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Głos kapłań ski 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus  i Matka Boża 

Królowa Polski !  

 

więty Stanisław Biskup i Męczennik jest Głównym Patronem Polski, 

więc winien być dla nas szczególnym przykładem postępowania. 

Jego ziemskie pielgrzymowanie zaczęło się w Szczepanowie między 

Brzeskiem a Tarnowem, pochodził zatem z Ziemi Krakowskiej. Po-

chodził ze szlachetnej rodziny, która jednak była bezdzietna. Dzięki długim 

i wytrwałym modlitwom Bogna powiła chłopca, któremu nadano imię 

Stanisław. Oddany w służbę Kościołowi uczył się w Krakowie i Paryżu. W 

1072 roku, gdy miał 42 lata, został wybrany na biskupa Krakowa po zmar-

łym Lambercie.  

Święty Stanisław opowiedział się zdecydowanie po stronie papieża św. 

Grzegorza VII, a przeciw cesarzowi Henrykowi IV. Oznaczało to wsparcie 

dla gregoriańskich reform, czyli walki z inwestyturą (nadawaniem godności 

kościelnych przez władze świeckie) i nikolaityzmem (małżeństwa księży). 

Święty Stanisław uznawał również, że władze państwowe winny prze-

strzegać zasad Bożych w życiu publicznym. Stąd wziął się konflikt z królem 

Bolesławem Śmiałym, który ponad miarę karał swoich rycerzy za nieposłu-

szeństwo.  

Święty Stanisław stanął otwarcie w obronie sprawiedliwości i napiętnował 

publiczną niemoralność i okrucieństwo króla. Spotkała Go za to śmierć. 

Gdy odprawiał Mszę świętą w kościele św. Michała Archanioła na Skałce 

napadli na Niego słudzy królewscy, ale nie zdołali zabić świętego. Dopiero 

Pomazaniec Boży król Bolesław Szczodry zabił króla uderzeniem w potyli-

cę. Działo się to Roku Pańskiego 1079.  

Ś 
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Po zabiciu ciało świętego zostało rozczłonkowane (lecz nie poćwiartowa-

ne) i rozrzucone, ale ptaki zebrały je razem. Król zapłacił za to zabójstwo 

straszliwą cenę. Podniesiono przeciw niemu bunt i musiał uciekać z Kraju. 

Zmarł na wygnaniu na terenie Chorwacji pokutując za swój czyn. 

W 1253 roku papież Innocenty IV wyniósł św. Stanisława do chwały ołta-

rzy, nieomylnie Go kanonizując 17 września w Bazylice św. Franciszka w 

Asyżu. 

Piękną tradycją polskich królów była pielgrzymka do grobu św. Stanisława 

zaraz po koronacji na znak pokuty za grzech poprzenika. Jedynym królem 

który tego nie uczynił zaraz po koronacji, był Stanisław August Poniatow-

ski. Dopiero po pewnym czasie naprawił swój błąd, ale nie na wiele się to 

przydało – król abdykował w 1795 roku, co oznaczało koniec dawnej Pol-

ski. Po przeszło ośmiuset latach istnienia naród polski stracił samodziel-

ność państwową. 

Zanim to jednak nastąpiło, w 1765 roku Stolica Apostolska zezwoliła by w 

Rzeczpospolitej Obojga Narodów (jako pierwszym kraju na świecie) cele-

browano we wszystkich kościołach święto Najświętszego Serca Pana Jezu-

sa. W tym roku obchodzimy również setną rocznicę poświęcenia Polski 

Najsłodszemu Sercu Pana Jezusa na Małym Rynku w Krakowie. Warto 

pamiętać o tym, a zwłaszcza w czerwcu gdy to poświęcenie zostało doko-

nane. 

W tym natomiast miesiącu módlmy się codziennie litanią loretańską wraz 

z wezwaniem Królowej Polski (to wezwanie wprowadził do litanii na tere-

nie Polski papież Benedykt XV w styczniu 1920 roku), by nasza Władczyni 

ulitowała się nad udręczonym narodem polskim i całą ludzkością. 

 

  Z kapłańskim błogosławieństwem, 

 

  ks. Rafał Trytek ICR 
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Miesiąc Maryi

o długiej zimie ziemia otrzą-

sa się ze snu, ożywia się nie-

jako pod łagodnym promie-

niem słońca — tysiące kwiatów z 

ziemi wyrasta. I jak zimą widać 

było tylko jednostajne szmaty 

śniegu na skamieniałej od mrozu 

powłoce ziemskiej, tak teraz naj-

różnorodniejsze rośliny, najrozmai-

ciej barwne kwiaty, bawią oko 

człowieka — pobudzają go do życia 

i do pracy.  

Któż z nas nie raduje się nadcho-

dzącą wiosną, któż nie oddycha 

wolniej i swobodniej w maju? — 

Dusza ma także swój maj, ma czas 

gdy raduje się kwiatami cnót, kwia-

tami uczuć świętych, co wykiełko-

wały pod zbawiennymi promie-

niami łaski Bożej. Po spowiedzi 

wielkanocnej, w której zrzuciliśmy 

przykrywającą serce powłokę grze-

chu, gdy stajały lody tamujące po-

lot duszy naszej, nastaje nowe 

życie zbożne i cnotliwe — maj du-

szy naszej. Niejedno ziarno rzucone 

przez zbawienne napomnienia 

spowiednika na rolę duszy naszej, 

odżywa, niejedno postanowienie 

święte, pierwej zapomniane, budzi 

się ze snu do życia — słowem, 

zmiana widoczna w nas następuje. 

Ale komuż powierzyć te najdroższe 

kwiaty uczuć naszych, jakiej straży 

oddać te wątłe roślinki, które jesz-

cze wiatr może zmrozić, a świat 

zabójczemi swemi zasadami wy-

rwać z serca naszego?  

Przypominasz sobie drogi Czytelni-

ku jak pierwsze kroki twoje kiero-

wała matka, jak jej ręce czuwały 

nad tobą, aby, gdy wątłe twe siły 

osłabną, przynieść ci pomoc              

i uprzedzić twój upadek? Pamię-

tasz jak każdy twój płacz z obawy 

niebezpieczeństwa przywoływał ją 

do ciebie, jak cię cieszyła i tuliła, 

jeśli ci się coś przykrego wydarzy-

ło? O zaiste! piękny to widok tej 

ziemskiej matki, miłe wspomnienie 

opiekunki młodości naszej.  

Ale o ileż lepszą, o ileż czujniejszą 

matką dla duszy naszej jest Marya! 

Ona to prowadzi nas pod opieką 

swoją na drogach życia naszego, i 

jakże często wyprasza nam nawet 

P



 

5 Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti 

niegodnym zwrot do Boga, jakże 

troskliwie strzeże tych pierwszych 

zawiązków cnoty i kwiatów św. 

uczuć!  

Marya Matką naszą — Ona Matka 

Jezusa! A więc patrzmy na Nią w 

duchu rozważając tajemnice rado-

sne Różańca św.; jak Ona miłością 

swoją otaczała to Boskie Dziecię od 

pierwszego zarania Jego życia na 

ziemi, od owego przyzwolenia swo-

jego na wielkie dzieło Boże w ta-

jemnicy Zwiastowania : „Oto ja 

służebnica Pana mojego” it.d. Stąd 

zaś z ufnością polecajmy się Jej 

opiece, ale starajmy się też przez 

życie cnotliwe zasłużyć sobie na 

względy tej najczulszej Matki.  

Marya Matką naszą, ale i Matką 

Bolesną. Pod krzyżem stojąc z ko-

nających ust Zbawiciela usłyszała 

testament: „Oto syn Twój. — Jak ja 

rozpięty na krzyżu za ludzkie umie-

ram grzechy, tak pamiętaj, abyś 

wzięła pod opiekę Twego macie-

rzyńskiego serca te dzieci grzeszne, 

ludzkość całą, za którą ja życie me 

ofiaruję”. Najświętsza Bogarodzica 

zrozumiała doskonale te słowa. 

Jako Matka upadłej ludzkości zbie-

ra dziatki swoje, prowadzi je do 

krzyża i często wśród utrapień tego 

życia poucza je, że droga na Tabor 

prowadzi przez Kalwaryę. Tak za-

prawdę! Bez cierpień trudno, na-

wet niepodobna uzyskać nieba. Łzy 

to cierpień i pokuty, jakby ów 

ożyźniający deszczyk sprawiają 

wzrost kwiatów uczuć św. i rozwój 

owoców dobrych uczynków. Ale 

cierpieć bez skargi, o! jakże to 

trudno. Wtedy jednak rozmyślajmy 

o tajemnicach bolesnych Różańca 

św. — patrzmy w duchu na umie-

rającego Zbawiciela — rozważajmy 

cierpienia tej Matki Bolesnej, a 

gorycze życia naszego będą złago-

dzone.  

Marya Matką naszą — Ona Królo-

wą Niebios! Moc Jej, po potędze 

Jej Syna, największa — Ojcowie 

Kościoła nie wahają się Jej nazwać: 

„Wszechmocą błagającą”. Czyż 

więc może nas ogarnąć zwątpienie, 

skoro mamy Matkę i Opiekunkę 

tak potężną? Jedyny Ona stawia 

nam warunek: „Bądźcie dziećmi 

mojemi, a ja wam będę Matką — 

oddajcie mi się zupełnie, a ja wam 

z nieba uproszę wszelkie łaski, 

mocą których zwyciężycie nieprzy-

jaciół wiecznego zbawienia”.  

O! niech więc w tym miesiącu maju 

nie wypada Różaniec z rąk naszych, 
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niech ta wzniosła modlitwa po-

święci także maj duszy naszej. Ile-

kroć paciorki w rękach przesuwać 

będziemy, niech kwiaty św. uczuć 

ożywia rosa łez współczującego 

serca z Matką Bolesną. Nareszcie 

błagajmy z całą ufnością o owoce 

dobrych uczynków, gdy w myśli 

przed oczyma duszy stanie otoczo-

na chwałą, Królowa Niebios!  

 

Róża duchowna, R. I, nr. 5, maj 1898, str. 97-100. 

 

 

Kro lowa Polski 

Grodno, przed majem 1925 r.  

 

yło to dnia 1 kwietnia 1656 

roku.  

W katedrze lwowskiej 

przed ołtarzem Najśw. Maryi Pan-

ny klęczy król Jan Kazimierz i w 

otoczeniu duchowieństwa, senato-

rów, szlachty i wieśniaków i w 

imieniu całego narodu składa ślu-

bowanie: „Wielka człowieczeństwa 

Boskiego Matko i Panno! Ja, Jan 

Kazimierz, Twego Syna, Króla kró-

lów i Pana mojego, i Twoim zmiło-

waniem się król, do Twych naj-

świętszych stóp przychodząc, tę 

oto konfederacyą czynię: Ciebie za 

Patronkę moją i państwa mego 

Królową dzisiaj obieram. Mnie, 

Królestwo moje Polskie, Wielkie 

Księstwo Litewskie, Ruskie, Pru-

skie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inf-

lanckie i Czernihowskie, wojsko 

obojga narodów i pospólstwo 

wszystko, Twojej osobliwej opiece i 

obronie polecam, Twojej pomocy i 

miłosierdzia w teraźniejszym utra-

pieniu królestwa mego przeciwko 

nieprzyjaciołom pokornie żebrzę… 

A że wielkimi Twymi dobro-

dziejstwy zniewolony przymuszony 

jestem z narodem polskim do no-

B 
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wego i gorącego Tobie służenia 

obowiązku, obiecuję Tobie, moim, 

ministrów, senatorów, szlachty i 

pospólstwa imieniem, Synowi 

Twemu Jezusowi Chrystusowi, 

Zbawicielowi naszemu, cześć i 

chwałę przez wszystkie krainy Kró-

lestwa Polskiego rozszerzać, czynić 

wolę, że gdy za zlitowaniem Syna 

Twego otrzymam wiktoryę nad 

Szwedem, będę się starał, aby 

rocznica w państwie mym odpra-

wiała się solennie do skończenia 

świata rozpamiętywaniem łaski 

Boskiej i Twojej, Panno Przeczysta! 

A że z wielkim żalem serca mego 

uznaję, dla jęczenia w opresji ubo-

giego pospólstwa oraczów, przez 

żołnierstwo uciemiężonego, od 

Boga mego sprawiedliwą karę 

przez siedem lat w królestwie mo-

im różnymi plagami trapiącą nad 

wszystkich ponoszę, obowiązuję 

się, iż po uczynionym pokoju starać 

się będę ze stanami Rzeczypospoli-

tej usilnie, ażeby odtąd utrapione 

pospólstwo wolne było od wszel-

kiego okrucieństwa, w czym, Mat-

ko Miłosierdzia, Królowo i Pani 

moja, jakoś mnie natchnęła do 

uczynienia tego wotum, abyś łaską 

miłosierdzia u Syna Twego uprosiła 

mi pomoc do wypełnienia tego, co 

obiecuję”. 

Powszechne „amen, amen, amen” 

całego ludu przypieczętowało te 

śluby. 

Obecny przy tym nuncjusz papieski 

Piotr Vidoni odmówił głośno litanię 

loretańską, dodając przy końcu na 

prośbę króla: „Królowo Polski, 

módl się za nami”. 

Po odzyskaniu wolności Episkopat 

Polski zwraca się do Ojca św. z 

prośbą o ustanowienie w dniu 3 

maja święta Królowej Korony Pol-

skiej, wykonując ślub króla, „aby 

rocznica w państwie odprawiała się 

solennie aż do skończenia świata”. 

Ojciec św. przychylił się do tej 

prośby dnia 12 października              

1923 r. 

Święto więc 3 maja to już nie tylko 

obchód przypominający nam kon-

stytucję, ale uroczystość naszej 

Królowej, która w szczególny spo-

sób okazuje miłość dla swej Rze-

czypospolitej. 

Serce każdego Polaka zabije w tym 

dniu radośniej i złoży hołd – Królo-

wej. 
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Ale… niestety… u nas, u nas w Pol-

sce podniósł się jednak głos – prze-

ciw Królowej Polski. 

Któż się na to odważa? 

Oto pismo protestanckie wydawa-

ne przez grono panów intenden-

tów i pastorów. […]  

Czyżbyście Panowie naprawdę 

sądzili […], że Matka Boga-

Chrystusa, Króla królów i panują-

cych nie jest godną Królową Polski? 

Że przeciw naznaczeniu tego świę-

ta na dzień 3 maja należy „najgorę-

cej zaprotestować”? Czyż nie wi-

dzicie, że uwłaczając tak czci Matki 

Chrystusa znieważacie w najwyż-

szym stopniu samego Chrystusa, o 

którego cześć tak bardzo, jak 

twierdzicie, Wam chodzi? Czyż to 

nie drwiny unosić się nad czcią 

Chrystusa, a poniżać Jego Matkę, 

ogłaszać protesty?! – Jak by to było 

pięknie, gdybyście raczej przyłączy-

li się do ogólnej radości i chociaż 

wbrew pragnieniom wrogów 

chrześcijaństwa ofiarowali Jej go-

rącym sercem – berło władzy. 

Wiem… nie zdolniście jeszcze do 

tego, bo uprzedzenia zbyt głęboko 

wycisnęły się w sercach Waszych. 

Mam jednak nadzieję, że wybije ta 

godzina, kiedy wspólnie czcić bę-

dziemy Niepokalaną naszą wspólną 

Królowę…  

Rycerze i Rycerki Niepokalanej, 

niechaj gorące modły Wasze za 

tych Panów nie ustają, aż ta chwila 

wybije. 

Czciciele i miłośnicy Niepokalanej 

Królowej! Dla nas dzień 3 maja to 

Jej dzień i cały miesiąc maj, to Jej 

miesiąc, Jej czci szczególnie po-

święcony. W jakiż więc sposób 

okażemy naszą miłość? Czy po-

przestaniemy tylko na gorących 

uczuciach, na tkliwych słowach? 

Nie. To byłoby za mało. 

Ona Królową Polski, więc i Królową 

każdego serca, co pod polskim 

niebem bije albo z dala od Ojczy-

zny tęskni, być musi. Zdobyć dla 

Niej serca wszystkich i każdego z 

osobna – oto nasza praca, zwłasz-

cza w tym Jej miesiącu. 

Jak to uczynić? 

Przede wszystkim Jej powierzyć 

każdą sprawę, którą przedsięweź-

miemy, zwłaszcza gdy o zdobywa-

nie dla Niej dusz chodzi. 

A potem? 
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Nie opuścić żadnej sposobności do 

szerzenia czci i miłości ku Niej i 

postarać się, by na nabożeństwa 

majowe jak najwięcej dusz z nami 

uczęszczało, czy to w kościołach, 

czy gdzieś z dala od świątyń, w 

kapliczkach lub przy obrazach 

przydrożnych. 

Co jeszcze? 

Zadać sobie jakieś drobniutkie 

umartwienie na tę intencję, by Ona 

zakrólowała w sercach wszystkich, 

a zwłaszcza tych, o których nawró-

cenie się staramy. 

I co jeszcze? 

Cześć i miłość ku Niepokalanej 

szerzy Jej „Rycerz”. 

Niech więc każdy dołoży wszelkich 

sił, by jak najwięcej czytelników w 

tym Jej miesiącu zjednać Jej „Ryce-

rzowi”. […] 

My jednak, Rycerze i Rycerki Nie-

pokalanej, nie ograniczymy się do 

naszej tylko Ojczyzny, ale nie osz-

czędzimy modłów i wysiłków, by 

Ona, Niepokalana, stała się i to jak 

najprędzej Królową całego świata i 

każdej duszy z osobna, a więc Kró-

lową Sowietów, Niemiec, Czecho-

słowacji, Rumunii, Turcji, Grecji, 

Jugosławii, Bułgarii, Włoch, Wę-

gier, Austrii, Francji, Hiszpanii, Por-

tugalii, Anglii itd., itd., by każde, 

bez żadnego wyjątku, każde serce 

miłością ku Niej biło, bo Ona najła-

twiej i najprędzej połączy serca 

biednych ziemian z gorejącym Ser-

cem Zbawcy Boga. 

Miłość Boga to jedyne źródło 

prawdziwej szczerej miłości bliź-

niego. Znikną wtedy walki klas, a 

ludzkość zbliży się, o ile to jest na 

tym świecie możliwe, do szczęścia, 

przedsmaku tego, do czego natu-

ralnie już każdy z nas dąży, tj. do 

szczęścia bez granic – w Bogu, w 

niebie. 

Rycerz Niepokalanej 

 

Maksymilian Maria Kolbe, Pisma cz. II, Niepokalanów 2008 r., str. 367 – 

370. 
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Ś w. Pius V Papież  żak. każń.

ewnego razu dwóch misyo-

narzy zakonu kaznodziej-

skiego przebywając we wio-

sce Bosko w Lombardyi, natrafiło 

na pewnego nader ujmującej po-

wierzchowności chłopczyka. Zaczęli 

więc z nim rozmowę, i z niemałą 

pociechą spostrzegli w tej mło-

dziuchnej duszy wyższe jakieś po-

wołanie. Za zgodą rodziców zabrali 

małego Michała ze sobą do klasz-

toru w Vigerane, o siedm mil od 

Bosko odległego. Po kilku latach 

nauki Michał Ghislieri — takie bo-

wiem było nazwisko młodzieńca — 

widząc, że Bóg woła go do Zakonu, 

porzuca świat, prosi pokornie o 

suknię zakonną i otrzymuje ją.  

Teraz rozpoczął się dla niego czas 

nauki i trudów; w zaciszu życia 

zakonnego dojrzał mąż, który sła-

wą imienia swego miał napełnić 

Kościół cały. W cichości i osamot-

nieniu Bóg często wychowywał 

filary Kościoła. „Drzwi ówczesnych 

klasztorów — pisze pewien zna-

komity znawca historyi zakonów — 

otwierały się rzadko, ale za każdym 

zgrzytem zawiasów wychodzili 

stamtąd mężowie, których cnota i 

nauka dalekie w świat rzucały 

światło”.  

W 24 roku życia, pomimo pokor-

nego wzbraniania się, wyświęcony 

na kapłana zajaśniał cnotami i nau-

ką, a podwójny ten przymiot spra-

wił, iż powierzono mu nauczanie 

młodzieży zakonnej. Ale wkrótce 

Kościół sam zażądał prac jego. Spu-

stoszona Lombardya nietylko ma-

teryalnie przez wojny religijne, ale i 

moralnie przez jad herezyi wyrzu-

cany z sąsiedniej protestanckiej 

Szwajcaryi, nader smutny przed-

stawiała widok. Troskę więc o za-

chowanie tego kraju we wierze 

polecono młodemu profesorowi. 

Ile trudów, modłów i cierpień kosz-

tował go ten nowy urząd apostol-

skiej pracy, wie zapewne sam tylko 

Bóg.  

Prześladowany, nawet życia nie-

pewny odważał się na wszystko, 

aby tylko ratować krwią Chrystu-

P 
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sową odkupione dusze. Raz kiedy z 

powodu jego gorliwości oskarżono 

go przed rządcą prowincyi i grożo-

no mu więzieniem, „stanie się, co 

Bóg zechce”, spokojnie odpowie-

dział. Jako niezmordowany i nieu-

straszony apostoł przebiegał on 

wsie i miasteczka głosząc słowa 

prawdy Bożej, wszędzie dla 

wszystkich ojciec najczulszy, za 

każdą duszę gotów ponieść wszel-

kie umartwienia i krzyże.  

Nam zdaje się nieraz, że kiedy coś 

dobrego zdziałamy, to zaraz świat 

cały powinien o tem wiedzieć. Nie 

tak postępują Święci. Oni ukrywają 

swoje dobre czyny, nagrodę ich 

zostawiają Bogu. Nie szukając do-

stojeństw i zaszczytów, często nimi 

obsypywani bywają. Tak i nasz 

Święty. Chociaż nigdy nie myślał o 

wyniesieniu się, był przecież mę-

żem znakomitym, którego cnoty i 

zasługi sam Kościół ocenił i uczcił.  

Ojciec św. Paweł IV., przedtem 

jeszcze kiedy był jako kardynał 

Caraffa generałem i założycielem 

zakonu Teatynów, znając bliżej 

naszego Świętego ozdobił pokor-

nego zakonnika purpurą kardynal-

ską, a pierwej jeszcze mianował go 

biskupem w Nepi. Tak wysokie 

dostojeństwa zatrwożyły Świętego, 

gorzkie łzy wylewał on za swoją 

ukochaną celą zakonną, błagał i 

prosił, ale mu nie pozwolono po-

rzucać zleconych sobie urzędów, 

gdyż nader potrzebne były jego 

prace Kościołowi. Życie jego do-

mowe w niczem się nie zmieniło, 

dwór jego więcej na klasztor wy-

glądał jak na otoczenie Książęcia 

Kościoła.  

Kiedy w r. 1566 umarł papież Pius 

IV., chociaż, jak się zdawało, tron 

namiestnika Chrystusowego inni 

posiąść mieli, dziwnem zrządze-

niem Bożem, głosy wszystkich 

zjednoczyły się na kardynała Mi-

chała Ghislieri. Przestraszony nasz 

Święty, znowu wypraszał się usilnie 

od tej najwyższej na ziemi godno-

ści, jednak Bóg wolę Swoją tak 

oczywiście dał poznać, że Święty 

musiał się jej poddać; zgodził się 

więc na wybór, wspomniany 

przyjmując jako papież imię       

Piusa V.  

Panował krótko, jednak zdziałał 

bardzo wiele. On to zaprotestował 

z całą odwagą apostolską przeciw 

niecnym bezprawiom występnej 

Elżbiety, królowej angielskiej, i 

wziął w obronę nieszczęśliwą Ma-
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ryę Stuart, prawowitą dziedziczkę 

tronu angielskiego. On to przypro-

wadził do jedności obrzędy ko-

ścielne, pracował wytrwale około 

podniesienia i rozpowszechnienia 

w całym świecie katolickim nabo-

żeństwa różańcowego, a sam rów-

nież, choć obarczony tylu pracami 

urzędu apostolskiego, nie opusz-

czał żadnego dnia modlitwy na 

Różańcu św. (Antoni Gabutius w 

żyw. św. Piusa V.).  

Ze szczególniejszą zaś gorliwością 

starał się on o zaprowadzenie w 

Kościele zbawiennych reform so-

boru trydenckiego, okazując przy-

tem energię tylko świętym właści-

wą t. j. pełną miłości i pobłażania 

dla niewinnie w błąd wprowadzo-

nych. Lecz koroną jego całego pa-

nowania i dzieł dla dobra Kościoła 

spełnionych było sławne zwycięz-

two nad Turkami pod Lepanto, 

które uratowało od zagłady całe 

chrześcijaństwo. Odniósł je święty 

ten Papież więcej modlitwą Różań-

ca św. jak mieczem wojowników.  

Za jego czasów umarł św. nasz 

polski młodzieniaszek Stanisław 

Kostka. Wielu również innych 

Świętych zdobiło wówczas Kościół 

Boży jak: św. Franciszek Borgiasz, 

św. Alojzy Gonzaga, św. Filip Nery-

usz, św. Jan od Krzyża, św. Teresa, 

św. Jan Boży, św. Tomasz z Willa-

nowy, a wszyscy oni byli jakby 

gwiazdami, co roztaczały swe jasne 

promienie około tronu św. Papieża.  

Panował na tronie apostolskim lat 

6, miesięcy 2 i 24 dni. Pełen zasług 

i cnót umarł ten święty i Wielki 

Papież dnia 1 maja 1572 r. w 68 

roku swojego życia.  

Po wielu cudach za jego wezwa-

niem zdziałanych, od Klemensa XIV 

w poczet Świętych policzonym 

został. I to również jest uwagi god-

nem, że biały strój, jakiego dziś 

papieże używają, od niego wziął 

początek. Święty nasz bowiem, 

nawet na najwyższe godności wy-

niesiony nie wyrzekł się nigdy bia-

łego habitu synów św. Patryarchy 

Dominika, lecz i jako papież go 

nosił, na przypomnienie sobie celi 

zakonnej, za której samotnością 

tak tęsknił.  

Cnota: Całe życie tego Świętego 

uczy nas prawdziwe chrześcijań-

skiej gorliwości o chwałę Bożą, ale 

gorliwości według miłości Chrystu-

sowej, a nie tej bezrozumnej i z 

pychy pochodzącej chętki nawra-

cania i poprawiania wszystkiego i 
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wszystkich, bez powołania do tego, 

za którą idzie „spór, niestateczność 

i wszelaka zła sprawa” (List św. 

Jakóba III. 16).  

 

Róża duchowna, R. I, nr. 5, maj 1898, str. 102-105. 

 

 

Cżes c  s w. Śtańisława      
Śżcżepańowskiego w Polsce 

 

ęczeństwo świętego Sta-

nisława oraz liczne cuda, 

jakie zdarzały się za jego 

wstawiennictwem, zjednały mu 

cześć w całej Polsce. Cześć tę oka-

zywał nie tylko lud polski, ale ob-

jawiali ją także królowie polscy i 

wielcy wodzowie. W przeddzień 

koronacji udawał się każdorazowo 

król pieszo na Skałkę, aby przebła-

gać św. biskupa za straszną zbrod-

nię, popełnioną przez poprzednika 

jego, Bolesława Śmiałego. Naza-

jutrz przed grobem św. Stanisława, 

na Wawelu, odbywała się korona-

cja królewska. Sztandary zdobyte 

na nieprzyjaciołach zawieszano u 

grobu św. Stanisława. Władysław  

 

Jagiełło zawiesił 51 chorągwi, zdo-

bytych na krzyżakach pod Grun-

waldem. Hetman Jan Tarnowski, 

pobiwszy Wołochów pod Oberty-

nem, zawiesił trzy zdobyte nieprzy-

jacielskie sztandary. Wreszcie Jan 

III Sobieski zawiesił chorągiew 

Wielkiego Wezyra, zdobytą pod 

Wiedniem. 

Liczne legendy świadczą również o 

popularności tego wielkiego świę-

tego. Ogólnie znaną jest legenda o 

cudownem wskrzeszeniu Piotrawi-

na. Biskup Stanisław nabył wieś od 

szlachcica, nazwiskiem Piotrawin. 

Po śmierci Piotrawina bratankowie 

jego wytoczyli skargę biskupowi, 

M 
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utrzymując, że przywłaszczył sobie 

wieś bezprawnie. Daremnie dowo-

dził biskup, że należytą zapłatę 

uiścił zaraz przy kupnie. Król Bole-

sław Śmiały, który dawnym zwy-

czajem sądy sprawował, choć nie-

chętnie usposobiony dla biskupa, 

zdumiał, słysząc zarzut, uczyniony 

dostojnikowi Kościoła. Biskup, nie 

mając świadków, prosił o trzy dni 

zwłoki; udał się na grób Piotrawiny 

i modlił się gorąco, aby sam dał 

świadectwo prawdzie. Wtedy stał 

się niezwykły cud – Piotrawin wstał 

z grobu i stanąwszy przed sądem, 

oznajmił królowi, że odebrał należ-

ną zapłatę. Król, przerażony wido-

kiem wskrzeszonego zmarłego, 

uwierzył cudownemu świadectwu i 

uznał biskupa niewinnym. 

W wiosce Piotrawin pokazują do 

dziś dziwnego kształtu lipę, jak 

gdyby odwróconą korzeniami do 

góry. Jak głosi legenda, święty Sta-

nisław odprowadziwszy, po doko-

nanym cudzie, Piotrawinę do gro-

bu, zerwał gałązkę lipy i wsadził ją 

cieńszym końcem do ziemi, mó-

wiąc: „Rośnij na pamiątkę!” Lipa 

ta, mająca obecnie przeszło 880 

lat, otoczona jest brzozowym pło-

tem z kamiennemi słupkami w 

narożnikach; według legendy słup-

ki te, niegdyś drewniane, skamie-

niały w chwili, gdy rzucono tak 

niesłuszne oskarżenie na biskupa. 

We wsi Piotrawinie śpiewa lud co 

niedzielę po sumie, powtarzając 

trzykrotnie: 

Święty Stanisławie, 

Tyś u Boga w sławie, 

Biskupie krakowski, 

Módl się za lud Polski. 

Inna, dobrze znana legenda mówi i 

cudownem zrośnięciu się poćwiar-

towanego ciała biskupa. Po mor-

derstwie, dokonanem przez Bole-

sława Śmiałego, żołnierze królew-

scy wywlekli ciało męczennika 

przed kościół i tam rozrąbali je na 

72 części. Gdy zjawili się księża, by 

zabrać święte szczątki, znaleźli 

ciało zrośnięte bez śladu blizn, a 

nad niem unosiły się cztery orły, 

które zebrały rozrzucone szczątki i 

strzegły ich. Brakowało tylko jed-

nego palca, który wpadł do pobli-

skiej sadzawki i połknięty został 

przez rybę. Od ryby tej biła jasność 

wielka nad wodą; wydobyto więc 

rybę i znaleziono w niej palec, któ-

ry przyłożony do ciała, zrósł się z 

niem natychmiast. Wodę z sa-
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dzawki tej uważano jako cudowną i 

rozwożono dawniej w dużych na-

czyniach po całym kraju, a sadzaw-

kę nazywano „kropielnicą Polski”. 

Do dziś dnia chorzy na oczy używa-

ją tej cudotwórczej wody i zabiera-

ją w buteleczkach do domu. W 

roku 1680 otoczono sadzawkę 

murem z cisowego kamienia, a w 

środku wzniesiono figurę św. Sta-

nisława.   

 

Rok Boży w liturgji i tradycji Kościoła świętego z uwzględnieniem obrzędów 

i zwyczajów ludowych oraz literatury polskiej, Księga ku pouczeniu i zbu-

dowaniu wiernych katolików, Katowice 1932, str. 334 – 335.  

 

 

2+2=5 

Kazanie wygłoszone przez Bp. D. Sanborn’a w Niedzielę 

Wielkanocną (04.04 .2021 r.)  

 

imię Ojca i Syna i Du-

cha Świętego. Amen. 

Kiedy Jezus Chrystus 

otworzył oczy i zaczął oddychać    

w ciemnościach świętego grobu, 

dla ludzkości wszystko się zmieniło. 

Wracając do życia, Chrystus poka-

zał, że zwyciężył na krzyżu dwa 

największe problemy, które nękają 

ludzkość: zepsucie oraz śmierć. 

Wszyscy pragniemy prowadzić 

piękne życie, życie pobłogosławio-

ne zdrowiem i szczęściem, życie     

z rozsądną ilością dóbr material-

nych, abyśmy mogli godnie żyć, 

życie pełne miłości i przyjaźni, ży-

cie, w którym jesteśmy sprawie-

dliwie traktowani przez bliźniego. 

Jednak to szczęście nam umyka. 

Nigdy nie jest idealnie. Zawsze są 

problemy. Powodem jest to, że 

człowiek poprzez grzech pierwo-

W 
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rodny wpadł pod tron szatana, 

uzależnił się od grzechów śmiertel-

nych, sprowadzając w ten sposób 

nieszczęście na siebie i innych. 

Ponadto stał się ofiarą starości, 

deformacji ciała, chorób i osta-

tecznie śmierci. Wiemy, że pier-

wotnie Boży plan nie obejmował 

tych rzeczy. Człowiek stworzony na 

obraz i podobieństwo Boga zasłu-

żyłby na swoje zbawienie jedynie 

ciesząc się darami i szczęściem, 

które to Bóg przygotował dla niego 

na początku.  

Grzech pierworodny człowieka jest 

zakorzeniony w pożądaniu, ale nie 

w pożądaniu, o którym myślicie, 

nie w żądzy zmysłowych przyjem-

ności, lecz w żądzy wiedzy. Było to 

przepełnione pychą dążenie do 

wiedzy, która nie należała do czło-

wieka; wiedzy o dobru i złu. Znaczy 

to, że Adam i Ewa chcieli być jak 

Bóg, chcieli określać, co jest dobre, 

a co złe. Miało im to zapewnić nie-

zależność od Boga. Gdyby tylko 

Adam i Ewa mogli zdobyć tę wie-

dzę, pomyśleliby, że są wolni od 

Boga i od konieczności przestrze-

gania Bożych praw. Grzechem było 

nieposłuszeństwo prawu Bożemu   

i zjedzenie zakazanego owocu, ale 

motywem nieposłuszeństwa była 

chęć posiadania wiedzy zastrzeżo-

nej tylko dla Boga. Dlatego lekar-

stwem na ten grzech jest posłu-

szeństwo.  

Święty Paweł stwierdza (Rz 5, 19): 

jak bowiem przez nieposłuszeń-

stwo jednego człowieka grzeszni-

kami stało się wielu, tak i przez 

posłuszeństwo jednego sprawie-

dliwymi stanie się wielu. W innym 

miejscu mówi (Rz 5, 12): dlatego 

jak przez jednego człowieka grzech 

wszedł na ten świat, i przez grzech 

śmierć, i tak na wszystkich ludzi 

śmierć przeszła, w którym wszyscy 

zgrzeszyli. Dlatego Chrystus poko-

nał nieposłuszeństwo Adama ak-

tem posłuszeństwa woli swojego 

Ojca. Wolą Jego Ojca była Jego 

straszna śmierć na krzyżu jako za-

dośćuczynienie za grzechy ludzko-

ści, a esencją aktu odkupienia było 

posłuszeństwo woli Jego Ojca. Tym 

posłuszeństwem Chrystus pokonał 

także najstraszniejszy skutek nie-

posłuszeństwa Adama, którym jest 

śmierć. Święty Paweł mówi (Flp 2, 

8): sam się uniżył, stawszy się po-

słusznym aż do śmierci, a śmierci 

krzyżowej. Z tego powodu święty 

Paweł mówi, że przyczyną było 
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posłuszeństwo (Flp 2, 9-10): dlate-

go i Bóg wywyższył go i darował 

mu imię, przewyższające wszelkie 

imię, aby na imię Jezusowe klękało 

wszelkie kolano niebieskich, ziem-

skich i podziemnych. Zdolność 

Chrystusa do przywrócenia sobie 

życia w ciemnym grobie dzięki 

swojej boskiej mocy jest otrzeźwia-

jącym impulsem dla ludzkości. 

Chrystus nie tylko naprawił niepo-

słuszeństwo Adama, ale także wy-

korzenił pierwotną przyczynę jego 

nieposłuszeństwa, którą jest żądza 

zakazanej wiedzy należącej wy-

łącznie do Boga. Sposób, w jaki 

Chrystus usuwa tę żądzę zakazanej 

wiedzy prowadzi przez nadprzyro-

dzoną cnotę wiary. 

Przylgnięcie do Chrystusa, a tym 

samym nadzieja uczestnictwa        

w Jego zmartwychwstaniu zależy 

przede wszystkim i zasadniczo od 

naszego przylgnięcia do Niego 

przez nadprzyrodzoną wiarę i jest 

pierwszą rzeczą, której się od was 

oczekuje przy podejściu do 

chrzcielnicy: co ci daje wiara - życie 

wieczne i wszystko podczas obrzę-

du chrztu świętego. Są tam pyta-

nia, czy wierzysz w Boga. Odpo-

wiadają rodzice lub ty, jeśli jesteś 

dorosły: wierzę, ponieważ jest to 

twoja brama do życia wiecznego. 

Chrystus poprzez swoje odkupienie 

chce zniszczyć pyszny racjonalizm 

człowieka, który jest szafotem, na 

którym wszystkim rzeczom, któ-

rych człowiek nie rozumie, dany 

jest wyrok śmierci. Jeśli tego nie 

rozumiem wtedy to nie może być 

prawda - wszystko podlega osądo-

wi przez racjonalizm człowieka. 

Ten racjonalizm, który jest dziec-

kiem protestanckiego buntu i tak 

zwanego oświecenia XVIII wieku, 

daje człowiekowi wymarzoną wol-

ność od prawa Bożego. Jest to zna-

jomość dobra i zła, a przynajmniej 

tak myśli człowiek. Pokorne przyję-

cie Bożego objawienia, z drugiej 

strony czasami niejasnego i trud-

nego do zrozumienia, jest odku-

pieniem umysłu ludzkiego. Odku-

pieniem jego pysznej żądzy do 

zakazanej wiedzy, jego śmiałej 

próby bycia w centrum wszystkich 

rzeczy, zajmowania miejsca Boga 

przez samego siebie. Rzeczywiście, 

w Piśmie Świętym jest wiele frag-

mentów, które są bardzo niejasne  

i jak mówią święci, Bóg czyni to 

celowo, aby upokorzyć nasz umysł, 

pokazać, że nie wiemy wszystkiego 
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i nie potrafimy wszystkiego zrozu-

mieć i że Bóg jest nieskończony,     

a Jego drogi są nam w dużym stop-

niu nieznane. Jak na ironię, bunt 

ludzkiego intelektu przeciwko Bogu 

wywołał u człowieka najbardziej 

przerażającą ignorancję.  

Badania historii religijności czło-

wieka byłyby komiczne, gdyby nie 

były tak smutne. W starożytnym     

i średniowiecznym świecie, nawet 

ludzie zaawansowani w dziedzinie 

prawa i nauki, nieznający katolic-

kiej wiary, byli pogrążeni w absur-

dalnych przesądach dotyczących 

Boga i rządów wszechświata. Po-

zbawiony wiary człowiek, która jest 

prawdziwą mądrością o Bogu, po-

padł w niepokojącą głupotę o Bogu 

w stworzeniu, a nowoczesny racjo-

nalizm stworzył świat, który szczyci 

się wiedzą i technologią. Mimo to 

zostaliśmy wezwani do wiary         

w nonsens i głupotę ewolucji, która 

głosi, że coś pochodzi z niczego,       

a coś większego pochodzi z czegoś 

mniejszego. Dla świata ta niezbęd-

na Istota, która jest doskonała, 

nieskończona i transcedentalna, 

która jest na zewnątrz tego świata  

i która nigdy nie miała początku, 

ponieważ jest Istotą konieczną, 

która stworzyła wszechświat, za-

projektowała wszystkie stworzenia 

i utrzymuje wszechświat w istnie-

niu jest absurdem. Kto mógłby 

uwierzyć w takie rzeczy? W kogoś, 

kto nie ma początku. Kto mógłby  

w to uwierzyć? Duchowa Istota, 

która stworzyła to wszystko? To 

absurd dla współczesnego świata. 

Ale mamy wierzyć, że porządek       

i stałość wszechświata wynikają      

z nieporządku i przypadku. Mamy 

wierzyć, że materia w rzeczywisto-

ści nie miała początku. Materia, 

która jest najbardziej zmiennym 

elementem na świecie. Coś, co      

w każdej chwili może stać się 

czymkolwiek innym. Mamy wie-

rzyć, że nie miała początku i że jest 

źródłem wszystkiego, co się wyda-

rzyło. Że ta wieczna materia pew-

nego dnia eksplodowała. Kto zapa-

lił zapałkę, nie wiemy, ale eksplo-

dowała i że z tej eksplozji wyłonił 

się porządek. Z eksplozji najczęściej 

powstaje nieporządek. Pomyśl o 

Hiroszimie, ale uporządkuj sobie 

cały porządek wszechświata. Fakt, 

że słońce wschodzi o absolutnie 

przewidywalnych milisekundach, 

każdego dnia, bez wyjątku. Ruchy 

księżyca i wszystkich gwiazd. To 

wszystko jest przewidywalne. 
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Przewidywano je od starożytnych 

czasów. Cały ten porządek. Cały 

porządek stworzeń. Gradacja stwo-

rzeń. Fakt, że ziemia wydaje owo-

ce, które możemy jeść. Popatrz na 

inne planety. Spójrz na zdjęcia        

z Marsa. To jest nieużytek. Nic tam 

nie ma. To potężna skała - to 

wszystko. Lecz ziemia tworzy całe 

piękno, również obraz piękna Bo-

ga. Mamy wierzyć, że to wszystko 

pochodzi z przypadku. Tak się po 

prostu wydarzyło i mamy wierzyć, 

że to nie jest absurd. Mamy wie-

rzyć, że nikt nie zaprojektował 

mrówki, komara, człowieka ani 

żadnej innej stworzonej rzeczy,      

a ich perfekcja jest wynikiem mu-

tacji następujących tylko w wyniku 

zrządzenia losu. To jest zaburzenie 

psychotyczne, a jednak właśnie 

tutaj pojawił się racjonalizm i inte-

lektualna pycha Adama i Ewy. Nie 

ma boga, który był wytworem 

rzymskich, greckich czy egipskich 

przesądów lub wyobraźni, który by 

wyprzedził w kategoriach absurdu 

teorię ewolucji. Nawet konie ze 

skrzydłami, w które wierzyli Rzy-

mianie i Grecy nie są tak absurdal-

ne, jak to, co właśnie opisałem. 

Jest to największa głupota człowie-

ka, a trzyma on się jej jeszcze nie    

z powodu jej dowodów. Nie ma 

dowodów. Jej brakujące ogniwa 

nigdy nie zostały znalezione. Trzy-

ma się on jej z jednego powodu, 

mianowicie, daje mu ona wolność 

od pojęcia stworzenia świata, a 

zatem wolność od Stwórcy. Dlate-

go człowiek wierzy w ten szalony 

system, a jeśli w to nie wierzysz, 

ludzie wzdychają ze zdziwienia. 

Ludzie do mnie wzdychają: nie 

wierzysz w ewolucję? Nie, nie wie-

rzę. Myślę, że to szaleństwo. Nie 

mogą w to uwierzyć. Zaprzeczyłeś 

współczesnej wierze. Rozdzierają 

swoje szaty. Mamy dziś wierzyć, że 

mężczyzna nie jest przeznaczony 

do bycia z kobietą. Chociaż jest to 

prawdą w przypadku elektryczno-

ści i kanalizacji, ale łączenie męż-

czyzny z mężczyzną i kobiety z ko-

bietą jest zgodne z naturą i co gor-

sza nie ma natury, która reguluje 

relacje międzyludzkie, żądze czy 

ludzką reprodukcję. Natura jest 

czymś ograniczającym. Coś obiek-

tywnego? Nie. Nie ma nic takiego. 

Jest tylko żądza. Powinieneś robić 

wszystko co czujesz, że jest dobre, 

bez względu jak to jest przewrotne. 

To jest dobre, ponieważ człowiek 

posiada wiedzę na temat tego, co 

jest dobre, a co złe. 
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Niedawno czytałem, że w stanie 

Oregon jest okręg szkolny, w któ-

rym uczy się alternatywnej mate-

matyki i instruuje nauczycieli, aby 

mówili, że może być więcej niż 

jedna poprawna odpowiedź na 

problem matematyczny. Dzieje się 

tak, ponieważ niektórzy uczniowie 

nie potrafią rozwiązać problemów 

matematycznych, prawdopodob-

nie dlatego, że nauczyciele uczą 

wszystkich nowych rodzajów ma-

tematyki i oczywiście dezorientuje 

to dzieci, ale nie o to chodzi, lecz 

oznacza to, że dwa plus dwa może 

równać się pięć. W stanie Oregon 

nie jest to nieprawidłowa odpo-

wiedź i potem także widzimy, że 

kobieta lub nastolatka może pew-

nego dnia zadecydować, że jest 

mężczyzną; lub mężczyzna lub 

nastolatek może pewnego dnia 

zdecydować, że jest kobietą, że 

identyfikuje się z kobietą. Nawet 

jeśli każdy chromosom w jego ciele 

jest męski lub żeński, zgodnie          

z tym, jak stworzył go Bóg. Nie 

możesz tego zmienić, lecz znowu 

jest to ostateczny bunt intelektu, 

że nie ma rzeczy obiektywnych, do 

którego muszę dostosować to, co 

myślę, kim jestem i każdy jest zo-

bowiązany kiwać głową, jak te 

kiwające się głowy, które widzisz w 

tylnych szybach samochodów, 

przytakiwać i mówić tak, to jest 

prawda, a jeśli tak nie zrobisz, zo-

staniesz wykluczony, skreślony. To 

zaprzeczenie natury i porządku 

można również zobaczyć we 

współczesnej sztuce, nowoczesnej 

architekturze, nowoczesnej rzeź-

bie, nowoczesnej muzyce, z któ-

rych każda ma chory apetyt na 

dziwaczność, odwrócenie do góry 

nogami, na lewą stronę, koślawość, 

kakofonię, przeraźliwość, bez-

kształtność i brak określenia, a jest 

tak dlatego, ponieważ jest to wyraz 

niezależności człowieka od Bożej 

natury, którą sztuka powinna na-

śladować, ponieważ Bóg jest osta-

tecznym pięknem,      a jego stwo-

rzenie jest piękne takim, jakim jest. 

Człowiek racjonalistyczny, człowiek 

w intelektualnym buncie, musi 

stwierdzić, że natura go nie ograni-

cza. On tworzy naturę, więc we 

wszystkich rodzajach sztuki współ-

czesnej jest to wyraz zaciśniętej 

pięści przeciwko wszechmogącemu 

Bogu. Stara zasada głosi, że sztuka 

powinna naśladować naturę, która 

jest najpiękniejszą ze wszystkich 

sztuk. Ta miłość do zdemoralizo-

wanych, niejednoznacznych i wy-
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paczonych rzeczy jest spowodo-

wana pierwotną grzeszną żądzą 

uniezależnienia się od Bożej praw-

dy. Zwróć uwagę, że nawet ludzie  

z normalnymi instynktami oklasku-

ją sodomicką perwersję. Nie dlate-

go, że uważają ją za atrakcyjną. 

Jest dla nich odrażająca, ale dlate-

go, że ich aprobata logicznie za-

chowuje ich wolność od prawdy      

i prawa Bożego. Uznaję twoją wol-

ność robienia wszystkiego co ze-

chcesz, tak długo, jak ty uznajesz 

moją, co Bergoglio powiedział 

krótko po swej elekcji, kiedy został 

skonfrontowany z dowodami na 

księdza sodomitę w Watykanie. 

Kiedy powiedział: kim jestem, aby 

osądzać. To jest dokładnie ta idea, 

że nie ma obiektywnej rzeczywi-

stości, do której musimy się dosto-

sować. To bunt ludzkiego umysłu 

przeciwko Bożej prawdzie. To wła-

śnie charakteryzuje nasz wiek. To 

charakteryzuje lewactwo. To cha-

rakteryzuje wszystko, co jest 

obrzydliwością dla katolickiej wia-

ry. 

Właśnie z tego upadku intelektu 

Adama wybawia nas Chrystus, 

otwierając oczy w grobie w nie-

dzielę wielkanocną. Już samo Jego 

zmartwychwstanie jest przyczyną 

naszej wiary w Niego. Kiedy po-

wstaje z martwych, zadaje kłam 

wszystkim swoim krytykom. Co-

kolwiek zostało przeciwko Niemu 

powiedziane, cokolwiek o co Go 

oskarżano, jest nieprawdą. To, co 

mówi o Nim Pismo Święte jest 

prawdą, ponieważ jeśli powstał      

z martwych, udowodnił wszystko i 

to jest podstawą naszej wiary - 

zmartwychwstanie Chrystusa. To 

mówi wszystko i rozwiązuje 

wszystko, ponieważ przez to mamy 

nadzieję na własne zmartwych-

wstanie, przywrócenie naszych ciał 

na końcu świata i szczęśliwe życie  

z Bogiem w niebie. To nasza cała 

religia. To powód, dla którego tutaj 

dziś jesteśmy. Jego powstanie         

z martwych jest przyczyną naszej 

wiary w Niego, która jest prawdzi-

wą mądrością dla człowieka. Nad-

przyrodzona wiara jest prawdziwą 

mądrością dla człowieka i jego 

wybawieniem z otchłani ciemności 

pomieszania i absurdu. 

Wiedza o Bogu jest najważniejszą 

wiedzą spośród każdej innej wie-

dzy, którą człowiek zdobywa. Nie 

ma znaczenia, jak pewna to wie-

dza, jak naukowa, czy techniczna, 
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czy to nawet umiejętności arty-

styczne. Wszystko to jest daremne 

i ostatecznie bezużyteczne, chyba 

że człowiek zostanie uwolniony od 

wyroku zepsucia ciała, choroby 

wieku podeszłego, a ostatecznie od 

śmierci. Cała wiedza, którą męż-

czyzna lub kobieta zdobywa, 

wszystkie umiejętności, języki, 

doktoraty, wszystko to kończy się   

i pewnego dnia zostanie wrzucone 

do grobu. Wszystko to się kończy. 

Wszystko to odchodzi, zostaje 

zmiecione, jakby złodzieje weszli 

do domu i zabrali wszystko, co 

cenne. Odchodzi. Co ważniejsze, 

wszystko to jest bezużyteczne, jeśli 

człowiek nigdy nie osiągnie swego 

zjednoczenia z Bogiem w wizji 

uszczęśliwiającej. Po co budować 

piękną autostradę, jeśli na jej koń-

cu wszyscy zanurzą się w wąwozie  

i w ognistej śmierci? Jeśli droga nie 

prowadzi do celu, jaki z niej poży-

tek? Tak więc mądrość człowieka 

jest bezużyteczna, jeśli nie prowa-

dzi go do celu, a celem jest posia-

danie wizji uszczęśliwiającej, którą 

jest zjednoczenie z Bogiem w taki 

sposób, że będziemy cieszyć się 

Nim przez wieczność. Tylko to cał-

kowicie usatysfakcjonuje serce           

i umysł człowieka.  

Święty Augustyn powiedział, bar-

dzo słynny cytat: nasze serca zosta-

ły stworzone dla Ciebie o Boże i nie 

spoczną, dopóki nie spoczną w 

Tobie. To jest głębia ludzkiej duszy. 

Teraz potrafimy to nawet wykazać 

rozumowo. Umysł człowieka jest 

zdolny do poznania duchowych, 

niematerialnych rzeczywistości. 

Pragnie sprawiedliwości, pragnie 

prawa, pragnie porządku w społe-

czeństwie i w stosunkach z bliźni-

mi, a to wszystko są rzeczy niema-

terialne. Spójrz, jak ludzie są dziś 

tak zainteresowani polityką. Nie 

możesz dotknąć polityki, której nie 

czujesz. Rzeczą niematerialną jest 

to, co myślą ludzie i jakie prawa 

tworzą. Są to rzeczy niematerialne, 

a są one dla nas tak ważne, że cza-

sami w historii świata prowadzili-

śmy o nie wojnę, a i dziś są one 

przyczyną wielkich sporów. Zwie-

rzęta nie mają partii politycznych, 

ale ludzie mają. Kiedy grzeszymy, 

prosimy o miłosierdzie, ale kto 

może dotknąć miłosierdzia? Czło-

wiek szuka władzy politycznej, ale 

władza nie jest czymś, co możesz 

trzymać w ręku. Jaka jest wartość 

pieniądza poza niematerialną wia-

rą, którą ludzie mają w systemie 

monetarnym? Twoje pieniądze to 
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tylko liczby w banku. Kiedy wypisu-

jesz czek, przenosisz liczby z jedne-

go banku do drugiego. To są po 

prostu niematerialne rzeczy. Liczba 

to abstrakcyjna rzeczywistość. 

Więc numery w banku, które są 

owocem twojej pracy, to numery   

w banku, a jedyną rzeczą, która 

sprawia, że są cokolwiek warte, 

jest to, że cała populacja wierzy    

w numery w bankach. W każdej 

chwili można je usunąć. Tak wła-

śnie żyjemy z rzeczami niemate-

rialnymi i dzięki rzeczom niemate-

rialnym. Są to najważniejsze rzeczy 

w naszym życiu. Także miłość, któ-

rej każdy głęboko i nieustannie 

pragnie jest rzeczą niematerialną. 

Nie możesz komuś zapłacić, żeby 

cię kochał. Także prawda jest nie-

materialna. Tak więc świadectwo 

czystego sumienia jest rzeczą nie-

materialną i wewnętrzną częścią 

duszy. Rzeczy, których ludzie gorą-

co pragną i nie można ich kupić za 

wszystkie złoto świata są niemate-

rialne. Wiedza o rzeczywistości 

duchowej i niematerialnej, którą 

człowiek posiada jest dowodem 

duchowości jego duszy i jej nie-

śmiertelności, ponieważ rzecz du-

chowa z natury nie może ulec ze-

psuciu lub rozkładowi. Wszystkie te 

rzeczy poznaliśmy rozumowo. Mu-

simy się tylko trochę zastanowić. 

W tym, co właśnie powiedziałem, 

nie ma ani jednego fragmentu 

objawienia. Zatem prawdziwe 

szczęście człowieka polega na 

trwałym posiadaniu najwyższych 

prawd dotyczących najwyższych 

duchowych rzeczywistości. Intelekt 

jest bowiem jego najszlachetniej-

szą zdolnością; jeśli nie jest w pełni 

usatysfakcjonowany, człowiek 

zawsze będzie nieszczęśliwy. Dla-

tego bez nadprzyrodzonej wiary 

nie możemy osiągnąć niematerial-

nych rzeczywistości, które same 

przyniosą nam szczęście. Bez nad-

przyrodzonej wiary człowiek jest 

skazany na szeroką i równą drogę 

zmysłowych przyjemności i rzeczy 

materialnych, która nieuchronnie 

prowadzi do urwiska i otchłani 

wiecznej śmierci. Śmierć to oddzie-

lenie naszych ciał od reguły życia. 

Jest w tobie reguła, która podtrzy-

muje twoje ciało przy życiu i jest 

ona niematerialna, kiedy ona odej-

dzie, twoje ciało umiera i gnije 

bardzo szybko a nazywa się duszą. 

Reguła życia odchodzi, ponieważ  

w ciele nie ma już porządku, który 

jest fizycznym porządkiem, dzięki 

któremu można podtrzymywać 
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regułę życia. Tak jak silnik elek-

tryczny musi mieć w sobie porzą-

dek, aby przenieść przepływającą 

przez niego elektryczność. Więc 

kiedy twoje ciało się zapada, po-

rządek też się zapada, dusza musi 

odejść. To jest śmierć. Podobnie 

dusza, jeśli kocha duchowy nieład   

i akceptuje go, umrze wieczną 

śmiercią, podlega wiecznemu           

i trwałemu oddzieleniu od swojej 

reguły życia, którą jest porządek, 

który Bóg pierwotnie zaszczepił w 

niej dzięki łasce uświęcającej. 

Umieranie fizyczne trwa chwilę. 

Umieranie duchowe trwa wiecz-

ność. Śmierć ciała następuje w 

ulotnej chwili, ale śmierć duszy jest 

wieczna, ponieważ podlega nie-

kończącemu się oddzieleniu od 

swojej reguły życia. W kategoriach 

fizycznych pomyśl o gorącym żela-

zie przyłożonym do twojej skóry na 

zawsze. Bez względu na to, jak 

bardzo krzyczysz, jak bardzo bła-

gasz, aby je zdjąć, jest na zawsze 

przyłożone do twojej skóry i nie ma 

nadziei, że kiedykolwiek zostanie 

zdjęte. Pomyśl o dentyście wiercą-

cym bez znieczulenia bez przerwy, 

wiercącym przez wieczność. To jest 

fizyczny obraz tego wiecznego 

oddzielenia. To wieczne wyrwanie 

duszy z miejsca, w którym powinna 

być. To wieczna śmierć. To nie jest 

chwilowa śmierć. Dlatego, kiedy 

słyszę, gdy ludzie umierają, a inni 

mówią: och, on już jest teraz           

z Bogiem, a być może prowadził 

okropne życie, nie odpoczywa        

w pokoju. Tak jak radość z prze-

jażdżki pijanych nastolatków koń-

czy się nagle krwawym wypad-

kiem, tak wir życia nagle się zmie-

nia w niekończący się ból rozłąki, 

gdy tylko opuszczą oni ograniczony 

świat zmysłowych rozkoszy. Zatem 

nasza święta wiara porządkuje 

nasze umysły i przygotowuje nas 

do utrzymania życia Bożego w na-

szych duszach. Niemniej jednak 

wiara jest trudna. Jest trudna 

przede wszystkim dlatego, że jest 

niejasna i nie można jej uzyskać 

rozumem. Dotyczy duchowego 

Boga, który jest poza doświadcze-

niem naszych zmysłów, którego nie 

możemy zobaczyć, zawiera wiele 

prawd, których w pełni nie rozu-

miemy. Po drugie, jest trudna, 

ponieważ wymaga od nas pokory 

porzucenia naszego racjonalizmu    

i naszego intelektualnego buntu 

przeciwko Bogu. W każdym z nas 

jest nienasycona żądza, aby 

wszystko podporządkowało się 
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naszemu rozumowi. Wiara wyma-

ga od nas wzniesienia się i przy-

lgnięcia, opierając się wyłącznie na 

autorytecie Boga objawionego. 

Bóg oczyszcza nasze umysły z py-

chy, żądając tego przylgnięcia          

i celowo zawstydza ludzki umysł 

tym przylgnięciem. 

Rozważ wiarę, której zażądał Bóg 

od Abrahama. Powiedział Abraha-

mowi, aby zabrał swojego            

33-letniego syna, który był jego 

jedynym synem, który miał roz-

mnożyć jego potomstwo i osta-

tecznie rozmnożyć Kościół jak pia-

sek na plaży i jak gwiazdy na nie-

bie. To była obietnica, uroczysta 

obietnica złożona Abrahamowi 

dotycząca jego syna Izaaka. Zabierz 

go na górę, poderżnij mu gardło      

i spal go. Pomyśl o akcie wiary, 

przez który musiał przejść Abra-

ham. Pomyśl o niejasności. Jak Bóg 

to zrobi? Jak może być wierny swo-

im obietnicom, a jednocześnie 

każe mi to uczynić? Jednak jeszcze 

większy akt wiary uczyniła Naj-

świętsza Maryja Panna, gdy dała 

swoje fiat, że Bóg stanie się czło-

wiekiem w Jej łonie. 

Wreszcie, wiara jest trudna, po-

nieważ nie ukazuje nam prowadzą-

cej w dół szerokiej i równej ścieżki 

zmysłowych przyjemności i pychy 

ludzkiego życia, lecz stromą, wą-

ską, kamienistą i usłaną cierniami 

drogę świętego krzyża. Przylgnięcie 

do Chrystusa oznacza przylgnięcie 

do Jego krzyża. Nie ma innej drogi. 

Nie ma Chrystusa bez krzyża. Świę-

ty Ludwik de Montfort mówił ja-

sno, że nie można oddzielić Chry-

stusa od Jego krzyża i za każdym 

razem, gdy myślisz o Chrystusie, 

powinieneś myśleć o Chrystusie na 

krzyżu. Te dwie rzeczy są ze sobą 

ściśle powiązane, a codzienne po-

dejmowanie swojego krzyża ozna-

cza dostrzeganie jego wartości      

w porządku zbawienia, a to wyma-

ga wielkiego aktu wiary, który po-

lega na znoszeniu tych wszystkich 

strasznych problemów życiowych. 

Poprzez umartwienie zdobywamy 

zasługi do wiecznego zbawienia, co 

wymaga wielkiego aktu wiary. Im 

cięższe stają się te krzyże, tym wię-

cej potrzeba wiary w zdolność 

Chrystusa do udzielenia nam 

wiecznego zbawienia. Ma to na 

celu wybawienie nas od wiecznego 

oddzielenia od prawdy, wiecznej 

prawdy, prawdziwego Boga, który 

stworzył niebo i ziemię i jego zdol-

ności do przywracania życia na-
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szym martwym ciałom, ponieważ 

przywrócił porządek w naszych 

duszach. Powodem, dla którego 

życie wróci do naszych dusz, dla 

którego otrzymamy życie wieczne, 

a nie wieczną śmierć, jest porzą-

dek, który Bóg zastanie w naszych 

duszach, tak jak zastał posłuszeń-

stwo w ludzkiej duszy naszego 

Pana Jezusa Chrystusa i wskrzesił 

go z martwych i dlatego, że ludzka 

dusza Chrystusa była skierowana 

do Boga, Bóg przywrócił życie ludz-

kiemu ciału Chrystusa. 

Święty Paweł powiedział (Flp 2, 8-

10): sam się uniżył, stawszy się 

posłusznym aż do śmierci, a śmierci 

krzyżowej. Dlatego i Bóg wywyższył 

go i darował mu imię, przewyższa-

jące wszelkie imię, aby na imię 

Jezusowe klękało wszelkie kolano 

niebieskich, ziemskich i podziem-

nych. Święty Paweł także powie-

dział (Rz 5, 17): jeśli bowiem wsku-

tek przestępstwa jednego śmierć 

królowała przez jednego, daleko 

więcej ci, co otrzymują obfitość 

łaski i daru i sprawiedliwości, kró-

lować będą w życiu przez jednego 

Jezusa Chrystusa. Tak więc dzisiaj 

obiecane jest nam zmartwych-

wstanie naszych własnych ciał,      

w które musimy wierzyć, tak jak 

wierzymy w zmartwychwstanie 

Chrystusa. Święty Paweł także po-

wiedział (1 Kor 5, 52-57): w jednej 

chwili, w mgnieniu oka, na trąbę 

ostateczną; zabrzmi bowiem trąba, 

a umarli powstaną nieskażeni i my 

będziemy odmienieni. Musi bo-

wiem to skazitelne przyoblec nie-

skazitelność i to śmiertelne przyob-

lec nieśmiertelność. Skoro zaś to 

śmiertelne przyoblecze nieśmier-

telność, wtedy ziści się słowo, któ-

re jest napisane: Pożarta jest 

śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest 

zwycięstwo twe, o śmierci? Gdzież 

jest, śmierci, oścień twój? Lecz 

ościeniem śmierci jest grzech; mo-

cą zaś grzechu Zakon. Ale Bogu 

dzięki, który dał nam zwycięstwo 

przez Pana naszego Jezusa Chry-

stusa. 

W imię Ojca i Syna i Ducha Święte-

go. Amen. 

 

Tłumaczył: Dariusz Kot 
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Patrońka Towarżystwa 

Heroizm matki Assunty  

 

o śmierci córki Assunta nie-

utulona w bólu macierzyń-

skim długo siedziała przy jej 

łożu. Kazano jej wreszcie opuścić 

szpital. Ucałowała raz jeszcze ciało 

Marylki i poszła i już więcej jej nie 

widziała. Ugościł ją jeszcze tego 

dnia proboszcz z Nettuno, Prałat 

Signori, a wieczorem wróciła do 

dzieci do Ferriere. Na wyrazy 

współczucia odpowiadała: „Nie 

byłam godna mieć córkę tak do-

brą”. 

Proboszcz kościoła św. Rocha w 

Rzymie pojechał do Ferriere i ofia-

rował Assuncie możność przyjęcia 

dwoje dzieci na pewien czas w 

Kanonii św. Rocha. Assunta, będąc 

rzeczywiście w ciężkim położeniu, 

przyjęła propozycję i pojechała z 

dziećmi do Rzymu i dwoje tam 

zostawiła. Po kilku miesiącach 

wróciły one do Corinaldo do matki. 

Proboszcz ten chciał nawet spro-

wadzić zwłoki Marii do Rzymu do 

swego kościoła, stał się bowiem 

wielkim entuzjastą jej kultu. wła-

dze budowlane jednak zarządziły 

właśnie odnowienie starego, już 

zniszczonego, kościoła. Umieścił 

jednak w kościele obraz przyszłej 

świętej. 

W czasie procesu na Sali sądowej 

zapytana, czy przebaczyła Aleksan-

drowi, odpowiedziała spokojnie:  

„Tak! Panie prezydencie, przeba-

czyłam mu!” – okrzykami  zdumie-

nia powitano te słowa, a niektórzy 

byli oburzeni. Dały się słyszeć sło-

wa: „Ja nie przebaczyłabym mu”. 

Ale Assunta natychmiast odrzekła z 

prostotą: „A gdyby Chrystus inaczej 

uczynił wobec nas”? 

Aleksander wypuszczony z więzie-

nia chciał zadość uczynić za swą 

zbrodnię, a przede wszystkim 

uprosić sobie osobiście przebacze-

nie Assunty. Assunta przebywała w 

Corinaldo. Proboszcz miejscowy 

P 
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Mons. Bernacchia pewnego dnia 

zapytał ją: 

– Byłabyś zadowolona, gdybym 

zaprosił Aleksandra na święta Bo-

żego Narodzenia do Corinaldo? 

– O chętnie – odrzekła - chciała-

bym zobaczyć, jak zmienił się ten 

biedaczyna. 

Wtedy proboszcz napisał do Alek-

sandra, posłał mu pieniądze na 

podróż (czek na 22 liry). I oto w 

wigilię Bożego Narodzenia 1937 

roku, dręczony wyrzutami sumie-

nia, pokorny Aleksander zjawił się 

w domu Assunty. Zawstydzony 

przedstawił się staruszce. 

– Poznajecie mnie Assunto?  

– O tak! Synu drogi! 

I rzucił się do nóg zgrzybiałej, spra-

cowanej, zmęczonej życiem i wołał: 

– Assunto! Czy przebaczycie mi? 

– Mariettina Ci przebaczyła. Bóg Ci 

przebaczył, jakże ja nie mam Ci 

przebaczyć? 

W oczach obojga zabłysły łzy – a 

Mariettina z nieba na pewno z 

uśmiechem radości słuchała tych 

słów przebaczenia, które - wypo-

wiedziane w wigilię Bożego Naro-

dzenia – były wyrazem miłości serc 

pełnych dobrej woli. 

– Aleksandrze! Zostań z nami na 

święta! 

Nie śmiał odmówić. Jako dobra 

chrześcijanka pragnęła Assunta 

okazać wszystkim, że nie czuje 

zemsty wobec zabójcy swej córki. 

W dniu Bożego Narodzenia oboje – 

Aleksander i Assunta – byli u spo-

wiedzi i u Komunii św. Trudno wy-

razić i opisać uczucia podziwu i 

wzruszenie parafian z Corinaldo, 

patrzących na ten przykład hero-

icznego przebaczenia. Matka Ma-

rylki i zabójca tej dziewczynki ra-

zem klęczeli i przyjmowali w Eu-

charystii Tego, Który nakazał mi-

łość i obiecał miłosierdzie. Radość 

była w sercu Assunty, pokój był w 

duszy Aleksandra. 

 

Ks. Dr. Stanisław Jezierski, Wzór przebaczenia, św. Maria Goretti, Rzym 

1960 r., str. 61 – 63. 

 



 

29 Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti 

Opieka ńad młodżież ą        
dorastającą i dorosłą 

Bp. Czesław Kaczmarek  

 

a rodzicach spoczywa ob-

owiązek, by jak najsumien-

niej współpracowali z 

duszpasterzami nad do-

kształcaniem młodzieży. Najprzód 

rodzice muszą dbać o to, by dzieci 

ich pilnie uczęszczały na zorgani-

zowane dla nich przez księży pro-

boszczów nauki. Nauki te bowiem 

zbliżają je do Boga i zaprawią do 

rozumnego życia chrześcijańskiego. 

Następnie niech w tym okresie 

rodzice nie pomijają niczego, co 

mogłoby przyczynić się do rozsze-

rzenia horyzontu umysłowego 

młodzieży pod względem religij-

nym: niech młodzież czyta w domu 

książki religijne, przede wszystkim 

katechizm, Pismo św. Nowego 

Testamentu, czasopisma, gazety 

katolickie, zwłaszcza tygodnik die-

cezjalny, pisma misyjne, by rozwi-

jała swą wiedzę religijną i zarazem 

nabierała zainteresowania dla życia 

diecezji, Kościoła, by wychowywała 

się do współżycia i czucia z Kościo-

łem. 

Starsza młodzież niech czyta książki 

katolickie, które pomogłyby jej 

pogłębić przygotowanie do mał-

żeństwa. 

Trzeba tu jednak podkreślić, że 

opieka nad młodzieżą nie byłaby 

pełna, gdyby rodzice dbali tylko o 

dokształcanie religijne młodzieży, 

nie zaprawiając jej jednocześnie do 

życia religijnego. 

Tak, jak czuwali niegdyś, by dzieci 

w latach dziecięcych sumiennie 

spełniały obowiązkowe praktyki 

religijne, by często przystępowały 

do spowiedzi i Stołu Pańskiego, by 

odwiedzały Pana Jezusa w Najśw. 

Sakramencie, taką samą gorliwo-

ścią powinni otoczyć dziś dorasta-

jącą młodzież. Młodzież dorastają-

ca i dorosła narażona jest na wiele 

N 
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niebezpieczeństw moralnych. Żeby 

je umiała zwalczyć, musi mieć od-

powiednią siłę i moc. Modlitwa, 

uczestniczenie we Mszy św., spo-

wiedź, Komunia św. dadzą duszom 

młodzieży siłę do przeciwstawienia 

się uderzającym na nie pokusom.  

Dużo troski przysparza Kościołowi 

dziś młodzież dorastająca. Nie wi-

dzi się jej w dostatecznej liczbie na 

Mszy św. niedzielnej, nie ogląda jej 

tak często, jak by się pragnęło, przy 

kratkach konfesjonału i przy Stole 

Pańskim. 

A gdy się to widzi, nie wolno tylko 

boleć i bezradnie rozkładać ręce, 

ale trzeba się zastanowić, czyśmy 

naprawdę uczynili wszystko, co w 

naszej mocy, aby młodzież do Jezu-

sa przybliżyć, by razem z nami klę-

kała przy konfesjonale i ołtarzu. 

Jeżeli młodzież dorastająca stroni 

od Mszy św., to znak nieomylny, że 

jej nie rozumie i nie umie w niej 

uczestniczyć. Jest w tym więc może 

i wina rodziców, bo bez książki do 

nabożeństwa prowadzili niegdyś 

dziecko do kościoła, bo katechizm 

szedł w zapomnienie, nie odświe-

żany i nie wyjaśniany nigdy w do-

mu. Całą troskę o nauczanie dzieci, 

jak mają się zachować w kościele, 

zdali rodzice na barki kapłanów, 

nie wiele przy tym się troszcząc, by 

dziecko na naukę regularnie 

uczęszczało, a dziś są tego smutne 

następstwa. 

Nie inaczej zapewne było i ze spo-

wiedzią, do której dziś tak trudno 

nakłonić młodzieńca lub dziewczy-

nę. Ile rozmów o pożytku spowie-

dzi, o warunkach jej owocnego 

odprawiania słyszało dziecko w 

domu rodzinnym? Czy widziało  

rodziców obok siebie przy konfe-

sjonale w ważniejsze święta, w 

Adwencie, w uroczystości rodzin-

ne? Może więcej słyszało rozmów 

szkalujących duchowieństwo niż 

zachęty i przykłady do korzystania 

z Boskiego Trybunału Miłosierdzia? 

Czyż wobec tego można się dziwić, 

że dziecko stopniowo straciło zau-

fanie do kapłanów, a wraz z nim 

swą dawną pobożność i szacunek 

dla Sakramentów św.? 

A gdy dziś tak rzadko i tak ozięble 

dorosłe już dzieci zbliżają się do 

Stołu Pańskiego, godzi się zapytać: 

czy wiele im mówili rodzice o tym 

największym skarbie, jaki znaleźć 

może człowiek na ziemi? Może 

dziecko słyszało jedynie o tym, że 

pieniądze mają nieporównaną 
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wartość, że duże gospodarstwo, 

liczny inwentarz są szczytem ma-

rzeń i przedmiotem zazdrości – 

skądże więc miało nabrać szacunku 

dla Bożych skarbów ukrytych pod 

postacią chleba i wina? 

Może dzisiejsza obojętność mło-

dzieży wobec spraw Bożych jest 

winą rodziców? 

Ale gdyby nawet i tak było, nie 

wszystko jeszcze stracone. Niechże 

ci biedni rodzice z tym większą 

gorliwością wezmą się do napra-

wienia popełnionych błędów, aby 

gdy będą musieli zdać liczbę z wło-

darstwa nad duszami swych dzieci, 

nie zostali potępieni. Niech tym 

większą opieką otoczą swe dzieci, 

świecąc im przede wszystkim do-

brym przykładem. 

Wpływ rodziców na dzieci w tym 

okresie o tyle będzie silniejszy, o ile 

stosunek ich wzajemny nacecho-

wany będzie miłością. Niech dzieci 

widzą przejawy tej miłości ze stro-

ny rodziców – nawet dorośli syno-

wie i córki. Dorastające czy dorosłe 

dzieci też mają prawo do pewnej 

pieszczoty, zwłaszcza wtedy, gdy 

dziecko przechodzi jakiś smutek, 

zmartwienie. Nie tylko małe dziec-

ko zapomina łatwo na sercu matki 

o swoich troskach i szybko osusza 

łzy. Pieszczota matki zdolna jest 

uciszyć burzę w sercu nawet doro-

słego syna czy córki. W ten sposób 

będzie się stale pogłębiała ta świę-

ta miłość, jaka łączy serce dziecka z 

rodzicami. 

Trzeba też utrzymywać serdeczny 

kontakt z dziećmi, które muszą 

przebywać poza domem rodzin-

nym. Często pisywane listy, intere-

sowanie się ich życiem, udzielanie 

wskazówek, przestróg, zachęty do 

cnót – bardzo się do tego przyczy-

nia. Ileż matek listami, ale listami 

pisanymi jakby krwią serdeczną, 

utrzymało na drodze cnoty swoich 

synów w niewoli… córki na obczyź-

nie? Dziecko, które kocha swoich 

rodziców, nie zasmuci ojca czy 

matki nieposłuszeństwem, czynem, 

który by zranił ich serce. Dlatego 

nie wolno zaniedbywać niczego, co 

mogłoby pogłębić w dzieciach mi-

łość do rodziców. Miłość ta bo-

wiem to nader ważny czynnik wy-

chowawczy. Zachęcając młodzież 

do życia cnotliwego, rodzice mogą, 

gdy zajdzie potrzeba, odwołać się 

do tej miłości, jako środka nieza-

wodnego.  
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Rodzice, którzy troskliwą opieką 

otoczą młodzież dorastającą i do-

rosłą, dadzą jej możność pogłębie-

nia wiedzy religijnej i przygotowa-

nia się do rozumnego  życia chrze-

ścijańskiego – godnie spełnią swe 

obowiązki rodzicielskie i zasłużą na 

koronę chwały u Boga, a szacunek i 

wdzięczność u społeczeństwa. 

Potężnym też czynnikiem jest mo-

dlitwa. Wszyscy winniśmy się mo-

dlić za dzieci nasze, za młodzież 

naszą, a łaska Boża znajdzie drogę 

do tych dusz, szczególnie, gdy 

przykładem własnym okazywać 

będziemy cześć i miłość dla rzeczy 

Bożych. Gdy zaś w tej modlitwie 

wszyscy się złączymy, cała parafia 

stanie się jedną wielką prawdziwie 

Chrystusową rodziną. 

Bo parafia – to nie urząd ani przy-

padkowe zbiorowisko ludzi za-

mieszkujących większy lub mniej-

szy teren. Parafia – to żywy orga-

nizm, to cząstka Kościoła Po-

wszechnego. Sercem parafii - Chry-

stus królujący w każdym kościele 

parafialnym. Pokarmem ducho-

wym – wszystko, co ku uświęceniu 

dusz z ołtarza, ambony i konfesjo-

nału spływa. Ojcem tej cząstki Ko-

ścioła – to proboszcz, który swą 

pieczą wszystkie i każdą z osobna 

obejmuje dusze. A żywymi człon-

kami, o równych wobec Boga pra-

wach bez względu na zamożność, 

wiek i płeć – są wszyscy, mali i 

wielcy, bogaci i biedni, tym milsi 

Bogu i tym większe mający w tej 

Bożej rodzinie znaczenie, im ściślej 

z Chrystusem połączeni. 

W tej rodzinie parafialnej chrześci-

janin rodzi się i umiera. W niej 

modli się, uświęca, oczyszcza, ra-

duje i smuci. W niej przeżywa swe 

najważniejsze chwile – Chrztu św., 

pierwszej Komunii św., Sakramen-

tu Bierzmowania, małżeństwa, 

ostatniej choroby i śmierci. 

 

Czy to wszystko, co powiedzieliśmy 

wyżej, jest dziś rzeczywiście aktu-

alne? 

Ależ – powie ktoś przejęty budo-

waniem nowego życia – to nie są 

rzeczy nowe. 

Niestety – trzeba odpowiedzieć – 

dla wielu są to właśnie rzeczy bar-

dzo nowe. Niestety, bo z pewno-

ścią lepiej byśmy na tym wyszli, 

gdyby były one powszechnie znane 

i wprowadzone w czyn. 
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O cóż tu bowiem chodzi? O posta-

wienie człowieka na płaszczyźnie, 

któraby odpowiadała jego wielkiej 

godności. A na straży tej godności 

stanąć musi przede wszystkim ro-

dzina. 

Rodzina – to nie przeżytek; to naj-

mniejsza wprawdzie, ale najrdzen-

niejsza, najkonieczniejsza komórka 

życia społecznego, to wiecznie 

żywy organizm, wypływający z 

logicznego sensu ujęcia świata w 

ogóle. 

Zniszczmy rodzinę – zginie społe-

czeństwo i naród. 

Życie narodu – to łańcuch ukuty z 

poszczególnych ogniw – rodzin i 

właśnie przez wychowanie młode-

go pokolenia każda rodzina tworzy 

nowe ogniwo do łańcucha dziejów. 

Na mocnym więc musi opierać się 

fundamencie, ku wielkim prowa-

dzić celom, niezawodnymi posłu-

giwać się środkami. 

O tym wszystkim powiedzieliśmy 

wyżej. 

Istocie wiecznej – wskazaliśmy cel 

wieczny; istocie słabej – środki o 

mocy nieskończonej; spragnione-

mu szczęścia sercu ludzkiemu – 

jedyną do tego szczęścia drogę. 

Oby wszystkie rodziny przejęły się 

ważnością swego powołania, oby 

wychowanie młodego pokolenia 

odpowiadało celom i potrzebom 

wielkiego, wolnego człowieka, a o 

przyszłość naszą i przyszłość całej 

ludzkości będziemy mogli byś spo-

kojni.

 

Część ostatnia 

 

Dr. Czesław Kaczmarek, biskup kielecki, „Podstawy życia rodzinnego”, Kiel-

ce 1947 r., str. 131 – 138. 
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Błogosławiońy Ańdrżej      
Bobola T. J. 

 ielki to nasz święty 

męczennik, apostoł 

Polesia; powinniśmy 

gorąco się modlić o to, aby proces 

jego kanonizacyjny został jak naj-

prędzej ukończony i aby go czczo-

no w Polsce i na całym świecie jako 

męczennika za wiarę św.  

Tymczasem zdaje się, niestety, że 

poświęcenie się dla sprawy Bożej i 

nieustraszona odwaga tego wiel-

kiego świętego za mało są w Polsce 

znane. 

Andrzej Bobola pochodził z dawnej 

rodziny rycerskiej, znanej z poboż-

ności. Urodził się w roku 1591 w 

ziemi Sandomierskiej. Bardzo zdol-

ny i niezwykle pobożny od dzieciń-

stwa, wstąpił w młodym wieku do 

zakonu ojców jezuitów w Wilnie. 

Potem całe życie swoje spędził w 

okolicach Pińska, na Polesiu wśród 

ludności białoruskiej lub rusińskiej, 

która była przeważnie prawosław-

ną.  

Chociaż oo. jezuici o. Andrzeja 

Bobolę wynieśli na wyższe stano-

wisko w zakonie i obrali go przeło-

żonym, on jednak, ożywiony du-

chem Bożym, najbardziej miłował 

pracę apostolską, misjonarską, 

wśród tej ludności Polesia, która 

jeszcze prawdziwej wiary nie znała, 

i, porzuciwszy wysokie stanowisko, 

pracy tej życie poświęcił. Jak praw-

dziwy pielgrzym-misjonarz prze-

biegał wsie i miasta, nie zważał na 

żadne trudy i niewygody, nauczając 

wszędzie prawd wiary świętej i tak 

je gorliwie tłumacząc, że mnóstwo 

ludu się nawracało. Ludność rusiń-

ska nazywała go „duszochwytem”. 

Jednak zasługi jego wielkie i sława 

w całym kraju – nie podobały się 

dzikim i okrutnym Kozakom, którzy 

postanowili go zabić. 

Pewnego razu miał o. Andrzej na-

tchnione kazanie w okolicy m. Ja-

nowa, niedaleko Pińska, w koście-

W 
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le. Wtem wpada do kościoła go-

niec, że Kozacy szukają o. Andrzeja.  

Nieustraszony kapłan chciał zostać 

w kościele, ale go uproszono, aby 

się oddalił. Było jednak już za póź-

no. W polu schwytali go Kozacy i 

do Janowa zaciągnęli przemocą. 

Tam dowódca ich badał go, czy jest 

księdzem katolickim, myśląc, że o. 

Andrzej ze strachu zaprzeczy. Ten 

jednak powiedział, że kapłanem 

katolickim i z niesłychaną odwagą i 

spokojem wyznanie wiary uczynił, 

mówiąc przytem:  

„Wiara moja jest prawdziwa i jed-

na tylko do zbawienia prowadzi. 

Kocham ją sercem całem i gotów 

jestem życie za nią położyć. A wy 

wszyscy obecni – uznajcie, że w 

błędzie jesteście i przejdźcie na 

łono Kościoła katolickiego, bo w 

nim tylko jest zbawienie!”  

Słowa te o. Andrzeja bardziej jesz-

cze rozgniewały Kozaków; zaczęli 

mu straszne męczarnie zadawać, 

które wprost trudno opisać. Siekli 

go, krajali ciało jego, znęcali się 

najokropniej, a gdy on tylko modlił 

się za nich i imion Pana Jezusa i 

Matki Najśw. wzywał, język mu 

wyrwali. Wreszcie powiesili go na 

szubienicy i jeszcze się z niego nai-

grawali: „Patrzcie, jak oto Lach 

(Polak) skacze!” Tak umęczony i 

katowany o. Andrzej życie zakoń-

czył 16-go maja 1657. Podobno 

wówczas nad ciałem jego po 

śmierci ukazał się wielka jasność, 

co widząc Kozacy, uciekli. Ciało 

męczennika pochowano w Pińsku, 

potem w Połocku, wreszcie prze-

noszono w różne miejsca, a zawsze 

nad grobem lub za przyczyną o. 

Boboli działy się cuda.   

W roku 1923 zwłoki jego, zabrane 

przez Bolszewików z Połocka do 

Moskwy, sprowadzone zostały do 

Rzymu, gdzie spoczywają w koście-

le oo. jezuitów, czekając na prze-

niesienie do Polski. W Lublinie oo. 

jezuici zbudowali seminarjum du-

chowne t. zw. „Bobolanum”, gdzie 

podobno mają być złożone zwłoki 

bł. Andrzeja.  

Oby jak najprędzej został ten wielki 

nasz męczennik zaliczony w poczet 

świętych. Uciekajmy się do niego o 

wstawiennictwo, aby Polskę wspie-

rał opieką swą w niebie i chronił ją 

od zarazy bolszewizmu. Znane są 

przepowiednie, że po sprowadze-

niu zwłok bł. Andrzeja i kanonizacji 

jego ustaną w Polsce niezgody i 

stanie się ona za sprawą tego wiel-
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kiego i świętego męczennika pań-

stwem prawdziwie katolickiem i 

misjonarką wśród innych narodów, 

które jeszcze w błędach trwają. 

 

Rok Boży w liturgji i tradycji Kościoła świętego z uwzględnieniem obrzędów 

i zwyczajów ludowych oraz literatury polskiej, Księga ku pouczeniu i zbu-

dowaniu wiernych katolików, Katowice 1932, str. 335 – 337. 

 

 

Małż eń stwo rożerwańe 

Ks. Dr. Tihámer Tóth  

 

 

ochani Braci w Chrystusie! 

Niedawno w Berlinie toczył 

się dziwny proces rozwo-

dowy. Mąż i żona stanowczo do-

magali się rozwodu, motywując 

swoje postanowienie niemożnością 

współżycia. Uregulowali wszystkie 

sporne sprawy, tylko jednej bardzo 

ważnej kwestji nie  mogli rozstrzy-

gnąć: mianowicie komu się należy 

piesek. Tak, piesek pokojowy, obo-

je kochali go bezgranicznie, za-

miast dzieci, których nie było. Na-

turalnie, że małżonkowie o takiem 

nastawieniu moralnem, nie mogli 

mieć dzieci, bo nie chcieli. W końcu 

żona z wielkim smutkiem przyjęła 

wyrok, według którego piesek miał 

zostać przy mężu, a ona mogła raz 

tygodniowo odwiedzać osierocone 

maleństwo i w ciągu 4 godzin pójść 

z nim na spacer! Będzie się musiała 

wysilać stroskana kobieta, żeby w 

ciągu tych 4-ch godzin przewyższyć 

czułostki swego byłego męża z 

całego tygodnia, by w ten sposób 

ograniczyć w sercu pieska przymi-

lania mężczyzny, i żeby na przy-

szłość zyskać sobie względy i uczu-

cia kundla… 

K 
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Tak się zakończył proces rozwodo-

wy. Człowiek nie wie, czy się śmiać 

czy płakać. Czy się śmiać czy smucić 

z komedji, że największą troską 

małżonków jest nie to, że nie mają 

dzieci, ale do kogo należy piesek. 

Sądzę, że z bólem należy zapytać: 

co czeka ludzkość, która stacza się 

po takiej pochyłości? 

W dwóch ostatnich kazaniach była 

mowa o nierozerwalności małżeń-

stwa, zastanawialiśmy się nad do-

wodami, które ze stanowiska reli-

gijnego, moralnego, społecznego i 

wychowawczego za nią przema-

wiają. 

Niestety, wzniosłym ideałom mał-

żeństwa chrześcijańskiego przeciw-

stawia się życie; smutna rzeczywi-

stość, wydająca masy rozwiedzio-

nych małżeństw – które zatruwają 

niezdrowemi pojęciami życie spo-

łeczeństw i podkopują najświętsze 

ideały ludzkości.  

Zejdźmy z wyżyn ideałów, o któ-

rych mówiliśmy w dwóch ostatnich 

kazaniach, do szarej rzeczywistości; 

do odmówienia tego co powinno 

być, przypatrzmy się, jak jest na-

prawdę i pomówmy o małżeń-

stwach rozwiedzionych. I. O tem, 

jak strasznie szybko wzrasta dziś 

liczba rozbitych ognisk domowych, 

jak mnożą się rozwody, będę o 

tem tylko pobieżnie mówił, bo to 

są – niestety – rzeczy powszechnie 

znane. II. Ale tem szczegółowiej 

chciałbym przedstawić nieopisaną 

nędzę i chaos moralny, jaki pano-

szy się na gruzach rozwalonych 

świątyń ognisk domowych. 

Dzisiejsze kazanie da jednocześnie 

odpowiedź wielu cierpiącym mał-

żeństwom, które w ostatnich tygo-

dniach skarżyły się na swoje kłopo-

ty domowe. Niech Bóg uspokoi ich 

wzburzone dusze! 

I 

Wzrost rozwodów małżeńskich 

A) Pierwszą smutną prawdą, którą 

się zajmiemy dzisiaj, będzie przera-

żający wzrost rozwodów małżeń-

skich, zwłaszcza od czasu wojny 

światowej. 

a) Każdego, kto tylko choćby po-

bieżnie spojrzy na ruiny świątyń 

domowych, musi napełnić przera-

żenie. Każdy również musi uznać, 

że nie jest prawdą, co niektórzy 

chcą wmówić, że nie upadek mo-

ralności jest główną przyczyną 
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rozwodów, ale niekorzystne wa-

runki materialne i gospodarcze. To 

nie prawda! Bo gdyby tak było, to 

jak wytłumaczyć, że w Budapeszcie 

najwięcej rozwodów przypada na 

najzamożniejszy okręg IV, na 

śródmieście, a najmniej na naj-

biedniejsze okręgi, w Ó-Budzie i w 

Kӧbánya? Nie chcę obciążać słu-

chaczy nudnemi statystykami. Są 

one zanadto dobrze znane, żebym 

je musiał przytaczać. Również 

wiemy, że w niektórych państwach 

są specjalne przedsiębiorstwa zale-

cające małżonkom pozwy rozwo-

dowe, obiecując szybką, punktual-

ną i tanią obsługę, dostarczając 

gotowych powodów do rozwodów 

– za opłatą nawet na raty. Wiemy, 

że po wielkich miastach są olbrzy-

mie domy, w których mieszkają 

prawie wyłącznie rozwiedzione 

kobiety i rozwiedzeni mężczyźni. 

Ludzie, którzy rozwodzili się trzy i 

cztery razy! Ochmistrzyni na parte-

rze dwukrotnie się rozwiodła, 

obecnie żyje z trzecim mężem. Na 

piętrze w oficynie trafikantka przed 

tygodniem rozwiodła się i wyszła 

ponownie za mąż; z pierwszego 

małżeństwa ma troje dzieci. Wła-

ściciel domu zajmujący komforto-

we mieszkanie od frontu, stara się 

o rozwód. Wszyscy mieszkańcy 

domu o tem mówią. Wielu przy-

znaje mu rację! 

b) „Naturalnie, że się rozwiedzie! 

Dlaczego miałby cierpieć, jeśli nie 

może się pogodzić z żoną? Niech 

się żeni z inną! Niech szuka, aż 

znajdzie taką, z którą będzie się 

zgadzał. Każdy ma prawo do szczę-

ścia. Jeśli jakieś „zasady”, „przepi-

sy”, „formy” stoją na przeszkodzie 

do mojego szczęścia, to je po pro-

stu omijam, to mnie nic nie obcho-

dzi!... Kościół również zrobiłby 

lepiej, gdyby nareszcie zrozumiał, 

że tak myśli człowiek nowoczesny.  

Jak długo jeszcze chce utrzymać 

swoje przestarzałe zakazy? Nie ma 

na świecie tak silnej religji, któraby 

mogła się skutecznie sprzeciwić 

opinii ogółu!...” 

Często spotykamy się z takimi 

twierdzeniami! 

Jest w nich trochę słuszności. To 

prawda, że oprócz Kościoła katolic-

kiego rzeczywiście nie istnieje żad-

na siła, któraby mogła stanąć do 

walki z nawałem rozwodów. Tak 

jest! Kościół czuje odpowiedzial-

ność swojego boskiego posłannic-
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twa, dlatego staje śmiało i odważ-

nie do walki z potęgą rozwodów i 

za nic nie może się cofnąć.  

B) „Kościół katolicki powinien być 

wyrozumiały! Przecież nie żyjemy 

w średniowieczu, ale w epoce po-

stępów i wynalazków! Czy Kościół 

nie zdaje sobie sprawy, jakie mnó-

stwo nieszczęść wynika z tego, że 

nie pozwala na rozwody?” 

a) O, jeszcze jak dobrze to wie! I 

serdecznie współczuje z nieszczę-

śliwymi! Szczerze współczuje męż-

czyznom, którzy poważnie i su-

miennie traktują małżeństwo i 

faktycznie nie ich wina, ze dostali 

lekkomyślne, próżne i marnotraw-

ne żony. Współczuje z kobietami, 

które z szlachetnych pobudek, z 

ideałem w duszy stanęły na ślub-

nym kobiercu, i zamiast wymarzo-

nego i wymodlonego typu mężczy-

zny dostały lekkomyślnego, brutal-

nego i nieznośnego męża. Czy 

mógłby Kościół nie współczuć z 

cierpiącymi niewinnie? Czy miałby 

nie widzieć nieporozumień, kłótni i 

goryczy, wynikających z niezgody 

małżonków, którzy najchętniej 

rozstaliby się na zawsze! 

Niech więc nikt nie twierdzi, że 

Kościół nie zdaje sobie sprawy, że 

często nadludzkiego bohaterstwa 

wymaga nierozerwalność małżeń-

ska i że są niedobrane małżeństwa, 

w których dochowanie wierności 

dozgonnej jest prawdziwem mę-

czeństwem. 

b) Więc dlaczego Kościół nic nie 

chce ustąpić ze swych surowych 

praw? Dlatego, że nie może zmie-

niać praw Chrystusowych. Po dru-

gie dlatego, że ty widzisz tylko jed-

ną stronę sprawy, a Kościół zna 

obie. Ty tylko widzisz jak dużo 

cierpień wypływa z nierozerwalno-

ści, a Kościół zdaje sobie sprawę, 

że z nierozerwalnością małżeństwa 

związane są niezbędne wartości 

dla jednostki i dla społeczeństwa. 

Kościół widzi, że tysiące ludzi cierpi 

z powodu nierozerwalności – ale 

również wie, że rozerwalność zruj-

nowałaby całą ludzkość. 

Jak długo wytrwa Kościół przy nie-

rozerwalności małżeństwa? Dopóki 

będzie istnieć i dopóki będzie żyć 

na ziemi człowiek, któremu powi-

nien głosić wolę Bożą: „Co Bóg 

złączył, człowiek niechaj nie rozłą-

cza” (Mt. 19, 6). 
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A jeśli z tego powodu straci Kościół 

tysiące ludzi? Nawet wtenczas nie 

zmieni swych zasad! A jeżeli od-

padną od niego całe państwa, jak 

niegdyś Anglia? Nawet wtenczas! 

Bo wszystko może Kościół poświę-

cić, z wyjątkiem jednej rzeczy – 

prawa Chrystusowego! 

 

(Dokończenie powyższego kazania nastąpi w kolejnym numerze „Biulety-

nu”) 

Ks. Dr. Tihamér Tóth, O małżeństwie chrześcijańskiem, Kraków 1936 r.,  

str. 105 – 108. 

 

 

Jak s w. Teresa od Dżieciątka 
Jeżus kochała miesiąc Marji 

 

ietylko kilka dat w ciągu 

roku przywodzi nam na 

pamięć św. Teresę od 

Dzieciątka Jezus. Cały miesiąc Maj, 

rzec można, przypomina tkliwa i 

dziecięce nabożeństwo „białego 

kwiatka Najświętszej Panny” ku 

swej niebieskiej Matce. 

Maleńką dzieciną będąc, w 

Alençon, nauczyła się już Teresa 

obchodzić z serdeczną miłością 

„cudny miesiąc Marji”. Jest to jed-

no z tych wspomnień niezatartych, 

odnoszących się do lat, w których 

wszystko się do niej uśmiechać 

zdawało. Matka jej ukochana była 

jeszcze przy życiu. Według trafnej 

uwagi najstarszej z córek, obcho-

dzenie miesiąca Marji uważano w 

rodzinie za sprawę wielkiej donio-

słości – a nie łatwo było zadowolić 

Panią Martin, która zdawała się być 

bardziej wymagającą w tym wzglę-

N 
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dzie, niż sama Matka Najświętsza! 

Ołtarz majowy przystrajano pol-

nemi kwiatami, a gałązki tarniny, 

wdzięcznie zwieszające się dookoła 

figury Matki Bożej, stanowiły ziele-

nią swoją tło malownicze. Kwiaty 

te zbierała mała Terenia na space-

rach i polnych wycieczkach, które 

wraz z ojcem i siostrą swą Celiną 

odbywała, i powracała do domu, 

obarczona całemi, rzec można 

snopami jaskrów, stokroci i innych 

kwiatów. Był to widok iście roz-

koszny, kiedy Teresa przybiegała co 

rano w zachwytach radości, by 

zmówić swój pacierz u stóp ołtarza 

Marji, tonącego wśród zieleni i 

kwiecia! 

Tę figurę Matki Najświętszej uwa-

żano u państwa Martin za skarb 

rodzinny. Z Alençon, po śmierci 

Matki, zabrano Ją do Lisieux, gdzie 

jako „Najświętsza Panna Uśmie-

chu” uzdrowiła chorą Terenię, po-

dążając następnie za nią do Karme-

lu, by u „schyłku życia” czuwać 

jeszcze nad ostatniemi chwilami 

„białego Kwiatka”. 

Jak w Alençon, tak i w następne 

lata w „Buissonnets”, ołtarz Marji 

otoczony był w maju temi samemi 

oznakami czci i miłości i z niemniej-

szą gorliwością odprawiano tam 

nabożeństwa. Terenia będąc za 

małą, by brać udział w wspólnym 

śpiewie, (do którego się później tak 

chętnie przyłączyła), modliła się 

jednak z całą tkliwością niewinne-

go swego serduszka. Miała ona 

oprócz tego, od pierwszego roku, 

swój własny, maleńki ołtarzyk, 

strojąc go i zdobiąc, jak przed 

śmiercią sama wspominała „po 

swojemu”.  Wspominając także o 

miesiącu Maju z roku 1878, opo-

wiada, że gdy nie mogła towarzy-

szyć ojcu i siostrom na nabożeń-

stwa wieczorne w kościele, odpra-

wiała je w domu wspólnie z pia-

stunką. Opisuje, że „ołtarzyk Jej” 

ozdobiony był maleńkiemi flakoni-

kami pełnemi kwiatów, przy świe-

tle miniaturowych świeczek, a ra-

czej najczęściej „woskowych zapa-

łek”, zastępujących świece, chyba, 

że Wiktusia, piastunka, niespo-

dzianem zjawieniem prawdziwych 

świec ucieszyć ją chciała. Przy tych 

nabożeństwach odmawiała zwykle 

pobożna dziecina modlitwę „Po-

mnij o Najłaskawsza Panno Marjo”. 

W późniejszych latach starała się 

bardzo Teresa uczęszczać na 
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wspólne ćwiczenia publiczne, w 

miesiącu Maju odprawiane, bez 

względu na oddalenie kościoła lub 

niepogodę; o czem szczegółowo 

wspominają podczas jej pobytu 

letniego w Deaville, kiedy nawet 

pomimo burzy i słoty lub zmęcze-

nia po odbytych wycieczkach, nie 

wahała się oddać Matce Najświęt-

szej tego dowodu czci i miłości. 

W Karmelu, miesiąc Marji pozostał 

nadal dla niej ukochanym zawsze 

miesiącem. 1-go Maja r. 1897, 

będąc już ciężko chorą, woła rado-

śnie: „O jakże me serce dziś prze-

pełnione niebiańskiem weselem… 

wczoraj wieczorem tak gorąco 

modliłam się do Najświętszej Pan-

ny, myśląc o rozpoczynającym się, 

Jej pięknym miesiącu!” W tym 

Maju, ostatnim w jej życiu, ułożyła 

Teresa swój „śpiew łabędzi”, pieśń 

swoją: „Dlaczego Cię kocham, o 

Marjo”. 

Módlmy się do małej Teresy, do 

tego „Kwiatka wiosennego Marji”, 

by i nas nauczyła z weselem i miło-

ścią składać kwiatki do stóp Naj-

świętszej Panny, a nadewszystko, 

byśmy w tym cudnym miesiącu 

sami stali się kwiatami poświęco-

nemi wspólnej Naszej Królowej i 

Matce Ukochanej. 

P. André (Gand) 

 

Głos Karmelu, rok V, nr. V, Maj 1931 r., str. 162 – 164. 
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Ś w. Klemeńs Hofbauer -           
- Apostoł Warsżawy 

Młodociane lata  

południowej części 

Moraw, nieopodal 

miasta Znojmu, wid-

nieje wioska Tasowice. Choć mała, 

przewyższała chwałą wiele miast 

znanych w dziejach, a to dlatego, 

że wydała Świętego – Klemensa 

Hofbauera. 

Św. Klemens urodził się 26 grudnia 

1751 r. Pobożni jego rodzice, Pa-

weł Hofbauer, rzeźnik z zawodu,     

i Marja ze Steerów, nie odwlekali 

chrztu swego dziecięcia. Tegoż 

samego dnia otrzymało łaskę po-

święcającą; nowonarodzonemu 

chłopczykowi dano za patrona św. 

Jana Apostoła. 

Pan Bóg nie szczędził krzyżów ro-

dzinie Hofbauerów; któż zresztą od 

nich jest wolny? Z pomiędzy dwu-

nastu dziatek, któremi Bóg pobło-

gosławił pobożnych rodziców, 

siedmioro w latach jeszcze dziecię-

cych poszło do grobu. Największym 

jednak ciosem dla całej rodziny 

była śmierć ojca – 26 lipca 1758 

roku Paweł Hofbauer w kwiecie 

męskiego wieku świat ten poże-

gnał. 

Dzielna wdowa nie upadła pod 

ciężkim krzyżem, jaki Pan Bóg na 

nią włożył; przyjęła go z podda-

niem się woli Bożej, ze zrozumie-

niem wielkich swych obowiązków 

względem pozostałych sierot. 

Na zawsze pozostała w pamięci 

Świętego uroczysta chwila, w któ-

rej pobożna matka zaraz po śmierci 

ojca wytknęła mu drogę, po jakiej 

W 
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miał odtąd postępować przez całe 

życie. Pokazała mu Pana Jezusa 

rozpiętego na krzyżu. „Patrz, dziec-

ko, rzekła do synka, oto Ojciec 

twój. Strzeż się, abyś Go żadnym 

grzechem nie obraził”. 

Słowa matki głęboko utkwiły w 

duszy chłopca i nie mogło być ina-

czej; wypowiedziane z głębi kocha-

jącego macierzyńskiego serca, wo-

bec zwłok ojca leżących na katafal-

ku, niby snop światła padły na czy-

stą jak kryształ duszę chłopięcą, tak 

podatną na wszelkie wrażenia. 

Wiadomo, że dusza dziecka to jak-

by klisza fotograficzna, na której     

z wielką dokładnością, w sposób 

zwykle niezatarty, odbija się 

wszystko, co ono widzi i słyszy.     

W pierwszym zaś rzędzie na duszę 

dziecka oddziaływa przykład rodzi-

ców. Szczęśliwe dziecię, które ma 

dobrych, przykładnych, bogoboj-

nych rodziców, a zwłaszcza świąto-

bliwą matkę! Taką właśnie była 

matka św. Klemensa. Żyła uczciwie, 

dużo się modliła, pilnie uczęszczała 

do kościoła, przyświecała dzieciom 

przykładem, to też Święty przez 

całe życie zawsze ze czcią najwięk-

szą o swej matce wspominał. 

Trzeba jednakże przyznać, że praca 

pozostałej wdowy nad urobieniem 

duszy ukochanego synka nie była 

zbyt trudna, Pan Bóg bowiem ob-

darzał go szczególniejszemi łaska-

mi, a tym łaskom Janek sumiennie 

odpowiadał. Już od najmłodszych 

lat dostrzegano w nim nadzwy-

czajny pociąg do modlitwy. Gro-

madził wokół siebie rodzeństwo      

i przewodniczył mu w odmawianiu 

różańca. Gdy miał zaledwie ośm 

lat, dowiedział się przypadkowo, iż 

są ludzie, którzy szukają rozrywek, 

ażeby sobie czas zapełnić. Słysząc 

to, powiedział ze zdziwieniem: 

„Jeżeli ci ludzie nie mają nic do 

roboty, czemu się nie modlą?” 

Rychło poczęły się objawiać           

w chłopcu zarodki rozmaitych cnót, 

któremi w późniejszych latach miał 

się tak odznaczyć, szczególniej 

miłosierdzie względem ubogich: 

drobne swe oszczędności rozdawał 

między uboższe dzieci wioski. Na-

bożeństwo do Najświętszej Panny 

także od wczesnej młodości go 

ożywiało; z wielkiem przejęciem 

obchodził święta Bogarodzicy,        

z miłości ku Niej za zezwoleniem 

matki pościł w soboty aż do wie-

czora. Kochająca go matka udziela-
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ła mu tego pozwolenia jako nagro-

dy za wzorowe zachowanie się. 

Aby je otrzymać, starannie unikał 

wszystkiego, coby matkę zasmucić 

mogło i w miarę sił swoich poma-

gał jej w domowych zajęciach. 

Z biegiem lat w duszy Janka poczę-

ło się budzić coraz to gorętsze pra-

gnienie zostania kapłanem. Nieste-

ty, ciężkie warunki materialne, w 

jakich znajdowała się jego rodzina, 

nie pozwalały mu oddać się nauce, 

nieodzownej dla wzniosłego stanu, 

do którego czuł się powołany. 

Trzeba jednak było myśleć o przy-

szłości i wybrać jakiś zawód. Zaję-

cie ojca – rzeźnictwo – nie odpo-

wiadało jego usposobieniu; posta-

nowił zostać piekarzem. W r. 1767 

Dobsch, piekarz w Znojmie, przyjął 

szesnastoletniego Janka na trzylet-

nią naukę. Młodzieniec trafił na 

dobrego, uczciwego majstra – 

rzecz niezmiernie ważna w życiu 

każdego chłopca, który jakiemuś 

rzemiosłu chce się poświęcić. Przy-

kład, jaki daje młodemu uczniowi 

jego majster, ma zwykle wpływ 

ogromny, bądź dodatni, bądź też 

ujemny. To też zanim rodzice od-

dadzą swego syna na naukę jakie-

goś rzemiosła, powinni pilnie do-

wiadywać się, co wart ten, kto ma 

pokierować ich dzieckiem. 

 W domu Donscha Hofbauer zna-

lazł dla siebie bardzo dużo życzli-

wości – uważano go niejako za 

członka rodziny. Niebawem też zżył 

się z dziećmi poczciwego piekarza. 

Starszy syn Dobscha, uzdolniony 

śpiewak, uczył Janka śpiewu. 

Szczególniejszą przyjaźń z młodo-

cianym piekarczykiem zawarł pię-

cioletni synek piekarza i serdecznie 

przywiązał się do niego. Gdy maj-

ster posyłał swego ucznia do mia-

sta, aby mu załatwił różne spra-

wunki, chłopczyk chciał zwykle 

towarzyszyć Jankowi; ten zaś chęt-

nie brał ze sobą młodziutkiego 

przyjaciela. Ponieważ jednak malec 

nie mógł iść dość szybko, wyprawa 

kończyła się zwykle na tem, że 

Janek odbywał swą drogę z chłop-

czykiem na ręku. Z tego powodu 

mieszkańcy Znojmu poczęli 

Hofbauera żartobliwie nazywać św. 

Krzysztofem. Chłopiec nie rozumiał 

zrazu, dlaczego takie imię mu na-

dają; skoro jednak opowiedziano 

mu legendę o św. Krzysztofie, nio-

sącym Boską Dziecinę, Janek zawo-

łał z tęsknotą: „Obym i ja mógł 
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kiedyś zostać św. Krzysztofem          

i mieć Pana Jezusa w swych rę-

kach!” 

Zapewne to pragnienie zbliżenia 

się jak najbardziej do Pana Jezusa 

skłoniło Hofbauera, że po pewnym 

czasie pożegnał rodzinę Dobschów 

i udał się do klasztoru Norberta-

nów w Klosterbruck, nieopodal 

Znojmu, gdzie dalej piekarstwu się 

oddawał. Pracy było dużo; były to 

bowiem lata niezmiernie ciężkie 

dla całego kraju. Siedmioletnia 

wojna sprowadziła głód – setki 

ludzi śpieszyły do opactwa Norber-

tanów z prośbą o wsparcie. Poboż-

ni zakonnicy pomagali biedakom, 

jak mogli; piekarze wciąż byli przy 

robocie. Hofbauer niejednokrotnie 

sam sobie posiłku ujmował, byle 

tylko mógł dopomóc zgłodniałym. 

Być może, iż nieszczęście, jakie 

dotknęło ojczyznę, skłoniło 

Hofbauera do podjęcia pielgrzymki 

do Rzymu. W r. 1769 wraz ze swym 

przyjacielem, Piotrem Kunzman-

nem, udał się pieszo do miasta,      

w którem św. Apostołowie Piotr      

i Paweł ponieśli śmierć męczeńską. 

Tam, w stolicy chrześcijaństwa, 

obaj pielgrzymi umocnili się w mi-

łości dla Kościoła. U grobu świę-

tych Apostołów w duszy Hofbauera 

rozżarzyło się jeszcze bardziej pra-

gnienie zostania księdzem i praco-

wania w miarę sił nad szerzeniem 

Królestwa Chrystusa na ziemi. Nie 

mogąc spełnić tego pragnienia, Jan 

obrał sobie po powrocie do domu 

nowy rodzaj życia, który jego duszę 

miał jeszcze bardziej wznieść do 

Boga – został pustelnikiem. 

 

O. Władysław Szołderski C.SS.R, Św. Klemens Hofbauer Apostoł Warszawy, 

Kraków 1927, str.7 - 12. 
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Postańowieńia s w. Brata   
Gerarda Majelli (wybrańe 
fragmeńty) 

”Drogi mój i jedyny i prawdziwy Boże i miłości moja, dziś i na wieki zdaję 

się na wolę Twoją Boską, i tak będę mówił we wszystkich pokusach i uci-

skach tego świata: bądź wola Twoja! i całą tę wolę obejmę ze szczerem 

sercem, wznosząc ciągle oczy do nieba, aby czcić Twe Boskie ręce, które 

na mnie sypią drogie klejnoty Twej Boskiej woli. 

”Panie mój, Jezu Chryste, uczynię wszystko, co mi święta Matka Kościół 

katolicki nakazuje. 

”Boże mój, z miłości ku Tobie będę posłusznym moim przełożonym, jak-

bym widział w nich Ciebie samego i słuchał Twej Boskiej Osoby. I będę, 

jakbym już do siebie nie należał, lecz do tego, który mi rozkazuje, a które-

go rozum i wola są dla mnie wszystkiem. 

”Ze wszystkich cnót, które są Tobie, Boże mój, miłe, dla mnie najmilszą 

jest czystość. O czystości nieprzebrana Boska, w Tobie pokładam nadzieję, 

że mnie uwolnisz od wszelkiej, choćby najmniejszej myśli nieczystej, przez 

którą mógłbym ja nędzarz popaść w grzech na tym świecie. 
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”Nie będę mówił, jeno w tych trzech razach: jeżeli to, co mam powie-

dzieć, odnosi się do prawdziwej chwały Bożej, jest użyteczniej dla bliźnie-

go, lub jest dla mnie potrzebnem. 

”Nie będę nic mówił o sobie ni złego, ni dobrego; lecz tak będę się ob-

chodził, jakbym na świecie nie istniał. 

”Nigdy nie będę nikogo obwiniał lub opowiadał cudze błędy, nawet żar-

tem.  

”Zawsze będę tłomaczył bliźniego i uważał w nim osobę P. Jezusa, gdy 

został niewinnie od Żydów oskarżonym. Co szczególnie uczynię w jego 

nieobecności. 

”Napomnę każdego, choćby samego naszego O. Rektora Majora, gdyby 

co złego o bliźnim powiedział. 

”Z wielką pilnością będę unikał, aby bliźniemu nie dawać przyczyny do 

niecierpliwości.  

”Jeżeli spostrzegę jaki błąd popełniony przez bliźniego, uważać będę, 

żeby  go nie napominać w obecności drugich, lecz sam na sam głosem 

zniżonym. 
 

O. Bernard Łubieński, żywot świętego Brata Gerarda Mejelli ze zgroma-

dzenia OO. Redemptorystów, Kraków 1918 r., str. 281 – 283.  
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Zielońe Ś wiątki w obrżędach 
i żwycżajach (fragmeńt) 

o świętach Bożego Naro-

dzenia i Wielkanocy ob-

chodzimy najuroczyściej 

święto Zesłania Ducha 

Świętego, czyli Zielone Świątki. 

Wszystkie zwyczaje i obrzędy, 

praktykowane w okresie świąt 

tych, noszą piętno radości i wesela. 

Kościoły, domy, podwórka ozdabia 

się drzewkami brzozy i jesionu, 

które zatykają przy ołtarzach, przy 

gankach i wrotach; okna stroją 

pachnącym tatarakiem, zaścielają 

nim podłogi w izbach i dojścia do 

chat. Majowy zapach zieleni roz-

chodzi się po kościołach, chatach, 

obejściach. Na święta te przygoto-

wują pieczywo, przypominające 

wielkanocne, choć mniej obfite; a 

niejedna gospodyni usiłuje prze-

chować do świątek treściwą babę 

lub kilka mazurków ze „Święcone-

go”, szczycąc się wyrobem ciasta, 

które pomimo 50-dniowego istnie-

nia nie straciło na smaku i świeżo-

ści. 

Zielone Święta przypadają na naj-

piękniejszy czas wiosny, gdy pogo-

da już ustalona, a natura w bujnym 

rozkwicie. Dlatego też w Świątki, 

kto może, opuszcza mury miasta, 

by użyć ożywczego wiosennego 

powietrza. 

W Warszawie w drugie święto 

Zielonych Świąt urządzają staro-

dawnym zwyczajem wielką zabawę 

ludową na przedmieściu Bielany. 

Bielanami zwano dawniej kamedu-

łów, zakonników, noszących białe 

habity; stąd to powstała nazwa 

Bielan, zastosowana do dwóch 

klasztorów, założonych przez oo. 

kamedułów pod Krakowem i pod 

Warszawą. Zwyczaj urządzania 

wycieczek w drugi dzień Zielonych 

Świąt na Bielany pod Warszawą 

sięga czasów Jana Kazimierza. Król 

ten darował klasztorowi oo. kame-

dułów obraz świętego Bonifacego, 

który przewieziono w uroczystej 

procesji z Warszawy na Bielany w 

poniedziałek zielonoświąteczny; 

P 
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równocześnie wyjednał król u pa-

pieża odpust doroczny dla Bielan w 

tymże samym dniu. Z odpustem 

tym połączono następnie wielką 

zabawę ludową, która początek 

swój wywodzi od tradycyjnego 

zwyczaju wyprawiania w drugi 

dzień Zielonych Świąt wesela ubo-

giej dziewczynie ze Starego Miasta 

w Warszawie. Wesele to odbywało 

się po drugiej stronie Wisły – w 

Golędzinowie. Promy, umajone 

zielenią, przewoziły bogatych 

mieszczan warszawskich do Golę-

dzinowa, a podczas uczty weselnej 

wójt miasta Warszawy zbierał datki 

na posag dla panny młodej. Za Jana 

Kazimierza musiano przerwać sta-

rodawny ten obchód weselny z 

powodu zbliżenia się Szwedów aż 

do Wisły. Od tego czasu wesele 

golędzinowskie przeniesione zosta-

ło na Bielany, przekształciwszy się 

później w doroczną zabawę ludo-

wą. 

Majówki na Bielanach były urzą-

dzane z wielkim przepychem; brali 

w nich udział królowie i wielcy 

panowie, przyglądając się ochoczej 

zabawie mieszczan i ludu, dla któ-

rych przygotowywano różne nie-

spodzianki, jak widowiska teatral-

ne, sztuczne ognie, fajerwerki itp. 

zabawy.  

 

Rok Boży w liturgji i tradycji Kościoła świętego z uwzględnieniem obrzędów 

i zwyczajów ludowych oraz literatury polskiej, Księga ku pouczeniu i zbu-

dowaniu wiernych katolików, Katowice 1932, str. 346 – 347.  
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Kącik dla dżieci młodsżych 

Pan Jezus i dzieci

iedy Pan Jezus skończył  

trzydzieści lat, opuścił 

Nazaret, gdzie dotąd 

mieszkał, i zaczął chodzić 

od miasta do miasta, nauczając lud 

jak trzeba żyć, aby podobać się 

Bogu i pójść do nieba. 

Dużo ludzi przychodziło słuchać 

nauk Pana Jezusa. Wszyscy za-

chwycali się Jego mądrymi i pięk-

nymi słowami. 

Spomiędzy prostych ludzi, prze-

ważnie rybaków, wybrał sobie Pan 

Jezus dwunastu uczniów, którzy 

chodzili za Nim wszędzie i pilnie 

słuchali wszystkich Jego nauk, żeby 

potem powtarzać Je innym lu-

dziom. Tych uczniów nazywamy 

Apostołami. 

Przychodziły też słuchać nauk Pana  

Jezusa matki z małymi dziećmi.  

Pan Jezus bardzo kochał dzieci. 

Pieścił je i błogosławił im. Dzieci też 

kochały Boskiego Zbawiciela i ci-

snęły się do Niego. 

Kiedy przychodziły wówczas, gdy 

Pan Jezus był zmęczony i chciał 

odpocząć, Apostołowie chcieli je 

odsuwać, ale Pan Jezus tak dzieci 

lubił, że pozwalał im zostać i mówił 

do uczniów: 

„Pozwólcie dziateczkom przyjść do 

mnie!” 

I was też lubi Pan Jezus. Bardzo jest 

zadowolony, kiedy przychodzicie 

do Niego do kościoła. Gdyż Pan 

Jezus mieszka teraz w kościele, ale 

jest ukryty i nie widać Go. Sam 

jednak dobrze wszystko widzi i 

słyszy.  

Ze swojego małego domu na ołta-

rzu też błogosławi dzieciom tak 

samo jak wtedy, gdy chodził po 

żydowskiej ziemi i nauczał ludzi 

Bożej nauki. 

Jeśli będziecie słuchać tej nauki, to 

kiedyś pójdziecie do nieba i tam 

zobaczycie Pana Jezusa, który was 

tak bardzo kocha. 

 

K 
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Kiedy Pan Jezus chodził po świecie 

I uczył ludzi jak kochać Boga, 

To się do Niego garnęły dzieci 

I za Nim szły po drogach. 

 

Siadały przy Nim na kwietnej tra-

wie, 

W cieniu srebrzystych oliwek, 

A dobry Jezus wtedy łaskawie 

Dotykał miękkich ich grzywek. 

 

Mówił im dobre, łagodne słowa 

I błogosławił na drogę życia… 

Do dziś tę miłość zachował, 

Lecz błogosławi wam dziś z ukrycia. 

 

Ukaże wam się w prześlicznym 

niebie, 

Gdy wiele dobra zrobicie na ziemi. 

Wtedy na zawsze was weźmie do 

Siebie, 

Gdzie z Aniołami jest i Świętymi.

  

Halina Wierzejska, Pogadanki religijne dla małych dzieci, Katowice,  
str.34 – 35.  

 

 

Kącik dla dżieci starsżych 

Hania obiecuje poprawę  

 

amusiu, Haniu, Tere-

niu, jadą, jadą! Słyszę 

już turkot bryczki. 

Z tymi słowami pędzi Janek aleją 

ogrodu, aby otworzyć bramę wjaz-

dową, w chwili gdy stangret za-

trzymuje bryczkę. 

Ci, których zwykli nazywać „dużymi 

kuzynami”, wysiadają szybko. 

M 
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Najpierw młoda panna, wyglądają-

ca poważnie i pogodnie: to Jadwi-

nia. Za nią szczupła sylwetka 

ucznia: to Staś. Wreszcie chłopiec 

około lat trzynastu, z minką wesołą 

i uśmiechniętą: to Jurek. Każde z 

nich zabiera swoje rzeczy i spieszy 

przywitać się ze swoją mamusią. 

– Jak się ma matka? 

- Znacznie lepiej; przybędzie za 

dwa lub trzy dni. Czy jesteście 

głodni? Podwieczorek już gotowy. 

– Jesteśmy głodni jak wilki, moja 

ciociu! 

I otaczają mały stolik, ustawiony 

przez Marysię w cieniu kasztanów 

w ogrodzie. Miód, konfitury, chleb, 

masło, owoce znikają tak szybko, 

że nawet nie ma czasu na rozmo-

wę. 

Hania trzyma się na uboczu. Oba-

wia się chwili, gdy Jadwinia zapyta 

o jej zachowanie się podczas poby-

tu u cioci. 

Jadwinia spostrzega jej zakłopota-

ną minkę: 

– Co ci jest Haniu? Jesteś czerwona 

jak pomidor. 

Hania czerwieni się jeszcze bar-

dziej, ale nie odpowiada. Mamusia 

domyśla się, co gnębi nieposłuszną 

dziewczynkę. Przychodzi jej z po-

mocą: 

– Nie pytaj jej o to tutaj, Jadwiniu; 

zapytasz ją później o powód zmar-

twienia. 

Jadwinia patrzy na siostrzyczkę 

smutnymi oczyma, nie wątpi, że 

dziecko znowu popełniło jakieś 

wielkie głupstwo; widocznie już 

nigdy się nie poprawi. 

Zaraz po podwieczorku bierze Ha-

nię za rękę i idzie z nią w głąb 

ogrodu. Tam siada na trawie, przy-

ciąga dziewczynkę do siebie i ła-

godnie pyta, co się stało. 

 

Hania milczy z początku uparcie, 

pod wpływem jednak dobroci i 

stanowczości Jadwini wyznaje jej 

po kilku minutach swoje straszne 
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nieposłuszeństwo i płacze serdecz-

nie w ramionach siostry. 

– Wiesz, Jadwiniu, czego się tak 

bardzo obawiam? Terenia Przygo-

towuje się do pierwszej Komunii 

św. Ciągle mówi się tu o rzeczach 

religijnych. Gdy umrę, Pan Bóg 

mnie osądzi i ukarze. 

Jadwinia uspokaja Hanię, podobnie 

jak wczoraj mamusia uspokoiła 

Terenię; korzysta jednak z okazji, 

aby pobudzić winowajczynię do 

zastanowienia się nad sobą. 

– Musisz koniecznie, moja droga, 

rozpocząć walkę z twoim leni-

stwem i samowolą. Widzisz, dokąd 

to szkaradne przyzwyczajenie ro-

bienia wszystkiego – według wła-

snego widzi mi się, mogło cię 

zaprowadzić. Pomyśl, gdybyś była 

zabiła ciocię, albo któreś z dzieci. 

– O! Jadwiniu, nie mów tego… to 

straszne! 

– A przecież, moja mała, mogło 

się to stać, gdyby Pan Bóg nie 

miał litości nad tobą. Gdyby tak 

Terenia i Janek wrócili minutę 

wcześniej do pokoju, co by się 

było stało? 

– Jadwiniu! Jadwiniu! Nie chcę już 

o tym myśleć. Za bardzo mnie to 

boli. 

– Powinnaś, Haniu, za tę boleść 

podziękować Panu Bogu, gdyż ona 

otwarła ci oczy i dała poznać twe 

wady. Zastanów się, na jakie nie-

bezpieczeństwo naraża się dziecko, 

gdy robi wszystko, co chce. Nabie-

ra złych przyzwyczajeń. Nie ma siły 

oprzeć się pokusom i przez to po-

pełnia cały szereg różnych grze-

chów. W tym wypadku sąd Boży 

będzie straszny. Wiesz przecież, co 

nas czeka po śmierci. W tej samej 

godzinie będziemy sami sądzeni 

przez Pana Boga. Nikogo nie bę-

dzie, aby nas tłumaczyć i bronić. 
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Wyrok, jaki usłyszymy, będzie wy-

dany raz na zawsze. Za późno bła-

gać i prosić o przebaczenie, trzeba 

będzie poddać się wyrokowi. Ci, 

którzy mają grzechy lekkie, lub ci, 

którzy po rozgrzeszeniu grzechów 

ciężkich, nie odpokutowali jeszcze 

za nie tu na ziemi, pozostają jakiś 

czas po Sądzie Bożym w miejscu, 

zwanym czyśćcem, i tam cierpiąc 

odbywają pokutę; ale wiedzą, że 

potem dostaną się do nieba. Ci zaś, 

którzy umierają w grzechu śmier-

telnym idą nie wieki do piekła. Ale 

sąd osobisty (szczegółowy) to jesz-

cze nie wszystko. Świat nie będzie 

trwać wiecznie. Bóg, który jest 

Stwórcą naszym i Panem, przepo-

wiedział, że przyjdzie koniec świa-

ta. W jaki sposób i kiedy to nastąpi 

– to tajemnica Boża. Wiemy tylko, 

że Pan Jezus ukaże się wtedy na 

niebie w obłokach i każe wezwać 

wszystkich ludzi na sąd. Wszyscy 

przybędą. A Zbawiciel wskrzesi ich 

ciała. 

Dlaczego wskrzesi ciała? Ciało po-

maga nam na ziemi dobrze lub źle 

czynić. Na przykład, złodziej posłu-

guje się przy kradzieży rękami, 

kłamca językiem i wargami.  

Jest więc rzeczą słuszną, że ciało 

nasze zarówno jak dusza, będzie 

brało udział w nagrodzie lub karze. 

Nastąpi to na sądzie ostatecznym. 

Wtedy nie będzie już czyśćca. Pan 

Bóg nie zapyta nas, czyśmy byli 

bogaci czy ubodzy, szczęśliwi lub 

nieszczęśliwi, tylko, czyśmy Go 

zawsze słuchali, albo w razie nie-

posłuszeństwa, czyśmy szczerze 

prosili o przebaczenie. Odpowiedź 

na to pytanie będzie znał lepiej od 

nas i sam ją wypowie: 

„Byłeś dobrym: Pójdź ze mną do 

nieba. Dusza twoja już tam była: 

powróci teraz razem z ciałem, aby 

cieszyć się szczęśliwością wieczną.” 

„Byłeś złym: idź, przeklęty, w ogień 

wieczny.” 

– O! Jadwiniu, jakie to straszne! 

Oby tylko być dobrym! 

– Pan Bóg daje nam łaskę, Haniu, 

przez cały ciąg naszego życia, aby 

nam pomóc do wytrwania w do-

brym. Czyńmy, co tylko jest w na-

szej mocy, i ufajmy Panu Bogu. 
 

Prawdy Boże z licznymi ilustracjami, Wyd. księży Jezuitów, Kraków 1949 r., 

str.75 – 79. 
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Z ż ycia Parafii 

Porządek Mszy św.:  

Kraków 

1. V – św. Apostołów Filipa i Jakuba, Msza św. o godz. 7.40 

2. V – IV Niedziela po Zmartwychwstaniu  

        – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50 

3. V – N. M. P. Królowej Polski – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50 

4. V – Znalezienie Krzyża Świętego – Msza św. o godz. 18.30 

5. V – Św. Piusa V o.p. – Msza św. o godz. 7.20 

6. V – Męczeństwa św. Jana Apostoła – Msza św. o godz. 7.20 

7. V – Św. Floriana Patrona Polski – Msza św. o godz. 18.30 

8. V – Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski  

        – Msza św. o godz. 7.40 

9. V – V Niedziela po Zmartwychwstaniu – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50 

13. V – Wniebowstąpienie Pańskie, św. Roberta Bellarmino 

          – Msze św. o godz. 7.20 oraz 18.30 

16. V – Niedziela w oktawie Wniebowstąpienia Pańskiego,  

             św. Andrzeja Boboli – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50  

22. V – Wigilia Zesłania Ducha Świętego, św. Rity z Cascii  

          – Msza św. o godz. 7.40 

23. V – Zesłanie Ducha Świętego – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50 
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24. V – Poniedziałek Zesłania Ducha Świętego, N. M. P. Wspomożycielki  

             Wiernych – Msza św. o godz. 18.30 

25. V – Wtorek Zesłania Ducha Świętego, św. Grzegorza VII  

           – Msza św. o godz. 7.20 

30. V – Niedziela Trójcy Przenajświętszej,  

          – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50  

31. V – Matki Bożej Królowej – Msza św. o godz. 18.30 

 

Warszawa 

3. V – N. M. P. Królowej Polski – Msza św. o godz. 17.30 

4. V – Znalezienie Krzyża Świętego – Msza św. o godz. 7.00 

30. V – Niedziela Trójcy Przenajświętszej – Msza św. o godz. 17.30 

31. V – Matki Bożej Królowej – Msza św. o godz. 7.00 

 

Wrocław 

9. V – V Niedziela po Zmartwychwstaniu – Msza św. o godz. 17.00 

23. V – Zesłanie Ducha Świętego – Msza św. o godz. 17.00 
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