drogocennych relikwii,
lecz mog¹ce siê równie¿ poszczyciæ
jedn¹ z najwspanialszych bibliotek
Polski Œredniowiecznej. Czy mog³o
byæ inaczej? Wszak opactwa benedyktyñskie jako pierwsze dotar³y na
ziemie polskie rzucaj¹c ziarno kultury
pisanej w pierwszych latach istnienia
pañstwowoœci polskiej. Kultura ksi¹¿ki
by³a wpisana w literê Regu³y œw. Benedykta z Nursji. Jak du¿¹ wagê przywi¹zywano do obowi¹zku czytania
przez wszystkich mnichów bez wyj¹tku, œwiadczy 48 punkt Regu³y:
„W tych dniach Postu ka¿dy otrzyma
z biblioteki jedn¹ ksi¹¿kê, któr¹ powinien przeczytaæ od pierwszej do ostatniej strony w ca³oœci”. O przestrzeganie obowi¹zku czytania mia³a dbaæ
specjalnie wyznaczona para starszych
mnichów: „W godzinach, w których
bracia maj¹ zajmowaæ siê czytaniem,
bêd¹ oni obchodziæ klasztor i patrzeæ,
czy nie znajdzie siê ktoœ opiesza³y, kto
nic nie robi albo gada, zamiast pracowicie czytaæ...” Co zatem czytali owi
mnisi benedyktyñscy œwiêtokrzyskiego opactwa? Badania nad zasobami
dawnej biblioteki opactwa œwiêtokrzyskiego lub raczej tego, co po niej pozosta³o po kasacie opactwa dowodz¹,
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¿e wybór by³ niema³y. Pod tym wzglêdem biblioteka œwiêtokrzyska stanowi³a wyj¹tek. Jej rozwoju, jak dowodzi³ Marek Derwich, nie przekreœli³
ogromny po¿ar z 1459 r., kiedy na nowo
zorganizowa³ j¹ opat Micha³ z Krakowa oraz Maciej z Pe³czyna, ani te¿ ogólny kryzys intelektualny w jaki popad³y zgromadzenia mnisze pocz¹wszy
od XIV stulecia, ani te¿ kolejne po¿ary w czasach nowo¿ytnych, np.
z 1777 r. W œwietle najstarszego œwiadectwa z pierwszej po³owy XV w. bibliotekê klasztorn¹ umieszczono pierwotnie w skarbcu lub obok niego przy
zakrystii. W jedynym wówczas murowanym budynku klasztornym mieœci³y siê najwa¿niejsze „skarby” opactwa:
kaplica, relikwie Krzy¿a Œwiêtego, skarbiec, archiwum i biblioteka. Ksi¹¿nic¹
opiekowali siê kustosze relikwii oraz
zakrystianin. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e
biblioteka wraz z relikwiami 5 partycji
Krzy¿a Œwiêtego stanowi³a najwiêkszy
skarb opactwa, a jej utrata to niepowetowana strata dla kultury narodowej. Obok oczywistych egzemplarzy
Biblii i komentarzy biblijnych, biblioteka ³ysogórska zawiera³a m.in. pisma
Ojców i doktorów Koœcio³a, od œw.
Hieronima do Tomasza z Akwinu, pisma soborowe i publicystykê koœcieln¹, dykcjonarze i encyklopedie
œredniowieczne, traktaty teologiczno
– prawnicze, mistyczne, ascetyczne
i liturgiczne. PokaŸn¹ czêœæ zbiorów
zajmowa³y kazania œredniowieczne
w liczbie 57 kodeksów. Wœród nich

znajdowa³y siê
tak spektakularne dla kultury narodowej dzie³a
jak Kronika Wincentego Kad³ubka czy Marcina
Polaka, Katalog
biskupów krakowskich, Katalog arcybiskupów gnieŸnieñskich oraz Rocznik œwiêtokrzyski
i Statuty Kazimierza Wielkiego,
a przede wszystkim s³ynne Kazania, tzw. œwiêtokrzyskie.
Kazania
Œwiêtokrzyskie
to narodowa relikwia jêzyka polskiego, najstarszy pomnik œredniowiecznej polskiej prozy religijnej i „najcenniejszy spoœród nad z³oto dro¿szych
skarbów Biblioteki Narodowej”, od
których wraz z najstarsz¹
czêœci¹ Bogurodzicy (44
s³owa dwóch najstarszych
strof) zaczynaj¹ siê dzieje
polskiej literatury. Nale¿y
podkreœliæ, dzieje literatury polskiej zaczynaj¹ siê
od tekstu bardzo archaicznego, ale jednoczeœnie
bardzo oryginalnego i niezwykle tajemniczego, który nadal skwapliwie chroni swoich tajemnic
i wreszcie tekstu uznanego za prawdziwe arcydzie³o. Kim by³ autor Kazañ
Œwiêtokrzyskich, to jedno
z najstarszych z pytañ?
Badacze przychylaj¹ siê
do dwóch dominuj¹cych stanowisk,
autorem by³ któryœ z mnichów ³ysogórskich lub benedyktyn np. z Tyñca. Bardziej pewne jest, ¿e Kazania
by³y wykorzystywane na £yœcu,
gdzie od drugiej po³owy XIV w. rozwija³o siê intensywnie kaznodziejstwo w zwi¹zku z pozyskaniem na pocz¹tku XIV w. ofiarowanych przez
W³adys³awa £okietka relikwii Krzy¿a
Œwiêtego, a póŸniej kurateli króla
W³adys³awa Jagie³³y i gdzie dzia³a³
s³ynny kaznodzieja, opat ³ysogórski
Miko³aj i opat Micha³ z Lipia, gdzie

Kazania mog³y byæ g³oszone przed
zacnym audytorium, mo¿nych pielgrzymów i towarzysz¹cych im orszakom przy okazji licznych wizyt króla
W³adys³awa Jagie³³y. W kronikach
odnotowanych jest co najmniej 10 takich pielgrzymek, choæ zapewne monarcha bywa³ czêœciej w tym œwiêtym miejscu. Najs³ynniejsz¹ z nich
by³a dwudniowa pielgrzymka
w czerwcu 1410 r. w drodze na pole
bitwy pod Grunwaldem oraz innych
wybitnych postaci z dworu królewskiego z Krakowa. Pewne jest, ¿e
przypadkowo odkryte Kazania ujawni³y tekst nietuzinkowy, lecz unikat,
arcydzie³o. Autor Kazañ by³ bez w¹tpienia wielkim erudyt¹, oczytanym
teologicznie i literacko intelektualist¹
oraz mistrzem s³owa, po prostu by³
wielkim kaznodziej¹. Kazania Œwiêtokrzyskie to wreszcie nieprzebrany
skarbiec jêzyka, to œwiadek kultury
religijnej i pobo¿noœci polskiego œredniowiecza, bez którego bylibyœmy
ubo¿si i mo¿na stwierdziæ, ¿e osieroceni. Chwa³a zatem mnichom ³ysogór-

skim, ¿e przechowali taki wielki skarb
narodowej kultury i kamieñ wêgielny
œwiêtokrzyskiej to¿samoœci. Klasztor
³ysogórski by³ bowiem, jak poetyzowa³ kronikarz œwiêtokrzyski Marcin
Kwiatkiewicz w „Rytmie o Drzewie
Krzy¿a Œwiêtego”, prawdziw¹ „Stolic¹ M¹droœci”, rzeczywistym „genius
loci” œwiêtokrzyskiej krainy.

Oprac. Halina Martowicz
•ród³o: prof. Krzysztof Bracha –
Z przesz³oœci Kazañ œwiêtokrzyskich.
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„Obieram Ciê za Patronkê i Królow¹”
„Kiedy (…) król Jan Kazimierz
oddawa³ ca³e swe wielonarodowe
dziedzictwo Bogurodzicy Królowej,
dokonywa³y siê szczególne zaœlubiny”. Œw. Jan Pawe³ II
Œluby Jana Kazimierza by³y w œwietle prawa ustrojowego Rzeczypospolitej rzeczywist¹ elekcj¹ Matki Bo¿ej na
legaln¹ królow¹. Lwowskie œluby
(1.04.1656) obowi¹zuj¹ nas nadal –
¿aden król ani parlament nie anulowa³
tego aktu. Zwi¹zek polski z Maryj¹ istnieje od pocz¹tku naszej chrzeœcijañskiej drogi. Matka Bo¿a na wiernoœæ
narodu polskiego odpowiada licznymi
cudami. By³o ich wiele w XVII w. Gdy
w 1621 r. pod Chocimiem ogromna armia turecka, licz¹ca ok. 400 tys. ¿o³nierzy, po miesi¹cu ciê¿kich zmagañ z 70-

tysiêcznymi si³ami polskimi zaproponowa³a nam poni¿aj¹cy rozejm, wówczas nowemu dowódcy, hetmanowi
Stanis³awowi Lubomirskiemu, ukaza³a
siê Matka Bo¿¹ i zleci³a wytrwa³oœæ
w rokowaniach. Odrzucono warunki
tureckie. Po kilku dniach Turcy zrezygnowali z wszelkich ¿¹dañ wobec Polski i wycofali siê. Nadszed³ rok 1655.
Nasz¹ Ojczyznê, os³abion¹ wojnami
z Kozakami i Rosj¹, zaatakowa³y trzy
silne armie szwedzkie. Podda³y siê
wszystkie du¿e miasta. Szwedzi triumfowali i zaczêli walkê z katolicyzmem.
Bezczeœcili koœcio³y, bliŸnili przeciw
Matce Bo¿ej. Postanowili zniszczyæ
centrum naszego ¿ycia duchowego –
Jasn¹ Górê. Obron¹ jasnogórskiego
sanktuarium kierowa³ przeor, ojciec
Augustyn Kordecki, zagrzewaj¹c do
walki i podtrzymuj¹c na duchu niewielk¹, 300 – osobow¹ za³ogê. Wszystkich cechowa³a ogromna wiara i g³êbokie przekonanie, ¿e walcz¹ w s³usznej
Bo¿ej sprawie. Nie tylko oni jednak
bronili skarbca narodowej wiary i kultury. Istnieje wiele œwiadectw, polskich
i szwedzkich, o osobistej interwencji
Matki Bo¿ej. Przera¿eni Szwedzi mówili o kobiecie, która p³aszczem os³ania³a
klasztor przed gradem kul. Sam boha-

terski przeor nie mia³ w¹tpliwoœci, komu
Polska zawdziêcza³a ocalenie.
Wydarzenia „potopu” szwedzkiego przyczyni³y siê do oficjalnego ustanowienia Matki Bo¿ej Królow¹ Polski.
Maryja jednak poleci³a tak siebie nazywaæ znacznie wczeœniej, ukazuj¹c siê
15 sierpnia 1617 r. w Neapolu w³oskiemu jezuicie o. Juliuszowi Mancinellemu: :Nazywaj mnie tu, na ziemi, Królow¹ Polski. Umi³owa³am to królestwo
i do wielkich rzeczy je przeznaczy³am,
poniewa¿ szczególnie wielbi¹ Mnie
jego synowie”. Zdumiony zakonnik
przekaza³ te s³owa Koœcio³owi w Polsce, a to sta³o siê pocz¹tkiem kultu
Królowej Polski. W takiej atmosferze
350 lat temu, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz,
w obecnoœci Najœwiêtszej Maryi Panny w Jej obrazie oraz przedstawiciela
papie¿a i reprezentantów wszystkich
stanów spo³ecznych, wypowiedzia³
brzemienne w skutki s³owa: Wielka
Boga-Cz³owieka Matko, Przeczysta
Panno! Ja, Jan Kazimierz, z ³aski Twego Syna, Króla królów, a Pana mojego, i z Twojej ³aski król, u stóp Twoich
najœwiêtszych padaj¹c na kolana, obieram Ciê dzisiaj za Patronkê moj¹ i moich pañstw Królow¹...”. Dalej prosi³
król swoj¹ Królow¹ o zwyciêstwo nad
Szwedami i obieca³, ¿e poprawi ciê¿k¹
dolê ch³opów. Jeszcze w dniu œlubowania do Litanii Loretañskiej dodano
zawo³anie: „Królowo Korony Polskiej,
módl siê za nami”. ¯aden król ani par-

lament nie anulowa³ dot¹d tej rzeczywistej – w œwietle prawa ustrojowego
Rzeczypospolitej – elekcji. Maryja jest
wiêc nadal nie tylko Najœwiêtsz¹ Bogarodzic¹, ale te¿ z woli króla i narodu
prawdziw¹ Królow¹ Polski. Jej tron

jest nie tylko w niebie, ale tak¿e tu, na
ziemi – na Jasnej Górze.
Zamyœlaj¹c siê nad wydarzeniami
z czasów I Rzeczypospolitej, jesteœmy
pod wra¿eniem g³êbokiej religijnoœci
naszych przodków. Nie by³o wówczas
rozdzia³u polityki od religii. Wiara przenika³a ka¿dy obszar ¿ycia Polaka. Przed
Bogiem i Jego Matk¹ chyli³y siê
wszystkie g³owy, nawet koronowane.
Jako wynagrodzenie za grzechy sk³adali œluby, podejmowali zobowi¹zania,
budowali koœcio³y... A dziœ, czy nie
daliœmy siê oderwaæ od Ÿród³a naszej
mocy? Czy nie pozwoliliœmy os³abiæ
siê duchowo, moralnie, intelektualnie?
Nie tak uczyli nas ojcowie, nie taka
nauka p³ynie z trudnych wydarzeñ
XVII w., nie po to ocaleliœmy jako naród. Jesteœmy katolikami, nale¿ymy do
Niebieskiej Królowej, która jak ocali³a
nas przed islamizacj¹ i protestanckim
„potopem”, ocali i teraz przed tym
wszystkim, co zagra¿a i nam, i ca³ej

ludzkoœci. Ale trwajmy wiernie przy
Niej. Taka jest nasza misja. Królowo
Polski, módl siê za nami!
Józef Czorniej
•ród³o: Ró¿aniec, nr 4(646) 2006.
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Intencje w tygodniu
Od 1. do 7.05.2017 r.
Poniedzia³ek – 1.05
6.30 o zdrowie dla Krystyny
7.00 + Wies³aw Osêkowski int. od
Anny Grobelnej
7.30 + Janina i Kazimierz Wróbel
18.00 1. + Mieczys³aw Indyk (koniec
greg.)
2. + Rafa³ i ++ z rodziny
3. + Danuta Pe³ech int. od pracowników Gimnazjum nr 1 w Sanoku
Wtorek – 2.05
6.30 + Wiktoria Skiba int. od parafian
7.00 + Wies³aw Osêkowski int. od rodziny WoŸniczaków
7.30 + Krzysztof Solon (pocz. greg.)
18.00 1. + Anna 10 r. œm. i Alojzy Stabry³a
2. + Danuta Pe³ech int. od pracowników Gimnazjum nr 1. w Sanoku
3. + Gizela Josz int. od s¹siadów
z ul. S¹siedzkiej

7.30 + Krzysztof Solon (greg.)
18.00 1. o b³. Bo¿e i opiekê MB dla
Katarzyny, Marcina i ich dzieci z racji
10 rocznicy zawarcia sakramentu ma³¿eñstwa
2. + Katarzyna i Pawe³
3. + Grzegorz ¯ak
Sobota – 6.05
6.30 + Karol
7.00 + Wies³aw Osêkowski int. od kolegó i kole¿anek z PZU
7.30 + Krzysztof Solon (greg.)
18.00 + o zdrowie i b³. Bo¿e dla Braci
z Ró¿y œw. JP II i ich rodzin
2. + Bart³omiej Data

3. o zdrowie dla Weroniki, Ma³gorzaty
oraz rodziców
Niedziela – 7.05
6.30 za parafian
8.00 + Weronika, Miko³aj, Stanis³aw,
Ludwik
9.30 + Krzysztof Solon (greg.)
11.00 + Zygfryd Pelc
12.30 + Krystyna Pelc
16.00 o zdrowie i b³. Bo¿e dla sióstr
z Ró¿y œw. Józefa
18.00 + Tadeusz Biega int. od Ali i Jana
Rycyk
Stró¿e:
P³owce: + Leopold, Henryka, Stefania

Œroda – 3.05 Uroczystoœæ NMP
Królowej Polski
6.30 + Piotr Wo³oszczak
8.00 + Maria i Andrzej Dadaœ
9.30 + Krzysztof Solon (greg.)
11.00 W intencji Ojczyzny
12.30 + Maria Sabat
16.00 + Gizela Josz int. od syna Jerzego
18.00 + Krystyna Bia³ek 6 r. œm.
Czwartek – 4.05
6.30 + Teresa, Marian Drab oraz + Kazimierz Stêpkowski
7.00 + Wies³aw Osêkowski int. od siostry Kazimiery
7.30 + Krzysztof Solon (greg.)
18.00 1. + Jadwiga i Ludwik
2. + Marek Ogrodnik 10 r. œm.
3. + Roman Daszyk
Pi¹tek – 5.05
6.30 za wszystkie dusze cierpi¹ce
w czyœæcu
7.00 + Wies³aw Osêkowski int. od rodziny Koczerów
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3 Niedziela Wielkanocy – 30.04.2017.
Og³oszenia duszpasterskie
1. Dzisiaj rozpoczyna siê Tydzieñ Biblijny. Zachêcamy do nawiedzenia
œwi¹tyni 10 minut przed godzin¹ rozpoczêcia ka¿dej Mszy œwiêtej. Bêdziemy mogli wys³uchaæ wtedy fragmentu z Listu do Galatów. Narodowym
Dniem Czytania Pisma Œwiêtego rozpoczynamy obchody IX Tygodnia
Biblijnego, którego has³em s¹ s³owa
Zmartwychwsta³ego Pana: „IdŸcie na
ca³y œwiat i g³oœcie Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu”. Po Mszy Œwiêtej
otrzymamy karteczkê z oznaczonym
fragmentem Listu do Galatów oraz
wybranym Psalmem. Bêdzie to zachêta do osobistej i rodzinnej lektury Pisma Œwiêtego tak, aby ka¿dy z nas ¿y³
na co dzieñ S³owem pochodz¹cym od
Pana i stawa³ siê jego g³osicielem. Razem z cz³onkami Grupy Biblijnej podczas Mszy Œwiêtych o godz. 18.00
bêdziemy mogli dziêki odpowiednim
komentarzom do pierwszego czytania
i Ewangelii odkrywaæ g³êbiê i piêkno
S³owa Bo¿ego.
2. Jutro, w poniedzia³ek, o godzinie
18.00, rozpoczynamy nabo¿eñstwa
majowe. Zapraszamy wszystkich, aby
chwaliæ Maryjê Litani¹ loretañsk¹,
maryjnymi pieœniami, które wybrzmiewaæ bêd¹ tak w koœciele, jak i pod na-

szymi domowymi kapliczkami. Podtrzymujmy ten zwyczaj œpiewania pieœni
poœwiêconych Matce Najœwiêtszej.
3. W œrodê uroczystoœæ NMP Królowej Polski, g³ównej patronki naszego kraju i naszej archidiecezji. Godziny rozpoczynania Mszy œwiêtych
pozostaj¹ bez zmian – jak w ka¿d¹ niedzielê. G³ówna Msza œwiêta w intencji
Ojczyzny bêdzie o godzinie 11.00.
4. Tak¿e w œrodê o godz. 17.00, w ramach nabo¿eñstwa majowego, medytacja nad fragmentami Listu do Galatów z aktem wiary, nadziei i mi³oœci.
5. W tym tygodniu wypada pierwszy
czwartek, pi¹tek i sobota miesi¹ca. We
czwartek w P³owcach i Stró¿ach spowiadamy od godziny 16.00, w koœciele
parafialnym od godziny 17.00. w pi¹tek spowiadamy od godziny 16.00.
6. W pi¹tek po Mszy Œwiêtej o godz.
18.00 Droga Œwiat³a pt. „IdŸcie na ca³y
œwiat i g³oœcie”. Nabo¿eñstwo to jest niejako popaschaln¹ odpowiedzi¹ na Drogê Krzy¿ow¹, co podkreœla symbolika
14 stacji, bêd¹cych okazj¹ do rozwa¿ania najwa¿niejszych wydarzeñ zwi¹zanych ze Zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Zachêcamy do przyniesienia œwiec.
7. W sobotê o godzinie 17.30, modlitw¹ ró¿añcow¹, rozpoczniemy te-

goroczne nabo¿eñstwa fatimskie. Prosimy przynieœæ ze sob¹ œwiece, które
zapalimy podczas procesji z Figur¹
Matki Bo¿ej Fatimskiej. Litaniê do
Matki Bo¿ej œpiewaæ bêdziemy podczas procesji.
8. Dziœ zgodnie z zapowiedzi¹
z ubieg³ej niedzieli zbieraæ bêdziemy
ofiary dla Julii Skurskiej, która cierpi
na deformacjê twarzoczaszki i czeka
j¹ operacja w Dallas (USA). Koszt
tej operacji wynosi 170 000 PLN.
Ka¿da z³otówka liczy siê by uchroniæ j¹ przed g³êbokim kalectwem. Bez
tych operacji stan Julii bêdzie siê
stopniowo pogarsza³, a¿ do utraty
wzroku, s³uchu i pog³êbienia siê k³opotów z oddychaniem. Fundacja
„Mam serce” zbiera œrodki na tê operacjê. Bardzo prosimy o wsparcie tej
zbiórki. Rodzina bêdzie zbieraæ pieni¹dze do puszek. O tê ofiarê prosz¹
rodzice i rodzina Julii.
9. W ubieg³¹ niedzielê zbieraliœmy
ofiary na Syriê. Zebraliœmy i wys³ali
7 tysiêcy 85 z³otych. Dziêkujemy za
wielk¹ hojnoœæ i zrozumienie dla potrzeb tamtejszej ludnoœci.
10. Dziœ goœcimy przedstawicieli grupy Cenacolo, którzy przedstawi¹ nam
swoje œwiadectwa.
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