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Głos kapłań ski 

Niech będzie  pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Bogaro-

dzica Królowa Pokoju ! 

 

raz z rozpoczynającym się latem będziemy mieli wiele okazji 

do walki duchowej z pokusami tego świata. Gorąca pogoda 

niestety powoduje, że i tak już niemoralna moda schodzi cał-

kiem w obręb piekła. Zamiast jednak wyłącznie zgrzytać zęba-

mi na rzeczy na które wpływu nie mamy, praktykujmy sami cnotę czystości 

i módlmy się za wszystkich nieszczęśników opanowanych przez styl diabel-

ski ubierania się.  

Zanurzajmy też siebie i innych w Przenajdroższej Krwi naszego Zbawcy. 

Jako, że przepiękny miesiąc lipiec zaczyna się świętem Przenajdroższej 

Krwi Chrystusa cały jest tejże poświęcony. Skutecznym sposobem na wal-

kę przeciw cielesności jest również noszenie szkaplerza świętego i odpo-

wiednie modlitwy z nim związane. Każdy kto umiera w szkaplerzu będąc 

mu wiernym i zachowując czystość stanu pójdzie do Nieba – tak obiecała 

Królowa Szkaplerza Świętego błogosławionemu Szymonowi Stockowi.  

Mimowolnie przypomina się niespodziewana śmierć Jego Ekscelencji       

ks. biskupa Dolana, który nie zdążył przyjąć ostatniego namaszczenia, roz-

grzeszenia ani Wiatyku. Warto już teraz sformułować postanowienie by 

przyjąć ostatnie namaszczenie i spowiedź świętą przed śmiercią. Jeżeli 

dana osoba przed swoją śmiercią miała postanowienie odbycia spowiedzi 

świętej to jeżeli jest nieprzytomna w chwili umierania i nie może wyznać 

grzechów kapłan może ją jednak ważnie rozgrzeszyć!  

Powracając do biskupa Dolana – sakramentów przyjąć nie zdążył, ale 

umarł w szkaplerzu karmelitańskim i w święto Matki Bożej Dobrej Rady 

W 
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którą bardzo czcił. To dobry znak. Jakie życie taka śmierć. Biskup Dolan 

czcił Matkę Dobrej  Rady, a Ta po Niego przyszła! 

Drugiego lipca jest święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, przy-

kład bezprzykładnej miłości bliźniego ze strony Matki Bożej i egzemplifika-

cja sposobu działania łaski przez Niepokalaną. Oto Bogarodzica niesie        

w sobie Boga-Człowieka by ten uświęcił świętego Jana Chrzciciela w łonie 

Jego matki świętej Elżbiety. Chrystus poradziłby sobie sam – jest Bogiem – 

ale woli wszędzie chodzić z Mamą i przez nią działać. Niepokalana to taka 

lektyka nosząca Chrystusa Króla do potrzebujących, czyli całego, tonącego 

w grzechu świata... 

Nie zapominajmy w lipcu o tej, która znalazła łaskę u Pana, by stać się 

matką Matki Bożej – o świętej Annie. Jej małżeństwo ze św. Joachimem 

było tak doskonałe, że narodzić się w nim mogła Niepokalana Matka Boga. 

W lipcu również, w święto Rozesłania Apostołów obchodzimy Dziękczy-

nienie za Zwycięstwo Grunwaldzkie- wraz z oracją i Te Deum. W tym mie-

siącu nie brakuje rzecz jasna świąt wielu polskich świętych – Andrzeja Żó-

rawka i Benedykta, błogosławionych Szymona z Lipnicy, Czesława i Kune-

gundy. 

Życzę wszystkim błogosławionego wiosłowania pod prąd! 

 

ks. Rafał J. Trytek ICR 
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Ś w. Klemeńs Hofbauer -           
- Apostoł Warszawy 

Ciągłe zawody. Życie tułacze.  

 

 końcu XVIII i na po-

czątku XIX wieku 

wszędzie na ogół pa-

nował duch niewiary. 

Wspomnieliśmy wyżej, jakieto były 

wykłady na uniwersytecie wiedeń-

skim, gdy św. Klemens nań uczęsz-

czał. Profesorowie wysilali się, aby 

ośmieszyć Kościół, władzę papieską 

i katolickie nabożeństwa. Na in-

nych uniwersytetach niemieckich 

nie było lepiej. Nic więc dziwnego, 

że duchowieństwo, które w takich 

uczelniach się kształciło, nie od-

znaczało się wcale żywą wiarą          

i przywiązaniem do Stolicy Apo-

stolskiej. Co gorsza, nawet wyżsi 

dostojnicy kościelni dążyli do unie-

zależnienia się od Rzymu. Tak było 

we wszystkich diecezjach niemiec-

kich, a już najgorzej się działo         

w diecezji konstancjeńskiej, gdzie 

wikariuszem generalnym był Wes-

senberg, który wcale się nie krył ze 

swemi wolnomyślnemi zapatrywa-

niami. Nic sobie nie robił z rozpo-

rządzeń papieża, praktyki pobożne 

uważał za zabobony. Choć spra-

wował rządy obszernej diecezji, nie 

miał w czasach, o których mówimy, 

nawet święceń subdiakonatu. Jeże-

li takim był rządca diecezji, to czyż 

można się dziwić, że i kler mu 

podwładny, z małemi wyjątkami, 

tym samym duchem był przesiąk-

nięty? To też łatwo zrozumieć, iż 

prawdziwie apostolska, w duchu 

katolickim prowadzona praca     

św. Klemensa i jego towarzyszy, 

wywołała sprzeciwy ze strony obo-

jętnego dla wiary kleru. Im bardziej 

lud garnął się do misjonarzy, tem 

więcej starano się ich pozbyć. 

Wiadomo, że oszczerstwo jest po-

tężną bronią w rękach złych ludzi. 

Tej broni chwycili się wrogowie  

św. Klemensa i jego współbraci. 

Poczęto ich oskarżać o szerzenie 

W 
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praktyk zabobonnych, o podburza-

nie ludu przeciw kapłanom; coraz 

to nowe skargi wysyłano do Kon-

stancji. Znajdowały one tutaj po-

słuch tem łatwiej, że i sam Wes-

senberg żywił niechęć do św. Kle-

mensa, ponieważ Święty zwrócił 

się bezpośrednio do nuncjusza        

w Szwajcarji Testaferrata o wy-

święcenie kilku kleryków. Dzięki 

przywilejom, otrzymanym od Ojca 

św., wcale nie miał obowiązku 

prosić Wessenberga o pozwolenie. 

Mimo to Wessenberg uważał po-

stępowanie św. Klemensa za za-

mach na swoją władzę i nowowy-

święconych księży zasuspendował. 

Św. Klemens, jak mógł, starał się 

Wessenberga ułagodzić i tak pisał 

do niego z Tribergu: „Nigdy nie 

myślałem, że Twe łaskawe serce 

będzie zdolne tak surowo mnie 

ukarać. Tyle już razy przed Waszą 

Ekscelencją mnie oskarżano,           

a przecież zawsze po zbadaniu 

sprawy okazało się, że jestem nie-

winny. Teraz wreszcie udało się 

oskarżycielom przed Waszą Eksce-

lencją i całą biskupią kurją mnie 

oczernić. Jestem posłuszny. Ludzie 

tak długo będą wraz ze mną uka-

rani, póki Waszej Dobroci nie spo-

doba się od kary nas uwolnić… My 

też mamy powody do skarg, lecz     

z natury nie cierpię oskarżać; zaw-

sze uważam za lepsze znieść przy-

krości, myślę sobie bowiem, że 

przecież jestem człowiekiem i mam 

swoje błędy; czego nie popełniłem, 

mogę jeszcze popełnić i z tego po-

wodu zawsze współczuje z bliźnim, 

gdy błądzi…” 

Wessenberg oburzony na nuncju-

sza Testaferrata, że podwładnym 

św. Klemensa bez jego zezwolenia 

udzielił święceń, zwrócił się do 

niego z wyrzutami. Nuncjusz od-

powiedział, że postąpił prawnie, ze 

względu na przywilej udzielony 

Świętemu przez Stolicę Apostolską. 

Nie pomogło tłumaczenie się           

św. Klemensa i list nuncjusza. Wes-

senberg zawziął się na Redempto-

rystów i postanowił co prędzej 

wydalić ich z diecezji. Wprawdzie 

Święty miał za sobą samego papie-

ża, ale Wessenberg nie liczył się         

z wolą Ojca świętego. Zresztą były 

to czasy, w których Napoleon ode-

brał papieżowi wszelką władzę. 

Cała Europa była do głębi wstrzą-

śnięta wojnami, a potęga cesarza 

Francji ustawicznie się wzmagała. 

Wessenberg był więc u siebie pra-
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wie nieograniczonym panem             

i mógł robić ze swemi ofiarami, co 

mu się podobało. Korzystał ze swej 

władzy i aby zmusić Redemptory-

stów do opuszczenia Tribergu, 

wszystkich zasuspendował. Nie 

pomogły prośby mieszkańców mia-

steczka, nie pomogło również i to, 

że sam rząd arcyksięcia Ferdynan-

da wziął prześladowanych w obro-

nę. Wessenberg trwał przy swo-

jem. Nie było rady – widząc, że 

fundacyj na Taborze i w Tribergu 

nie da się już ocalić, św. Klemens 

postanowił szukać nowego przy-

tułku, a trzeba go było szukać                

w warunkach niezmiernie ciężkich. 

Właśnie w tym czasie płomień 

wojny ogarnął Niemcy. We wrze-

śniu 1805 r. wojska francuskie 

przeszły Ren – dnia 20 października 

Francuzi pobili Austrjaków pod 

Ulm. Komunikacja z Warszawą na 

długo została przerwana, bieda na 

Taborze dosięgła szczytu. 

Święty nie tracił jednak nadziei. 

Tyle przecież razy powtarzał innym 

na ambonie i w konfesjonale: 

„Trzeba ufać wbrew nadziei; co 

ludziom wydaje się niemożliwem, 

to możebne jest dla Boga. – Ni-

czem się nie trapcie, szukajcie tylko 

królestwa Bożego i sprawiedliwości 

Jego, a Bóg wszystkiego wam 

udzieli. – Nie troszczcie się o dzień 

jutrzejszy, Bóg sam będzie o nim 

radził”. Teraz właśnie okazało się 

wyraźnie, że postępowanie            

św. Klemensa było zgodne ze 

wzniosłemi naukami, jakie wier-

nym głosił. Ufność jego zajaśniała 

w tych ciężkich warunkach w stop-

niu heroicznym. Zaufał wbrew 

nadziei i był pewny, że Opatrzność 

go nie opuści. 

 

(Dokończenie rozdziału nastąpi w kolejnym numerze ”Biuletynu”) 

Władysław Szołdrski C.SS.R, Św. Klemens Hofbauer Apostoł Warszawy, 

Kraków 1927, str. 97 – 101. 
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Bolesław Chrobry i Ottoń III 
u grobu s w. Wojciecha 

Józef Sebastian Pelczar  

uż w wieku X-ym poczęła Pol-

ska spełniać misyę apostolską 

u sąsiednich ludów pogań-

skich, acz sama dopiero we-

szła do winnicy Chrystusowej. Mie-

czysław I córkę swoją, urodzoną       

z drugiej żony Ody wydał za Eryka 

szwedzkiego poganina, co ułatwiło 

nawrócenie się tego ludu 1 ;  bo 

później syn jej Olaf chrzest przyjął. 

Także i drugi mąż tejże córki,           

a ojciec Kanuta Wielkiego, Swen 

duński, został chrześcijaninem,         

a równocześnie siostra Mieszka 

Adelajda, zwana Belaknekigini, 

pracowała nad utwierdzeniem        

w wierze ochrzczonego świeżo 

księcia węgierskiego Gejzy i zrodzi-

                                                             
1
 Szwedzi nazywali ją Sygfryda, z przy-

domkiem Storrada (wyniosła). Po 
śmierci Eryka wyszła za Swena duń-
skiego. 

ła mu syna Stefana, apostoła Wę-

gier. 

Syn i następca Mieszka I (†25 maja 

992), Bolesław, zwany Chrobrym 

albo Wielkim, oddalił od rządów 

przyrodnich braci, poczem matka 

ich Oda schroniła się z nimi naj-

przód do Rzymu, gdzie Polskę ofia-

rowała w dani Stolicy apostolskiej, 

później zaś do Kwedlinburga, gdzie 

zamieszkała w klasztorze. Młody 

książę nietylko po śmierci księcia 

Bolesława II (r. 999) odebrał Cze-

chom Kraków, z „białą Chrobacyą” 

czyli Chorwacyą, ale pierw jeszcze 

zajął Pomorze, którego książę, 

pojąwszy za żonę trzynastoletnią 

córkę Chrobrego, w r. 996 chrzest 

przyjął. Oręż polski posunął się 

jeszcze dalej, bo aż do kraju Prusa-

ków, ale ich ujarzmić nie zdołał; 

toteż Bolesław mile powitał przy-

bysza z dalekich stron, który się 

J 
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ofiarował iść do nich z mieczem 

słowa Bożego. 

Był nim św. Wojciech, pochodzący 

z książęcego rodu czeskiego Sław-

ników, od r. 982 następca słynnego 

kronikarza Dytmara (Tietmara) na 

stolicy biskupiej praskiej, w r. 973 

założonej. Jeszcze w r. 873 wielki 

apostoł Słowiańszczyzny św. Me-

tody ochrzcił czeskiego księcia 

Borzywoja; ale trzeba było długo 

pracować nad tem, by wiara chrze-

ścijańska wniknęła w serce narodu 

i toż nie dziw, że kiedy Wojciech 

(nazwany od Niemców Adalber-

tem) objął pasterzowanie, graso-

wały wśród duchowieństwa i ludu 

publiczne i ohydne występki. Nim 

jeszcze przybył do Pragi, był na 

sejmie Ottona II w Weronie,           

w następnym zaś roku jadąc przez 

Węgry, pomagał Gejzie i Adelajdzie 

w nawracaniu ich poddanych. Sta-

re podania mówią, że przejechał 

część Galicyi i że na tym szlaku 

powstały później tu i ówdzie ko-

ścioły pod wezwaniem św. Wojcie-

cha. Zapewne gościł także w Kra-

kowie, podległym wówczas berłu 

czeskiemu i należącym do dyecezyi 

praskiej. 

Prace jego nad poprawą owczarni 

okazały się płonnemi, czem znie-

chęcony udał się do Włoch i tu          

w klasztorze benedyktyńskim na 

Awentynie złożył w r. 990 śluby 

zakonne. Na prośbę Czechów wró-

cił do Pragi w r. 993; ale wnet ją 

opuścił i ochrzciwszy po drodze 

syna węgierskiego Gejzy, Stefana, 

przybył w r. 995 do Rzymu. Tu               

w r. 996 zetknął się z cesarzem 

Ottonem III, który go przybrał za 

swego nauczyciela i spowiednika,  

a potem wziął z sobą do Niemiec; 

czy atoli w Rzymie postanowiono 

utworzyć z państwa Piastowskiego 

nową prowincyę kościelną której 

arcybiskupem miał być św. Woj-

ciech, udowodnić trudno. Chciał on 

wrócić do Pragi, ale po zamordo-

waniu braci, z których tylko jeden – 

Sobiebór – umknął do Polski, nie 

zostało mu nic innego, jak puścić 

się na misye, czego od początku 

gorąco pragnął. 

Już w r. 996 widzimy go w Gnieź-

nie, gdzie z Bolesławem radził nad 

założeniem klasztoru benedyktyń-

skiego a zapewne także nad orga-

nizacyą Kościoła w Polsce. Tegoż 

roku ochrzcił księcia pomorskiego, 

a w następnym wybrał się na pracę 
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apostolską do Prusaków; ale tu 

poganie 23 kwietnia 997 r. włócz-

niami śmierć mu zadali. Towarzy-

sze jego Radzym i Benedykt, z któ-

rych pierwszy nazywa się w kroni-

kach bratem św. Wojciecha, za-

pewne zakonnym, wrócili ze smut-

ną wieścią do Gniezna, a nieba-

wem wyprawił Bolesław poselstwo 

do Prusaków, by ciało Męczennika 

od nich wykupić i najprzód               

w Trzemesznie, następnie zaś w 

kościele Najśw. Panny w Gnieźnie 

pochować. Opowiada legenda, że 

Prusacy zażądali tyle srebra czy 

złota, ile zwłoki zaważą ale przy 

ważeniu okazały się one nad 

wszelką miarę lekkiemi. Mąż świę-

ty tak głośnej czci używał, że na 

wieść o męczeńskim jego zgonie 

poczęto w wielu miejscach budo-

wać kościoły pod jego wezwaniem, 

jak n.p. w Granie, Szczecinie, 

Akwisgranie i gdzieindziej. 

Ówczesny papież Sylwester II         

(a poprzednio pod nazwą Gerbert 

nauczyciel cesarza Ottona III) do-

wiedział się o tym zgonie z ust sa-

mego Radzyma, którego Bolesław 

do Rzymu wyprawił, by się starał           

o przysłanie duchownych, a za-

pewne także o nominacyę na arcy-

biskupa gnieźnieńskiego. Bawił tam 

wówczas cesarz Otton III i nietylko 

sprawy Kościoła w Polsce z papie-

żem i z Radzymem omówił, ale 

postanowił sam udać się na piel-

grzymkę do Gniezna. 

W pierwszych miesiącach r. 1000 

wybrał się tam w licznym orszaku 

dostojników duchownych i świec-

kich. W Ilwie na Szląsku powitał go 

Bolesław, na czele licznego i wspa-

niałego hufca rycerstwa polskiego. 

Teraz jechali razem, ale jakaż mię-

dzy nimi różnica! Otton, delikatny       

i wiotki młodzieniec, – Bolesław 

prawdziwy olbrzym, rosły i otyły, 

tak że się konie pod nim uginały; 

niedarmo też Rusini nazywali go 

„karmnym wieprzem”, a Niemcy 

Tragbir, to jest, Trankbir, czyli pi-

woszem, bo rzeczywiście lubiał on 

sute biesiady. Gdy się już zbliżali do 

Gniezna, Otton zdjął obuwie i szedł 

boso drogą wysłaną suknem aż do 

kościoła Bogarodzicy. Tu ze czcią 

przez poznańskiego biskupa Unge-

ra przyjęty, rzucił się na kolana 

przed grobem swojego niegdyś 

mistrza i rzewnemi zrosił go łzami. 

Wspaniały to był kościół; obok 

wielkiego ołtarza, który cesarz na 

pamiątkę pielgrzymki swojej kosz-
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townie przebudował, jaśniały ol-

brzymie wota Bolesława – ogrom-

ny krucyfiks ze złota, ważący trzy 

razy tyle co sam książę, jakoteż trzy 

wielkie złote tablice, z których jed-

na miała trzysta funtów wagi i pięć 

łokci długości. Niestety, wszystkie 

te skarby przepadły w r. 1038, kie-

dy to Brzetysław II, książę czeski, 

korzystając z burzy szalejącej         

w Polsce, zdobył i spustoszył Kra-

ków, Wrocław, Poznań i Gniezno. 

Wówczas zabrał także ciało           

św. Wojciecha, acz podania polskie 

twierdzą, że mu inne zwłoki księża 

podsunęli. Wracając do Pragi, sam 

książę z biskupem Sewerem niósł 

rzekome relikwie św. Wojciecha; za 

nim duchowni nieśli ciała św. Ka-

medułów, Męczenników kazimier-

skich i ciało Radzyma, arcybiskupa 

gnieźnieńskiego, dalej krzyż złoty      

i takież trzy tablice, w końcu skarby 

złupione na stu przeszło wozach, za 

którymi szły tłumy jeńców. W ka-

tedrze praskiej pokazują dotąd 

grób św. Wojciecha, ale prawdziwe 

relikwie mieszczą się w ołtarzu, 

wzniesionym później w środkowej 

nawie katedry gnieźnieńskiej. Grób 

ten zmarły niedawno prymas Flo-

ryan Stablewski prześlicznie zre-

staurował i ozdobił. Tam też           

w każdy dzień święty rozlega się 

pieśń „Bogarodzica Dziewica”, 

przypisywana św. Wojciechowi. 

Otton III, uczciwszy Świętego, udał 

się do zamku na ostrowie jeziora 

Lednicy, gdzie go Bolesław z takim 

przepychem podejmował, że ce-

sarz zdumiony zawołał: „Na koronę 

cesarską, daleko więcej widzę, niż 

mi sława doniosła”. Bolesław naka-

zał swoim podczaszym i stolnikom, 

by naczynia złote i srebrne, jakie 

przez trzy dni zastawiano, odno-

szono każdego dnia do cesarza, 

jako dań książęcą; bogate upomin-

ki otrzymała również świta cesar-

ska. 

Otton III, wywdzięczając się za to, 

nietylko siódme dziecię Bolesła-

wowe, w tym roku z Emmildy, po-

morzanki zrodzone, do chrztu 

trzymał, ale cenniejsze i trwalsze 

po sobie pamiątki zostawił. Bo 

najprzód z upoważnienia Stolicy 

św., jako cesarz rzymski i „chorąży 

Kościoła”, ustanowił arcybiskup-

stwo w Gnieźnie, jakoteż biskup-

stwa w Krakowie, Wrocławiu i Ko-

łobrzegu na Pomorzu, którą to 

organizacyę, już pierwej w Rzymie 

umówioną, papież Sylwester II bez 

wahania zatwierdził. Zaraz też ar-
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cybiskupem gnieźnieńskim i me-

tropolitą nowej prowincyi został 

Radzym albo Gaudencyusz, bisku-

pem krakowskim Poppo, wrocław-

skim Jan, kołobrzeskim Rejnbern; 

na stolicy zaś poznańskiej pozostał 

Unger i przez jakiś czas podlegał 

metropolicie magdeburskiemu. 

Nadto cesarz obdarował Bolesława 

relikwią Gwoździa z Krzyża Pań-

skiego2 i włócznią św. Maurycego, 

za co Bolesław odwzajemnił się 

podarunkiem z ręki św. Wojciecha, 

którą cesarz w rzymskim kościele 

św. Bartłomieja na wyspie Tybru 

złożył3. Dar z włóczni miał politycz-

ne także znaczenie. Ówcześni mo-

narchowie nie używali jeszcze be-

reł, ale oznaką władzy królewskiej 

była włócznia, którą niesiono przed 

monarchą i stawiano przy jego 

tronie. Cesarska włócznia była sta-

rożytnego pochodzenia, prawdo-

podobnie sprowadzona z Bizan-

cyum, a miała pierwej należeć do 

św. Maurycego, żołnierza męczen-

nika. Otóż podobiznę tej włóczni, 

przechowaną do dziś dnia w skarb-

                                                             
2

 Było to zapewne brandeum, czyli 
podobizna Gwoździa św. 
3

 Mieści się w srebrnej trumnie w 
bocznym ołtarzu. 

cu katedry krakowskiej, darował 

cesarz Bolesławowi, czem niejako 

uznał jego niezależność i monarsze 

stanowisko. 4  Kronikarz Marcin 

Gallus donosi także, że „Otton, 

zdjąwszy dyadema cesarskie ze 

skroni, włożył je Bolesławowi na 

głowę w sojusz przyjaźni”. Twier-

dzą również, że cesarz zamianował 

go patrycyuszem, a tem samem 

wyższym ponad wszystkich mar-

grabiów i książąt niemieckich i ale 

Bolesław tego włożenia na głowę 

korony czy też złotej przepaski nie 

uważał za akt koronacyi. 

Kiedy Otton III opuścił Gniezno, 

towarzyszył mu Bolesław „świet-

nym dworem” do Magdeburga, 

gdzie wspólnie święta wielkanocne 

spędzono; poczem obdarzon hoj-

nie wrócił do Polski. Jeszcze z drogi 

do Rzymu posłał mu cesarz w darze 

wyjęte z grobu Karola Wielkiego          

w Akwisgranie krzesło cesarskie. 

Najdonioślejszym skutkiem odwie-

dzin Ottonowych było urządzenie 

hierarchii kościelnej w Polsce, bo 

nietylko pomnożyła się liczba du-

chowieństwa i umocniło się życie 

                                                             
4
 Fel. Koneczny Dzieje Polski za Pia-

stów str.78. 
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chrześcijańskie, ale nadto metro-

polia gnieźnieńska weszła w bez-

pośredni związek ze Stolicą apo-

stolską i stała się potężną spójnią 

jedności państwowej i narodowej. 

Obok stolic biskupich i założonych 

przy nich szkół tworzyły się inne 

także ogniska duchowego światła – 

klasztory, w których napływający           

z obczyzny zakonnicy przysposabia-

li młodzież polską czy to na kapła-

nów świeckich lub zakonnych, czy 

na urzędników dworskich. Sam 

Bolesław Chrobry cenił wysoko 

duchowieństwo; tak n.p. nie siadał 

w obecności kapłanów i nazywał 

ich „księdzami”, to jest, książętami. 

On też założył i hojnie obdarzył 

wielkie klasztory benedyktyńskie     

w Międzyrzeczu, Tyńcu, Sieciecho-

wie i na Łysej Górze. Na jego proś-

bę przysłał św. Romuald dwóch 

braciszków kamedułów Jana i Be-

nedykta, którzy osiadłszy w Wiel-

kopolsce pod Kazimierzem, – gdzie 

ich Bolesław odwiedził, – z dwoma 

innymi mnichami Polakami przez 

opryszków zamordowani zostali5. 

                                                             
5 Jednego z kamedułów, Barnabasza., 
wysłał Bolesław Chr. do Rzymu, w celu 
pozyskania od papieża (r. 1004), ale 
cesarz Henryk II kazał go schwytać i 
uwięzić. 

Zgodnie wreszcie z jego życzeniem 

św. Bruno albo Bonifacy apostoło-

wał wśród Prusaków i na pograni-

czu Rusi, gdzie też śmierć męczeń-

ską poniósł (r. 1009), podczas gdy 

biskup kołobrzeski Reinbern, od-

prowadziwszy córkę Bolesławową 

do Kijowa, wśród Rusinów wiarę 

katolicką i obrządek rzymski krze-

wił6. 

Staraniem Bolesława umocniło się 

państwo na wewnątrz i rozszerzyło 

się na zewnątrz. Szczęśliwy w tylu 

walkach, po r. 1000 Niemców po 

kilkakroć pokonał, Łużyce zajął, do 

Kijowa zwycięsko wkroczył             

(r. 1018)7 i grody czerwieńskie – 

między tymi Przemyśl – należące 

pierwej do „Lachów”, a w r. 982 

Mieszkowi I przez Włodzimierza    

W. wydarte, odzyskał. Dzieło swoje 

uwieńczył uroczystą koronacyą, 

której w r. 1024 (1025) dokonał 

arcybiskup gnieźnieński, bo w za-

                                                             
6 Nie podobało się to Włodzimierzowi 
W., bo Reinberna wtrącił do więzienia, 
gdzie tenże umarł. 
7 Wtenczas mieczem, nazwanym stąd 
Szczerbcem w bramę złotą uderzył. 
Miecz ten, darowany Bolesławowi 
przez Ottona III, gdzieś zaginął podczas 
bezkrólewia po śmierci Augusta III; 
zrobiono z niego kopię. 
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biegach o koronę z Rzymu uprze-

dził go św. Stefan węgierski. Był to 

zatem pierwszy król polski, a obok 

Stefana Batorego najenergiczniej-

szy. Umarł 17 czerwca 1025, mając 

zaledwie 58 lat. 

 

J. S. Korczyński, Obrazki historyczne z dziejów Polski, Cz.1 Czasy Piastów, 

Przemyśl 1907, str. 7 – 14. 

 

 

 

Ukryty s więty 

Kazanie wygłoszone przez Bp. Daniela L.  Dolan’a 20 

stycznia 2019 roku w II Niedzielę po Epifanii  

Ten początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiéj          

i okazał chwałę swą (J 2, 11).  

 

imię Ojca i Syna, i Du-

cha Świętego. Amen. 

Historia opowiada         

o św. Janie Bosko, który pod koniec 

swojego życia załatwiał sprawy              

w Paryżu. Poszedł, jak to miał          

w zwyczaju, poprosić o pokój             

w jednym z wielkich probostw 

przylegających do ogromnych ko-

ściołów w centrum Paryża. Drzwi 

ostrożnie otworzył młody ksiądz. 

Słysząc prośbę, zmierzył go wzro-

kiem i pomyślał sobie: „Włoski 

ksiądz niezbyt dobrze ubrany            

z niepewnym francuskim” i dali mu 

pokój na poddaszu na szóstym 

piętrze. Wiele lat później ten sam 

ksiądz został wezwany do Rzymu, 

aby złożyć zeznania w procesie 

kanonizacyjnym Don Bosko,              

w którego trakcie zgłosił naiwną, 

lecz robiącą wrażenie uwagę. Po-

W 
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wiedział: „Oczywiście, gdybym 

wiedział, że jest świętym, nie 

umieścilibyśmy go na szóstym pię-

trze”. 

Prawie to samo przydarzyło się        

św. Katarzynie Labouré. Święci pod 

koniec życia są czasem zobowiąza-

ni wyjawić swoje tajemnice. Ona 

powiedziała matce przełożonej: 

„Rzeczywiście jestem siostrą obja-

wień”. Matka przełożona odpo-

wiedziała jej: „Moja córko, gdybym 

wiedziała, potraktowałabym cię          

z większą życzliwością”. 

Święci wcielają się w ciało Jezusa 

Chrystusa i objawiają Go oraz Jego 

chwałę, ukrywając w tym samym 

czasie siebie w swoim własnym 

czasie, swoją własną mowę, trochę 

swój ubiór, swoje zwyczaje, jedno-

cześnie Jego tam ukrywając. Wiesz, 

jak wygląda strój duchowny, su-

tanna lub habit. Jest sposobem, 

aby to robić. W tym samym czasie 

pokazywać Jezusa Chrystusa świa-

tu, który tego potrzebuje i ukrywać 

siebie pod habitem lub koloratką. 

Wiesz, jak wyglądają habity sióstr 

starych zakonów, wielkich zako-

nów. Prawie wszystkie zaczynały 

od standardowego chłopskiego 

stroju, regionalnego stroju. Myślę 

o tym dzisiaj z powodu św. Teresy. 

Jej habit jako karmelitanki był cięż-

ką brązową wełnianą tuniką, a na 

niej szkaplerz. Bez wątpienia ciężki 

do noszenia, na prawie nieustanne 

wyczerpanie wyklętej z Normandii. 

Był stary i połatany, ale siostry 

nienawidziły marnować rzeczy, 

będąc zakonnicami i nigdy się nie 

skarżyły. Tak więc to nosiła. Tak 

samo było z posiłkami. Jeśli jakieś 

danie się przypaliło lub jeśli zostały 

jakieś resztki, które miały się ze-

psuć. Był to prawie żart sióstr pra-

cujących w kuchni: „Cóż, to wy-

starczy dla siostry Teresy” i trafiło-

by do niej. 

Jedynym wyjątkiem dla siostry 

Teresy od polityki spędzania wol-

nego czasu w najgorszy z możli-

wych sposobów było to, że w pew-

nym momencie jej otwarte sanda-

ły, które były tak połatane, nosiła 

jako bosa zakonnica w każdą po-

godę. Mówili, że pod koniec nic nie 

zostało z ich oryginalnego materia-

łu. Po jej śmierci, podczas gdy jej 

siostry – mam na myśli jej rodzone 

siostry – miały na celu ratowanie 

wszelkich możliwych pamiątek po 

świętej, jedna z tych sióstr chwyci-

ła te nędznie wyglądające stare 
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sandały i triumfalnie wrzuciła je       

w ogień, zanim matka Agnieszka8 

zdołała nakłonić je do uratowania 

ich, myśląc sobie, że nie są godne 

świętej. 

Z jakiegoś powodu przełożona 

uważała, że siostra Teresa powinna 

nosić małe buty z futerkiem. Nosiła 

je, bo jej kazano i zawsze była po-

słuszna. Zawsze była posłuszna 

swojej regule. Nawet wtedy, gdy 

nikt jej nie mówił o milczeniu, za-

chowywała czas i miejsce milcze-

nia, unikając znajomości z trzema 

rodzonymi siostrami, które były            

w tym samym klasztorze. Pewnego 

razu została nawet właśnie za to 

przez matkę przełożoną skarcona              

i oczywiście przyjęła tę naganę           

z uśmiechem i tak samo odprawiła 

swoją pokutę. 

Siostry uczyły się dyscypliny trzy 

razy w tygodniu. Raz powiedziała, 

że zawsze warto się uśmiechać, 

kiedy boli, ponieważ nie chce za-

smucać naszego Pana, pokazując 

Mu swoje cierpienie. Dużo się 

uśmiechała. Św. Teresa umarła. Był 

to jeden z jej sekretów. Używała 

                                                             
8
 Matka Agnieszka od Jezusa była ro-

dzoną starszą siostrą św. Teresy - Pau-
liną – przyp. tłum.  

go, by ukryć swoje cierpienie i swo-

ją świętość. Święci wiedzą, jak się 

ukryć. W pewnym sensie cała jej 

„Mała droga”9 była ukryta tylko na 

zewnątrz, zgodnie z powszechną 

zasadą ukrywania się, choćby 

przed diabłem. Przede wszystkim 

dlatego, że widziała szatana, który 

często domagał się pychy. Zakon-

nice, które zboczyły ze swojej dro-

gi, robiły rzeczy wyjątkowe lub 

ponosiły swoje ofiary na pokaz. 

Nie, nie szukała wymyślnych stro-

jów dla swojej duszy tak samo, jak 

wymyślnych modlitw czy modli-

tewnika. Mówiła, że takie modli-

twy przyprawiały ją o ból głowy. Na 

pierwszy rzut oka, ukryła swoją 

świętość. Trochę jak pierwszy cud 

w dzisiejszej Ewangelii, zamiana 

wody w wino i po raz pierwszy 

zademonstrowana wszechmocna 

modlitwa Maryi, a wszystko to 

miało miejsce tam, gdzie by się nikt 

nie spodziewał – na weselu. 

Mówiąc, że Teresa zawsze podej-

mowała się najbardziej nieprzy-

                                                             
9 Mała droga – sposób uświęcenia się 
św. Teresy, który cechowała: pokora, 
ufność – zdanie się na Boga, miłość 
Boga, miłość bliźniego, prostota oraz 
duch wyrzeczenia i ofiary – przyp. 
tłum.  
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jemnych prac, których inni, gdyby 

mogli, chętnie by unikali, mam na 

myśli pracę z trudną siostrą, a jest 

ich zawsze kilka w klasztorze, pra-

sowanie ubrań latem przy gorącym 

piecu, pranie ubrań i zimną wodę 

na dworze w zimie, co powodowa-

ło, że miała popękane dłonie i pę-

cherze. Zimno było prawdopodob-

nie jej największym cierpieniem. 

To miejsce było ogrzewane dopie-

ro po jej śmierci i, jak mówią,           

w Normandii był mokry, wilgotny 

chłód, który przechodzi przez cie-

bie, lecz ona nigdy nie prosiła          

o dodatkowy koc, który zapomnieli 

jej dać, gdy po raz pierwszy weszła 

do klasztoru, do którego przybyła. 

Nigdy nie szukała nawet odrobiny 

ciepła, zacierając ręce lub chowa-

jąc je pod habitem. Potem zwraca-

ła na siebie uwagę, wycierając           

z siebie pot w lecie lub nawet tro-

chę ciągnąc za sobą nogi, gdy była 

tak zmęczona lub gdy odganiała 

muchy, gdy umierała. 

Nigdy jej się nie udało do końca 

zapanować nad swoimi łzami.               

W końcu była kobietą, lecz wie-

działa, jak się przez nie uśmiechać    

i żartować. Wydawała się być naj-

weselszą siostrą w domu, chociaż 

zwierzyła się jednej ze swoich no-

wicjuszek, że nie miała dnia bez 

cierpienia. Była tak zabawna             

w trakcie odpoczynku, że gdy jej 

tam nie było z tego czy innego 

powodu, inna siostra powiedziała 

ponuro, że dzisiaj nie będziemy 

mieć radości z odpoczynku, a miało 

to miejsce w najciemniejszych 

okresach jej życia, które ukrywała. 

Wszystko to z miłości do Boga, aby 

Mu się podobać i niczego od Niego 

żądać w zamian, pozornie nawet 

odpowiedzi na modlitwę. Powie-

działaby: „Jezus jest na łodzi i śpi. 

Pozwól Mu spać”, a to wszystko 

dlatego, że Go kochała. „Wszystko 

dla Jezusa, nic dla Teresy” wyda-

wało się być jej mottem. 

A co z tobą? Nadal musisz się na-

wrócić. Prawda? I stań się jak małe 

dziecko. Ale mówisz: „Nie jestem 

dzieckiem. Jestem dorosły w doro-

słym świecie”. Czyżby? Obmyśliłeś 

to sobie tak, jak to dzisiaj mówią. 

Widzisz, że to samowystarczalność 

i to będzie musiało odejść. Nie 

martw się! Św. Teresa ci pomoże. 

Jest nie tylko od tych szczególnych 

duchowych intencji czy wielkich 

potrzeb, o które prosisz. Nie, ona 

pomaga ci w tym wielkim dziele, 
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które odbywa się teraz w twojej 

duszy. Św. Teresa złamała swoje 

samozadowolenie, samodzielność  

i niezależność. Czy była kiedykol-

wiek mała dziewczynka bardziej 

rozpieszczona i uparta niż Teresa? 

Lecz spójrz, kim się stała. Wszech-

mogący Bóg przejął i złamał jej 

odpoczynek, duszę i ducha, zdro-

wie i ciało, ponieważ przyjmowała 

wszystko, co zesłał, a On zaakcep-

tował to, że ofiarowała siebie jako 

całopalną ofiarę dla miłości Boga. 

Nasz Pan wziął ją do swojego świa-

ta, tak więc przez cztery miesiące 

umierała na niezdiagnozowaną           

i nieleczoną gruźlicę. Ciemności 

nad jej umysłem i duszą tak ją kusi-

ły przeciwko Bogu. Wydawało się 

jej, że pewnego dnia stanie się 

ateistką, że będzie przeciwko Bogu. 

Diabeł drwił z jej wiary, ale wszyst-

ko to ofiarowała, aby wszechmo-

gący Bóg mógł ją złamać i przyjąć. 

Wiedziała, że pewnego dnia przy-

lgnie do Niego przez wiarę, że po-

sadzi ją na tronie w niebie i będzie 

dla nas dzisiaj tutaj na ziemi tym 

przewodnikiem, tą gwiazdą, która 

prowadzi nas w górę. 

Widzisz, że św. Teresa była najmą-

drzejszą ze świętych w przekony-

waniu wszystkich o swojej nicości, 

swojej małości. Przebranie, które 

przyjęła. Lecz heroiczna cnota była 

tam przez cały czas. Nie wystrojo-

na, ale ubrana jak zwykle. Niezwy-

kłe ukrywanie się pod pozorem 

zwyczajności. Nie ma tu nic do 

oglądania. Policjant mógłby po-

wiedzieć, że ludzie sobie chodzą. 

Ale nie! Stój! Wszystko tutaj jest           

i dla ciebie też jest coś. 

Gdy św. Teresa umierała w infir-

merii10 przy otwartym oknie, dwie 

niedyskretne zakonnice rozmawia-

ły na zewnątrz. Słyszała każde ich 

słowo. Omawiały karmelitański 

zwyczaj wysyłania zawiadomienia 

o śmierci do wszystkich klasztorów 

zakonu na całym świecie, gdy 

umarła jakaś siostra. Zwyczajem 

było, że matka przeorysza pisała 

kilka słów o życiu zmarłej. Cokol-

wiek o niej napisze matka przeło-

żona, któraś z nich będzie się dzi-

                                                             
10  Infirmeria (łac. Infirmus – słaby, 
chory) – sala przeznaczona dla chorych 
w budynkach zamieszkiwanych przez 
duże grupy osób (klasztory, koszary 
wojskowe, bursy, internaty itp.). W 
okresie średniowiecza infirmeria znaj-
dująca się przy klasztorze pełniła nie 
tylko rolę szpitala, ale też przytułku dla 
ludzi starych i ubogich – przyp. tłum. 
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wić, bo przecież w ogóle nic nie 

zrobiła. Cóż, kiedy nadszedł czas, 

Bóg przemówił i był naprawdę 

bardzo dumny ze swojej córki, a jej 

cudowna historia została opowie-

dziana w książce „Dzieje duszy”. 

Duch Święty zdjął z niej maskę.        

Z tej, która zawsze żyła pod zasłoną 

codzienności. Ujawnia tyle, że wi-

dzisz więcej, niż ukrywa. Teraz jest 

codzienność. Twoje uświęcenie 

czeka. 

Niech wam Bóg błogosławi. 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-

tego. Amen. 

 

Tłumaczył: Dariusz Kot 

 

 

O praktyce poddańia się woli 
Boz ej 

W przeciwnościach i upokorzeniach.  

 

 

 ależy  zgadzać się z wolą 

Bożą zarówno w przeciw-

nościach, jak i w powodze-

niu; tak w upokorzeniach, 

jak w zaszczytach; gdy ludzie nas 

poniżają i gdy nas chwalą. Każdą            

z tych okoliczności powinniśmy 

przyjmować jako pochodzącą z ręki 

Bożej Opatrzności, ponieważ przez 

takie poddanie się Bogu oddajemy 

należną Mu chwałę, a my możemy 

mieć pewność, że wszystko to służy 

naszemu najlepiej pojętemu do-

bru. 

Gdy Dawid uciekał z Jerozolimy 

przed prześladowaniami swego 

syna Absaloma, kapłan Sadok roz-

kazał nieść za nim Arkę Przymierza, 

by ochraniała króla w nadchodzą-

cych dniach nieszczęścia oraz by 

N 
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była rękojmią jego szczęśliwego 

powrotu. Święty król jednak naka-

zał mu zanieść z powrotem Arkę do 

miasta, gdyż Pan sam, jeśli zechce, 

przywróci mu tron, i dodał: „jeżeli 

jednak powie: Nie znajduję w tobie 

upodobania – oto jestem – niech 

czyni ze mną, co uzna za słuszne!” 

(2Sm 15,26). Tak też powinniśmy 

mówić w każdym położeniu,            

w jakim się znajdziemy. Strzeżmy 

się przed rezygnowaniem z owej 

praktyki pod pozornie prawdziwym 

pretekstem, iż nie jesteśmy zdolni 

do tak heroicznego poddania się 

woli Bożej: Bóg bowiem sam nas 

doń uzdolni, jeśli tylko nie będzie-

my sprzeciwiać się Jego łasce            

i stawiać jej przeszkód. 

Święty Jan Kasjan opowiadał              

o pewnym starcu, który przebywa-

jąc w Aleksandrii, był przez nie-

wiernych obrzucany obelgami, bity 

i poszturchiwany; jednym słowem 

spadały nań liczne zniewagi. Ów 

święty człowiek jednak, dobrze 

rozumiejący wartość poddania się 

woli Bożej, trwał pośród nich ni-

czym baranek i znosił wszystko bez 

szemrania czy słowa skargi. Niektó-

rzy z jego prześladowców z pogar-

dą pytali, jakież to cuda czynił Jezus 

Chrystus. On zaś odrzekł: „W tej 

chwili właśnie uczynił cud, który 

sprawia, że wasze zniewagi nie są 

w stanie wzbudzić we mnie złości 

ani nawet najmniejszego na świe-

cie uczucia przeciwko wam”. 

 

Jean-Baptiste Saint-Jure SJ, Zaufanie Opatrzności Bożej. Źródło pokoju         

i szczęścia, Warszawa 2018, str. 90 – 92. 
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Ś w. Kuńeguńda 

 

w. Kunegunda, córka węgier-

skiego króla Beli IV, od zara-

nia życia zajaśniała wielką 

świętobliwością. Jeszcze               

w pieluszkach, pisze historyk Dłu-

gosz, zaczęła pościć, niechcąc              

w środy i w piątki więcej, jak raz na 

dzień posilać się piersią matczyną; 

na imię Jezus lub Marya pokazywa-

ła wesołym uśmiechem swą ra-

dość, a mając lat siedm, gorliwie 

się ćwiczyła w cnotach i modlitwie. 

Nieraz, gdy sama jedna w komna-

cie się znalazła, padała przed wize-

runkiem Ukrzyżowanego na kola-

na, całe godziny spędzała w rozmy-

ślaniu lub czytaniu Pisma św. 

Szczególne na nią wywierały wra-

żenie słowa Jana św. w Objawieniu 

napisane. „A śpiewali jakoby pieśń 

nową … a żaden nie mógł pieśni 

śpiewać jedno ci, którzy się z nie-

wiastami nie pokalali”. (Apokal. 14, 

3-4). Te słowa często przychodziły 

jej na myśl i napełniały serce dziw-

ną jakąś radością, tak iż mocne 

zrobiła postanowienie, dochować 

za wszelką cenę dziewictwa. „Zo-

stanę dziewicą”, stało się hasłem 

jej życia. 

To też z wielką stanowczością 

oświadczyła księciu polskiemu, 

Bolesławowi, co o jej rękę się sta-

rał, iż ani słyszeć nie chce o ziem-

skim oblubieńcu. Nie pomagały 

namowy rodziców, ni prośby pa-

nów polskich. Kunegunda była 

nieugiętą. Dopiero, gdy się upewni-

ła, że i w stanie małżeńskim do-

chować będzie mogła kwiatu dzie-

wiczego, uległa namowom i oddała 

się dla dobra kraju Bolesławowi 

swą rękę. Rozporządzając wielkim 

majątkiem, nie przywiązywała ser-

ca swego do bogactw. Niemal cały 

posag obróciła na potrzeby kraju        

i Kościoła. 

Liczne i piękne stawiała domy Bo-

że, zakładała i uposażyła klasztory. 

Domowe jej życie było ciche, pełne 

umartwienia i poświęcenia. Nosiła 

na sobie szaty lśniące od złota             

i drogich kamieni, gdy tego wyma-

gał majestat królewski, ale pod nie 

wkładała ostrą włosiennicę, która 

Ś 
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do krwi raniła jej ciało. Surowej 

pokucie towarzyszyła modlitwa. 

Czas wolny od pracy i zajęć domo-

wych poświęcała ubogim i chorym. 

Po śmierci Bolesława Wstydliwego 

porzuciła świat i wraz z siostrą swą 

Jolantą szukała schronienia w ubo-

giej celce klasztornej w Starym 

Sączu. 

Co za radość i wesele sióstr zakon-

nych, że księżnę fundatorkę do 

grona swego zaliczyć mogły. Po 

ukończeniu nowicyatu, wybrały ją 

swą ksienią. Pod jej rządami kwit-

nęła karność zakonna, bo Kinga św. 

nie usuwała się od najniższych 

nawet posług klasztornych, usługu-

jąc chorym, wodę i drzewo do 

kuchni nosząc. Hojnie wynagradzał 

Bóg jej pokorę i już tu na ziemi 

wsławiał cudami. Ciało jej spoczy-

wa w Starym Sączu, gdzie liczne 

cuda świadczą o chwale jej niebie-

skiej. 

 

Posłaniec Serca Jezusowego, lipiec 1908, str. 198 – 200. 

 

 

Kto jest ultramońtańem? 
 

 

co się ma rozumieć przez ten 

wyraz? 

Nasi łaskawi przeciwnicy, pano-

wie liberaliści, pokazują wielki 

dowcip i doskonałą zdolność, jeżeli 

chodzi o wynalazek nowych prze-

zwisk. W tem polu rzeczywiście nie 

można im odmówić ustawicznego 

postępu (Fortschritu). Możnaby 

spisać cały słownik przezwisk wy-

nalezionych przez liberalistów na 

katolików wiernych. Z tego skarb-

nika nazw czasem bardzo dowcip-

nych, według potrzeby wybierają 

te, które się właśnie stosują do 

celu, jaki chcą osięgnąć. Nazwisko 

n. p. Ultramontanin było z począt-

ku wyrażeniem tak pełnem grozy, 

iż używano go tylko na efekt. Przez 

I 
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długoletnie jednak używanie, jako 

też przez wynalazek jeszcze silniej-

szych przezwisk, straciła ta nazwa 

już w ich nawet oczach nieco            

z swego groźnego znaczenia. 

Nazwa ta pochodzi z łaciny, ultra 

montes tj. „za górami” – liberaliści 

chcą tą nazwą naznaczyć katolika, 

który zamiast dawać wiarę gaze-

tom żydowskim i liberalnym, kieru-

je swoje myśli po za góry tj. do 

Rzymu, gdzie najwyższy nauczyciel 

chrześcijaństwa, następca Chrystu-

sa i Piotra św. mieszka. Ultramon-

tanin terali jest ten, co z Ojcem św. 

trzyma. 

Lecz z tego cośmy tu o Ultramon-

tanach powiedzieli tłumacząc, jakie 

znaczenie im dają przeciwnicy wy-

nika, że każdy porządny i dobry 

katolik powinien być ultramonta-

ninem. Liberaliści znają wprawdzie 

także katolików, którzy nie są ul-

tramontanami, to jest takich, któ-

rzy ani prawd kościoła katolickiego 

nie uznawają za zupełnie prawdzi-

we, ani nie przestrzegają przepi-

sów moralności ani nie przystępują 

do sakramentów św.; albowiem 

według mniemania liberalistów 

prawdziwym kościołem katolickim 

jest zgromadzenie wszystkich nie-

wiernych chrześcijan z najróżniej-

szych sekt pod  żadną głową wi-

dzialną, nie wyznające ostatecznie 

żadnej z religii i nie używające żad-

nych Sakramentów. Jeżeli Cię więc 

tacy ludzie przezywają Ultramon-

taninem, miej sobie to za honor; 

boć to pokazuje, że nie jesteś ta-

kim katolikiem, jakich chcą mieć 

liberaliści, tylko katolikiem praw-

dziwym, wiernym. – Wrzask Libera-

listów nie odstraszy nas. Bądźmy 

„ultramotanami” tj. nieustannie 

kierujmy myśli nasze po za góry do 

złupionego i uwięzionego Ojca św. 

Piusa IX. Na słowo Jego bądźmy 

posłuszni i wiernie trzymajmy się 

tego, czego on jako najwyższy nau-

czyciel chrześcijaństwa do wierze-

nia podaje; za niego się módlmy, 

aby Bóg jak naj prędzej wybawił go 

z rąk nieprzyjacielskich; jego też 

wspierajmy według mocy a tym 

sposobem nigdy nie będzie on w 

położeniu, żeby musiał żyć z łaski 

tego, który go uwięził. 

Lecz czyż dla tego, że oczy nasze do 

Rzymu, a więc „po za góry” a serca 

nasze do tego Ojca św., który teraz 

za dobrą sprawę cierpi, zwrócone; 

czyż dla tego, ze jesteśmy „ultra-

montanami”, przestajemy być 
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obywatelami kraju gorliwymi                

i o jego dobro dbałymi, patriotami? 

Przeciwnie bracia, dobry katolik 

zawsze bywa dobrym obywatelem 

pełnym istotnego poświęcenia               

i prawdziwej miłości  – bo mu to 

wiara św. nakazuje. Miłuje on swój 

kraj, kocha on swych współobywa-

teli; ale po za tą ojczyzną, na ziemi, 

dla której służyć najgorliwiej powi-

nien, ma i uznaje on ojczyznę nie-

bieską, którą sobie wysłużyć powi-

nien. Jest to ojczyzna „nie z tego 

świata”, a więc poza światowa 

ultra mundum, i dla tego możnaby 

nazwać katolika każdego „Ultra-

mondanem” tj. sięgającym myślą             

i miłością poza ten marny świat. 

Zaiste byłaby to słuszniejsza nazwa 

dla katolików niż nazwa ultramon-

tanów, boć nie każdego i nie 

wszystkie kraje góry od Rzymu 

rozdzielają. 

 

Katolik, lipiec 1873, R.6, nr. 28, str.1. 

 

 

Bł. Ańdrzej Z urawek 

Żył około 980 r.

 

 

 

ało znany ten Święty           

u nas, choć to rodak 

nasz i z ludu polskiego 

wyszedł. Pisali o nim 

dosyć, a jednak mimo usiłowań 

ludzkich, aby Go wsławić, ten świę-

ty, jakby nie chciał tej sławy, pozo-

staje i nadal nieznanym i ukrytym 

za innymi. Takim to on był i za ży-

cia. Lubił samotność i obcowanie           

z Bogiem, a usuwał się od towarzy-

stwa ludzkiego. Wstąpił do klaszto-

ru zdala od swoich, na Węgrzech, 

w komitacie nitrzańskim. Zaraz po 

wstąpieniu wyprosił sobie, że mu 

pozwolono wieść życie pustelnicze 

w samotnej okolicy. Tam znał go 

tylko jeden towarzysz jego,            

M 
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Bł. Benedykt, który mu przyrzekł, 

że nikomu o nim nic za jego życia 

nie powie. I dotrzymał słowa, bo 

dopiero po śmierci Bł. Andrzeja 

opowiedział o wielkich Jego cno-

tach Maurowi – późniejszemu bi-

skupowi, który też opisał krótko 

Jego wielce świątobliwe życie. Ży-

cie to wypełnił Bł. Andrzej ciężką 

pracą i modlitwą. A nadto podej-

mował, niesłychane umartwienia. 

Noce spędzał prawie bezsennie na 

rozmowie z Bogiem, okładając się 

dookoła cierniami, któreby go kłu-

ciem budziły, gdyby przypadkiem 

znużony zdrzemnął się. Pokarm 

Jego był taki skąpy, że w poście 

wystarczał mu jeden orzech dzien-

nie. Zdarzało się, że mdlał z osła-

bienia, a jednak nie chciał ciału dać 

jakiejś folgi w umartwieniu. Po 

śmierci znaleziono na nim łańcuch 

mosiężny, który wrósł był w ciało             

i tylko końce mu wystawały. Łań-

cuch ten dostał się w posiadanie 

biskupa Maura, który ze czcią zło-

żył go w kościele św. Emerana. 

Pamiętaj, żebyś i ty nie szukał ani 

sławy, ani przyjemności od ludzi. 

Bóg powinien Ci wystarczyć za 

wszystko. Zwyciężaj się ustawicznie 

i hamuj swe namiętności a Jezus 

wielkiem pokojem Cię uszczęśliwi. 

 

Posłaniec Serca Jezusowego, lipiec 1912, str. 199. 

 

 

Ś w. Otto, Biskup, Apostoł 
Pomorzań 

więty Otto, urodzony roku 

1062, pochodził ze znakomi-

tej, ale niezamożnej rodziny w 

Szwabii. Wcześnie postradaw-

szy rodziców, pomimo ubóstwa już 

w młodym wieku tak dalece postą-

pił w naukach, że udał się do Polski 

i tu w Krakowie nauczywszy się 
Ś 
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polskiego języka, otworzył własną 

szkołę. W Polsce panował wten-

czas Władysław Herman, brat nie-

szczęśliwego Bolesława Śmiałego, 

który zabił Świętego Stanisława, 

Biskupa. Szkoła Ottona licznych 

miała uczniów, bo i mieszczanie          

i szlachta oddawali mu chętnie 

swych synów. Wyświęcony na ka-

płana, gdy sława jego nauki i świą-

tobliwości coraz więcej się szerzy-

ła, powołany został od Władysława 

Hermana na kapelana nadworne-

go. Po śmierci Biskupa bamber-

skiego Ruperta, kiedy cesarz Hen-

ryk IV nań nalegał, aby został Bi-

skupem, Otto nie chciał inaczej tej 

godności przyjąć, tylko z rąk same-

go Papieża. Prosił o to Paschalisa II, 

a ten wezwawszy go do siebie, sam 

go na Biskupa poświęcił. Wrócił 

tedy Otto już jako prawdziwy pa-

sterz do Bambergu i tam gorliwie 

pracować począł nad owieczkami 

swemi. Hojnemi jałmużnami 

wspierał ubogich, a sam w łatanej 

sukni chodził, a gdy niektórzy na to 

szemrali, on rzekł: dochody ko-

ścielne są ofiarą wiernych i nie 

godzi się ich marnować dla dogo-

dzenia próżności. 

Najgłośniejszym czynem Ottona 

jest praca jego apostolska na Po-

morzu. Wielu pobożnych i gorli-

wych kapłanów starało się nawró-

cić ten bogaty i wspaniały lud sło-

wiański, ale nic nie wskórali, gdyż 

Pomorzanie nie chcieli znać takiego 

Boga, który tak biednych i nędznie 

ubranych kapłanów posiada. Do-

piero gdy Bolesław Krzywousty, 

syn Władysława Hermana 1121 

roku stanowcze nad Pomorzanami 

odniósł zwycięstwo, przyrzekli pod 

przysięgą wraz z swym księciem 

Warcisławem, że przyjmą Chrzest 

św. Gdy żaden z Biskupów polskich 

tej pracy podjąć się nie chciał, na-

pisał Bolesław list uprzejmy do 

Ottona, którego znał jeszcze jako 

kapelana na dworze ojca swego, 

prosząc, aby się podjął ważnej            

i trudnej misyi, nawrócenia Pomo-

rzan. Chętnie przystał na to Święty 

i otrzymawszy pozwolenie od Pa-

pieża, który go swym legatem mia-

nował i od cesarza, puścił się             

w podróż nasamprzód do Polski, 

gdzie go w Gnieźnie Bolesław przez 

siedm dni gościnnie podejmował, 

dawszy mu wiele i kosztownych 

upominków dla książąt i panów 

pomorskich. Udał się następnie            

w licznym orszaku i z wozami bo-
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gactwy naładowanemi na Pomo-

rze, aby nawrócić ten kraj tak bo-

gaty: do Boga, który się stał dla nas 

ubogim, będąc bogatym. Gdy bo-

gato w szaty biskupie odziany, dwa 

razy na tydzień przemawiał            

w Szczecinie do ludu na targ zgro-

madzonego, dwaj synowie Domu-

sława, znakomitego obywatela, 

nawrócili się do Chrystusa. Ci stali 

się później nauczycielami innych 

ziomków swoich. Gdy nadto Krzy-

wousty umniejszył im podatki                    

i z nawróconymi wieczny pokój 

zawrzeć przyobiecał, wtenczas 

gromadnie się nawracali. Pierwszą 

i najbogatszą świątynię „Trygława” 

kazał Święty zburzyć, co nawróceni 

chętnie uczynili, a gdy ogromne              

w niej nagromadzone bogactwa 

chcieli Ottonowi oddać, on rzekł: 

– Nie pragniemy zbogacić się u 

was; podobnych, nawet kosztow-

niejszych rzeczy mamy poddostat-

kiem u siebie. 

Tylko trzy srebrne głowy Trygława 

posłał w darze Papieżowi Honoryu-

szowi II. 

Na rynku w Szczecinie kazał zbu-

dować kościół św. Wojciecha i apo-

stołował po kraju, tak, iż liczba 

nawróconych doszła do 22 tysięcy. 

Ale niedługo potem Pomorzanie 

zajęli wrogie względem Polski sta-

nowisko i odpadli od wiary. Bole-

śnie tem dotknięty św. Otto, już 

jako starzec 70-letni, pospieszył na 

Pomorze i tam kazaniami tyle 

sprawił, że odpadli się nawrócili,            

a poganie o Chrzest św. prosili. 

Powrócił wreszcie do Bambergu 

gdzie umarł w 79 roku życia i po-

chowany został w kościele              

św. Michała. Liczne cuda u grobu 

św. Biskupa zdziałane, skłoniły 

Papieża Klemensa III do kanonizo-

wania go r. 1189. 

Cnota: Wytrwałość w pracy nad 

bliźnim. 

Westchnienie: Boże zbaw dusze, 

które krwią Twoją odkupiłeś. 

 

Posłaniec Serca Jezusowego, lipiec 1894, str. 197 – 201. 
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Co z  my ńa to?! 

 

tóż my na to?! 

My na to powiedzmy, jak 

nasz świątobliwy kazno-

dzieja narodowy, Skarga: 

„Ty do mnie po niemiecku – ja do 

ciebie po polsku”! A po polsku, to 

znaczy: z Bogiem, mężnie z po-

święceniem się, z miłością Ojczy-

zny! Po polsku, to tak, jak pod 

Grunwaldem! A więc bez rozterek 

w rodzinie, wśród stanów i wśród 

narodów, złączonych od wieków           

w jedną Ojczyznę! Bo takie rozterki 

zepsuły nam nawet tak świetne 

grunwaldzkie zwycięztwo, odbiera-

jąc mu należną skuteczność. I teraz 

sieją wśród nas waśni wrogowie 

nasi. Ludzie bez czci i Wiary niecą 

niezgodę w rodzinach, jątrzą jedne 

warstwy społeczeństwa przeciwko 

drugim i pomiędzy bratnimi naro-

dami doprowadzają do zgubnego 

na każdym kroku poróżnienia. 

Jeszcze przed kilkunastu laty nie 

było ani słychu o prawdziwie kai-

nowej nienawiści polsko-ruskiej          

w Galicyi, albo rozbracie polsko–

litewskim pod zaborem rosyjskim. 

Cudza to ręka rzuca zarzewie i obcy 

duch między nas wstępuje! A prze-

cież my, Polacy, Litwini i Rusini 

razem nie tylko sprzymierzeni, ale 

zbratani, pobiliśmy na łeb na szyję 

Krzyżaków, jedno z najpotężniej-

szych mocarstw na ziemi! Obyśmy 

wytrwali w przymierzu i brater-

stwie, uświęconem przysięgami           

i wspólnem życiem przez wiele 

wieków a ostoimy się przed trzy-

kroć silniejszym od Krzyżaków mo-

carzem. 

 Pielęgnujmy zaś wszyscy bez wy-

jątku to, czego  nieprzyjaciel naj-

bardziej bał się i boi! A więc gorącą 

Wiarę katolicką, którą odwieczni 

wrogowie i wszyscy wewnętrzni 

nieprzyjaciele wydrzeć nam pra-

gną... A więc to poczucie ciągłe             

i uważne, że jesteśmy Polakami i że 

Ojczyzną naszą Polska, nie zaś inne 

jakieś państwa, żeśmy dziećmi tej 

Polski, co choć rozerwana na trzy 

części, zawsze w sercach naszych 

cała, jedyna i ukochana! 

O 
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Pielęgnujmy piękny nasz: język 

własny i czytajmy utwory wielkich 

poetów i pisarzy polskich, których 

tak często ze słuszną trwogą zaka-

zują upowszechniać Prusacy.  

Starajmy się poznać dzieje Polski, 

abyśmy godne naśladowali wzory, 

a wykorzeniali wady narodowe, 

czego lękają się też wrogowie            

i jużto wcale nie pozwalają zazna-

jamiać się z przeszłością Ojczyzny 

naszej, jużto kłamliwe o niej wyda-

ją książki. 

Dbajmy o wiedzę w każdym zakre-

sie, albowiem nauka, to potężna 

broń ducha i dlatego nasi nieprzy-

jacieli radziby nas widzieć w ciem-

nocie i duchowem ubóstwie. 

Dbajmy także o dobre imię, nieska-

zitelnością charakteru świećmy 

swoim i obcym; nasza dobra sława 

kole w oczy nieprzyjaciół, którzy 

usiłują nas jak najczęściej szkalo-

wać przed światem. 

Nie lekceważmy i nie trwońmy 

grosza lecz pracowicie zarabiajmy, 

abyśmy nietylko głód i najpierwsze 

potrzeby zaspokoić mogli, lecz 

mieli z czego dać na potrzeby Oj-

czyzny; zamożność polska wydaje 

się niesłychanie groźną wrogom 

naszym, którzy nie wahali się uży-

wać wszelkich sposobów, byle 

tylko zubożyć ludność polską. 

Baczmy też, aby nie zmarnować 

przez niemoralność życia przy-

szłych pokoleń Polski, lecz wycho-

wujmy raczej zdrową i liczną dzia-

twę, bo przed przyrostem polskiej 

ludności drży nawet i Prusak! 

Niechaj żadnego dnia nie schodzi 

nam z pamięci myśl, iż Polska musi 

być wolna i że to w znacznej mie-

rze zależy od nas samych. 

Nie sprzeniewierzajmy i nie 

uszczuplajmy skarbów, które nam 

przekazali przodkowie nasi z pod 

Grunwaldu: wielki przykład chwałę, 

pouczenie, doświadczenie, pobud-

kę do miłości wszystkiej rzeczy 

świętej! Do dawnych zasług przy-

czyniajmy swoje, do cnót ojcowych 

– nasze. Choćby to z trudem szło, 

ale dla Boga i Ojczyzny! 

A tak dopełnimy tego, czego nie 

dostawało pod Grunwaldem,             

a zwycięztwo nad nieprzyjaciółmi 

będzie zupełniejsze i trwalsze. Wy-

glądamy tego ze łzami utęsknienia, 

z ogniem miłości, z mocnem przed-

sięwzięciem nieustannej narodo-

wej pracy. 
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Bogarodzico-Dziewico, z której 

pieśnią zwyciężaliśmy bramy krzy-

żackie, uproś nam u Twego Syna 

Hospodyna abyśmy mogli jak naj 

rychlej zwycięztwa grunwaldzkiego 

dokończyć! 

Dr. Kazimierz Lubecki. 

 

Grunwald, Towarzystwo Imienia Piotra Skargi, Lwów 1910, str.39 – 41. 

 

 

Bł. Czesław, zak. kazń. 

 

otomek sławnej rodziny Od-

rowążów, brat św. Jacka, 

urodził się około r. 1184. Na 

uniwersytetach w Pradze          

i w Bolonii przyświecał swym ró-

wieśnikom pilnością i wzorowymi 

obyczajami; drogą mu była nadew-

szystko cnota czystości. „Poskra-

miaj pożądliwość Czesławie”, ma-

wiał sam do siebie, „iskierka ta 

może wzniecić pożar, którego pło-

mieni ani wieczność ugasić nie 

potrafi”. Po powrocie do Krakowa 

nadano mu w dowód uznania jego 

zdolności i cnót godność kanonika 

krakowskiego i kustosza kolegiaty 

sandomierskiej; na tych urzędach 

pomagał w pracy stryjowi swemu, 

Iwonowi, biskupowi krakowskiemu 

i kanclerzowi, który go też wraz           

z św. Jackiem zabrał do Rzymu, 

gdzie właśnie przebywał św. Domi-

nik. Zachwycony świętością wiel-

kiego patriarchy, prosił go wraz          

z bratem o przyjęcie do zakonu, na 

co św. Dominik chętnie się zgodził, 

bo właśnie potrzebował misyona-

rzy dla północno-słowiańskich kra-

jów. Po skończonym nowicyacie 

podążył Czesław 1222 r. przez Kra-

ków do Pragi, gdzie kazaniami 

swemi taki rozniecił zapał, że           

w krótkim czasie założył dwa klasz-

tory; w jednym z nich przeszło 120 

zakonników poświęciło się na zaw-

sze służbie Bożej. Nie ograniczał 

P 
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jednak swej pracy na Pragę, a póź-

niej na Wrocław, ale wśród trudów 

i niebezpieczeństw wyprawiał się 

aż na Pomorze i do zachodnich 

krajów słowiańskich, głosząc 

Ewangelię św. W tych latach pod-

czas modlitwy objawił mu Bóg 

srogą klęskę, jaką miała ponieść 

Polska od Tatarów; przepowiedział 

on ją księciu Henrykowi. Jako pro-

wincyał polskiej prowincyi zakon-

nej, sprawował urząd swój z miło-

ścią i roztropnością ku zadowole-

niu generała zakonu bł. Jordana           

i ku zbudowaniu swych poddanych. 

Nadszedł wreszcie r. 1242, w któ-

rym dzicz tatarska rozlała się po 

całej Polsce i obległa Wrocław. Gdy 

już nie było nadziei ratunku, udał 

się bł. Czesław na prośbę miesz-

kańców po mszy św. na wały. Cu-

downa jasność opromieniła jego 

głowę, przestrach ogarnął Tatarów, 

a gdy dalej skierował się ku ich 

obozowi, w popłochu zaczęli ucie-

kać i miasto ocalało. Przed śmiercią 

zwołał ukochanych swych zakon-

nych braci, wypowiedział do nich 

gorące kazanie i wśród pobożnych 

westchnień oddał świętą duszę            

w ręce Stwórcy dnia 16 lipca 1242 

roku. 

 

Posłaniec Serca Jezusowego, lipiec 1907, str. 197 – 199. 

 

 

O Śakrameńcie ostatńiego 
ńamaszczeńia 

Katechizm św. Alfonsa Liguorego, Doktora Kościoła

 

lejem świętym namasz-

czenie jest sakramentem, 

w którym zapomocą po-

mazania udzielonego przez kapłana 

chory niemocą śmiertelną zagro-

żony otrzymuje łaskę do pokonania O 
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pokus szatańskich i do cierpliwego 

znoszenia boleści, nawet do odzy-

skania zdrowia, o ile to jest z ko-

rzyścią dla jego duszy. Św. Jakób 

apostoł w rozdziale 5 swojego listu 

uczy: „Modlitwa wiary uzdrowi 

niemocnego, i ulży mu Pan; a jeśli-

by w grzechach był, będą mu od-

puszczone”. Ten sakrament 

wprawdzie uzdrawia i zbawia prze-

dewszystkiem duszę chorego, lecz 

czasem, jak naucza Sobór Trydenc-

ki (sess. 14, c. 2) „uzdrawia także     

i jego ciało, jeśli to przyczynia się 

do zbawienia jego duszy”. 

Atoli jeśli chcemy, aby święte na-

maszczenie pomogło także i zdro-

wiu chorego powinniśmy pilnie 

baczyć na to, aby jak najrychlej 

było mu udzielone, to jest zaraz 

wtedy, skoro lekarze orzekną, iż 

choroba jest ciężką i niebezpiecz-

ną, nie czekając na to, aż chory 

zaniemoże beznadziejnie, ponie-

waż wtenczas jest prawie niemo-

żebnem, mówiąc po ludzku, ażeby 

chory wyzdrowiał. Tedy bowiem 

Pan Bóg musiałby uczynić cud, 

ażeby utrzymać chorego przy życiu; 

ale zaś kiedy chory jest jeszcze      

w takim stanie, iż jest nadzieja 

wyzdrowienia zapomocą środków 

naturalnych, w takim razie łaska 

sakramentalna wyjedna mu zdro-

wie ciała, jednak zawsze z tym 

dodatkiem, jak się już rzekło, że to 

wyzdrowienie pomoże mu do zba-

wienia duszy. Ażeby zaś można 

było udzielić chorym tego sakra-

mentu, wystarczy gdy ich choroba 

jest ciężką stosownie do bulli        

52. § 46, wydanej przez Benedykta 

XIV. Również naucza katechizm 

rzymski, że grzeszą ciężko ci pro-

boszczowie, którzy czekają z udzie-

leniem ostatniego namaszczenia aż 

do chwili, kiedy chory jest już na 

schyłku życia, i poczyna tracić uży-

wanie zmysłów: „Bardzo ciężko 

grzeszą ci, którzy zwykli udzielać 

chorym sakramentu ostatniego 

namaszczenia w tym czasie, kiedy 

jest straconą wszelka nadzieja wy-

zdrowienia”. 

Lecz przedewszystkiem ten sakra-

ment ma na względzie zdrowie 

duszy „i ulży mu Pan”, tłumaczy te 

słowa Sobór Trydencki mówiąc: 

„Ulgę duszy chorego sprawia przez 

to, iż obudza w nim ufność w miło-

sierdzie Boże, przez którą wzmoc-

niony z większą łatwością znosi 

boleści choroby i sprzeciwia się 

dzielniej pokusom”. Przeto ja przy-
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chylam się do tych uczonych, któ-

rzy nauczają, iż osoba niechcąca 

przyjąć ostatniego namaszczenia w 

godzinę śmierci, z trudnością może 

być wymówiona od winy ciężkiej; 

ponieważ dobrowolnie pozbawia 

się wielkiej pomocy, aby oprzeć się 

wielkim pokusom, które szatan w 

onej godzinie podsuwa. Św. Fleazar 

znajdował się w śmiertelnej choro-

bie z której wyzdrowiał; później 

opowiadał dla pouczenia wszyst-

kich, że trudno sobie wyobrazić jak 

ogromne są natarczywości pokus, 

któremi szatani chcieliby w chwili 

śmierci nas o zgubę przyprawić. 

„A jeżeliby w grzechach był, będą 

mu odpuszczone”.  

Ten Sakrament, jak wykłada sobór, 

gładzi winy jeżeli są dotąd nie od-

pokutowane i pozostałości grze-

chu, t.j. ostatnie olejem św. na-

maszczenie uwalnia nas od kar 

doczesnych, jakie nam pozostają 

do odpokutowania za grzechy po-

pełnione; a nadto, oczyszcza nas 

od resztek grzechów już odpusz-

czonych; od zaciemnienia umysłu, 

od zatwardziałości serca, od przy-

wiązania do rzeczy zmysłowych, 

nieufności i t. p.; to wszystko są 

pozostałości i skutki grzechów po-

pełnionych, od których oczyszcza 

nas ostatnie namaszczenie. 

Lecz aby otrzymać wszystkie owo-

ce tego sakramentu jest koniecz-

nem, by znajdować się w stanie 

łaski Bożej i dlatego to chory powi-

nien wpierw wyspowiadać się ze 

wszystkich swych grzechów, na-

stępnie przyjąć Najświętszy Sakra-

ment; ponieważ jak poucza kate-

chizm rzymski taki jest odwieczny 

zwyczaj Kościoła; a potem dopiero 

otrzymać ostatnie namaszczenie. 

Ażebyście zaś przyjęli, słuchacze,     

z pobożnością i jak najrychlej ten 

Sakrament, skoro zachorujecie 

ciężko, iżby wam posłużył wam do 

zbawienia duszy i uzdrowienia 

ciała, gdy to będzie korzystne, po-

słuchajcie co pisze św. Bernard       

w żywocie świętego Malachjasza 

biskupa Irlandzkiego. 

Opowiada ten święty, że gdy razu 

jednego nawiedzał Malachjasz 

pewną pobożną niewiastę bliską 

śmierci, spostrzegł, że jej zdrowie 

nieco się polepszyło i dlatego odło-

żył udzielenie ostatniego namasz-

czenia na dzień następny. Zaledwie 

wyszedł z jej domu dowiaduje się, 

że chora umarła; wobec tego świę-

ty Biskup czując wyrzuty sumienia, 
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że ta niewiasta umarła z jego przy-

czyny bez przyjęcia ostatniego 

namaszczenia, natychmiast udaje 

się na modlitwę, prosząc Pana 

Boga, aby wszechmocny P. Bóg 

raczył ją przywrócić do życia, i tak 

długo się modlił, póki umarła nie 

odżyła. Wtedy św. Malachjasz 

udzielił jej natychmiast tego sa-

kramentu, wskutek czego chora 

odzyskała zupełne zdrowie i żyła 

jeszcze przez długie lata. 

 

Katechizm św. Alfonsa Liguorego, Doktora Kościoła, rozszerzony przez ks. 

Bronisława Markiewicza, Miejsce Piastowe 1931r. , str. 160 – 162. 

 

 

O obowiązkach człońko w 
Bractwa Śzkaplerza Ś więtego 
 

 

Zewnętrzne obowiązki 

 Aby być przyjętym do tego Brac-

twa. Chcąc być członkiem bractwa 

tego i dostępować odpustów do 

niego przywiązanych, należy: 

1) przyjąć szkaplerz z rąk kapłana 

mającego moc rozdawania onegoż, 

2) ciągle go nosić i 

3) wpisać się do księgi imiona brac-

two tego zawierającej. 

Bulle papiezkie wydane w tym 

względzie nie przepisują wpraw-

dzie codziennych obowiązków dla 

ćwiczenia duchownego; atoli jest 

zwyczajem, aby codziennie pewne 

odmawiać pacierze do N. M. Pan-

ny, jako: litanią, siedm Ojcze nasz, 

tyleż Zdrowaś Marya i t. d.  

 W celu uzyskania odpustu sobot-

niego prócz zachowania warun-

ków ogólnych, należy według bulli 

Pawła V-go: 
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1) zachować czystość według stanu 

w jakim człowiek zostaje; 

2) codziennie odmawiać godzinki 

do N.M. Panny albo różaniec,          

a jeźliby kto tego nie umiał, powi-

nien prócz zwyczajnych postów od 

kościoła ś. nakazanych, także          

w Środy i Soboty martwić ciało 

swoje wstrzymywaniem się od 

mięsnych i zbytecznych pokarmów, 

wyjąwszy Boże Narodzenie, jeźli     

w jednym z tych dni przypada.  

Dwie tu szczególniej rzeczy trzeba 

mieć na uwadze: 

1) Kto odmawia jedną część z tych 

przepisanych modlitw, natenczas 

jedno odmówienie wystarcza do 

uzyskania odpustu. 

2) Jeźli zaś kto ani pacierzy przepi-

sanych odmawiać, ani uczynków 

wstrzemięźliwości pełnić nie może, 

natenczas kapłan, który ma moc do 

tego, albo kapłan upoważniony do 

udzielania szkaplerza, albo w nie-

bytności takowego, spowiednik 

sobie obrany, obowiązki te na inne 

jakie pobożne zamienić może, któ-

re według słów autorów z zakonu 

Karmelitańskiego, równem zapar-

ciem się samego siebie, i równą 

zasługą być powinny. 

Niektóre uwagi 

1) Wpisanie się jest koniecznie 

potrzebnem: i to stać się powinno 

w dniu samego wstąpienia do 

bractwa, aby członkowie żadnej 

wątpliwości o dostąpieniu odpustu 

przy wstępie nie mieli. 

2) Kto raz prawnie przyjęty został, 

ten zostaje na zawsze członkiem 

bractwa. Kto szkaplerz swój zgubi 

lub podrze, ten może inny przy-

wdziać. Lepiej przecież jest dać go 

sobie poświęcić, co każdy kapłan 

uskutecznić może. 

3) Kto z lenistwa lub braku poboż-

ności zaprzestał nosić na sobie 

szkaplerz, albo go odrzucił, ten 

może go znów sam przyjąć i na 

nowo uzyskać odpusty, jeżli resztę 

warunków przepisanych zachowa. 

4) Lubo szkaplerz właściwie ma być 

wełniany, przecież tasiemki mogą 

być płócienne. 

5) Nie należy szkaplerza nosić na 

ramieniu albo jako przepaskę, albo 

w kieszeni, ale należy go nosić na 

szyi. 
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Duch tego nabożeństwa 

Prawdziwy sługa Maryi starać się 

powinien o to, aby świętą tę su-

kienkę którą nosi czcił przez życie 

prawdziwie chrześcijańskie. Przy-

słuchajmy się tylko modlitwom, 

jakie przy jego przyjęciu do Boga 

zasyłano bywają: „Użycz o Panie 

słudze Twemu takiej pełności łask, 

aby w Twej służbie wytrwał po-

mnażając się w cnotach. Zbawicielu 

świata! Poświęć tę sukienkę, aby 

noszący ją wzmocniony łaską Bo-

ską, wiary czystej dochował, nie 

chwiał się w cnocie i tak Cię kochał, 

jako pragniesz, aby Cię miłował        

i nie dopuść tego, o Panie, aby od 

Ciebie kiedy miał odpaść”. W cza-

sie odbierania szkaplerza, tak mówi 

do niego kapłan: „Bierz tę św. su-

kienkę, i proś N. M. Panny, aby 

swemi zasługami to sprawiła, byś 

ją niezmazaną nosił”. 

Słowa te oznaczają dość wyraźnie 

ducha tego nabożeństwa. „Tak, 

mówi pewien ś. Missionarz, N. M. 

Panna pragnie tego, abyśmy mieli 

nadzieję, że za jej pośrednictwem 

uzyskamy od jej Syna życie wiecz-

ne; atoli i tego pragnie, byśmy się 

w cnocie ćwiczyli. Sukienka ta ma 

być dla nas suknią zbawienia, ma 

ona być też suknią sprawiedliwości, 

suknią sprawiającą to, iż Bogu 

chwałę, miłość i posłuszeństwo: 

bliźniemu zaś życzliwość, cierpli-

wość i miłość okazujemy, iż nawy-

kamy do wstrzemięźliwości, czy-

stości, pokory, i o zbawienie naszej 

duszy się staramy. Pismo ś. powia-

da nam, iż ci, którzy Jezusowi           

i Maryi sprzyjali, są sprawiedliwe-

mi. Nazwisko to sprawiedliwego 

przyznaje pismo ś. Józefowi mó-

wiąc: „ponieważ był sprawiedliwy”. 

Jest ono oznaką Zacharyasza i Elż-

biety, jako też rodziców Maryi: 

albowiem mówi pismo ś.: „oboje 

byli sprawiedliwymi”; i ś. Simeon  

który Dzieciątko Boskie na ręku 

swem piastował, był mężem spra-

wiedliwym. Możemyż więc być od 

N. Maryi Panny uznani za jej dzieci, 

i zarazem dozwolić grzechowi, 

który jest największą ze wszystkich 

niesprawiedliwości, aby wstąpił do 

serca naszego? Nie: — owszem 

powinniśmy sukienki tej używać 

jako broni do zwalczenia napaści 

nieprzyjaciół zbawienia naszego”. 

Przecież wszystko to nie zadowal-

nia nas dotychczas. — Szkaplerz     

ś. czcić należy przez coraz więcej 

wzrastającą cnotę. O jakże N. M. 

Panna nam tu za wzór posłużyć 
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może! Obierając ją sobie za matkę, 

przyjęliśmy zarazem na siebie ob-

owiązek naśladowania jej cnót. 

Cnoty więc te poznawszy, wszel-

kiego trzeba dokładać starania do 

naśladowania ich, a im więcej po-

stąpimy w mądrości, tem godniej-

szymi staniemy się tej łaski, iż nas 

Marya za dzieci swoje mieć będzie. 

Na zapytanie, jakiemi cnotami 

członkowie bractwa tego odzna-

czać się powinni, posłużyć nam 

może za odpowiedź treść modlitw, 

które przyjmujący Szkaplerz od-

mawiają, a te cnoty są następują-

ce: 

1) Niewinność życia. Niewinność 

duszy, która ma wstręt przed 

wszystkiemi myślami i obrazami 

nieczystemi; — niewinność serca, 

które tylko rzeczy dozwolonych 

pragnąć powinno, nigdy zaś takich, 

które by mu niebezpieczeństwem 

grozić mogły; — niewinność ciała, 

które swej czystości przez surową 

powściągliwość strzedz powinno. 

2) Moc; ale moc niebieska, — moc, 

której źródłem jest miłość Boga       

i jego świętych przykazań, — moc, 

którą człowiek powiększa przez 

częste uczęszczanie do Sakramen-

tów świętych, przez unikanie szko-

dliwych okazyi, przez kierowanie 

kroków swoich według natchnień 

Ducha Ś., przez zatrudnianie się 

świętościami; moc, która nie zważa 

na szyderstwa świata, prześlado-

wania bezbożnych i napaści piekła; 

— moc, która się ciągle ćwiczy        

w pokonywaniu złych skłonności,    

w zwyciężaniu wewnętrznych          

i zewnętrznych zawad, jakie na 

drodze cnoty spotykać można. 

3) Wiara w zupełnej czystości.       

W naszych czasach cnota ta znacz-

nie upadła, martwą jest u wielu 

ludzi, bo zaprzestali pełnić uczynki 

wiary. Chrześcijanin noszący na 

sobie sukienkę Maryi, wierzyć           

i według wiary działać powinien. 

Nie tylko to wierzyć jest obowiąza-

ny, co wyznanie wiary obejmuje, 

ale wszystko to, czego Kościół         

ś. naucza; wierzyć powinien            

w prawdziwość wszystkich tych 

zasad, jakie zawiera ewangelia        

ś. Jezusa Chrystusa. Działać zaś 

powinien według słów Apostoła 

tak, aby odpowiadał powołaniu 

swemu, pełniąc uczynki dobre, 

martwiąc ciało, i wszystkie zacho-

wując przykazania. 

4) Nadzieja. Dobra ziemskie, ucie-

chy jakie nam te dobra sprawiają, 
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czerstwa młodość, zdrowie w wie-

ku dojrzałym, znaczenie w świecie, 

są właśnie środkami, jakich używa 

nieprzyjaciel naszego zbawienia, 

aby zachwiać nadzieję naszą. 

Dziecko zaś Maryi, które temi 

środkami nieprzyjaciel duszy naszej 

podbić sobie pragnie, przypomni 

sobie to, iż zamieszkuje padół pła-

czu, miejsce wygnania, zwraca ono 

wzrok swój ku niebu, a tam jest 

matka jego. Jeśli wiernym pozo-

stanie, natenczas umrze w świętej 

jej sukience i zbawionym będzie; 

myśl ta budzi w niem odwagę. 

Całując szkaplerz wzywa Maryi, 

gardzi ziemią, światem i wszyst-

kiem, co się na nim dzieje, czując 

pociąg jedynie do dóbr wiecznej 

szczęśliwości. Nareszcie: 

5) Miłość. Jeden tylko ma ona cel:   

t.j. Boga, Stwórcę, Zbawiciela            

i sprawiedliwego Wynagrodziciela. 

Miłość nie zna żadnych granic: 

Masz kochać Pana z całego serca,     

z całej duszy i ze wszystkich sił 

twoich. Gdyby nam ten litościwy 

Bóg podczas naszego życia to tylko 

jedno wyświadczył był dobrodziej-

stwo, iż nam dał Maryą za matkę 

— Marya, matką naszą! o jakież to 

słowo dla serca! — czyżby nasza 

miłość za to dobrodziejstwo po-

winna znać granice jakie? Gdy Ma-

ryą kocham, powiedział Berch-

mans, Scholastyk zgromadzenia 

Jezusowego, gdy Maryą kocham, 

pewny jestem, że wytrwam i od 

Boga wszystko osięgnę, czego tylko 

pragnę. Kto ją ma za matkę, ten 

wierzyć powinien, iż mu sprzyja 

miłością prawdziwie macierzyńską, 

i ztąd nosi drogi ten zadatek przy 

sobie — świętą jej sukienkę, szka-

plerz. Kochać Maryą wielką to jest 

łaską. Ztąd też w Bernardzie ś. tak 

czułą i żywą wznieciła wdzięczność, 

iż zawołał: Maryo! Maryo! zachwy-

cająca Maryo! serceś mi odebrała! 

— A! od Maryi być nawzajem uko-

chanym, — patrzeć na to, jak ona 

do nas się zniża, i z sukienki swojej 

broń przeciw wszystkim naszym 

gotuje nieprzyjaciołom, jak ona 

obiecuje (że tak powiem) nam 

służyć! — Powtórzmy: wszystkie 

nasze nie wystarczają siły, by Boga 

godnie uwielbić za taką łaskę. Do-

brodziejstwo więc tak wielkie, tak 

wyśmienite, nie powinnożby 

związku naszego z Bogiem tak 

wzmocnić, iżby niepodobną było 

rzeczą go osłabić, a tem bardziej 

zniweczyć? O zaiste bracia moi! 

miłujmy Boga i nienawidźmy siebie 
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samych; kochajmy Boga jak ma być 

kochany, a jako członki bractwa 

szkaplerza wypełniać będziemy 

wszelką sprawiedliwość: oddamy 

Bogu co boskiego, a bliźniemu co 

jest bliźniego: nam zaś samym to 

wszystko, co sobie dla chwały Pana 

i czci Maryi winni jesteśmy. 

 

O szkaplerzu świętym. Książka służąca zbudowaniu i nabożeństwu dla 

członków Bractwa Szkaplerza i dla tych którzy do Bractwa tego należeć 

pragną, Poznań 1844, str.40 – 51. 

 

 

Z ywot s więtobl. dwo ch Judyt, 
Kro lowych Polskich  

 

wie Judyty na tronie kró-

lestwa polskiego zasiadły, 

nie tyle sławne męską 

odwagą, jako mądrością        

i świętobliwem życiem. Pierwsza           

z tych Judyta, córka Giejzy króla 

węgierskiego, pierwszą była królo-

wą polską jako małżonka pierw-

szego króla naszego Bolesława 

Chrobrego, pani nabożna, w wierze 

katolickiej stateczna i żarliwa,            

w sprawach roztropna. Tak bo-

wiem jako Abigail mądrze umiała 

Dawida miarkować, jeżeli kiedy 

surowo chciał z kim sobie postąpić, 

jako się to oprócz innych w takim 

przypadku pokazało. Niektórzy 

szlacheccy synowie, od pobożnych 

rodziców swoich odrodni, potra-

ciwszy marnie swoje ruchomości           

i do ostatniego ubóstwa przyszedł-

szy, łupieżą zaczęli się bawić. A gdy 

kilku takich i przed króla Bolesława 

stawiono, na śmierć byli skazani. 

 Usłyszawszy o tem Judyta, a mając 

użalenie nad ich młodością, pota-

jemnie skryć ich na bezpiecznem 

miejscu kazała i tak ostrożnie cho-

D 



 

39 Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti 

wała, że król mniemał, iż są według 

sądu potraceni. Gdy zaś pewnego 

czasu król z panami rozmawiał           

o sprawach Rzeczypospolitej, mą-

dra królowa namieniła coś o zgła-

dzeniu ze świata owej młodej 

szlachty. Na co król gorzko wes-

tchnął i żałował tego, że tak god-

nych imion młodzieńców kazał 

stracić, którzyby lżej skarani, mogli 

wynijść na ozdobę królestwa. Kró-

lowa zaś na to: Cobyś dał za to, aby 

za przyczyną jakiego Świętego 

zmartwychpowstali ci młodzianie? 

Król rzecze do niej: Choć to ledwie 

podobna, jednak nic tak drogiego  

u mnie nie jest, czegobym nie dał 

za to, aby ci żyli, a domy ich od 

wiecznej niesławy wolne były. 

 Królowa zatem widząc serce męża 

do łaskawości nakłonione, rzekła: 

Nie trzeba przyczyny Świętych 

Pańskich, ani cudów, ty sam królu 

możesz im dać życie: Na które sło-

wa gdy się król wielce zadziwił, 

Judyta rzekła: Wyznaję, żem ja tych 

młodzianów ukryła od śmierci 

przez wrodzone politowanie,          

a oraz tym umysłem, abyś miał 

królu takich, którymbyś odpusz-

czał, a niby z piekła ich wyrywając, 

łaskawości swojej cudne dowody 

podał. Ucieszony tem niezmiernie 

Bolesław, z tronu skoczył, a królo-

wę, która na ziemi leżała, prosząc   

o życie owych młodzieńców, swemi 

rękami podniósł i mile całując, 

pochwalił jej pobożną zdradę; 

młodzianom owym życie obiecał,           

a gdy ich stawiono, w bogate suk-

nie kazał ich ustroić i aby to ich 

sławie nigdy nie szkodziło, co przez 

lekkość młodzieńczą uczynili, wy-

rokiem swoim ostrzegł. 

 Taż pani pobożnych i miłosiernych 

uczynków pełna, chorobą nagłą 

wzruszona, wszystkie obrzędy 

święte chrześcijańskie odprawiw-

szy, ducha Panu Bogu oddała roku 

Pańskiego 1017. Pochowana          

w gnieźnieńskim kościele, z wiel-

kim płaczem poddanych i ubogich 

sierot i wdów, dla których ona za 

żywota była miłosierną. 

 Druga zaś Judyta, królowa, córka 

księcia czeskiego, a żona Włady-

sława Hermana, pani nabożna,             

w modlitwach ustawiczna, w pła-

czu, w jałmużnach, w nawiedzaniu 

ubogich, dla których szpitale bu-

dowała. Będąc zaś długo niepłod-

ną, Pana Boga gorąco prosiła             

o potomstwo. Za poradą tedy 

świętobliwego Lamberta, Biskupa, 
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posłała obfite jałmużny do klaszto-

ru św. Idziego w Narbonie, mieście 

francuskiem, gdzie tegoż Świętego 

ciało odpoczywa. Posłowie oddaw-

szy to Opatowi, opowiedzieli przy-

czynę drogi swojej, to jest niepłod-

ność królowej. Opat nakazał braci 

swojej modlitwy do Świętego i trzy 

dni postu, aby syna Pan Bóg raczył 

dać królowej. Wysłuchał Pan Bóg           

i upewnił przez jednego starca, że 

syn miał być urodzony, któremu 

imię dać nakazano Bolesław. Jakoż 

powiła Judyta syna i tem go nazwa-

ła imieniem. Na podziękowanie zaś 

Bogu za to dobrodziejstwo według 

uczynionego ślubu, kościół imie-

niem św. Idziego pod zamkiem 

krakowskim zbudowała i hojnie 

nadała. Taż królowa uprosiła           

u męża kanonikom krakowskim 

Pabianice, włość znaczną, z obo-

wiązkiem, aby codzień kurs albo 

Godzinki o Najśw. Maryi Pannie 

Matce Boskiej odprawiali, co dotąd 

wypełniają. Kanonikom kujawskim 

uprosiła Łagów, a tynieckiemu 

klasztorowi Książnice, aby mając 

większe dochody, w tem większej 

liczbie chwałę Panu Bogu oddawa-

li, do której pomnożenia w całem 

królestwie Polskiem wielkiego 

przykładała starania. 

 Wielu innemi cnotami i miłosier-

nymi uczynkami obdarzona, po 

połogu przyjąwszy Sakramenta 

święte, ducha Panu Bogu oddała       

z płaczem wszystkiego ludu, od 

wszystkich za świętą i błogosła-

wioną sługę Boską poczytana. 

Umarła roku Pańskiego 1087,        

w katedrze Krakowskiej ze czcią 

pochowana na cześć nieśmiertel-

nemu Panu. 

 

Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dnie roku opracowane podług ks. 

Piotra Skargi T. J., Ojca Prokopa, Kapucyna, Ojca Bitschnaua, Benedyktyna 

i innych wybitnych autorów, Mikołów 1910, str. 695. 
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Małz eń stwo chrzes cijań skie 

Ks. Dr. Tihámer  Tóth  

 

 

ałżeństwa nie wolno 

„reformować”! 

„Reforma małżeństwa!” 

Czy potrzeba, czy wolno 

reformować małżeństwo? 

Lekkomyślni mówią „tak” – bo jeśli 

wokoło nas wszystko się zmienia, 

jeśli zmieniają się stosunki gospo-

darcze, polityczne, społeczne, to            

i forma małżeństwa musi być do-

stosowana do nowych warunków. 

Tak mówi wielu ludzi, – co mamy 

im odpowiedzieć? 

A) Nikt nie przeczy, że w ostat-

niem stuleciu wiedza i technika 

uczyniły olbrzymie postępy. 

a) Rzeczywiście, w ciągu ostatniego 

stulecia dokonano niezwykle donio-

słych odkryć. Technika dostarcza 

nam coraz to lepszych, doskonal-

szych środków wykorzystania życia. 

Nic dziwnego, że te odkrycia zmieni-

ły nietylko oblicze ziemi, ale i sposób 

myślenia człowieka, oszołomiły go, 

zrobiły go dumnym, pysznym, zaro-

zumiałym, wmówiły w niego, że już 

nie ma tejemnic. 

W rzeczywistości jest ich bardzo 

dużo! I dziś otacza nas mnóstwo 

tajemnic, a wśród niezgłębionych 

tajników znajduje się największa 

tajemnica: tajemnica życia. Potężna 

jest wiedza i technika ludzka, ale 

człowiek stoi bezradny wobec ta-

jemnicy życia; dotychczas nie udało 

się mu i najprawdopodobniej nie 

uda się nigdy rozwiązać jej istoty. 

b) Pomimo wielkich zewnętrznych 

zmian, rodzina pozostała źródłem 

życia ludzkiego.  Tego źródła nie 

wolno dotykać reformatorską ręką. 

Życie rodzinne ma pozostać na 

zawsze czystem źródłem, z którego 

ludzkość czerpie siły żywotnie. 

Rodzina musi być zawsze skarbnicą 

życia ludzkiego, z której wychodzą 

nowe pokolenia, by zająć miejsce 

odchodzących. Rodzina zawsze 

musi zostać nieskalaną świątynią, 

która wydaje najpiękniejsze okazy 

cnoty, miłości, panowania nad 

M 
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sobą, ukochania pracy i radości 

życia! Rodzina musi pozostać na 

zawsze komórką życia ludzkiego, 

fundamentem, na którym ludzkość 

stawia gmach swojej kultury. 

Więc nie potrzeba „reformować” 

małżeństwa, jakby to chcieli czynić 

niektórzy ludzie ponoszeni na-

miętnością i chęcią używania, za-

truwając atmosferę życia hasłami 

„małżeństw koleżeńskich”, „mał-

żeństw próbnych” i tym podobne-

mi niedorzecznościami?! Trzeba 

ratować i wzmacniać dawne mał-

żeństwo, za pomocą którego do-

szliśmy do obecnego rozwoju,          

a którego nigdy nie przestanie 

bronić, wzmacniać i szerzyć Kościół 

Chrystusowy. 

B) „Szkoda czasu – mówią niektó-

rzy. – Po co Kościół katolicki jeszcze 

dziś stawia tak niedościgłe ideały, 

jeśli widzi, że życie mówi co inne-

go? Powinien się orientować, jak 

rzeczywistość daleko odbiegła!”  

a) Kościół szczerze ubolewa nad 

przepaścią, jaka się wytworzyła 

pomiędzy ideałem chrześcijańskie-

go małżeństwa, a smutną rzeczy-

wistością. Jednak Kościół ani na 

jotę nie może odstąpić od swoich 

zasad! Bo to są wartości i wymaga-

nia bezwzględne, których nie moż-

na przekręcać, ani uszczuplać, na-

wet wtedy, gdyby ich nikt na świe-

cie nie przestrzegał. 

Powtarzam porównanie, którego 

już raz użyłem w ciągu tych kazań: 

Przypuśćmy, że z powodu jakiejś 

przyczyny źle chodziłyby wszystkie 

zegary świata, czy nie śmieszne 

byłoby starać się uregulować bieg 

słońca według zepsutych zegarów? 

Czy nie należałoby słońca w dal-

szym ciągu uważać za miarę czasu  

i według niego starać się uregulo-

wać zwariowane zegary? 

Z chwilą, kiedy pierwszy człowiek 

zgrzeszył, przestały istnień idealne 

warunki na ziemi; od tego czasu 

rzeczywistość zawsze bardzo różni-

ła się od ideałów. Życie będzie 

znośne, dopóki przyświecają nam 

ideały, ale jeśli one zginą, staje się 

nie do wytrzymania i chyli się ku 

upadkowi.  

b) Teraz rozumiemy – dlaczego 

Kościół katolicki nawet w opusz-

czeniu walczy z nadludzką siłą           

w imię ideałów Chrystusowych            

o nierozerwalność małżeńską. Te-

raz rozumiemy, dlaczego jego 
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główną troską jest czystość życia 

rodzinnego, które broni, wzmacnia 

i otacza specjalną troskliwością. 

Dlatego, bo w rodzinie broni ta-

jemniczego źródła, z którego odra-

dza się ludzkość, skąd wyrastają 

nowe części dla mistycznego Ciała 

Chrystusowego. Bez kierownictwa 

Kościoła katolickiego, miłość i życie 

rodzinne dawno zginęłoby bez 

śladu! Może z żadnych więcej po-

wodów Kościół nie musi znosić tylu 

zarzutów, jak właśnie z powodu 

bezkompromisowego stanowiska, 

jakie zajmuje w kwestii małżeń-

skiej. 

Wielu ludzi dlatego gorszy się            

i opuszcza Kościół – ale przyjdzie 

czas, kiedy cała ludzkość będzie 

wdzięczna Kościołowi, że tak od-

ważnie i nieustępliwie bronił jed-

ności i nierozerwalności małżeń-

stwa. Jeżeli prawda, że życie kultu-

ralne opiera się na życiu rodzin-

nem, że kulturę zawdzięczamy 

rodzinie, to zasługi Kościoła             

w obronie życia rodzinnego stano-

wią olbrzymią wartość kulturalną. 

Czy w dzisiejszych przełomowych 

chwilach życia rodzinnego prawo-

dawstwo cywilne nie powinno 

korzystać ze wskazówek                   

1.900-letniego panowania Kościo-

ła, który położył tak niezrównane 

zasługi w obronie i wzmocnienia 

tego życia? 

 

 

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

str. 166 – 168. 
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Ś w. Beńedykt Labre widzi 
własńe zwłoki, 1783 

 

w. Benedykt Labre (†1783), 

Francuz, który jako żebrak po 

świecie pielgrzymował              

i wreszcie w Rzymie na stałe 

się osiedlił, tamże przez lat 12 

prowadził życie świętobliwe              

i przeważnie spotkać go można 

było w kościołach przed Przenaj-

świętszym Sakramentem. Krótko 

przed końcem życia zobaczył obraz 

własnej śmierci. Widział bowiem 

zwłoki swe leżące na katafalku             

w kościele pięknie ubranym. Na-

stępnie przybyło duchowieństwo, 

które Przenajświętszy Sakrament 

przeniosło z ołtarza głównego do 

bocznego. Mary ze zwłokami po-

stawiono przed ołtarzem. Wielkie 

tłumy ludu oddawały zwłokom 

cześć. W kościele panował tłok, jaki 

rzadko się zdarza. Św. Benedykt 

Labre oburzył się z powodu tej 

wizji, nie dlatego, że mu przez to 

oznajmiono śmierć, lecz ponieważ 

Święty w swej pokorze tego nie 

mógł pojąć i wizję za pokusę do 

pychy uważał. Spowiednik uspoko-

iwszy go powiedział: „Jeśli wizja ta 

pochodzi od Boga, spełni się. To cię 

nic nie obchodzi, co się z ciałem po 

śmierci stanie, i co Bóg dopuści. 

Najważniejszą rzeczą jest gorąca 

miłość do Boga”. Słowa te uspokoi-

ły zupełnie Świętego. W kilka mie-

sięcy później (16 kwietnia 1783) 

wchodząc do jednego z kościołów 

w Rzymie padł zemdlony. Rzeźnik 

Zaccarelli zaniósł go do jego miesz-

kania na „via dei Serpenti”, gdzie 

wkrótce Święty zmarł. Rzeczywi-

ście złożono jego zwłoki na mary            

w kościele i to w S. Maria dei Mon-

ti. Tłok wiernych przy zwłokach 

Świętego był przez 4 dni wielki. 

Wszystko tak się spełniło, jak Świę-

ty przewidział. Przy zwłokach jego 

działy się cuda. 

 

Ks. prof. Franciszek Spirago, Znaki wieszcze czyli zapowiedzi własnej śmierci, zwia-

stowania zgonu przyjaciół i krewnych itd., Mikołów 1926 r., str. 10 – 11. 

Ś 
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Ś w. Igńacy Loyola 
 

 

 ochodził Święty z rycerskiej 

rodziny, i pchany żądzą sła-

wy, poświęcił się rycerskie-

mu zawodowi. Ale P. Bóg 

inne miał z nim zamiary, i tak po-

kierował, że Ignacy poświęcił się 

wyłącznie na służbę Bożą. Początki 

jej wypełniła ciężka walka z samym 

sobą i szatanem, ale Ignacy prowa-

dził ją mężnie i zwycięsko; w niej to 

nabył tej wielkiej znajomości życia 

duchownego, którą złożył w ksią-

żeczce Ćwiczeń duchownych.  

Na uniwersytecie paryskim, gdzie 

sposobił się do pracy apostolskiej, 

wszedł Święty w bliższe stosunki         

z dziewięciu innymi towarzyszami, 

którzy stali się zawiązkiem zakonu 

Towarzystwa Jezusowego. I to było 

posłannictwem św. Ignacego, któ-

rego spodobało się Bogu przeciw-

stawić grzesznym zakusom Lutra. 

Nowy zakon, którego Święty był 

pierwszym generałem, zwalcza 

protestantyzm, wskrzesza ducha 

religijnego wśród katolików. Nie-

dawno przedtem odkryto nowe 

kraje Ameryki i Indyi, św. Ignacy 

posyła do nich swych synów, by je 

wywiedli z ciemności pogaństwa. 

Długo trzebaby wyliczać jego prace 

dla Kościoła, któremi jak w ogóle 

całem życiem, kierowało hasło: na 

większą chwałę Boga.  

Umarł Święty r. 1556, wsławiony 

już za życia cudami. 

 

Posłaniec Serca Jezusowego, lipiec 1904, str. 3. 

  

 

 

 

P 
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Kącik dla dzieci młodszych 

Najpiękniejszy dzień.  

 

iezapomnianym dniem dla 

każdego dobrego chłopca 

jest dzień pierwszej Komu-

nii św., kiedy to Chrystus 

zstępuje do duszy. 

Za czasów Dominika istniał zwyczaj, że 

do pierwszej Komunii św. przystępo-

wali chłopcy starsi: dwunasto lub 

czternastoletni. 

Dominik tymczasem otrzymał pozwo-

lenie na przyjęcie pierwszej Komunii 

św. już w siódmym roku życia. Dlacze-

go tak się stało? Ponieważ umiał na 

pamięć cały katechizm, rozumiał do-

skonale, co to znaczy przyjąć do serca 

Jezusa eucharystycznego, a nade 

wszystko cieszył się opinią najlepszego 

chłopca wśród swego otoczenia. 

W wieczór poprzedzający ów nieza-

pomniany dzień  przeprosił serdecznie 

mamusię i tatusia za wszystkie przy-

krości, jakie mógł im sprawić. Jedno-

cześnie przyrzekł być odtąd jeszcze 

bardziej posłusznym i grzecznym. 

Jezus, wstępując do serca Dominika, 

znalazł je dobre ponad wiek; Dominik 

zaś od owego dnia przyrzekł swemu 

Boskiego Przyjacielowi prowadzić życie 

jeszcze szlachetniejsze i świętsze. 

Potwierdzają to postanowienia, po-

wzięte przez niego w owym dniu: 

1.   Będę się często spowiadał i komu-

nikował.  

2.   Będę święcił dzień święty.  

3. Moimi przyjaciółmi będą Jezus            

i Maryja. 

4. Raczej umrę, aniżeli zgrzeszę.

 
 

 „Młodzieniec z Jezusem w sercu jest 

zdolny do wielkich rzeczy” 
 

Don Salve, Święty chłopiec – św. Dominik Savio, Torino,  str. 7. 
 

N 
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Kącik dla dzieci starszych 

Terenia ostatni raz na plebanii  

 

rzychodzę pożegnać się z księ-

dzem proboszczem. Jest to 

bardzo smutne. Mamusia             

z resztą gromadki przybędzie 

tu także za chwilę; pozwolono mi 

przyjść wcześniej, abym mogła mieć 

jeszcze lekcje religii – tak przemawia 

Terenia, stojąc w progu  kancelarii 

księdza proboszcza. 

– Wejdź, moja dziecino. Czy wiesz, że 

i mnie przykro, gdy na dziesięć mie-

sięcy odleci ode mnie moja ptaszy-

na? 

– Jestem, księże proboszczu, bardzo 

zmartwiona. Nie cierpię miasta, 

czarnych kamienic, brudnych ulic               

i wszystkiego. Kocham wieś i naj-

chętniej tu przebywam. 

Ksiądz proboszcz uśmiecha się spoza 

okularów. 

– Powrócisz znowu. A tymczasem 

mamusia przypomni ci lepiej niż 

ktokolwiek inny, czego nauczyliśmy 

się razem. Będziesz często, niepraw-

daż, przyjmować Pana Jezusa do 

serca swego w Komunii świętej           

i starać się codziennie coraz bardziej 

Mu się przypodobać. Pozostało jesz-

cze parę rzeczy, których nie przero-

biliśmy. Czy znasz wszystkie przyka-

zania? Wymień je, zobaczymy. 

– Pierwsze: Nie będziesz miał bogów 

cudzych przede mną. To, proszę 

księdza proboszcza, jest ze wszyst-

kiego najłatwiejsze. Kocham Pana 

Boga z całego serca i nie chcę Go 

nigdy rozmyślnie obrazić. 

Drugie: Nie będziesz brał imienia 

Pana Boga twego nadaremnie. To 

przykazanie nie dotyczy małych 

dziewczynek, tylko złych ludzi, którzy 

bluźnią i przeklinają. To jest okropne 

i zawsze przepraszam za nich Pana 

Boga, ilekroć słyszę, jak woźnica          

w polu lub na ulicy powtarza te 

straszne słowa. 

– O tak, moja mała Tereniu, ci biedni 

ludzie bluźnią i przeklinają; gdy czy-

nią to z rozmysłem, popełniają 

grzech ciężki. Pan Bóg zakazuje rów-

nież w tym przykazaniu „grzesznie 

przysięgać”, czyli brać Pana Boga za 

świadka dla rzeczy błahych. Lecz 

P 
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mamy prawo przysięgać w sądzie lub 

w rzeczach ważnych. To zbyt trudne 

dla ciebie, wyjaśnię ci, gdy ukończysz 

dziesięć lat i będziesz się uczyć duże-

go katechizmu. – A następnie? 

– Pamiętaj abyś dzień święty święcił. 

To jest w zupełności zrozumiałe. 

Czcij ojca i matkę twoją, abyś długo 

żył i dobrze ci się powodziło na zie-

mi. Widziałam raz, jak wnuk starej 

Marii znieważał babkę; rozmawiali-

śmy o tym z mamusią, to zbyt szka-

radne, by trzeba objaśniać. „Nie 

zabijaj”, tego nie rozumiem w zupeł-

ności. 

– Przykazanie to zakazuje zabijać lub 

ranić drugiego człowieka, z wyjąt-

kiem własnej obrony, gdy na nas 

napadnie ktoś, lub na wojnie. Zabra-

nia także męczyć zwierzęta i gorszyć 

drugich, czyli zabijać ich dusze. 

– Siódme przykazanie: „Nie kradnij”, 

zakazuje kraść, czyli szkodzić bliź-

niemu na majątku. Złodziej przy-

właszcza sobie cudzą własność. Kra-

dzież jest grzechem, którego się 

bardzo należy wstydzić. Nie tylko są 

bandyci, którzy dokonują wielkich 

kradzieży; można kraść powoli i bio-

rąc po trochu, zrobić komuś wielką 

szkodę. Można biorąc mało, wyrzą-

dzić komuś wielką krzywdę. Ukraść 

50 groszy biednemu, który tylko tyle 

miał na kupienie chleba, jest rzeczą 

bardzo złą. Sprzedawać zbyt drogo, 

ponad rzeczywistą wartość, jak się to 

zdarza w kupiectwie; oszukiwać na 

wadze, odejmować za każdym razem 

kilka gramów, czyli nie doważając; 

dostarczać odbiorcom złych towa-

rów, jak to robią ci, którzy dolewają 

wody do mleka, aby zysk mieć więk-

szy, to wszystko są również grzechy, 

objęte siódmym przykazaniem. 

– Również bardzo złą jest rzeczą nie 

płacić długów, nie płacić dostatecz-

nie robotnikom, służbie. Kradzieżą 

również jest brać zapłatę za źle wy-

konaną pracę lub za czas, w którym 

się nie pracowało. A kradzież jest 

jedynym z tych grzechów, za które 

otrzymuje się rozgrzeszenie, jedynie 

pod warunkiem, że się rzecz ukra-

dzioną zwróci. Np. ktoś oszukiwał na  

mierze lub wadze, ażeby otrzymać 

odpuszczenie tego grzechu, musi 

obiecać, że zwróci odbiorcom tyle, 

na ile ich oszukał lub w razie nie-

możności oddania im bezpośrednio, 

odda na dobry cel. 

– Ach, księże proboszczu, czy i komu 

trzeba przyznać się do kradzieży? 

– Wystarczy wyznać na spowiedzi,          

a nie tym, których się okradło. Wy-

starczy wynagrodzić krzywdę bez 

podania swego nazwiska. Własność 
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jest ustanowiona przez Pana Boga       

i nikt nie ma prawa jej naruszać. 

– Ja, proszę księdza proboszcza, 

nigdy nie miałam ochoty, aby komu 

coś zabrać, lecz zawsze pragnę da-

wać. 

Ponownie ksiądz proboszcz 

uśmiechnął się spoza okularów. 

– Znasz ósme przykazanie: „Nie mów 

fałszywego świadectwa przeciw 

bliźniemu twemu, nie kłam”. Pole-

cam ci, Tereniu, abyś nigdy o tym nie 

zapomniała! Winnaś także zawsze 

przeszkadzać innym kłamać, oczer-

niać lub obmawiać. 

A następnie Tereniu, jest jeszcze 

szóste i dziewiąte przykazanie, które 

nakazuje nam zachować dusze czy-

stą, aby w niej Pan Bóg z upodoba-

niem mógł przebywać. Już ci to obja-

śniłem, zbytecznie więc wracać do 

tego. 

W końcu dziesiąte przykazanie zaka-

zuje nawet pragnąć przywłaszczenia 

sobie cudzej własności i o tym już 

mówiliśmy. Przejdźmy teraz przyka-

zania kościelne. Pierwsze: Postano-

wione od Kościoła dni święte świę-

cić. Drugie: W niedziele i święta 

Mszy św. z należytym nabożeń-

stwem słuchać. Trzecie: Posty naka-

zane zachować. Czwarte: Spowiadać 

się przynajmniej raz w roku przed 

upoważnionym kapłanem, a w czasie 

wielkanocnym Najświętszy Sakra-

ment przyjmować. Piąte: Wesel        

w czasach zakazanych nie odpra-

wiać. 

– Pierwsze: Postanowione od Kościo-

ła dni święte święcić. 

Terenia przerywa: 

– Och, księże proboszczu, Staś tak 

piękne na ten temat powiedział 

kazanie, równie dobre jak ksiądz 

proboszcz. 

– Kazanie? 

– Tak, tak, kazanie. Wszystko wyja-

śnił, jakby był księdzem. Może kiedyś 

zostanie. 

Lecz Terenia przypomina sobie na-

gle, że to tajemnica Stasia, i nic wię-

cej nie dodaje. 

A więc i ksiądz proboszcz lepiej niż 

ona obznajmiony o tym, z tego sa-

mego powodu nie chce o tym mó-

wić, tylko kończy: 

– Trzeba się modlić i za Stasia i Ja-

dwinię, Tereniu, aby Bóg pobłogo-

sławił ich przyszłość. 

No ale kończmy. Kościół św. nakazu-

je spowiadać się przynajmniej raz            

w roku przed upoważnionym kapła-

nem, a w czasie wielkanocnym Naj-
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świętszy Sakrament Ołtarza przyj-

mować, nakazuje w piątki i inne dni 

wstrzymywać się od mięsnych po-

karmów po ukończenie siódmego 

roku życia, a od dwudziestego 

pierwszego roku życia pościć              

w Wielkim Poście, w Suche dni                

i w cztery wigilie. 

– Co to znaczy pościć? 

– Post jest to pokuta, nałożona przez 

Kościół, abyśmy przez nią mogli 

otrzymać przebaczenie grzechów. 

Polega na tym, aby raz dziennie zjeść 

do sytości, a dwa razy w ciągu dnia 

przyjąć lekki posiłek. Lecz post ten 

obowiązuje tylko od 21-60 roku ży-

cia, ciebie obowiązuje tylko w te dni 

wstrzymywanie się od mięsa. Jasne           

i całkiem jest zrozumiałe, że chorzy, 

ciężko pracujący są zwolnieni od 

postu. Trzeba o tym powiedzieć 

spowiednikowi. Jeżeli się jest zwol-

nionym od postu, można sobie zadać 

dobrowolne umartwienie, które 

nikomu nie szkodzi. 

Post obowiązuje w Wielkim Poście, 

to jest 40 dni przed Wielkanocą, 

abyśmy się przygotowali do godnego 

obchodzenia tej uroczystości. Dzieci 

chrześcijańskie podczas Wielkiego 

Postu unikają jedzenia cukierków, 

kupowania ciasteczek, a te ich małe 

ofiarki, nieobowiązujące, są bardzo 

miłe Panu Bogu. 

Nic już nam nie pozostaje, moje 

dziecko, jak omówić rozdział o Ko-

ściele. 

Jutro przyjdę się z wami pożegnać, 

to ci go objaśnię. To, czego nie zdą-

żyliśmy przerobić podczas tych wa-

kacyj, pozostanie na przyszły rok. 

 

 

 

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

str. 139 – 143. 
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Z z ycia Parafii 

Porządek  Mszy św.: 

 

Kraków 

1. VII – święto Przenajdroższej Krwi Chrystusa, pierwszy Piątek Miesiąca  

          – Msza św. o godz. 18.30 

2. VII – Nawiedzenie N. M. P., pierwsza Sobota  Miesiąca  

          – Msza św. o godz. 7.40 

3. VII – IV Niedziela po Zesłaniu Ducha Św., św. Leona III  

          – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50 

4. VII– w oktawie św. Piotra i Pawła – Msza św. o godz. 18.30 

5. VII– św. Antoniego Marii Zaccaria – Msza św. o godz. 7.20 

6. VII – oktawa św. Piotra i Pawła –  Msza św. o godz. 7.20 

7. VII – św. Cyryla i Metodego, pierwszy Czwartek Miesiąca  

          – Msza św. o godz. 7.20 

8. VII – św. Elżbiety Królowej – Msza św. o godz. 7.20 

9. VII – Wspomnienie N.M.P. w sobotę, Matki Bożej Królowej Pokoju,  

             świętych Męczenników z Gorkum, św. Weroniki Guliani,  

             św. Tomasza Morusa i św. Jana Fishera –  Msza św. o godz. 7.40 

10. VII – V Niedziela  po Zesłaniu Ducha Św., – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50 

11. VII – św. Piusa I– Msza św. o godz. 18.30 

12. VII – św. Jana Gwalberta – Msza św. o godz. 7.20 

13. VII – św. Anakleta I –  Msza św. o godz. 18.30 
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14. VII– św. Bonawentury – Msza św. o godz. 7.20 

15. VII – Rozesłanie świętych Apostołów, Dziękczynienie za Zwycięstwo  

               Grunwaldzkie – Msza św. o godz. 7.20  

16. VII – Matki Bożej z Góry Karmel, św. Andrzeja i Benedykta  

            – Msza św. o godz. 7.40 

17. VII – IV Niedziela po Zesłaniu Ducha Św. – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50 

18. VII – bł. Szymona z Lipnicy – Msza św. o godz. 18.30 

19. VII – św. Wincentego a Paulo – Msza św. o godz. 7.20 

20. VII – bł. Czesława – Msza św. o godz. 7.20 

21. VII – św. Praksedy – Msza św. o godz. 7.20 

22. VII – św. Marii Magdaleny Pokutnicy – Msza św. o godz. 7.20 

23. VII – św. Apolinarego – Msza św. o godz. 7.40 

24. VII– VII Niedziela po Zesłaniu Ducha Św., bł. Kingi  

           – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50 

25. VII – św. Jakuba Większego, św. Krzysztofa – Msza św. o godz. 18.30 

26. VII – św. Anny – Msza św. o godz. 7.20 

27. VII – św. Pantaleona – Msza św. o godz. 7.20 

28. VII – św. Nazariusza i Celsjusza – Msza św. o godz. 7.20 

29. VII – św. Marty – Msza św. o godz. 7.20 

30. VII – św. Abdona i Sennena – Msza św. o godz. 7.40 

31. VII – VIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Św., św. Ignacego z Loyoli  

            – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50 
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Warszawa 

10. VII – V Niedziela po Zesłaniu Ducha Św., – Msza św. o godz. 17.00 

11. VII – św. Piusa I – Msza św. o godz. 7.00 

Wrocław 

17. VII – IV  Niedziela po Zesłaniu Ducha Św. – Msza św. o godz. 17.00 

18. VII – bł. Szymona z Lipnicy – Msza św. o godz. 7.00 

31. VII – VIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Św., św. Ignacego z Loyoli  

            – Msza św. o godz. 17.00 
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