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Głos kapłań ski 

Niech będzie  pochwalony Jezus Chrystus i Matka Boża Wnie-

bowzięta Królowa Polski!  

 

rzedziwnie się składa, że dzień tryumfu Najświętszej Maryi Panny czyli 

Jej Wniebowzięcie to jednocześnie dzień jednego z największych try-

umfów naszej Ojczyzny. Sierpniowa wiktoria w bitwie o Warszawę A.D. 

1920 była możliwa dzięki mobilizacji całego narodu, jego wszystkich 

warstw społecznych, sił wojennych, a przede wszystkim duchowych. W klu-

czowym momencie Maryja Niepokalana objawiła się na polu bitwy wystrasza-

jąc bolszewików i dodając Polakom odwagi i determinacji. Jeżeli chcemy dzi-

siaj pokonać wroga zjednoczmy nasze niewielkie siły w modlitwie, starajmy 

się podejmować ofiary i wyrzeczenia w tej intencji, ukarzajmy się przed Bożym 

Majestatem, starajmy się o zjednoczenie serc i dusz. Niech umilkną swary i 

niepotrzebne wojenki. 

26 sierpnia ze świętem Matki Boskiej Częstochowskiej przypomina jaką silę 

może mieć jeden klasztor pod przewodnictwem niezłomnego przeora – ojca 

Augustyna Kordeckiego. Jak niewiele potrzeba by odmienić losy – zdawałoby 

się przegranej – wojny! MARYJA jest Królową Polski ale i Aniołów, których 

posyła nam do pomocy w tych śmiertelnych zmaganiach. Ona potrafi zesłać w 

sierpniu śnieg w upalnym Rzymie, by wskazać wybrane miejsce (święto Matki 

Boskiej Śnieżnej). Uciekajmy się do Jej Niepokalanego Serca bezustannie, a 

zwłaszcza w chwilach trwogi. Jeśli jesteśmy grzesznikami to pamiętajmy, że 

nawet święty Augustyn przed nawróceniem miał konkubinę i dziecko! Modli-

twa za nawrócenie grzeszników jest szczególnie pełna zasług. Prośmy Pana 

Zastępów by dał nam władców takich jak święty Ludwik Francuski, takich 

duchownych jak święty proboszcz z Ars i święty Kajetan, takich zakonników 

jak święta Klara i błogosławiona Bronisława (obrończyni dobrego imienia) 

oraz takich małżonków jak święty Joachim! 

Z kapłańskim błogosławieństwem, ks. Rafał J. Trytek ICR 

P 
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O ńowy „Cud ńad Wisłą”

tym roku Powszech-

nego Jubileuszu Od-

kupienia obchodzimy 

15 sierpnia czternastą 

rocznicę „Cudu nad Wisłą”. Doko-

nała go Wszechmoc Boża, wsta-

wiennictwo Maryi i zbiorowy po-

ryw Narodu. 

Po czternastu latach znękana dusza 

polska zwraca się znów do Boga za 

przemożną przyczyną swej nie-

biańskiej Królowej i błaga o nowy 

cud nad Wisłą. Opatrzność tak 

zrządziła, że w dzień Wniebowzię-

cia naszej Niepokalanej Królowej 

zgromadzą się u Jej stóp na Jasnej 

Górze przedstawiciele kolonij pol-

skich, rozsianych po świecie, pod 

przewodem dostojników duchow-

nych i świeckich z kraju — niejako 

cała Polska wszechświatowa w 

minjaturze. 

I błagać będą również o nowy cud 

nad Wisłą. O jakiż to cud nowy? — 

pytacie. A jakiegoż nam najbardziej 

potrzeba? — zapytam i ja nawza-

jem. Nie mam gotowej odpowie-

dzi. Poszukajmy jej wspólnie, może 

się na jedno zgodzimy, jak w 1920 

roku. 

Źle nam jest! 

Dusza Narodu jęczy. Coś ją dławi, 

gniecie, miażdży, niby ciężki ka-

mień grobowy, że aż dech zamie-

ra... Nie tylko ucisk fizyczny — kry-

zys materjalny, ale więcej jeszcze 

— ucisk duchowy — kryzys moral-

ny. Wróg nie mógł nas pokonać 

orężem materjalnym w pamiętnym 

roku 20, uciekł się przeto do oręża 

szatańskiego — truje nas moralnie 

niewiarą i rozpustą, aby osłabłych 

powalić i zdeptać. I nie jest to już 

wróg-człowiek, z którym można po 

ludzku i ludzkiemi środkami się 

rozprawić, choćby na ostre —

karabinem i armatą,—nie. Przeciw 

nam nie walczy dziś Rosjanin — dla 

chwały swej ojczyzny, Niemiec— 

dla powiększenia swego terytor-

jum, Czech albo Litwin — dla wy-

równania jakichś tam zadawnio-

nych, a może tylko urojonych pre-

tensyj, albo Tatarzyn lub Turek— 

poprostu dla łupu, jak ongiś bywa-

W 
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ło,— nie. Przeciw nam, przeciw 

katolickiej Polsce, stawa dziś sza-

tan i tem zacieklej, że katolicka, że 

dotąd zawsze wierna Chrystusowi. 

Rozpoczął generalną ofensywę na 

całym świecie, by zniszczyć chrze-

ścijaństwo, by się pomścić na Chry-

stusie, który go zmiażdżył przed 

dziewiętnastu wiekami — swym 

Krzyżem. Prowadzi ją i w Polsce. 

Chwyta każdą ludzką duszę, która 

mu się poddaje, i używa za narzę-

dzie do walki z „Tym Nienawist-

nym”. Pijanica, cudzołożnik, bluź-

nierca, świętokradca, morderca — 

wszystko dla niego dobre, byle 

mniej światła, byle więcej piekiel-

nych ciemności. A gdy ich usidli, 

opęta, nienawiścią Boga i ludzi 

przeżre, wtedy połączy tę gromadę 

niewolników w dobrane towarzy-

stwo — dla spotęgowania zła. 

W towarzystwie przybywa odwagi. 

Mniejsza o to, jak się owo towarzy-

stwo nazywa — czy tajny „sanhe-

dryn”, w którym się gromadzą „sy-

nowie djabła”, czy „loża masońska” 

z czarnym i zaprzańcami, czy „bol-

szewicka jaczejka” z czerwonymi 

towarzyszami, których do obłą-

kania doprowadza nienawiść, roz-

pusta i butelka — wszystko dla 

niego dobre, byle zgnębić „Znie-

nawidzonego”. 

„Precz z Chrystusem , precz z Ko-

ściołem, precz z katolicką Polską!” 

wyje piekło. „Ukrzyżuj Go, ukrzy-

żuj!” Cóż ci złego Chrystus uczynił? 

Wszystko! On jest światłością, On 

dobrocią i miłością, On sprawiedli-

wością, a ja tego znieść nie mogę! 

Nienawidzę, zemsty łaknę! Czy jest 

kto w Polsce, co tego nie słyszy, nie 

widzi? Kto jeszcze tak ciemny, 

niech przeczyta zbiorowy list na-

szego Episkopatu. Znajdzie tam zło 

palcem wyraźnie wskazane: propa-

ganda niewiary, niemoralności, 

rozwodów, mordowania dzieci, 

bolszewizmu, słowem burzenie 

Królestwa Chrystusowego, a bu-

dowanie państwa szatana. 

Polska państwem szatana! Straszna 

myśl! Nawet sumienia chcą upań-

stwowić — wygnać z nich Boga, 

wprowadzić szatana. Naród widzi, 

słyszy i wzdryga się. Z jego duszy 

płynie coraz potężniejsze ku Niebu 

błaganie: Panie obróć w głupstwo 

radę bezbożnych! Zetrzyj w proch i 

nicość pychę szatana! Daj nam 

promienne zwycięstwo Krzyża! Daj 

nam corychlej ujrzeć w Jego bla-

skach odrodzoną, szczęśliwą Polskę 
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Chrystusową! O Maryo, uproś nam 

nowy cud nad Wisłą! 

Niedość biadać i modlić się!           

Trzeba pracować i walczyć! 

Cud nad Wisłą w 1920 dał nam Bóg 

i nasz wysiłek ofiarny. Nowy cud 

nie inaczej się zrodzi, tylko z łaski 

Bożej i naszej ofiary. Wielu tego nie 

rozumie, albo pojąć nie chce. 

Przemawiałem w jednym z war-

szawskich kościołów do mężczyzn, 

specjalnie na tę konferencję zapro-

szonych. Po konferencji nastąpiło 

zebranie na sali, zapisywanie się do 

apostolstwa Najśw. Serca Jezuso-

wego. Ks. proboszcz zapisywał, ja 

gawędziłem na boku z gromadką 

młodych. 

Jeden z nich wyciąga z kieszeni 

gumę nalaną ołowiem i potrząsa 

nią zawadjacko: 

— „Proszę księdza, wszystkiemu 

winni żydzi, a to na nich argument. 

Jak zdzielę którego, już leży na 

ziemi”. 

— „Odłóż to na bok, szkodniku i 

psuju sprawy Bożej!— odparłem 

mu surowo — Żydzi, o ile walczą z 

Chrystusem, są narzędziami szata-

na. Ale takiemi samemi narzędzia-

mi są wszyscy, którzy się oddają 

grzechowi: pijacy, rozpustnicy, 

złodzieje, mordercy. Tacy djabła 

nie zwyciężą, bo w nich samych 

djabeł siedzi. Szatana pokonają 

tylko dusze ofiarne, uświęcone 

łaską Bożą. Rozumiesz?...” 

Zawstydził się i zamilkł, ale czy 

zrozumiał? Być może. Jestem 

wszakże więcej niż pewny, że nie 

został przekonany i nawrócony. Na 

jego bezczelnej twarzy czytałem, że 

do dziewek i butelek często zaglą-

da, a takich nałogów niełatwo się 

pozbyć. 

A jednak pozbyć się trzeba za 

wszelką cenę, choćby po krwawej 

walce z samym sobą. Takie zwycię-

stwo wewnętrzne będzie pierw-

szym cudem nad własną Wisłą. Nie 

tylko jednak te grube nałogi zdep-

tać musimy, ale i owe subtelniej-

sze, które tem są niebezpieczniej-

sze, że osłaniają się pozorami do-

bra, postępu, wolności niczem 

nieskrępowanego rozwoju wszyst-

kich władz i popędów człowieka. 

W mężczyznach przeważa pycha, 

ta zwarjowana pycha XX wieku, 

która sobie samej przypisuje zasłu-

gę dokonanych wynalazków i my-

śli, że wszystko może. Wszak już 

piorun rzuciła pod swoje stopy, a 
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na skrzydłach wichru niemal pod 

gwiazdy się wzbija! A czego jeszcze 

dokona... I ta głupia męska pycha, 

która przy całej nadętości swojej 

tak jest bezsilna, że nawet w ma-

łem gniazdku rodzinnem porządku 

i harmonji utrzymać nie umie, de-

klamuje dziś o suwerennej godno-

ści człowieka, o jego niczem nie-

skrępowanej wolności, o upraw-

nieniu wszystkich jego zachcianek! 

W jej pojęciu człowiek sam sobie 

jest panem, sam prawem i sędzią! 

Tylko nie chce dodać, że również 

sam sobie często służy za kata. 

Pycha to najcięższy grzech mężczy-

zny XX wieku. Za nią idą upodlenie 

i niewiara, gdyż Bóg pysznym się 

sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. 

Jeśli chcemy, aby Pan Bóg do nas 

się przybliżył, rozumowi jasność i 

mądrość przywrócił, w życiu po-

rządek zaprowadził — zdepczmy 

bez miłosierdzia szatana pychy.  

Kobiety również grzeszą pychą, ale 

płytszą i słabszą, a na imię jej próż-

ność. Zwarjowały na punkcie swo-

ich wdzięków i piękności i wysilają 

się, aby ją podnieść w oczach ludzi. 

Ubierają się, malują, czernią, pu-

drują, fryzują jaknajdziwaczniej, 

najkrzykliwiej, byle tylko oczy ludz-

kie zwrócić na siebie i wyżebrać 

choć za grosz uznania. Co za bogin-

ki! Klękajcie narody! A to tylko 

zgniłe, cuchnące purchawki. Z co-

raz większem lekceważeniem, po-

gardą i nawet ze wstrętem każdy 

rozumny człowiek od nich się od-

wraca. 

Niedługo czekać, a przyjdzie i po-

msta za to, że zła kobieta gubi Pol-

skę, a dobra, niby dobra, temu nie 

przeszkadza. Kobieto! zdepcz cory-

chlej szatana próżności, który cię 

popycha w przepaść zmysłowości. 

Ubieraj się skromnie i celowo, nie 

dla oka ludzkiego, lecz dla własnej 

rozumnej potrzeby. Bądź sobą, a 

nie lalką bezduszną. 

Za pychę i próżność Bóg karze 

sromotnemi upadkami. Im więcej 

duch się wynosi i Bogu należnego 

posłuszeństwa odmawia, tem niżej 

się schyla pod jarzmo ciała, tem 

haniebniej upada. Niewola ciele-

sności jest charakterystyczną cechą 

naszej epoki, największem poniże-

niem pysznego człowieka. Napróż-

no usiłuje on upozorować ją ha-

słami postępu i wyzwolenia z prze-

sądów średniowiecznych. Prawdą 

pozostaje, że człowiek dzisiejszy, z 
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chwilą, gdy zrywa z Bogiem, staje 

się bydlęciem. 

I szatanem. Dla zadowolenia pychy 

i nasycenia zmysłowości potrzeba 

pieniędzy. Zdobywa się je bez 

skrupułów. Życie mnoży przeraża-

jące przykłady. „Muszę dojść do 

pieniędzy choćby po trupach” — 

wyraził się taki młody szatan w 

Warszawie. Żałuję, że go nie słysza-

łem, bo na takich są pewne sku-

teczne środki trzeźwiące. 

Opatrzność je czasami masowo 

stosuje. Pan Jezus zamknął je w 

krótkim nakazie: „Rozdaj, co masz, 

ubogim, a będziesz miał skarb w 

niebie”. 

Zdepczmy szatana chciwości, do-

póki nam jeszcze piekielnego tańca 

nie wyprawił! Zdeptać szatana 

pychy, zmysłowości, chciwości — 

oto pierwszy wewnętrzny cud, 

który ma się dokonać w każdej 

duszy. Będą ich miljony, a z nich 

urośnie jeden wielki zewnętrzny 

cud polski, nowy „cud nad Wisłą” 

— zwycięstwo Chrystusa nad sza-

tanem w naszem życiu publicznem 

i państwowem. 

Tego się nie dokona grą polityczną, 

ani żadnym gwałtem zewnętrznym, 

bo wszelkie podstępy rodzą nowe 

podstępy, a gwałty mnożą gwałty. 

Przekleństwem złego czynu jest, że 

płodzi nowe złe czyny. Zło w ten 

sposób potężnieje, a odrodzenie 

ducha, zamiast się przybliżać, coraz 

bardziej się oddala. 

Chrystus tylko naszem odrodze-

niem! 

Chrystus naszem zbawieniem! 

Tak głosi hasło Jubileuszowe.  

„Szatan zwyciężony” 

Wpadła mi w tych dniach do ręki 

książka pod powyższym tytułem. 

Napisała ją w tym roku kobieta — 

M. J. Jeleńska. 

Możnaby dla dzisiejszej kobiety 

nabrać najgłębszej pogardy i 

obrzydzenia, gdy się patrzy na 

bezmyślność, próżność i podłość 

tych „nowoczesnych”. Ale na 

szczęście są jeszcze mądre i uczci-

we, mało powiedziano — są i świę-

te, które ratują honor niewiasty, 

honor Polki. Do nich należy autor-

ka. W książce swej „Szatan zwycię-

żony” daje na 159 str. mądrą, głę-

boką i choć bez cienia polemiki, ale 

bardzo mocną, odpowiedź na inną 

głośno reklamowaną, ale głupią, 
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fałszywą książkę i bez talentu napi-

saną,— książkę treści wręcz prze-

ciwnej. 

„Szatana zwyciężonego” przeczyta-

łem prawie jednym tchem, aż nocy 

zarwałem. Czcigodna autorka daje 

w niej pięć coraz potężniejszych 

obrazów na tle tragedji dusz, 

uwiedzionych przez szatana, i zmi-

łowania Bożego nad niemi — w 

pięciu rozdziałach, osnutych na 

zdarzeniach prawdziwych: Rozmo-

wa z szatanem. Odstępca. W 

ostatniej godzinie. Znamię Kaina. 

Tajemnica.  

Spotkał ją zaszczyt nielada, że pra-

ca jej została wydana przez Archi-

diecezjalny Instytut Akcji Katolic-

kiej w Poznaniu. Książkę tę, powin-

ni przeczytać wszyscy: kapłani i 

świeccy. Nasunęła mi ona następu-

jące myśli i postanowienia. 

Szatan przedewszystkiem nas 

otumania i ogłupia, a potem robi z 

nami, co chce. Pomagają mu w tem 

liczne sługusy, strojące się w togi 

uczonych i profesorów, albo w 

płaszcze artystów i literatów, lub 

choćby tylko w liberje zwykłych 

dziennikarzy. 

Djabeł im podszepnął, a oni wmó-

wili w ludzi że „catholica non le-

guntur” „rzeczy katolickich się nie 

czyta”, bo są nudne, nie dają 

dreszczów i t. p. 

Udało się djabłu. Wielu uwierzyło. 

Odpowiedzmy na to kłamstwo 

potężnem hasłem, które usłyszy i 

za którem pójdzie, cała Polska: 

Catholica leguntur! Tylko rzeczy 

katolickie czytać będziemy! Precz z 

literacką i dziennikarską prostytu-

cją! Precz z kłamstwem i brudem! 

Precz z omamianiem umysłów i 

zatruwaniem serc! Precz z żydow-

sko-masońską trucizną! A jak się na 

niej poznać? 

Szukaj stempla Akcji Katolickiej.  

Szukaj stempla firmy czysto kato-

lickiej.  

Nie daj ani grosza na rzecz nie-

pewną.  

Szatana zwyciężysz prawdą kato-

licką! 

Ks. M. Wiśniewski 

 

Pro christo sierpień 1934 Rok 10, nr. 8, str. 562 – 568. 
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Ś w. Afra 

Święto 7 sierpnia.  Żyła ok 290 r.  

 

 

yła przy końcu III wieku w mie-

ście Augusta Vindelicorum, 

dzisiejszym Augsburgu w Bawa-

ryi. Jako młoda dziewczyna 

dała się uwieść pokusom rozwiązłe-

go miasta pogańskiego i upadła tak 

głęboko, że była jedną ze znaczniej-

szych publicznych dziewcząt. W tem 

upodleniu żyła aż do chwili, kiedy 

łaska Boża silniej zapukała i do jej 

serca. Zetknęła się bliżej z chrześci-

janami, poznała lepiej ich naukę, a 

naglona łaską Bożą, pod jej wpły-

wem odmieniła obyczaje i stała się 

gorliwą chrześcijanką. Właśnie w 

tym czasie wznowiono prześladowa-

nie chrześcijan. Sądy, więzienia za-

pełniły się podejrzanymi o chrześci-

jaństwo, a jeśli w śledztwie ktoś nie 

chciał się wyprzeć Chrystusa, brano 

go na tortury i skazywano na śmierć. 

Nie mogła się ukryć i Afra. Odmiana 

życia jej, spowodowana nawróce-

niem, zdradzała, że jest chrześcijan-

ką. Uwięziono ją i stawiono przed 

sądem. Nie zaparła się niczego. Wy-

znała, że wprawdzie dla złego życia 

niegodną jest imienia chrześcijanki, 

ale że gotowa je śmiercią dla Chry-

stusa naprawić. Zagrożono tortura-

mi. „Ależ i owszem” – rzekła. – 

„Niech idzie ciało, które grzeszyło na 

wszelkie tortury, ale duszy już grze-

chem nie zmażę i nie zgubię”… I nie 

zgubiła. Wyrok na spalenie przyjęła 

ochotnie, z radością dała się prowa-

dzić na stos, gdzie przywiązana do 

słupa, modląc się, spłonęła. Chwa-

lebną śmiercią zmyła wielką winę i 

niesławę swego życia. 

Nie jesteś jeszcze stracony, choćbyś 

był tak wielkim grzesznikiem, jak 

Afra. Ale nawróć się. Nie odwlekaj. 

Dziś jeszcze, gdy w duszy twej odzy-

wa się głos niepokoju, dziś jeszcze 

się nawróć! To łaska Boża cię woła. 

Nawróć się, a nie mając sposobności 

do męczeństwa, przynajmniej ży-

ciem umartwionem gładź winy prze-

szłe. 
 

Posłaniec Serca Jezusowego, sierpień 1912, str. 231. 

Ż 
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Włas ńie widziałem Boga       
w człowieku 

Kazanie wygłoszone przez Bp. D. J . Sanborn’a 29 czerwca 

2022 roku.  

Święcenia kapłańskie w seminarium Trójcy Przenajświę t-

szej w Brooksville na Florydzie. Święto Świętych Apost o-

łów Piotra i Pawła.  

 

 

imię Ojca i Syna, i Du-

cha Świętego. Amen. 

„Na początku stworzył 

Bóg niebo i ziemię. A ziemia była 

pusta i próżna: i ciemności były 

nad głębokością: a Duch Boży una-

szał się nad wodami. I rzekł Bóg: 

Niech się stanie światłość: i stała 

się światłość” (Rdz 1,1-3). 

„I rzekł Bóg: Niech się stanie 

utwierdzenie między wodami, a 

niech przedzieli wody od wód” 

(Rdz 1,6). 

„Potem rzekł Bóg: Niech się zbiorą 

wody, które są pod niebem, na 

jedno miejsce: a niech się ukaże 

sucha. I stało się tak” (Rdz 1,9). 

Bóg w swojej stwórczej wszechmo-

cy jednym słowem stworzył ziemię 

i wszystko, o czym wiemy, co ist-

nieje na ziemi. Jednym słowem 

stworzył ogromny i bezkresny 

wszechświat. Oznacza to, że pro-

stym aktem Jego woli w jednej 

chwili została utworzona cała zło-

żoność stworzenia. Każda rzecz 

według Jego rozkazu i według jego 

słowa. Całe stworzenie, od najwyż-

szego z aniołów do najmniejszego 

kamienia, jest w pewien sposób 

imitacją Bożej esencji. Każde z Bo-

żych stworzeń istniało przez całą 

W 
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wieczność jako Boży pomysł w 

Bożym umyśle. 

Gdy Pan Jezus podczas ostatniej 

wieczerzy wypowiedział słowa 

konsekracji nad chlebem i winem, 

wezwał tę samą nieskończoną 

stwórczą moc swojej Bożej natury, 

aby dokonać czegoś, co było bar-

dziej niezwykłe niż całe stworzenie 

razem wzięte. Przemiana substan-

cji chleba w substancję Jego ciała i 

przemiana wina w substancję Jego 

krwi. Zrobił to jednym słowem. 

Chciał tego i tak się stało. 

Bóg dał człowiekowi udział w swo-

jej stwórczej mocy poprzez poczę-

cie dziecka w świętym małżeń-

stwie. Z tego powodu mówi się, że 

rodzice się rozmnażają. Jest to 

pomoc w stworzeniu dziecka. Ro-

dzice zapewniają ciało, które Bóg 

wypełnia duszą. Z tego właśnie 

powodu poczęcie dziecka obejmu-

je przede wszystkim stwórczą moc 

Boga poprzez bezpośrednią inter-

wencję. Dlatego wszystkie rzeczy 

dotyczące rozmnażania się czło-

wieka muszą być zgodne z prawem 

naturalnym, które jest jedynie 

odbiciem prawa Bożego. 

Jednak przybywamy tutaj dzisiaj, 

aby nadać moc, która dalece prze-

wyższa uczestnictwo w stwórczym 

akcie Boga, którym cieszą się ro-

dzice. Jest to przyznanie tym 

śmiertelnym ludzkim istotom, 

stworzonym z prochu, udziału w 

najbardziej niezwykłej stwórczej 

mocy Boga przewyższającej nie-

skończenie moc poczęcia dziecka i 

– poprzez jej skutek – stworzenie 

całego wszechświata. Mówię o 

mocy przemiany chleba i wina w 

ciało i krew Chrystusa. Chociaż 

prawdą jest, że największym aktem 

stworzenia jest zrobienie czegoś z 

niczego. Niemniej jednak z punktu 

widzenia godności skutku, władza, 

jaką dziś udzielimy tym klerykom, 

znacznie przewyższa moc stworze-

nia rzeczy naturalnych. Bo słońce 

jest tylko ogniem, księżyc jest tylko 

kamieniem. Rzeczy te są podłe i 

nieistotne w oczach Boga i są po-

żądane tylko wtedy, gdy służą Jego 

celom. Natomiast dzisiaj udzielimy 

tym klerykom udziału w stwórczej 

mocy Boga, dzięki której ma On 

władzę nad całą istotą stworzenia. 

W mocy Boga leży natychmiastowa 

zmiana żaby w księcia i księcia w 

żabę, ponieważ ma on kontrolę 

nad całym stworzeniem w każdej z 

tych rzeczy. W konsekwencji moc, 

której Pan Jezus użył podczas 
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ostatniej wieczerzy, aby zamienić 

chleb i wino w swoje ciało i krew, 

była niczym innym, jak stwórczą 

mocą Jego Bożej natury, właściwej 

tylko Bogu. 

Dziś udzielimy udziału w tej mocy. 

Gdy kapłan dokonuje konsekracji, 

nie mówi, że to jest ciało Chrystu-

sa, lecz mówi, że to jest moje ciało, 

jakby sam był Chrystusem i w jed-

nej chwili dokonuje tymi prostymi 

słowami cudownej przemiany sub-

stancji, jak wtedy, gdy Bóg powie-

dział, aby stała się światłość i świa-

tłość się stała. Św. Bernard z Clai-

rvaux powiedział, że moc kapłana 

jest podobna do mocy Osób Bo-

żych, ponieważ do przeistoczenia 

chleba potrzebna jest tak wielka 

moc, jak wymagana do stworzenia 

świata. Św. Hieronim powiedział, 

że przez sam znak woli Bożej uka-

zały się niebiosa, ziemia powstała z 

niczego. Powiedział, że podobną 

moc widzimy w wypowiadanych 

sakramentalnych słowach. W ana-

logiczny sposób Matka Boża 

uczestniczyła w stwórczej mocy 

Boga, wypowiadając swoje proste 

„fiat”. Tak samo obecność Chrystu-

sa w Świętej Eucharystii jest uza-

leżniona od działania kapłana. Tak 

samo wcielenie Słowa zależało od 

działania Najświętszej Maryi Pan-

ny. Kapłan jest zatem dla Najświęt-

szej Eucharystii, która jest substan-

cjalną i rzeczywistą obecnością 

Chrystusa w naszych tabernaku-

lach, tym, kim jest Najświętsza 

Maryja Panna dla wcielenia Drugiej 

Osoby Trójcy Świętej w Jej łonie. 

Jednak nikt, nawet kapłan, nie ma 

tak intymnego udziału w stwór-

czym akcie Boga jak Błogosławiona 

Dziewica Maryja. Nie ma możliwo-

ści zbliżenia się do Boga bardziej 

niż poprzez bycie Matką Bożą. 

Niemniej jednak z tego podobień-

stwa powinniśmy dostrzec tę ana-

logię – bliski związek kapłana z 

Najświętszą Maryją Panną. Św. 

Augustyn powiedział o czcigodnej 

godności rąk kapłanów, gdy Syn 

Boży wciela się jak w łonie Maryi. 

W tajemnicach radosnych Różańca 

świętego kontemplujemy radość z 

obecności Chrystusa pomiędzy 

nami. On jest naszym Emmanue-

lem, co znaczy „Bóg z nami”. Cóż to 

za pociecha. Jakże radosny jest 

dzień Bożego Narodzenia. „Bóg z 

nami” zaczyna się od zwiastowania 

wcielenia Boga w łonie Najświęt-

szej Maryi Panny. Widzimy wtedy 
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radość Elżbiety w drugiej z tych 

tajemnic, gdy pozdrawia Matkę 

Bożą, a nawet jeszcze więcej. Ra-

dość małego Jana Chrzciciela, gdy 

skoczył z radości w łonie swej mat-

ki Elżbiety z powodu samej tylko 

obecności Chrystusa w łonie Naj-

świętszej Maryi Panny. W trzeciej 

tajemnicy doświadczamy radości 

pasterzy, którzy widzą Dzieciątko 

Jezus oraz trzech króli, którym 

została objawiona tajemnica wcie-

lenia Drugiej Osoby Trójcy Przenaj-

świętszej. W czwartej tajemnicy 

widzimy radość Symeona i Anny, 

gdy widzą Dzieciątko Jezus. W pią-

tej tajemnicy widzimy spustoszenie 

w sercach Maryi i św. Józefa, po-

nieważ zostali oddzieleni od obec-

ności Chrystusa tylko po to, by 

ponownie pocieszyć się przebywa-

niem z Nim w świątyni. To jest 

radość z Boga z nami. 

Jednak Pan Jezus nie przyszedł 

tylko po to, aby być pośród nas na 

tej śmiertelnej ziemi, ziemi grze-

chu, chorób i śmierci. Św. Paweł 

powiedział: „Wierna mowa i wszel-

kiego przyjęcia godna, iż Chrystus 

Jezus przyszedł na ten świat 

grzeszne zbawić” (1 Tm 1,15). Św. 

Augustyn powiedział, że nie ma 

powodu przyjścia Chrystusa poza 

zbawieniem grzeszników. Zabierz 

chorych, zabierz rany, a lekarz nie 

będzie potrzebny. Jeśli Wielki Le-

karz przyszedł z nieba, to dlatego, 

że cały świat leżał chory. Ten bar-

dzo chory człowiek to rodzaj ludzki. 

Nasz Pan przyszedł, aby przycią-

gnąć nas do siebie. Przyszedł jako 

nasz Emmanuel, „Bóg z nami”, 

abyśmy byli z Bogiem. Przyszedł, 

aby złączyć nas ze sobą w swoim 

Mistycznym Ciele – Świętym Kato-

lickim Kościele i przez wiarę, żal za 

grzechy, sakramenty, łaskę uczyn-

kową i łaskę uświęcającą oraz mi-

łość Boga zaprowadzić nas do 

zmartwychwstania i wstąpienia do 

nieba, aby tam królować z Nim na 

wieki z wizją uszczęśliwiającą. 

Tak jak bezpośrednim celem wcie-

lenia jest „Bóg z nami”, tak osta-

tecznym celem wcielenia jesteśmy 

„my z Bogiem”. W związku z tym 

przechodzimy do tajemnic bole-

snych Różańca, gdzie Pan Jezus 

płaci cenę za nasze grzechy, aby 

właśnie nas wyrwać z niewoli sza-

tana i przywiązać nas do siebie jako 

do naszego Pasterza i Króla. Ta 

ofiara Jego ciała i krwi na wzgórzu 
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Golgoty wpływa na uwolnienie nas 

z mocy grzechu. 

Ostatecznie w tajemnicach chwa-

lebnych świętujemy nasze zjedno-

czenie i przywiązanie do naszego 

Pana, naszego Odkupiciela. Zmar-

twychwstając, daje nam powstanie 

z martwych. Wstępując do nieba, 

obiecuje nasze przyszłe wstąpienie 

do nieba na końcu świata, z ciałem 

i duszą. W trzeciej tajemnicy świę-

tujemy środki, które daje On nam 

dla tej radosnej i chwalebnej 

przemiany naszego życia, a mia-

nowicie dar Ducha Świętego, który 

przynosi nam łaskę uświęcającą, 

cnoty Boskie, natchnione cnoty 

moralne oraz siedem darów Ducha 

Świętego. To jest nasz duchowy 

organizm, tak jak nasze ciało jest 

organizmem. Te dary Ducha Świę-

tego i łaski uświęcającej to twój 

duchowy organizm, dzięki któremu 

możesz popełniać dobre uczynki, 

kochać Boga i iść do nieba. Trzecia 

Osoba Trójcy Świętej udziela nam 

tego duchowego organizmu, tak 

jak mamy swoje ciała. W czwartej 

tajemnicy widzimy Najświętszą 

Maryję Pannę – pierwowzór odku-

pionego człowieka przenoszonego 

do nieba w oczekiwaniu na zmar-

twychwstanie zmarłych w dniu 

ostatecznym. W końcu widzimy Ją 

ukoronowaną w chwale, co daje 

nam nadzieję na naszą przyszłą 

chwałę jako zapłatę za wiele krzy-

ży, które hojnie nosiliśmy w tym 

życiu. 

Pan Jezus w swojej nieskończonej 

mądrości dał nam w tym życiu w 

Świętej Eucharystii zarówno „Boga 

z nami”, jak i „nas z Bogiem”. Z 

jednej strony dał nam pociechę 

posiadania Go nawet na tej ziemi 

śmierci, na tym łez padole, jak 

mówimy w „Salve Regina”, mając 

swoją stałą obecność w naszych 

tabernakulach. Jak powiedział, On 

jest naprawdę z nami przez 

wszystkie dni aż do skończenia 

świata. Św. Alfons powiedział, że 

nigdy nie wstąpiłby do nieba, gdy-

by nie zostawił nam tej stałej 

obecności pośród nas. Nie zostawił 

nas sierotami, jest naprawdę Bo-

giem z nami. Jednak z drugiej stro-

ny, umieszczając się pod skrom-

nymi postaciami chleba i wina, w 

najcudowniejszy sposób przyciąga 

nas do siebie. Św. Tomasz zwraca 

uwagę, że kiedy jemy zwykłe je-

dzenie, przyswajamy je sobie i 

odwrotnie, gdy przyjmujemy Pana 
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Jezusa w Eucharystii, On nas przy-

swaja do siebie. Stajemy się Jego 

częścią zjednoczoną z Nim w Jego 

Mistycznym Ciele. Z tego powodu 

Najświętsza Eucharystia jest sa-

kramentem jedności Kościoła i 

również z tego powodu poważnym 

świętokradztwem jest udzielanie 

Świętej Eucharystii niekatolikom. 

Podobnie kapłan, przez samo tylko 

rozdawanie Świętej Eucharystii, w 

pewien sposób mówi „Bóg z nami”. 

Św. Grzegorz z Nazjanzu powie-

dział, że ksiądz jest obrońcą praw-

dy. Chwali Boga z aniołami. Razem 

z Jezusem Chrystusem sprawuje 

święte funkcje. Zwraca Stwórcy 

swój przemieniony wizerunek. 

Działa jako niebiański robotnik. Co 

więcej, jest bogiem, który z ludzi 

czyni bogów. Kapłan stosuje wobec 

nas skutki Chrystusowego odku-

pienia poprzez Mszę Świętą i sa-

kramenty. Jest on przedstawicie-

lem Boga na ziemi, ale tak jak u 

Chrystusa, głównym celem kapłana 

jest nie tylko uobecnienie Chrystu-

sa na tym zepsutym świecie, ale 

raczej wyciągnięcie ludzi ze świata i 

poprowadzenie ich do wiecznego 

doskonałego szczęścia z Bogiem w 

niebie. Św. Hieronim powiedział, 

że Bóg chce, aby kapłani byli zba-

wicielami świata. 

Inną niezwykłą mocą, jaką otrzy-

muje kapłan, jest uwalnianie ludzi 

od ich grzechów, od wszystkich 

problemów, które nękają ludzkie 

istoty. Zdecydowanie najgorszy jest 

problem grzechu śmiertelnego, 

który polega na tym, że ludzie 

sprzeciwiają się Bogu w trwałej 

wrogości i stawiają czoła wiecznym 

mękom. Powiedziałem trwałej 

wrogości, ponieważ człowiek nie 

jest w stanie własnymi naturalnymi 

siłami wydobyć się z tej nieczysto-

ści grzechu oraz potępienia, jakie 

go czeka na sądzie. Jest jak ktoś na 

dnie studni i nie może się z niej 

wydostać, chyba że Bóg rzuci mu 

linę. Wina grzechu śmiertelnego 

jest jak ogromne kajdany na duszy 

człowieka, które na zawsze wiążą 

go z niewolą diabła i wieczną 

śmiercią. To najgorsza rzecz, jaka 

może ci się przytrafić. Podczas 

święceń ksiądz otrzymuje moc 

zerwania tych kajdan. Chociaż 

grzech śmiertelny jest najgorszym 

złem, jakie może spotkać człowie-

ka, najłatwiej jest go od niego 

uwolnić. Dzięki mocy święceń sa-

me słowa kapłana są jak słowo 
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Boga, jak dokonane przez Niego 

stworzenie. Słowa kapłana w sa-

kramencie pokuty rozwiązują 

wszystko i przywracają człowieko-

wi czyste sumienie oraz przyjaźń z 

Bogiem. 

Jak kilkoma słowami wzywa na 

ołtarz obecność Boga, tak kilkoma 

słowami niszczy stan grzechu 

śmiertelnego i przywraca duszę do 

życia nadprzyrodzonego. Tak jak 

kapłan uczestniczy w stwórczej 

mocy Boga poprzez konsekrację na 

Mszy Świętej, tak też uczestniczy w 

odkupieńczej mocy Boga w sakra-

mencie pokuty. Św. Augustyn po-

wiedział, że uczynienie grzesznika 

człowiekiem sprawiedliwym jest 

większym dziełem i bardziej zdu-

miewającym cudem, niż stworze-

nie nieba i ziemi. Kapłan przywraca 

więc spokój duszy i czyste sumie-

nie, które są dobrami, których nie 

można kupić za całe złoto świata. 

Dziś świętujemy męczeństwo świę-

tych Piotra i Pawła. Św. Paweł po-

wiedział: „I wszyscy, którzy chcą 

pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, 

prześladowanie będą cierpieć” (2 

Tm 3,12). Powiedział także: „Któż 

tedy nas odłączy od miłości Chry-

stusowéj? Utrapienie? czyli ucisk? 

czyli głód? czyli nagość? czyli nie-

bezpieczeństwo? czyli prześlado-

wanie? czyli miecz? Jako jest napi-

sano: Iż dla ciebie cały dzień by-

wamy martwieni, jesteśmy poczy-

tani, jako owce na rzeź. Ale w tem 

wszystkiem przezwyciężamy dla 

tego, który nas umiłował. Albo-

wiem pewienem, iż ani śmierć, ani 

żywot, ani Aniołowie, ani księstwa, 

ani mocarstwa, ani teraźniejsze 

rzeczy, ani przyszłe, ani moc, Ani 

wysokość, ani głębokość, ani insze 

stworzenie nie będzie nas mogło 

odłączyć od miłości Bożéj, która 

jest w Chrystusie Jezusie, Panu 

naszym” (Rz 8,35-39). 

Niepowstrzymani biskupi i księża 

mogą zginąć od miecza, gilotyny, 

bagnetu lub plutonu egzekucyjne-

go oraz innych środków tortur lub 

zabijania i wielu z nich przez wieki 

Kościoła zginęło, osiągając w ten 

sposób chwalebne męczeństwo. 

Niemniej jednak ani biskupstwo, 

ani kapłaństwo nie zginie z powo-

du tych narzędzi śmierci. Ani te 

święte zakony nie zginą przez jesz-

cze sprytniejsze narzędzie diabła 

do niszczenia wiary katolickiej, o 

wiele skuteczniejsze niż bagnet czy 
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gilotyna. Mam na myśli ducha 

kompromisu z modernistami. 

Św. Pius X powiedział nam, że osta-

tecznym atakiem na Kościół kato-

licki jest modernizm. Gorszym niż 

cokolwiek, co uderzyło w Kościół w 

przeszłości. Został zinstytucjonali-

zowany i rozpropagowany przez 

Sobór Watykański II. Plan polegał 

na wykorzystaniu autorytetu pa-

pieża, tylko pozornego autorytetu, 

aby całkowicie przekształcić Kościół 

katolicki w pozbawiony dogmatów 

humanitaryzm. Żadnych dogma-

tów, tylko głoszenie dobra ziem-

skiego i dobra człowieka. Zostało 

nam to powiedziane przez francu-

skiego księdza, który się nazywał 

Delassus w książce napisanej po-

nad 100 lat temu, zatytułowanej 

„Spisek antychrześcijański”1. Użył 

tych samych słów: pozbawiony 

dogmatów humanitaryzm i widzi-

my na co dzień, jak sączy się to z 

Watykanu. To właśnie ten pozba-

wiony dogmatów humanitaryzm, 

który widzimy dziś w murach Ko-

ścioła i który jest nam przedsta-

wiany tak, jakby był wiarą katolic-

                                                             
1 Oryginalny tytuł: Mgr Henri Delassus – 
„La Conjuration antichrétienne” 
ukazał się w 1910 roku – przyp. tłum. 

ką. Zajęliśmy bardzo stanowcze 

stanowisko przeciwko moderni-

zmowi i modernistycznym okupan-

tom Watykanu i episkopatu, w 

przeciwieństwie do niektórych 

bractw i grup. Rozwiązanie pro-

blemu w Kościele nie polega na 

współistnieniu z modernizmem, ale 

na jego zmiażdżeniu i pokonaniu. 

Jako ostateczne narzędzie diabła 

do niszczenia dusz, modernizm 

zniszczył więcej dusz niż wszystkie 

herezje razem w historii Kościoła. 

W ciągu zaledwie 60 lat nastąpiła 

większa utrata wiary, niż spowo-

dowana przez wszystkie schizmy, 

prześladowania i wszystkie te rze-

czy, które nękają Kościół. Trzy wie-

ki uśmiercania chrześcijan we 

wczesnym Kościele. Ponadto mi-

liony, biliony ludzi, którzy nazywają 

siebie katolikami, ale nie mają ka-

tolickiej wiary! W obliczu nadcho-

dzących prześladowań, gdy książę 

tego świata każdego dnia gromadzi 

swoje siły, aby stworzyć Antychry-

sta, musimy powiedzieć, że nic nie 

zgasi katolickiego episkopatu ani 

katolickiego kapłaństwa. Nic nie 

zgasi katolickiej Mszy, nic nie zgasi 

katolickiej doktryny i nic nie zgasi 

katolickiej wiary. Nawet jeśli bę-

dziemy musieć poświadczyć praw-
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dziwość tych rzeczy naszą własną 

krwią. 

Dzisiaj polecamy tych młodych 

mężczyzn Najświętszej Maryi Pan-

nie, z którą, jak powiedziałem, 

kapłan ma wiele wspólnego. Niech 

całe ich kapłańskie życie będzie 

życiem w czystości, świętości i cno-

cie. Niech budują moralnie wier-

nych i Kościół, aby nie pojawili się 

na kartach historii Kościoła jako 

jedni z duchownych, którzy 

skrzywdzili Kościół przez zgorsze-

nie, ale jako ci, którzy czcili świę-

tość Kościoła przez nieskazitelne 

prowadzenie życia kapłańskiego. 

Żyjemy w czasach, kiedy księża są 

zgorszeniem. Tak się modlą, jak 

czynią swoim niewinnym i ufnym 

ofiarom. Wyrażę się jasno. Katolic-

kie kapłaństwo musi być tak nie-

skazitelne, jak Niepokalane Serce 

Maryi. Tak jak Ona została zacho-

wana od wszelkiego grzechu, po-

nieważ została wybrana, aby nosić 

Chrystusa w swoim łonie, aby 

troszczyć się o Niego i być Mu od-

daną. Tak więc podczas święceń 

kapłan otrzymuje niemal identycz-

ne powołanie. Niech więc ci księża 

postanowią dzisiaj raczej ponieść 

śmierć niż popełnić grzech śmier-

telny, pojedynczy grzech śmiertel-

ny. Św. Dominik Savio, który nie 

był nawet księdzem, młody czło-

wiek powiedział: „Śmierć, ale nie 

grzech”. Niech mają to motto przez 

całe życie. Niech przezwyciężają 

skandale kleru pięknem swej mo-

ralności, oddania, pobożności i 

świętości. Niech każdego dnia swo-

jego życia odnawiają to święte 

postanowienie ze wszystkich sił, 

aby usunąć ze swojej duszy wszelki 

nawyk grzechu powszedniego. 

Tylko Matka Boża została całkowi-

cie zachowana od wszelkiego grze-

chu, nawet od grzechu powsze-

dniego, dzięki specjalnej łasce, ale 

kapłani muszą walczyć nawet z 

nawykami grzechu powszedniego, 

aby byli doskonali, tak doskonali, 

jak tylko mogą być z woli Bożej. 

Niech się często spowiadają. Niech 

nieustannie badają swoje sumie-

nia, aby byli czystymi i wiernymi 

kapłanami, którzy swoimi słowami, 

zachowaniem i postawą budują 

moralnie wiernych. Niech zawsze 

podnoszą wiernych, kiedy do nich 

przemawiają lub w jakikolwiek 

sposób mają z nimi kontakt, niech 

podnoszą ich do Boga i nigdy nie 

ściągają ich w dół. 
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Kiedyś pewien protestant odwie-

dził proboszcza z Ars, św. Jana Ma-

rię Vianney'a i po spotkaniu z nim 

powiedział: „Właśnie widziałem 

Boga w człowieku”. Niech każdy z 

tych kleryków będzie takim księ-

dzem. 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-

tego. Amen. 

 

Tłumaczył: Dariusz Kot 

 

 

O praktyce poddańia się woli 
Boz ej 

W brakach ludzkiej natury.  

 

 

 goda z wolą Bożą powinna 

także sięgać naszych natu-

ralnych braków ciała i duszy. 

Nie należy na przykład smu-

cić się, narzekać czy żałować, że nie 

mamy tak dobrej pamięci, tak by-

strego i wnikliwego umysłu, tak 

wyrobionego i wrażliwego sumie-

nia jak inni. Czyż bowiem wypada 

skarżyć się na to, co przypadło nam 

w udziale? Czyż zasłużyliśmy w 

ogóle nawet na to, czym Bóg nas 

obdarzył? Czyż to, co otrzymali-

śmy, nie jest wyłącznie hojnym 

darem Bożym, za co jesteśmy Mu 

wielce dłużni? Czymże w ogóle 

zasłużyliśmy sobie na to, że stwo-

rzył nas ludźmi, a nie zaliczył do 

stworzeń niższego rzędu? Albo czy 

uczyniliśmy cokolwiek, by skłonić 

Boga, aby w ogóle obdarzył nas 

życiem? 

Nawet to jeszcze nie jest dosta-

tecznym powodem, by powstrzy-

mać się od szemrania. Powinniśmy 

być zadowoleni z tego, co zostało 

nam udzielone, i niczego ponadto 

Z 
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nie pragnąć. W istocie, mamy tyle, 

ile trzeba, skoro tak Bóg zdecydo-

wał. Podobnie jak rzemieślnik na-

daje swoim narzędziom różne 

rozmiary i kształty zgodnie z ich 

przeznaczeniem, tak też Bóg obda-

rza nas umysłem i talentami zgod-

nie z zamysłem, jaki ma względem 

nas. Ważne jest, abyśmy umieli 

dobrze wykorzystać to, czym nas 

obdarza. Dodajmy przy tym, iż dla 

wielu to bardzo szczęśliwa okolicz-

ność, że posiadają zaledwie prze-

ciętne zalety i ograniczone talenty. 

Miara wyznaczona im przez Boga 

zbawi ich, gdyby bowiem zostali 

lepiej wyposażeni, poszliby na za-

tracenie. Wielkie talenty bowiem 

podsycałyby w nich pychę i próż-

ność, co dla wielu staje się powo-

dem do zguby. 

 

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

i szczęścia, Warszawa 2018, str. 92 – 93. 

 

 

Ś w. Jo zef Kalasańty 
 

 

 

wiatło dzienne ujrzał Święty 

na zamku Kalasankcja w 

Hiszpanji. Już jako dziecię 

okazywał Józef niezmiernie 

uległe i gorące serce. Lubił modli-

twę i czynić innym dobrze. Swoim 

małym rówieśnikom prawił często 

kazania i zachęcał do pobożności. 

Ażeby mieć coraz więcej słuchaczy, 

obdarzał uboższą dziatwę hojnie i 

tak przywiązywał do siebie. Po 

śmierci starszego brata nastawał 

ojciec na Świętego, ażeby zanie-

chał myśli poświęcenia się stanowi 

kapłańskiemu. Bóg przyszedł mu z 

pomocą. Złożony ciężką chorobą 

prosił stroskanego ojca, by mógł 

uczynić ślub, że jeśli wróci do 

zdrowia, pozwoli mu przyjąć świę-

cenia kapłańskie. Ojciec zgodził się 

Ś 
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na to. Wyświęcony na kapłana 

pracował z wielkim skutkiem nad 

poprawą obyczajów okolicznego 

ludu. Ustawicznie słyszał w duszy 

głos tajemniczy: „Józefie, idź do 

Rzymu!” Poszedł. Tu z początku 

prowadził ukryte, Bogu oddane 

życie, potem oddał się cały uczyn-

kom chrześcijańskiego miłosier-

dzia: odwiedzał chorych, nawracał 

błądzących, nauczał zaniedbane 

dzieci prawd Wiary św. Poznał, że 

główną przyczyną złego prowadze-

nia się wielu chrześcijan jest nie-

znajomość religji. Dlatego zajął się 

głównie kształceniem ubogiej mło-

dzieży. Z kilku gorliwymi kapłanami 

otworzył szkołę, w której prócz 

czytania i pisania uczono żyć do-

brze i po chrześcijańsku. Wkrótce 

tłumy młodzieży zgłosiły się do tej 

szkoły. Święty założył zgromadze-

nie kapłanów, których obowiąz-

kiem było prowadzić szkoły i uczyć 

młodzież prawd chrześcijańskich. 

Zgromadzenie to zatwierdzone 

przez Stolicę Apostolską jako za-

kon, rozszerzyło się niebawem w 

wielu krajach, a także i u nas w 

Polsce pod nazwą Pijarów i oddało 

Kościołowi wielkie usługi przez 

swoją pracę nad katolicką młodzie-

żą. 

Święty do późnej starości z podzi-

wienia godnem poświęceniem nie 

tylko uczył młodzież, ale też speł-

niał najniższe posługi, zostawiając 

swym duchownym synom przykład 

gorliwości zarazem i pokory. Umarł 

1648 r. w 92 roku życia. 

Naśladujmy Świętego w pouczaniu 

zaniedbanych pod względem reli-

gijnym, przygotowując do spowie-

dzi i pierwszej Komunji św., otwie-

rajmy błądzącym oczy, przestrze-

gajmy przed niebezpieczeństwem, 

na jakie naraża zła i niemoralna 

lektura, a tak nie tylko modlitwą, 

ale i czynem przyczyniać się bę-

dziemy do utwierdzenia Królestwa 

Chrystusowego na ziemi. 

 

Posłaniec Serca Jezusowego, sierpień 1925, str. 171 – 172. 
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Droga us wiątobliwieńia 

łogosławiony Piotr Faber T. J. 

w liście pisanym 1540 r. do 

pewnego pobożnego stowa-

rzyszenia we Włoszech, pisze 

między innemi: „Sposób codzienny 

życia waszego taki być może. Co 

wieczór, zanim udacie się na spo-

czynek, uklęknąwszy, odmówcie 

pamięć czterech ostatecznych rze-

czy, tyczących każdego, mianowicie 

pamięć: dnia zgonu, sądu osta-

tecznego, kary piekła i rozkoszy 

nieba. Pragnąłbym abyście nad 

każdą z tych prawd rozważali przez 

czas 3 „Ojcze nasz” i 3 „Zdrowaś”. 

Potem nastąpi wglądnięcie w du-

sze wasze i rozpatrzenie całego 

dnia. Podziękowawszy zaś należy-

cie Bożej hojności za dobrodziej-

stwa, żałujcie za wasze grzechy i 

postanówcie wyspowiadać się z 

nich kapłanowi w oznaczonym 

dniu”. 

Oto w krótkich, ale ręką świętego 

męża skreślonych słowach zawarty 

prawdziwy drogowskaz wysokiej 

świątobliwości, do jakiej wszyscy 

czciciele Serca Bożego zdążać po-

winni. 

„Pamiętaj na ostateczne rzeczy 

twoje a na wieki nie zgrzeszysz”. 

Św. Teresa mawiała, że pewna jest 

zbawienia człowieka, który co-

dziennie przez kwadrans o praw-

dach Bożych rozmyśla. Nie żałujmy 

siedmiu lub dziesięciu minut 

dziennie, zwłaszcza wieczorem, by 

prawdy wyżej podane, choćby 

przelotnie stawić sobie przed oczy. 

Jeśli kogoś nie stać na to, ten nie-

chaj w ciągu dnia, wśród zajęć, raz 

drugi przywiedzie sobie te prawdy 

na pamięć. Wszak w nich tkwi jakaś 

przedziwna moc i jakby magne-

tyczna siła, porywająca serca. Te 

prawdy stwarzają świętych, zamy-

kają bramy piekła, otwierają zaś 

podwoje niebios. W życie wnoszą 

szczęście, ukojenie i pokój, nawet 

wśród cierpień i dopustów Pań-

skich. – Przecież myśl o krótkości 

doczesnej pielgrzymki, o tym listku 

dzisiaj zielonym i żywym – a jutro 

uwiędłym, o tym kwiecie dzisiaj 

rozkosznie kąpiącym się w złotych 

B 
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blaskach słońca i uśmiechającym 

się doń – a jutro bezlitosną kosą 

ściętym, ta myśl tak łatwo może 

nas oderwać od ziemi a przykuć do 

nieba. – A groza sądu i potępienia 

ustrzeże nas od grzechu, bo grzech 

przemija, jak lot ptaka i wicher 

burzy – a kara zań nie przeminie, 

lecz pójdzie w niekończącą się po-

mrokę wieczności. Czekające zaś 

rozkosze nieba przynaglają nas, 

aby gorliwie pełnić obowiązki 

względem Boga, bliźnich i samego 

siebie, bo niedługo ziemskiego 

utrudzenia a otrzymamy sowitą 

zapłatę. – Słowem prawdy te mogą 

życie całe ująć w karby, nawskroś 

je przepromienić światłem nieba i 

nadać mu kierunek Boży. 

Na straży tych zasad ma stać su-

mienie, w które codziennie wieczo-

rem wglądnąć należy, dziękując 

Bogu, jeśli nam pozwolił dzień spę-

dzić bez grzechu, a przepraszając, 

jeśli jaki pył lub plama skaziła czy-

stość naszej duszy. 

Bierzmy w dusze nasze te słowa 

głębokiej mądrości Świętego, 

przejmijmy się niemi a wówczas 

dusze nasze zmienią się w ołtarze, 

a na nich z rozkoszą niewymowną 

spocznie Serce Jezusa tutaj i w 

wieczności.  

Ks. J. P. 

 

Posłaniec Serca Jezusowego, sierpień 1920, str. 168 – 169. 
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Dziesięc  Przykazań  Ś lązaka 

 

Dlaczego masz głosować za przyłączeniem Śląska do Polski? 

Za przyłączeniem kraju twego rodzinnego do wielkiej twej Ojczyzny-Polski, 

powinieneś głosować gdyż: 

1. Wiara twoja święta, religja katolicka, jest wyznaniem olbrzymiej 

większości ludu polskiego. 

2. Kiedyś o pomoc w strapieniach twoich prosił, modliłeś się do Kró-

lowej Korony polskiej, Najświętszej Panny Jasnogórskiej. 

3. Ziemia, na której się urodziłeś, jest ziemią polską, prastarą pia-

stowską dziedziną. 

4. Język, którym ojcowie twoi od wieków mówili, to język polski. 

5. Całkowitą obronę praw twoich i interesów od braci tylko Polaków 

otrzymać możesz. 

6. Wiara, którą wyznają Niemcy, nie jest twoją wiarą. 

7. Najeźdźca niemiec, nie tylko język i ziemię twoją ci wydzierał, lecz 

krzywdził także i umiłowaną wiarę katolicką. 

8. Kraj, do którego przyłączyć chcą twój Śląsk Niemcy, jest wrogą i 

obcą ziemią niemiecką. 

9. Język, którym oni mówią, jest obcym ci językiem niemieckim, któ-

ry usiłowali ludowi śląskiemu narzucić najeźdźcy, krzywdząc twój 

ojczysty język polski. 

10. Najeźdźca niemiec przez lata całe żył z krwi twojej i potu, a chce 

posiąść Śląsk, by i nadal mógł cię wyzyskiwać. 

Głosuj więc za Polską-Ojczyzną twoją. 

Ks. Biskup Władysław Bandurski 

 

Dziesięć Przykazań Ślązaka, rok 1920 



 

25 Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti 

O miłos ci bliz ńiego              
s w. Alfońs Liguori 

O zacności wzajemnej miłości  

 

ie można kochać Boga, nie 

kochając bliźniego. Bo toż 

samo przykazanie, które 

na nas wkłada najświętszy 

obowiązek miłości Bożej, zaleca 

nam także kochać braci naszych. Z 

prawdziwej miłości Bożej, według 

zdania św. Tomasza, wyradza się 

miłość bliźniego; bo miłość święta 

nakazuje nam kochać Boga i bliź-

niego, gdyż taka jest wola Boska. Z 

tej to przyczyny, jako Hieronim 

święty dowodzi, Jan święty Ewan-

gelista, zapytany od uczniów swo-

ich, czemuby tak często o miłości 

do wiernych kazywał, następną dał 

im odpowiedź: „Miłość to przyka-

zanie Pańskie, które wypełniając, 

cały zakon wypełnicie i osiągniecie 

zbawienie”. Pewnego razu św. 

Katarzyna, będąc na modlitwie, 

rzekła do Boga: „Panie! Ty każesz, 

abym kochała bliźniego, a ja tylko 

samego Ciebie kochać mogę”. Na 

co usłyszała odpowiedź Pańską: 

„Córko moja, kto mnie miłuje, mi-

łuje także wszystkich, których Ja 

umiłowałem”. W samej rzeczy, jeśli 

bardzo kogoś ukochamy, nieza-

wodnie także kochamy jego krew-

nych, jego służących, jego obraz i 

wszystko, co do niego należy. A 

dlaczego? Jedynie dlatego, że to 

wszystko jest drogie i miłe osobie, 

przez nas ukochanej. Powinniśmy 

zatem kochać wszystkich ludzi, bo 

oni wszyscy drodzy są Bogu. Dlate-

go też mówi święty Jan Apostoł: 

Jeśliby kto rzekł, iż miłuje Boga, a 

brataby swego nienawidził, kłamcą 

jest (I Jan 4, 20). Pan Jezus powia-

da: Coście uczynili jednemu z tych 

braci moich najmniejszych, mnie-

ście uczynili (Mat. 25, 40). Św. Ka-

tarzyna Genueńska słusznie w tym 

względzie mawiała, iż dosyć jest 

widzieć miłość czyjąś ku bliźniemu, 

N 
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aby stąd osądzić o miłości jego 

względem Pana Boga. 

Lecz miłość, owa niebios córka, 

prawie od wszystkich na świecie 

wzgardzona, musi schronienia szu-

kać w duszach, Bogu oddanych. 

Cóżby to było, gdyby stamtąd na-

wet wygnać ją chciano? Jako piekło 

jest miejscem, gdzie panuje niena-

wiść, tak niebo jest królestwem 

miłości, gdzie święte jej więzy łączą 

wszystkich błogosławionych i gdzie 

każdy cieszy się szczęściem innych, 

jakoby swojem własnem. Rodzina 

lub stowarzyszenie, gdzie króluje 

miłość święta, jest prawdziwym 

rajem na ziemi i rozkosz sprawia 

Sercu Bożemu. Z jakiemże upodo-

baniem Bóg spogląda na wierne 

dusze, które poświęciły się Mu w 

jednym duchu, jedną i tęż samą 

wolę mają służyć mu doskonale i, 

jedną miłością pobudzone, wspie-

rają się wzajemnie, by wszystkie z 

Oblubieńcem Niebieskim złączone 

były w Ojczyźnie błogosławionych. 

Największa pochwała, jaką święty 

Łukasz pierwszym Chrześcijanom 

oddaje, zawiera się w tem słowie: 

A mnóstwa wierzących było serce 

jedno i dusza jedna (Dz. 4, 32). I 

oto sam Pan Jezus przy ostatniej 

Wieczerzy prosił dla nas wszystkich 

Ojca Swego w niebiosach: Ojcze 

Święty, zachowaj je w Imię Twoje, 

któreś mi dał: aby byli jedno, jako i 

my (Jan 17). Owa miłość święta jest 

to jeden z najpiękniejszych owo-

ców tajemnicy Odkupienia, bo 

przez nią spełnia się ta przepo-

wiednia Izajasza: Będzie mieszkał 

wilk z jagnięciem, a pard z koźlę-

ciem legać będzie (Iż. 16, 6). To 

znaczy, iż naśladowcy i ucznie 

Chrystusa, pomimo różności naro-

dów i charakterów, żyć powinni w 

zgodzie pomiędzy sobą, stosując 

się we wszystkiem jedni do dru-

gich, przez moc miłości świętej, 

jakby jedna rodzina duchowna. A 

cóż to znaczy rodzina duchowna? 

Jest to jakoby zebranie w jedność 

doskonałą woli i serca wszystkich, 

którzy takową rodzinę składają. 

Jedność w niej tylko święta miło-

ścią utrzymywana być może, bo 

niepodobna, ażeby wszystkie 

członki rodziny miały jednakowe 

upodobania i skłonność jednako-

wą; tylko miłość sama jednoczy 

umysły i serca i rozrządza tak 

wszystkiem, iż się wszyscy znoszą 

wzajemnie, a każdy wolę swoją do 

woli drugich skłania! 
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Opowiada święty Jan Klimak, iż w 

blizkości Aleksandryi był klasztor, 

gdzie zakonnicy prawdziwej pocie-

chy rajskiej używali, bo wszyscy się 

wzajemnie serdecznie kochali 

świętą Chrystusową miłością. Jeśli 

zdarzyło się czasem, iż który z nich 

miał powód żalenia się na drugie-

go, nadchodził którykolwiek z braci 

i natychmiast przywracał zgodę 

pomiędzy urażonymi; a gdy ten 

sposób pojednania nie wystarczał 

dla nich, zamykano ich w osobnej 

izbie i tam zostawiano ich jakoby 

na wygnaniu, mówiąc, iż ci dwaj 

szatani, takiem ich nazwiskiem 

karano, niegodni są żyć wspólnie z 

drugimi. O! jakże piękny widok 

przedstawia taki dom, gdzie 

wszystkie osoby znoszą jedna dru-

gą, wspierają się wzajemnie i ko-

chają się, jak prawdziwa rodzina! 

Zjednoczenie dusz w Bogu nazywa 

się braterstwem, czyli bractwem, i 

słusznie, bo prawdziwe braterstwo 

pomiędzy niemi istnieje, nie ze 

krwi, lecz z miłości świętej, która 

daleko silniejszem węzłem, niżeli 

krew i ciało, serca ludzi łączyć po-

trafi. Kto nie ma miłości, mawiała 

święta Joanna de Chantal, jest 

sługą Bożym tylko z imienia, lecz 

nie z serca. Dlatego też wszyscy 

święci fundatorowie i fundatorki 

rozmaitych klasztorów przed 

śmiercią najusilniej zalecali du-

chownym dzieciom swoim zacho-

wanie miłości świętej i powtarzali 

im, iż Bóg mieszkać nie może w 

takowem Zgromadzeniu, gdzie 

jedności niema. 

Posłuchaj, co mówi, święty Augu-

styn: „Widząc budynek, gdzie ka-

mienie i drzewo dobrze są spokoj-

ne bezpiecznie tam wchodzisz, bez 

obawy zawalenia się domu; lecz 

jeśli spostrzeżesz, iż kamienie od 

belek odstają, iż się jedno drugiego 

nie trzyma, słusznie lękać się bę-

dziesz, abyś, wchodząc do budynku 

takowego, nie został przywalony”. 

Święty ten okazuje w tym obrazie 

szczęście i bezpieczeństwo budyn-

ku duchownego, którego wszystkie 

członki są miłością zespolone. Jak-

że, przeciwnie, pożałowania są 

godne takie domy, gdzie niezgoda 

panuje! 

Takowe domy, przydaje Augustyn 

święty, są to raczej jaskinie Lucype-

ra, niżeli domy chrześcijańskie. Na 

cóż się przyda, choćby dom był 

bogaty, choćby wspaniale był wy-

budowany, choćby miał śliczne 

ogrody? Jeśli w nim zgody nie 
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znajdziesz, jeśli miłość tam nie 

mieszka, jest to piekło na ziemi. 

Osoby, w tym domu zamknięte, 

szkodzą jedna drugiej, czem tylko 

mogą, obmawiają się wzajemnie, 

starają się jedna nad drugą prze-

wodzić, są w ciągłej obawie, aby 

góry nie wzięły przeciwne ich zapa-

trywaniu osoby; podejrzenia i ura-

zy nieustannie wzmagają się po-

między niemi, o niczem innem nie 

myślą i nie mówią, tylko o rozter-

kach, o wspólnych zawiściach po-

między sobą; jest to przedmiot, 

którym się zajmują nawet w czasie 

modlitwy, w czasie Mszy i Komunii 

świętej. Słusznie więc z boleścią 

zawołać można: biedne modlitwy! 

Biedne Msze! Biedne Komunie! 

Jednem słowem, gdzie niema miło-

ści, tam też ani skupienia, ani po-

koju, ani Boga niema! O zaprawdę! 

Jeśli dom, w którym mieszkasz, 

służąc Bogu, rozdzielony jest zawi-

ściami i niezgodą zawichrzony, 

krwawe łzy wylewaj przed Panem i 

błagaj Go, aby wszechmocną ręką 

Swoją uleczyć to raczył, bo tylko 

Bóg potrafi stłumić i pogodzić te 

nieporozumienia, gdy się raz w 

jakim domu zakorzenią. Zresztą, 

jeśli możesz cośkolwiek uczynić 

przeciwko temu, wszelkich sposo-

bów używaj, aby złemu zapobiedz, 

choćby cię to najwięcej pracy i 

cierpień kosztować miało; jeśli nic 

nie możesz w tym względzie, usuń 

się od takowych rozdwojeń, a 

wszelkiego udziału w podobnych 

bezprawiach strzeż się, jak śmierci. 

Uprzedzam, iż te słowa moje nie 

stosują się bynajmniej do tych 

dusz, świętej gorliwości pełnych, 

które narażają się drugim przez 

ścisłe zachowanie przepisów religii 

i praw Kościoła i przez sprzeciwia-

nie się nadużyciom; te, które w ten 

sposób dobra duchownego do-

mowników bronią, należą do 

stronnictwa Chrystusowego, i daj, 

Boże! aby wszystkie takiemi były. 

Jeśli więc kiedykolwiek wkradną się 

takie nadużycia do domu, w któ-

rym przebywasz, przyłącz się do 

dusz najgorliwszych, aby z niemi 

zapobiegać rozszerzaniu się złego, 

a choćby cię nawet inne osoby 

opuściły, nie zniechęcaj się tem 

wcale i nie ustawaj bronić sprawy 

Bożej, choćby ci przeciwko wszyst-

kim stanąć przyszło. Pan Bóg nie-

zawodnie potrafi nagrodzić temu, 

kto wszystko, co było w jego mocy, 

czynił, aby utrzymać świętą ścisłość 

religii. Ustąpić lub w obojętności 
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zostawać, gdy chodzi o nienaru-

szoną całość religii świętej, nie jest 

to wcale dowodem cnoty i pokory, 

lecz raczej bojaźliwością, słabością 

ducha i oziębłości w miłości Bożej. 

Dodać mi tu słowo wypada o 

stronnictwach, do których nigdy 

mieszać się nie należy, przez które 

rozumiem te osoby pozornie po-

korne, które pomiędzy sobą wy-

stępne przyjaźnie zawierają dla 

szemrania na Starszych, dla wyszy-

dzania gorliwszych, dla popierania 

osobistych korzyści, albo przyjaźni 

szczegółowych i stronnych, lub dla 

przeszkodzenia temu, co się nie 

zgadza z ich upodobaniem, albo 

dla zemszczenia się za doznane 

upokorzenia. Nie wdawaj się nigdy 

w podobne stronnictwa i wystrze-

gaj się ich z największą pilnością, 

choćby cię za to najprzykrzejsze 

spotkało obejście, choćby cię na-

zywać miano półgłówkiem i podłą 

duszą, choćby wypadało za to być 

na zawsze pozbawioną dobrej opi-

nii, korzystnego lub zaszczytnego 

zajęcia i najdotkliwsze znosić poni-

żenie. 

Modlitwa 

O przedwieczny Ojcze! Przez zasłu-

gi Boskiego Syna Twego, strzeż 

mnie i nie dopuść kiedykolwiek 

Ciebie znów obrazić. O! niech ra-

czej umrę w tej chwili, kiedy zdaje 

mi się, iż w łasce Twej jestem; 

niech raczej umrę, jeżeli wiesz, o 

Panie! że kiedyś znowu przenie-

wierzę się Tobie. O Boże miłości! 

daj mi Twoją miłość najsłodszą. O 

nieskończona mocy Boga mego! 

wspieraj mnie, nędzne stworzenie 

Twoje i ze wszystkich stworzeń 

najsłabsze. O Dobroci nieskończo-

na! pochwyć mię i pociągnij całko-

wicie ku Tobie. Kocham Cię, o naj-

wyższe Dobro moje, kocham Ciebie 

nad wszystko. O Maryo Najświęt-

sza, Matko Boga mego! proś za 

mną najmilszego Syna Twego Jezu-

sa, bo w przemożnej Opiece Twojej 

nadzieję pokładam. Amen.  

 

 

 

Św. Alfons Liguori, Droga uświątobliwienia, Tom II, warszawa 1901,         

str. 232 – 237. 



 

30 Numer 8 (30)                                                                                     Sierpień 2022  

Ś w. Klemeńs Hofbauer -           
- Apostoł Warszawy 

Ciągłe zawody. Życie tułacze.  

 

 a zachodniem pograniczu 

Bawarji, w pobliżu Ulm, 

istniało księstewko Baben-

hausen. Należało ono pod-

ówczas do księcia Anzelma Fugge-

ra, który był znany ze swej szla-

chetności. Św. Klemens zwrócił się 

do niego z prośbą o przytułek dla 

swych podwładnych, prześladowa-

nych przez Wessenberga. 

Książę pozwolił Redemptorystom 

osiedlić się  w Babenhausen, na co 

i władze duchowne w Augsburgu 

chętnie udzieliły swego przyzwole-

nia. 

W listopadzie 1805 roku Redemp-

toryści opuścili Tabor. Chwilowe 

schronienie znaleźli zrazu w Wein-

ried, w pobliżu Babenhausen. Pro-

boszcz tamtejszy, zacny ks. Wa-

gner, otoczył swych gości troskliwą 

opieką. Po krótkim pobycie w We-

inried św. Klemens przeniósł się ze 

swoją gromadką do Babenhausen. 

Niestety, dom, który wynajęli, był 

jeszcze nie wykończony i tak wil-

gotny, że trudno było w nim wy-

trzymać, to też choroby niebawem 

się w nim rozgościły. Najęto więc 

inny dom, lecz był on bardzo mały i 

nie mógł pomieścić wszystkich 

członków zgromadzenia. 

Ani Święty, ani jego towarzysze nie 

mogli rozwinąć w Babenhausen 

szerszej działalności. Na urządzenie 

prywatnej kaplicy pozwolenia nie 

otrzymali; odprawiać Mszę św. i 

słuchać spowiedzi mogli tylko w 

kościele parafialnym, na ambonę 

miejscowy proboszcz, ks. Stromayr, 

nie puścił ich ani razu. 

O ile ks. Stromayr występował 

wrogo przeciwko misjonarzom, o 

tyle wspomniany ks. Wagner ko-

rzystał z pobytu Świętego i jego 

współbraci. W Weinried św. Kle-

N 
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mens pracował bardzo dużo: głosił 

kazania, spowiadał i w krótkim 

czasie parafję tę pod względem 

duchownym zupełnie odnowił; inni 

ojcowie, zwłaszcza O. Passerat, 

również niemało wysiłków włożyli 

w pracę nad parafją weinriedzką. 

Ks. Wagner nietylko nie zazdrościł 

im owoców pracy, lecz owszem 

cieszył się z nich bardzo. Zapatry-

wania jego na apostolstwo były 

zgodne z zapatrywaniami św. Paw-

ła. Nie zależało mu na tem, kto 

głosi Pana Jezusa, byle Go tylko 

przepowiadano. Cieszył się nie-

zmiernie na widok, że ludzie ze-

wsząd śpieszą do świątyni i z łask 

Bożych korzystają, a ta jego pokora 

i bezinteresowność zwiększyły 

jeszcze szacunek, jaki parafjanie 

dla swego proboszcza mieli już 

przedtem. Także w pobliskiem 

Kirchaslach, dokąd ojcowie często 

się udawali, mnóstwo grzeszników 

pojednało się z Panem Bogiem. 

Owocna działalność misjonarzy 

ściągała wiernych z bliższych i dal-

szych okolic. Na samą wieść, że św. 

Klemens będzie pracował w jakim 

kościele, gromadziły się tam tłumy 

z miejscowości nawet o kilka mil 

odległych. Przychodzili też ludzie z 

pogranicznej Bawarji. Oczywiście, 

rządowi bawarskiemu nie podoba-

ły się te pielgrzymki, zakazał więc 

ich surowo, a nawet zabronił Re-

demptorystom na misje do Bawarji 

się udawać. 

Dopóki księstwo Babenhausen było 

samodzielne, ojcowie, mając za 

sobą poparcie władzy duchownej 

w Augsburgu i przychylność księcia 

Fuggera, niczego nie potrzebowali 

się obawiać, lecz niestety, księstwu 

temu groziło niebezpieczeństwo 

przyłączenia do Bawarji. Św. Kle-

mens przewidywał to, a znając 

usposobienie rządu bawarskiego 

względem zakonów i wogóle 

względem Kościoła, nie wątpił, że 

jeśli spełnią się jego obawy, Re-

demptoryści będą musieli Baben-

hausem opuścić. 

Wobec grożącego niebezpieczeń-

stwa, trzeba było na wszelki wypa-

dek myśleć o nowym przytułku. 

Św. Klemens zwrócił się do nuncju-

sza Severolego, który był zarazem 

biskupem w Fano, we Włoszech, 

prosząc go gorąco, aby mu oddał 

jaki klasztor w podległej sobie die-

cezji. W liście swym tak pisał mię-

dzy innemi: „Proszę tylko o ob-

szerne zabudowanie z ogrodem, 
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gdzie bym mógł przegotowywać 

misjonarzy. To mi wystarczy; co do 

środków utrzymania, to Opatrz-

ność ich nie poskąpi. Będę tam 

gromadził Francuzów, Niemców, 

Polaków, młodych ludzi jakiejkol-

wiek narodowości, aby ich posyłać 

do krajów, gdzie Pan Bóg ich zawe-

zwie… Lud wszędzie nienawidzi 

bezbożności i chętnie słucha praw-

dy; przywiązuje się do tych, którzy 

mu wskazują drogę do nieba. Do-

świadczyłem tego wszędzie, dokąd 

mię rzuciły ustawiczne burze, jakie 

wstrząsają Europą… 

Ach! niech Wasza Ekscelencja po-

zwoli mi otworzyć me serce na 

swem ojcowskiem łonie! Jakżeż 

wykonanie tego planu leży mi na 

sercu, jakże gorąco pragnę dojść 

do swego celu… Czyż mogę być 

obojętny, widząc, w jak nieszczę-

śliwym stanie znajduje się religja w 

Niemczech, we Francji, niestety, w 

całej Europie; wszystko razem się 

sprzysięgło przeciw świętej wierze 

katolickiej… Francja jest bez szkół i 

seminarjów. Polska zostaje pod 

jarzmem potęgi innowierczej, która 

dąży do zniszczenia wiary i z każ-

dym dniem corazto nowe nakłada 

na nią pęta…”. 

Niestety, Severoli, pomimo swej 

przychylności dla św. Klemensa, 

przesłał odpowiedź odmowną, 

tłumacząc się, że w całej jego die-

cezji niema ani jednego opuszczo-

nego klasztoru, a te, co istnieją są 

przepełnione. 

Przeczucia św. Klemensa co do 

losów księstwa Babenhausen nie-

bawem się spełniły. Dnia 5 sierpnia 

1806 r. Bawarja je zagarnęła. Lud 

niechętnie przyjął zmianę rządu i 

porwał się do broni. Powstanie 

jednak wnet zostało zgniecione. 

Skorzystali z niego przeciwnicy 

Redemptorystów i oskarżyli ich 

przed rządem bawarskim o podbu-

rzanie ludu do rewolucji. 

Św. Klemens nie łudził się już co do 

przyszłości klasztoru w Babenhau-

sen. Wprawdzie książę Fugger 

obiecywał, że dołoży starań, aby 

Redemptorystów w Babenhausen 

zatrzymać, lecz i on radził przygo-

tować się na wypędzenie. Trzeba 

więc było szukać co prędzej innego 

klasztoru. Było o niego jeszcze 

trudniej, niż poprzednio jednakże 

Święty nie tracił otuchy. „Tylko 

odwagi! – pisał do swoich w War-

szawie – Bóg jest Panem, który 

wszystkiem kieruje dla swojej 
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chwały i naszego dobra i nikt Mu 

się sprzeciwić nie może… Co do 

mnie, to w tem, co nas spotyka, 

jestem całkowicie zdany na wolę 

Bożą. Widzę, że wszystko, co uwa-

żamy za przeciwność, prowadzi nas 

tam, gdzie Bóg chce żebyśmy byli. 

Św. Paweł jako więzień był posłany 

do Rzymu, pierwszych chrześcijan 

prześladowano w Jerozolimie, żeby 

się Królestwo Chrystusowe rozsze-

rzało. Pozwólmy więc Bogu działać 

i kierować a wszystko na dobre się 

obróci… Drodzy bracia, starajmy 

się o zachowanie niewinności i o 

swoje uświęcenie; tego jedynie 

szukać winniśmy… 

Nie mogąc znaleźć schroniska w 

Europie, św. Klemens powziął za-

miar przeniesienia się wraz ze swo-

imi do Kanady. Rzeczywiście, poło-

żenie zakonu w Europie przedsta-

wiało się bardzo smutnie. Klasztor 

św. Benona w Warszawie warun-

ków do rozwoju nie miał żadnych. 

W kilkunastu celach musiało 

mieszkać około 30 zakonników, nie 

licząc sierot, utrzymywanych przez 

zgromadzenie. Nie przyczyniało się 

to, oczywiście, do rozwoju życia 

wewnętrznego. Wprost można 

powiedzieć, że jakby cudem 

wszystko przynajmniej jako tako w 

karbach się trzymało. Trzeba było 

heroicznej cnoty, żeby żyć w po-

dobnych warunkach czas dłuższy. 

Tymczasem nie wszyscy członko-

wie klasztoru św. Benona cnotę w 

takim stopniu posiadali, to też O. 

Hübl w jednym ze swych listów 

wytknął swym podwładnym nie-

mało błędów przeciw doskonałości 

zakonnej. – Należało więc za 

wszelką cenę starać się o to, żeby 

otrzymać w Warszawie odpowied-

nie mieszkanie, gdzieby życie za-

konne nie było narażone na tyle 

niebezpieczeństw; w ówczesnych 

jednak warunkach o przeniesieniu 

się z klasztoru św. Benona nie 

można było ani marzyć. 

Chociaż Święty zgadzał się z wolą 

Bożą, mimo to cierpiał wiele. pi-

sząc do O. Hübla o klerykach zgro-

madzenia, uczących się w Baben-

hausen, między innemi tak się wy-

raził: „Byłoby to wielką stratą ode-

słać tych młodych ludzi. Gdybyś 

wiedział, jaką troską ta myśl napeł-

nia serce moje. Często mi się zda-

rza, że prawie oddychać nie mogę i 

jak cień się wlokę… Natura bardzo 

cierpi, lecz cóż robić, trzeba umieć 

się poddać. Ufam, że za łaską Bożą 
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kiedyś będziemy szczęśliwi. Bóg 

wie, gdzie spoczną moje stare ko-

ści, zanim zmartwychwstaną…”

 

(Dokończenie rozdziału nastąpi w kolejnym numerze ”Biuletynu”) 

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

Kraków 1927, str. 101 – 108. 

 

 

Kro l pokutńik 
 

a rządów Mieszka II (1025-

1034) utraciła Polska Mo-

rawę, Łużyce i Grody Czer-

wieńskie, a po jego śmierci 

wpadła w odmęt wewnętrznej 

zawieruchy, zwróconej przeciw 

dotychczasowemu ustrojowi reli-

gijnemu i społecznemu. Dopiero 

syn Mieszka II Kazimierz, wyszedł-

szy z klasztoru, zapewne za dys-

penzą papieską, przywrócił porzą-

dek, słusznie dlatego Odnowicie-

lem nazwany, bo odnowił państwo, 

Kościół i cywilizacyę w Polsce 

(1040-1058).  

Po nim w r. 1058 wstąpił na tron 

15-letni syn Bolesław II, z przy-

domkiem Śmiały, Szczodry lub 

Wspaniały, mający niemałe zalety, 

ale i wielkie wady, bo z jednej 

strony odważny, energiczny i hoj-

ny, z drugiej krewki, gwałtowny i 

pyszny. Nie mając planów tak do-

brze obmyślanych ani takiej roz-

tropności, jak Chrobry, wojował on 

szczęśliwie na Węgrzech, Pomorzu 

i Rusi. Mianowicie w r. 1069 w 

obronie ks. Izasława Jarosławowi-

cza zajął Kijów, skąd wracając, po 

wzięciu Przemyśla, Grody Czer-

wieńskie napowrót do Polski przy-

łączył (r. 1070).  

Względem Stolicy św. okazywał się 

uległym i zapewne nie bez jej wie-

dzy dał się ukoronować na króla 

Z 
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(25 grud. 1076)2; w poprzednim zaś 

roku przyjął ze czcią legata papie-

skiego, który miał zaprowadzić 

reformy Grzegorza VII3 i przywrócić 

prawa metropolii gnieźnieńskiej4. 

Wspomniany papież miał wielkie 

zamiary, postanowił bowiem pod-

nieść cześć, powagę i swobodę 

Kościoła przez utrwalenie celibatu, 

wykorzenienie świętokupstwa i 

zniesienie t z. inwestytury; a kiedy 

się temu cesarz niemiecki Henryk 

IV sprzeciwił; zawrzała walka mię-

dzy państwem i Kościołem. Otóż 

Bolesław II stanął po stronie Grze-

gorza VII, przez co zawikłał się w 

walkę z Wratysławem II, czeskim, 

gorliwym stronnikiem cesarza. Na 

żądanie papieża wybrał się znowu 

w r. 1077 na Ruś w obronie księcia 

Izasława, który wraz z synem Jaro-

pełkiem podążył w r. 1075 do Rzy-

                                                             
2 Sporządzono nową koronę, bo koro-
nę Chrobrego wywiozła Ryksa do Nie-
miec. 
3  Grzegorz VII, poprzednio kardynał 
Hildebrand, poznał stosunki polskie na 
zjeździe w Pühlde w Niemczech, dokąd 
Kazimierz I wysłał jednego z biskupów 
polskich. 
4
 W liście do Bolesława II żali się Grze-

gorz VII, że metropolici nie mają stałe-
go miejsca i że za mało jest stosunko-
wo biskupów. 

mu i tu wyrzekłszy się odszczepień-

stwa. po r. 1054 i na Ruś wkracza-

jącego, otrzymał tytuł królewski.  

Ale ta wyprawa stała się zgubną 

dla Bolesława II, bo w Kijowie, tym 

carogrodzie ruskim mającym wów-

czas 400 kościołów i 8 rynków, a 

słynnym ze zbytku i zepsucia oby-

czajów, król polski popadł w rozpu-

stę i nad potrzebę przedłużył swój 

pobyt. Tymczasem w kraju – we-

dług naszych pisarzy – zerwała się 

znowu burza społeczna. Słudzy i 

niewolnicy podnieśli bunt przeciw 

panom swoim, bawiącym nad 

Dnieprem; co gorsza, zmuszali ich 

żony do nieprawych związków, tak, 

że jedna z nich – Małgorzata ze 

Ziębocina – musiała aż na wysokiej 

wieży kościelnej szukać schronie-

nia. Na wieść o tem opuszczali 

rycerze szeregi, by pomścić się na 

buntowniczych sługach czy prze-

niewierczych żonach. Wrócił też 

król z Kijowa i począł okrutnie ka-

rać poddanych swoich, jednych za 

ucieczkę z szeregów, drugich za 

rozpustę, acz sam był także rozwią-

złym.  

Wtenczas wystąpił przeciw niemu 

Stanisław ze Szczepanowa, od r. 

1072 biskup krakowski, wybrany 
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„kanonicznie i zgodnie”, to jest, 

przez kapitułę i kler, i upomniał 

króla, by się hamował w swej zło-

ści. Były też inne powody nieporo-

zumień. Absolutne rządy i ciągłe a 

kosztowne wyprawy Bolesława II, 

wywołały w kraju opozycyę, której 

nie obcymi byli Władysław Her-

man, brat królewski i potężny ma-

gnat Sieciech. Otóż być może, że 

do niezadowolnionych i biskup 

krakowski należał, tem więcej, że 

tu szło także o prawa i swobody 

Kościoła. Bolesław przyzwyczaił się 

rządzić despotycznie tak w pań-

stwie jak w Kościele, który uważał 

za sługę państwa i tymczasem św. 

Stanisław, przejęty ideami Grzego-

rza VII i t. z. reformy kluniaceńskiej, 

pragnął wywalczyć dla Kościoła 

należną wolność i powstrzymać 

mieszanie się władzy świeckiej do 

sfery duchownej. Toteż konflikt 

stał się nieuniknionym.  

Pierwsze starcie nastąpiło, kiedy 

synowcowie niejakiego Piotra, 

podmówieni prawdopodobnie 

przez Bolesława albo przez jego 

dworzan, pozwali biskupa przed 

sąd królewski o nieprawne posia-

danie wioski, wrzekomo do nich 

należącej. Ponieważ św. Stanisław 

nie mógł postawić świadków, iż za 

tę wioskę umówioną sumę zapłacił, 

przeto powołał się na „sąd Boży”, 

który jak opisuje jego żywot (Vita 

minor z XIII wieku), został zatwier-

dzony cudem wskrzeszenia onego 

Piotrowina, a więc stał się porażką 

króla.  

Spór się rozognił, kiedy biskup kró-

lowi niepoprawnemu zagroził klą-

twą i kiedy go wreszcie wyłączył ze 

społeczności chrześcijańskiej, co 

według ówczesnego prawa ko-

ścielnego pociągało za sobą uwol-

nienie poddanych od wierności 

względem wyklętego monarchy. 

Bolesław wystąpił wówczas z za-

rzutem zdrady i skazał biskupa na 

śmierć przez ćwiartowanie; a kiedy 

tenże opuścił katedrę, – bo nad 

Wawelem zaciężył, jak się zdaje, 

interdykt – został okrutnie zamor-

dowany przy ołtarzu kościoła św. 

Michała na Skałce, gdzie właśnie 

Mszę św. odprawiał. Pierwszy cios 

zadał mu król w tylną część głowy, 

co do dziśdnia na jego czaszce jest 

widocznem5 ; dobili go zaś dwo-

                                                             
5
 Kiedy w r. 1881 ś. p. biskup Dunajew-

ski wyjął ze złotego relikwiarza głowę 
św. Stanisława, zobaczyli obecni przy 
tym akcie z tyłu czaszki głęboką rysę, 
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rzanie, a potem ciało na kawałki 

porąbali. Działo się to 11 kwietnia 

r. 1079. 

Zbrodnia ta wywołała w Polsce i w 

całym świecie katolickim ogromne 

wrażenie, acz nie tak rozległe, jak 

zamordowanie sto lat później św. 

Tomasza Beketa, arcybiskupa kan-

tuareńskiego, dokonane na rozkaz 

angielskiego króla Henryka II. 

Wszędzie też podnosił się głos obu-

rzenia, który obiegł i wieki następ-

ne. Dopiero w wieku XIX znaleźli 

się w Polsce pisarze, co pokusili się 

o uniewinnienie Bolesława II a 

zrzucenie winy na św. Stanisława. 

Na czemże się oni opierają? Oto na 

kilku słowach kroniki anonima Gal-

la, które w polskim przekładzie tak 

opiewają: „W jaki zaś sposób król 

Bolesław z Polski został wyrzucony, 

długoby o tem było opowiadać, ale 

to godzi się powiedzieć, że nie po-

winien był chrześcijanin na chrze-

ścijanach tak okrutnie się mścić za 

jakiebądź przewinienie. To atoli 

wielce mu zaszkodziło, iż grzech do 

grzechu przydał, gdy za zdradę (pro 

traditione) ukarał biskupa obcię-

                                                                   
pochodzącą od cięcia ciężkim jakimś 
mieczem. Wzruszenie wszystkich było 
wielkie. 

ciem członków. Ani bowiem zdraj-

cy (traditorem) biskupa uniewin-

niamy, ani króla tak się sromotnie 

mszczącego pochwalamy, lecz zo-

stawiając to w zawieszeniu, opo-

wiedzmy, jak został przyjęty na 

Węgrzech”. Z tych słów niektórzy 

pisarze wysnuwają różne wnioski, 

jak n. p. że św. Stanisław musiał 

spiskować z czeskim księciem Wra-

tysławem II przeciw królowi i pań-

stwu – to znowu, że był przeciwni-

kiem rytu słowiańskiego, a król 

tegoż zwolennikiem, – albo też, że 

stanął po stronie szlachty, podczas 

gdy król bronił praw ludu; lecz są 

to czcze domysły, które nie mają 

żadnej historycznej podstawy.  

A cóż sądzić o samej kronice Galla? 

Napisał ją jakiś duchowny niezna-

jomego nazwiska6, pochodzący z 

obcej ziemi, może z Francyi (stąd 

nazwa Gallus), który z pewnością 

miał bliższe stosunki z dworem 

Bolesława Krzywoustego, a stąd 

dbał o łaskę tegoż i starał się 

                                                             
6 Dr. Kazimierz Krotoski (Św. Stanisław 
Biskup w świetle źródeł Kraków 1902 
str. 18) twierdzi, że Gallus był „praw-
dopodobnie” scholastykiem poznań-
skim, sprowadzonym z Francyi przez 
biskupa Pawła i że uczył następcę 
tronu. 
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przedstawić zarodnie Bolesława 

Śmiałego w łagodniejszem świetle, 

by z niego samego i z jego rodu 

zmyć tę ohydną plamę. Jest też 

rzeczą prawdopodobną, że chcąc 

się przypochlebić dworowi, sło-

wem traditio nazwał opór przeciw 

władzy królewskiej, acz zresztą 

uzasadniony7 ; bo i na pięciu in-

nych miejscach tej kroniki traditio 

tyle znaczy co felonia czyli wystą-

pienie przeciw swemu księciu. 

Zresztą dzieło Galla, przeznaczone 

na podręcznik szkolny, a napisane 

około r. 1112, kiedy Bolesław 

Krzywousty więził arcybiskupa 

gnieźnieńskiego za sprzyjanie Zbi-

gniewowi, nosi na sobie widoczne 

cechy serwilizmu duchowieństwa 

dla władzy świeckiej i panegiryzmu 

dla książąt.  

Że św. Stanisław nie był zdrajcą w 

zwykłem znaczeniu słowa, ale mę-

żem świętym i dzielnym obrońcą 

prawa wyższego, a zarazem praw-

dziwym męczennikiem, dowodzi 

tego jużto przeniesienie jego ciała 

ze Skałki do katedry po upływie 

                                                             
7
 Tożsamo św. Tomasza Beketa mę-

czennika nazwał jeden z kronikarzy 
współczesnych bezecnym zbrodnia-
rzem i zdrajcą. 

ledwie dziewięciu lat po jego 

śmierci, co było niejako wstępem 

do kanonizacyi, – jużto jego gro-

bowiec w tejże katedrze, sięgający 

może początku XII wieku i mający 

napis, w którym św. Stanisław na-

zwany jest beatus (błogosławiony), 

–  jużto naj starsze roczniki, oparte 

na jakiejś zapisce z XI wieku i mó-

wiące o „męczeństwie” „świętego 

biskupa”, – jużto powszechna opi-

nia o jego świętości i cześć nieprze-

rwana, – jużto wreszcie sama ka-

nonizacya.  

Twierdzą historycy, że dla ukarania 

tej zbrodni papież Grzegorz VII 

rzucił na Polskę interdykt, wzbra-

niający nabożeństw i posług du-

chownych; wskutek czego wzmo-

gło się jeszcze wzburzenie w naro-

dzie i wstrząsnęło tronem Bolesła-

wa II. Po całorocznem szamotaniu 

się musiał on wraz z dwunastolet-

nim synem Mieszkiem szukać 

schronienia w Węgrzech, podczas 

gdy ster skołatanej ciężko nawy 

państwowej ujął w swe ręce brat 

jego Władysław Herman. Król wę-

gierski Władysław I nie był skorym 

do wojny dla ratowania Bolesława, 

który też niebawem zniknął z wi-

downi świata. O jego śmierci różne 
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krążyły wieści, jak np. że w Wę-

grzech upadłszy z konia, nagle sko-

nał, – to znowu że go zawistni Wę-

grzy zabili, – albo że z rozpaczy sam 

sobie życie odebrał. Najprawdopo-

dobniejszem i prawie pewnem jest 

podanie, że jadąc do Rzymu, by 

tam uwolnienie od klątwy uzyskać, 

pozostał w klasztorze benedyktyń-

skim w Ossyaku w Karyntyi i tam 

po kilkoletniej ostrej pokucie 8 

maja 1089 życia dokonał. Tradycya 

ta już w wieku XIV w annałach 

klasztornych (Annales Ossiacenses) 

zapisana, tak o ostatnich losach 

króla pokutnika opowiada8.  Kiedy 

opat Teuzzo albo Teucho rządził 

klasztorem (od r. 1072), doniesio-

no mu, iż u furty klasztornej znaj-

duje się obcy, niemy pielgrzym, 

który gestami daje do poznania, iż 

życzy sobie być stawionym przed 

opata. Teucho zezwolił na to; piel-

grzym stanął wkrótce przed nim. 

Nie był to zwyczajny prosty piel-

grzym lecz słuszny i silny mąż, o 

szlachetnych rysach i bladej cerze 

twarzy. Opat zapytał go, czego 

żąda, a pielgrzym pokazał mu pi-

                                                             
8

 Tak opowiadał proboszcz ossyacki 
Andrzej Krainz G. Smólskiemu, zwie-
dzającemu Ossyak (Przegląd powsz. ze 
stycznia 1896, str.84 sg.) 

smo z następującemi słowy: „Zli-

tujcie się nad biednym niemym 

pachołkiem bożym i przyjmijcie go 

u siebie”. Badawczo zapytał go 

opat, czy chce przyjąć służbę pa-

robka kuchennego, który właśnie 

niedawno zmarł, a zapytany, z 

wdzięcznem wejrzeniem dał znać 

głową, iż chętnie tę służbę przyj-

muje. Rąbał drzewo, nosił wodę, 

mył naczynie, zamiatał kuchnię i 

korytarze, jednem słowem, pełnił 

w pokorze ciężką służbę. Spostrze-

gano kilkakrotnie, iż niemy cudzo-

ziemiec umie czytać i pisać i musiał 

służyć przy wojsku, pewnego bo-

wiem czasu przybyli do klasztoru 

jeźdźcy sascy, udający się do Włoch 

– ówczesna droga handlowa i woj-

skowa prowadziła przez Karyntyę 

do Włoch; jednemu z saskich 

jeźdźców spłoszył się koń, wyrwał 

się i nie dawał się żadną miarą 

ująć. Na to nadszedł przypadkowo 

niemy kuchenny parobek. Widząc 

srogi kłopot rycerskiego jeźdźca, 

przyskoczył do konia, ujął go silną 

dłonią za grzywę, wstrząsnął nim i 

powalił go na ziemię. Zanim jeź-

dziec ochłonął ze zdziwienia, paro-

bek klasztorny zniknął i tego dnia 

wcale się nie pokazywał. Jeden z 

mnichów pozdrawiał zawsze przy 
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spotkaniu z wielką czcią niemego 

cudzoziemskiego parobka. Dziwio-

no się temu bardzo, mnich zaś ów 

odpowiadał:  

– I tacy radują się niepospolicie, 

jeśli się ich wita ze czcią.  

Mnich ów był tajnym spowiedni-

kiem pokutującego króla, znał więc 

jego tajemnicę. Siedm czy ośm, a 

wedle niektórych, dziewięć lat 

pozostawał on w ciężkiej służbie 

klasztornej, udając głuchoniemego. 

Nagle popadł w ciężką chorobę i 

wkrótce umarł. Przed śmiercią 

rozwiązał mu się język. Oznajmił on 

zdziwionemu braciszkowi, który 

przy jego łożu czuwał, iż pragnie 

widzieć się z opatem, gdyż ma mu 

powierzyć tajemnicę swojego ży-

cia. Opat przybył w towarzystwie 

braciszka. Umierający cudzozie-

miec odkrył im tajemnicę swoją, 

wyznał popełnioną zbrodnię i kim 

jest, a na dowód podał opatowi 

sygnet królewski9, który nosił na 

sznurku na szyi i uwierzytelniające 

listy. Potem przyjął Sakrament 

ostatniego pomazania, a umierał 

                                                             
9

 Pierścień ten przez kilka wieków 
pokazywano podróżnym w skarbcu w 
Ossyaku, ale już przed r. 1784 zginął 
bez śladu. 

ze słowami na ustach: „...Cel mój 

osiągnięty; w dniu, w którym bo-

gobojny Stanisław padł pod ciosa-

mi mojego miecza, oddaję Bogu 

mego ducha. Dzięki Ci Boże! Święty 

męczennik przebaczył mi: widzia-

łem go we śnie dzisiejszej nocy, 

uśmiechał się łagodnie i ręką, kiwa-

jąc, przywoływał mnie ku sobie, do 

niebieskiego królestwa, w swój kraj 

słoneczny. Idę ... już idę!” 

O fakcie tym zrobiono wzmiankę w 

rocznikach klasztornych; ale nie-

stety, najstarsze dokumenta, wraz 

z archiwum, gdzieś zaginęły po 

zniesieniu klasztoru w r. 1784. 

Nowsze kroniki, jak Annales Ossia-

cences z XVI wieku i Annus Millesi-

mus Monasterii Ossiacensis z po-

czątku XVIII wieku, opowiadają 

historyę o królu Bolesławie, zgod-

nie z miejscowem podaniem, tylko 

co do szczegółów chronologicznych 

jest pewna różnica, bo według 

Annales śmierć króla przypadła 

dopiero w r. 1092 albo 1093.  

Za prawdziwością podania prze-

mawia również stary grobowiec, 

który utrzymał się przez tyle wie-

ków, mimo że Turcy po kilkakroć 

kościół ossyacki zniszczyli, a cesarz 

Józef II w r. 1782 zniósł ten klasz-
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tor10. O grobie Bolesława donoszą 

nasi pisarze Jan Dąbrówka i Mate-

usz z Miechowa w wieku XV, Mar-

cin Kromer i Bartłomiej Paprocki w 

XVI. W tymże wieku zwiedzili ten 

grób X. Walenty Kuczborski, towa-

rzysz Stanisława Hozyusza, biskupa 

warmińskiego, w drodze do Rzymu, 

i biskup Marcin Białobrzeski około 

r. 1577; poczem nastąpiła przerwa 

w spisie podróżnych z ziemi pol-

skiej, którzy w księdze pamiątko-

wej umieścili swe nazwiska aż do-

piero w wieku XIX liczba ich wzro-

sła. Ponieważ ząb czasu nadpsuł 

ten grobowiec, przeto po roku 

1817 podjęła restauracyę tegoż 

hrabina Izabela Goess, niemka z 

rodu, żona byłego namiestnika 

Galicyi, hr. Piotra Goes, zebrawszy 

między polską magnateryą kilkaset 

złotych reńskich11. Dnia 21 czerwca 

r. 1839 otwarto grób i znaleziono 

w nim tylną część głowy, jut bardzo 

nadpsutą, kości ramion i nóg rosłe-

go mężczyzny, żyły z rąk i nóg i 

długie żelazne ćwieki, któremi 

prawdopodobnie trumna drewnia-

na była zbita, krom tego mosiężną 

                                                             
10

 Klasztor ten miał wystawić Karlo-
man, syn cesarza Ludwika II. w r. 878 
11 W r. 1817 zwiedziła ona Ossyak. 

spinkę, zaopatrzoną na końcach 

muszelkowatemi główkami, która 

prawdopodobnie służyła do spoje-

nia szaty pielgrzymiej12.  

Ostatniej restauracyi dokonano w 

r. 1884 kosztem miasta Krakowa, o 

czem świadczy napis łaciński: 

Sumptibus civitatis Cracoviensis 

cura Praesidis urbis Dris Weigel. 

1884.  

Jakże dziś wygląda klasztor, kościół 

i grobowiec?  

Z dawnego klasztoru, w którym 

Bolesław pokutował, niema ani 

śladu, bo po kasacie w r. 1784 ka-

zał go rząd austryacki rozebrać, by 

z tego materyału pobudować staj-

nie dla stadniny ogierów, tu 

umieszczonej! Kościół dawny także 

przebudowano, przyczem styl ro-

mański zmieniono na podobiznę 

gotyckiego. Dziś służy on za para-

fialny dla słoweńskiej wioski Osso-

je. Przy ostatniej restauracyi ozdo-

biono go wewnątrz freskami mala-

rza Frohmüllera, przedstawiające-

mi sześć scen z życia Bolesława.  

 

                                                             
12

 Umieszczono ją w r. 1882 w skarbcu 
katedry wawelskiej. 



 

42 Numer 8 (30)                                                                                     Sierpień 2022  

Jest też tu stary obraz, odkryty 

przez X. Krainza i odnowiony w 

Krakowie w r. 1884, który w głów-

nem polu przedstawia Bolesława w 

pełnym rynsztunku, a w sześciu 

pobocznych sceny z jego życia. Pod 

spodem jest zatarty napis łaciński, 

który w Krakowie odczytano. Brzmi 

on jak następuje: 

 

         

         Occidit, roman pergit.                           Zabił, szedł do Rzymu, 

            Placet Ossiach illi                             Ossyach mu się podobał, 

       Ignotus servit, notus pia.              Nieznany służył, znany pobożne 

        Lumina claudit. Ossiach                       Oczy zamyka. Ossyach 

       Hinc tibi placat Stanislae          Dlatego pojednywa z tobą, Stanisławie, 

  Tyrannum, mitem quod factum           Tyrana, ponieważ łagodnego 

         Coelestibus intulit astris.              Ku niebieskim wyniósł gwiazdom 

W lewej nawie kościoła, przy bocz-

nym ołtarzu, obok którego wisi tabli-

ca z napisem łacińskim, świadczą-

cym, że w r. 1762 był tu książę Józef 

Aleksander Jabłonowski, znajduje się 

w zagłębieniu sklepionem część 

grobu Bolesława II, bo druga część 

mieści się na cmentarzu. Pierwotnie 

znajdował się cały grobowiec po za 

kościołem, ale przy przebudowaniu 

tegoż wysunięto mur bocznej nawy 

dalej na cmentarz, wskutek czego 

połowa grobu dostała się do wnętrza 

kościoła. Dziś jest tu tylko płyta 

marmurowa z napisem Boleslav Rex 

Poloniae, ozdobiona z prawej i lewej 

strony mozaikowemi wkładkami.  

Na cmentarzu na zewnętrznej ścia-

nie kościoła widzimy płytę pionową, 

kamienną z płaskorzeźbą, przedsta-

wiającą konia osiodłanego bez jeźdź-

ca, z napisem wokoło: Rex. Bole-

slaus. Polonie. Occisor. Sancti. Sta-

nislai. Epi. Cracoviensis. Nad płytą w 

niszy, nakrytej dachem z blachy cyn-

kowej, wisi obraz krakowskiego ma-

larza J. F. Daniszewskiego, będący 

kopią obrazu wyż. opisanego, tylko 

że w środku znajduje się wizerunek 

króla w koronie, nie zaś rycerza, a 
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pod nim jest napis: Boleslaus Rex 

Pol. anno 1089.  

W około jest sześć obrazów, przed-

stawiających sceny z jego życia, jako 

to: św. Stanisław przed królem – św. 

Stanisław modli się (z napisem Sanc-

tus Stanislaus) – król zabija Świętego 

– Bolesław jako pielgrzym – Bolesław 

jako parobek kuchenny w klasztorze 

osayackim – Bolesław umierający – 

Pogrzeb Bolesława. Pod obrazem, na 

szaro pokostowanem polu, mieści 

się wyż. przytoczony wiersz: Occidit i 

napis Sumptibus etc. Na ziemi leży 

zwykła płyta grobowa, a cały grób 

zamknięty jest żelaznemi sztacheta-

mi, na których czytać można złocony 

napis: Sarmatis Peregrinantibus 

salus (Podróżującym Sarmatom po-

zdrowienie).  Na podstawie tych 

dowodów możemy uważać za rzecz 

prawie pewną, że Bolesław II jako 

pokutnik kilka lat życia w ossyackim 

klasztorze przepędził; a ta jego poku-

ta i śmierć świątobliwa była niejako 

ekspiacyą za zamordowanie święte-

go Biskupa. Syn jego Mieszko wrócił 

do Polski w r. 1086 i ożenił się z jakąś 

nieznaną księżniczką ruską, ale już w 

r. 1089 zginął od zadanej mu przez 

nieprzyjaciół trucizny. Zapewne 

przedtem był świadkiem wielkiego 

tryumfu św. Stanisława, kiedy to 

zwłoki tegoż, zaledwie w dziesięć lat 

po śmierci, biskup Lambert przeniósł 

uroczyście ze Skałki do katedry. Po-

minięcie koronacyi przez Władysła-

wa Hermana i straszny upadek Polski 

po śmierci Bolesława III Krzywouste-

go (ᵻ1138) poczytano jako karę za 

zbrodnię króla i za grzechy jego pod-

danych; dopiero w kilkadziesiąt lat 

po kanonizacyi św. Męczennika zro-

sło się na nowo rozćwiartowane 

ciało narodu i spoczęła znowu koro-

na królewska na skroni książąt pol-

skich. Z drugiej strony śmierć św. 

Stanisława przyniosła wielkie korzy-

ści narodowi, bo ta śmierć to nietyl-

ko tryumf łaski nad słabością ludzką, 

ale zarazem zwycięstwo sprawiedli-

wości nad siłą brutalną, wolności 

sumienia nad tyranią, ducha chrze-

ścijańskiego nad duchem pogańskim, 

– ta śmierć to umocnienie potęgi 

duchowej i ustalenie zbawczego 

wpływu Kościoła, to jakby drugi 

chrzest narodu, dokonany nie wodą 

rzek, ale krwią najszlachetniejszego z 

jego synów. 

 

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

1907, str. 15 – 27. 
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Śprowadzeńie Cudowńego 
Obrazu Matki Boskiej ńa      
Jasńą Go rę 1382 r. 

 

statni król z rodziny Pia-

stów, Kazimierz Wielki, 

umarł, nie zostawiwszy 

potomka płci męskiej. Po 

nim zasiadł na tronie polskim sio-

strzeniec jego, Ludwik, król węgier-

ski. Ten wyjątkowe powziął zaufanie 

do krewniaka swego, Władysława, 

księcia Opolskiego, darząc go wyso-

kiemi dostojeństwy w Polsce i czy-

niąc go panem ziem polskich i ru-

skich. Pomiędzy innemi darował mu 

starostwo olsztyńskie z okolicami 

Częstochowy. W roku 1382, kiedy 

umarł król Ludwik, dobroczyńca 

księcia Władysława, a Ruś poddaną 

została pod panowanie książąt litew-

skich, książę Władysław musiał ustą-

pić z nadanej mu krainy ruskiej i 

wrócić do swych posiadłości na Ślą-

sku. 

Pomiędzy drogocennemi rzeczami, 

jakie uwoził z sobą z zamku Bełzkie-

go, znajdował się także prastary 

Obraz Cudowny Matki Boskiej. Od 

dawna książę pragnął przenieść do 

księstwa swego na Śląsku tę świętą 

pamiątkę chrześcijaństwa i umieścić 

w grodzie Opolu. Kiedy już wszystkie 

przygotowania były poczynione do 

drogi i obraz włożono na wóz, wspa-

niale urządzony, nie można było 

ruszyć z miejsca. Książę, padłszy na 

kolana, błagał Pana Zastępów, za 

przyczyną Maryji, o radę, jak ma 

postąpić. Wtedy po dwakroć odebrał 

we śnie objawienie, aby Obraz Cu-

downy złożył na Jasnej Górze pod 

Olsztynem. Idąc za wolą Bożą, z ła-

twością już zabrał Obraz i, przybyw-

szy na cudownie wskazane miejsce, 

umieścił wizerunek Bogarodzicy w 

starym, drewnianym kościółku. Za 

zezwoleniem Jana z Radlic, biskupa 

krakowskiego, sprowadził z Węgier 

zakonników świętego Pawła, pierw-

szego pustelnika, zwanych Paulina-

mi, i tych na Jasnej Górze osadził. 

Było to dnia 9 sierpnia 1382 roku. 

Paulini otrzymali nowowzniesiony 

O 



 

45 Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti 

klasztor i kościół z kaplicą, w której 

umieszczono Cudowny Obraz Naj-

świętszej Panny. Nad to książę Wła-

dysław hojnie uposażył klasztor na-

daniem mu wsi Częstochówki i Ka-

wodrzy, oraz rozmaitych dziesięcin z 

kilkunastu wsi, w różnych powiatach 

położonych. Po księciu Opolskim król 

Władysław Jagiełło otoczył szczegól-

niejszą opieką klasztor Jasnogórski i 

w roku 1393 nadał mu liczne przywi-

leje, podarował wsie Grabówkę, 

Szarlejkę i Lgotę, w roku zaś 1414 

jeszcze dołączył wieś Kalej w powie-

cie Krzepickim, wkładając na Ojców 

Paulinów obowiązek odprawiania 

codziennie jednej Mszy Świętej za 

siebie, za królowę, Jadwigę, za drugą 

żonę swą Annę i za wszystkich po-

przednich królów polskich.  

Napad Husytów na Jasną Górę 1430 

r. 

Sława Częstochowskiego Obrazu, 

rozszerzając się coraz głośniej i dalej, 

nie tylko z Polski, lecz i z sąsiedniego 

Śląska, Moraw, Prus i Węgier, zwa-

biała tysiące pielgrzymów. Przyby-

wając tutaj, ubożsi przynosili mie-

dziane grosze w ofierze na światło, 

lub skromne zapasy w naturze na 

potrzeby OO. Paulinów; bogatsi 

pozostawiali srebro, złoto i klejnoty, 

a wszyscy wynosili światło rozumu, 

moc ducha, hart woli i pokój Boży w 

sercach swoich. A że ludzie w owe 

czasy łatwo ulegali bujnej wyobraźni, 

nic więc dziwnego, że wiadomość o 

nagromadzonych skarbach na Jasnej 

Górze przybrała tak wielkie rozmiary, 

iż wzbudziła pożądliwość znanych w 

owe czasy rycerzy-rozbójników. Oni 

to wykonali pierwszy napad na Jasną 

Górę w 1430 r. pod dowództwem 

Fryderyka Ostrogskiego, księcia ru-

skiego, z liczną zgrają łotrów, poda-

jących się za Czechów-Husytów. 

Husyci była to sekta, która powstała 

w Czechach na początku XV stulecia, 

zbuntowała się przeciw zwierzchno-

ści i zaczęła burzyć kościoły i klaszto-

ry. Ci kacerze, pod dowództwem 

Mikołaja Trocznowa i Żyżki, zniszczyli 

ogniem i mieczem całą krainę cze-

ską, a w niej 550 kościołów i do 115 

klasztorów. Ich to zwolennicy napa-

dli na Jasną Górę, kilku zakonników 

zamordowali, innych rozproszyli i 

wszelkie kosztowności i ozdoby złu-

pili. Z kolei rzucili się świętokradzko 

na obraz Matki Bożej, wyrwali Go z 

ołtarza i, włożywszy na wóz, chcieli z 

sobą zabrać. Nikt w okolicy, wów-

czas wyludnionej, pomocy dać nie 

mógł. Zdawało się, że Obraz Cudow-

ny zabrany zostanie przez kacerzy. 

Atoli Sama Królowa Niebios stanęła 

w Swej obronie. Stał się cud, bo 
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zaledwie przywieziono Obraz na 

miejsce, gdzie dziś stoi kościół św. 

Barbary, konie, ciągnące wóz, po 

mimo wszelkich wysiłków, ruszyć 

dalej nie mogły.  

Wtedy jeden z bezbożników w gnie-

wie rzuca Obraz z gwałtownością o 

ziemię i rozbija go na trzy części; 

nadbiega drugi bluźnierca, uderza po 

dwakroć szablą w prawy policzek 

wizerunku Maryji i czyni na Nim, do 

dziś widzialne, dwie szramy. Kiedy 

trzeci raz się zamierzył, nie mógł 

zgiąć podniesionej ręki, padł na zie-

mię i wyzionął ducha. Inni złoczyńcy, 

widząc karę Bożą, pouciekali.  

Na miejscu, gdzie Obraz stanął nie-

poruszony, wytrysło źródło czystej 

wody, którą obraz obmyto. Źródło to 

do dziś dnia przy kościółku św. Bar-

bary istnieje. Tu na pamiątkę posta-

wiono najprzód krzyż drewniany, 

potem statuę kamienną, a wreszcie 

w roku 1646 wzniesiono kościół 

Świętej Barbary z nowicjatem, dla 

mających chęć poświęcić się na służ-

bę Maryji w zgromadzeniu OO. Pau-

linów. Chociaż niektórzy napad Hu-

sytów na Jasną Górę  oznaczają na 

rok 1430, to jednak jest rzeczą pew-

ną, że nastąpił on przed rokiem 

1424, w tym bowiem roku Włady-

sław Jagiełło wydał na uchwale w 

Wieluniu surowe kary na Husytów, a 

także zakazał dostarczania do  Czech 

broni i żywności. Uchwała ta wywo-

łaną zapewne została napadem na 

Jasną Górę, rabunkiem i znieważe-

niem Obrazu Cudownego. Król Ja-

giełło zbezczeszczony Obraz oddał 

pod dozór biskupa i Senatu krakow-

skiego, a następnie rozkazał najbie-

glejszym mistrzom malarstwa i rzeź-

by uszkodzony Obraz do pierwotne-

go przywrócić stanu. Ci z łatwością 

spoili rozbite części, ale znaków od 

cięcia szabli w żaden sposób zama-

lować ani zatrzeć nie mogli. Tak król 

jak i Stany poznali w tem widoczny 

znak Boży, aby to zdarzenie pozosta-

ło upamiętnione na Obrazie i było z 

jednej strony groźbą i upomnieniem 

dla bluźnierców Maryji, a z drugiej 

strony pobudką do głębokiej czci i 

uwielbienia Jej Najświętszego Imie-

nia. Złota blacha na Obrazie pocho-

dzi z tego czasu, jako dar Jagiełły. 

Król i Stany, ozdobiwszy pięknie 

Obraz, rozkazali uroczyście w proce-

sji odnieść go z powrotem na miej-

sce przeznaczenia, na Jasną Górę. 

Cóż to za piękna musiała być proce-

sja przez wzgórza i błonia krakow-

skie! Przeszło dwadzieścia mil cią-

gnący się pochód przeszedł przez 

Olkusz, Pilicę, Żarki i Olsztyn. Był to 

prawdziwy tryumf Królowej po tak 
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strasznej, barbarzyńskiej zniewadze. 

Od owej chwili sława Cudownego 

Obrazu bardzo się wzmogła. Zaczy-

nają odwiedzać Go najdostojniejsze 

osoby. Z ziemi krakowskiej rozpo-

czynają się coroczne pielgrzymki do 

świętego miejsca, na pamiątkę cu-

downego ocalenia Obrazu. A gdy 

wieść o cudzie rozeszła się po Śląsku 

i Czechach, i stamtąd wierni poczęli 

biedz ku Jasne j Górze, dla składania 

hołdu Maryji. Tym sposobem złość 

szatańska i kacerska,, 

czyhającą na ujmę czci Maryji, zosta-

ła z  hańbą odparta i przyczyniła się 

jeno do uwielbienia i do rozsławienia 

wizerunku Bogarodzicy na Jasnej 

Górze. 

 

Łaziński Romuald Marian, Co każdy Polak o Jasnej Górze wiedzieć powinien, 

Częstochowa 1922, str. 43 – 47. 

 

 

Małz eń stwo chrzes cijań skie 

Ks. Dr. Tihámer  Tóth  

 

 

laczego powinniśmy 

wzmocnić życie rodzinne? 

W dzisiejszych czasach krą-

ży tysiące haseł o reformo-

waniu małżeństwa. Jeżeli się dobrze 

zastanowimy, przekonamy się, że ta 

reforma może się odbyć tylko na 

jednej drodze: powinniśmy małżeń-

stwu przywrócić z powrotem pier-

wotne podstawy wiary, zachować 

jego nierozerwalność i czystość, gdyż 

zależnie od tego ludzkość będzie żyć, 

albo zginie! 

A) Fakt, że państwo nie może się 

obejść bez rodziny, ale tak samo 

prawda, że państwo samo z siebie 

nie może dostarczyć moralnych 

podstaw rodzinie, któreby zapewni-

ły jej rozwój. 

a) Żadne na świecie państwo nie jest 

zadowolone z rozwodów. Każdy wie, 

jakie fatalne następstwa wynikają 

D 
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dla narodu z rozwodów. Dlatego 

pragnieniem każdego państwa jest, 

żeby małżeństwo było jak najtrwal-

sze. Ale widzimy, że te starania pań-

stwa bez pomocy religijnej podupa-

dły, jak dawny Rzym za czasów Au-

gusta. 

b) Za panowania Augusta rozwody 

były bardzo modne. Cesarz w celu 

ratowania zagrożonego małżeństwa 

wydał dwa ostre prawa: jedno w 4-

tym roku po Chrystusie, tak zwane 

„Lex Julia”, drugie w 9-tym roku tak 

zwane „Lex Poppaea”. Jednocześnie 

wyznaczył nagrody dla licznych ro-

dzin, z drugiej strony nakładał kary 

na tych którzy nie chcieli wstępować 

w związki małżeńskie i na bezdzietne 

małżeństwa. 

Jaki był tego skutek? Żaden! Nic nie 

pomogło. Dlaczego? Posłuchajmy, co 

odpowie historyk. Ten sam August, 

który wydał te ostre przepisy, sam 

żył w nielegalnem małżeństwie, i 

przez to dał wymowne świadectwo 

tego, że prawa państwowe chybiają 

celu, jeśli chodzi o wychowanie su-

mień obywateli. 

Teraz rozumiemy, jak doniosłą pracę 

wykonało chrześcijaństwo, kiedy 

podniosło małżeństwo do rzędu 

Sakramentu. Pierwszym owocem 

krzyża było stworzenie ideału mał-

żeństwa chrześcijańskiego; to jest 

fakt historyczny, dzięki któremu 

chrześcijaństwo na gruzach świata 

starożytnego założyło fundamenta 

pod kulturę chrześcijańską. 

B) Kto to wszystko gruntownie 

przemyśli, musi uznać, że ludzkość 

zrobiła fatalny błąd, kiedy sprzeciwi-

ła się woli Bożej i rozpoczęła roz-

wodzić małżeństwa. Skutkiem tego 

powstała rana w życiu ludzkiem, 

osłabły cnoty społeczne, zachwiały 

się ich podstawy, prawo Boże zosta-

ło podeptane przez namiętności, 

swawolę i kaprys. 

a) Prawda, że nierozerwalność po-

ciąga za sobą tragedje i ofiary, jak 

każda inna zasada czy prawo. Ale 

dobro ogółu stoi ponad interesem i 

korzyścią osobistą; dla wygód jedno-

stek nie można porzucać zasad, któ-

re służą dla dobra ogółu. Jeśli ustą-

pimy od tych zasad – jak to uczyniła 

ludzkość, zgadzając się na rozwody – 

otworzy się pod nami przepaść, z 

której się nigdy nie wydostaniemy. 

Czy nie widzimy z przerażeniem, jak 

z dnia na dzień mnożą się preteksty 

do rozwodu? Dawniej tylko w wyjąt-

kowych okolicznościach starano się o 

rozwód; powoli coraz bardziej rosły 

zmyślone powody, a wkońcu samo 

małżeństwo chcą ludzie znieść. To 
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rzecz zrozumiała, że człowiek do-

szedł do tego, bo oparł się na fałszy-

wych podstawach. Jeżeli nie dbamy 

o swoje ubranie, to prędko się po-

drze. 

b) Wiemy dobrze, że rodzina jest 

podstawą w rozwoju narodu! Wie-

my, że najpiękniejsze programy spo-

łeczne pozostaną tylko pustemi fra-

zesami, jeśli nie mają na względzie 

przedewszystkiem rodziny. Wiemy, 

czego w dzisiejszych czasach pań-

stwo najbardziej potrzebuje: 

wzmocnienia życia rodzinnego. Jest 

to potrzebniejsze, niż sztuka, nauka, 

technika, rolnictwo, przemysł i han-

del – bo te rosną i żyją z rodzin. I 

odwrotnie: rozkład rodzin pociąga za 

sobą nieobliczalne straty moralne; 

naród, którego rodziny rozlatują się, 

schodzi z widowni świata. 

C) Musimy z bólem stwierdzić, że 

większość państw, w pewnej mierze 

poddała się prądom podkopującym 

ideał małżeństwa, ale za to z tem 

większą radością dziękujemy Kościo-

łowi, który zawsze czuwał i dziś stoi 

na straży czystości nauki Chrystuso-

wej o małżeństwie. 

a) Ile razy z tego powodu przepowia-

dano mu śmierć! „Kościół zginie, jeśli 

nadal będzie bronił swoich skostnia-

łych form, jeśli nie ustąpi i nie będzie 

wyrozumiały dla nowoczesnego 

życia”. Nie! Kościół nie może ustąpić, 

jeśli jego ustępliwość przyniosłaby 

zgubę i śmierć! Jego świętym obo-

wiązkiem jest utrzymać rodzinę na 

idealnych wyżynach, na których 

pierwotnie umieścił ją Bóg, a Chry-

stus podniósł do rzędu Sakramentu. 

Nie wiemy, jaki los czeka kulturę 

Zachodu, a wraz z nią i Kościół Chry-

stusowy, ale pewne, że losy Europy 

będą zależeć od tego, czy uda się 

zbudować w niej nową kulturę 

chrześcijańską, bo dawna już się 

rozsypała. Również faktem jest, że 

nową chrześcijańską kulturę tylko 

wtedy uda się zbudować, gdy fun-

damenta jej spoczną na gruncie ide-

alnego, chrześcijańskiego małżeń-

stwa. 

Nad budową, nad wzmocnieniem 

mistycznego Ciała Chrystusowego 

powinni pracować nie tylko kapłani, 

ale i wierni. „Żeby nie było rozdwo-

jenia w ciele – pisze św. Paweł – ale, 

żeby członki zarówno troszczyły się 

jedne o drugie” (I. Kor. 12, 25). Tylko 

wtenczas zakwitnie nowa wiosna w 

Kościele, jeśli nie tylko biskupi i ka-

płani, ale wszyscy wierni przyczynią 

się do jego odbudowy. Kościół tylko 

wtenczas odnowi się, wzmocni i 

stanie się piękniejszym, gdy chrześci-
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jańską stanie się rodzina, małżeń-

stwo, rodzice i dzieci. 

b) Świat zatacza się jak pijany ol-

brzym. Zdaje się, że fale podłości i 

nikczemności zaleją ziemię, jak nie-

gdyś woda potopu za czasu Noego. 

Gdyby to nastąpiło, gdyby zginęło 

wszystko, co ludzkość w ciągu tysię-

cy lat pięknego i wielkiego wyhodo-

wała, i wtenczas wśród piętrzących 

się fal popłynie spokojnie druga bar-

ka Noego, Kościół katolicki, chroniąc 

w sobie nową rodzinę Noego – która 

uratuje ludzkość od zagłady czystem, 

silnem i idealnem życiem rodzin-

nem! Nie konferencje handlowe, nie 

maszyny, nie związki zawodowe, nie 

traktaty pokojowe – ale ojcowie i 

matki uratują świat; ojcowie pracą, 

matki miłością; ojcowie i matki 

chrześcijańskie! 

Ludzkość z przerażeniem spostrzega, 

że życie rodzinne stoi nad przepa-

ścią, że zagrożona jest wszelka war-

tość kulturalna. Biologowie, politycy, 

wychowawcy szukają na gwałt wyj-

ścia. Tysiące myśli i planów krzyżuje 

się w umysłach ludzkich. Ale nie ma 

sposobu ratowania życia rodzinnego, 

tylko przez powrót do dawnych, 

porzuconych praw Bożych i natural-

nych – przez powrót do ideału chrze-

ścijańskiego małżeństwa. Najpew-

niejszą rękojmią nowego tysiąclecia 

dla naszego państwa, najskuteczniej-

szą eugeniką, najpiękniejszą odbu-

dową rasy – jest prawo ewangelicz-

ne: Ratujcie ideał świętości małżeń-

stwa, a uratowaliście naród i pań-

stwo.  

Kochani Bracia! 

Klatkę schodową berlińskiego Neues 

Museum zdobią potężne historyczne 

malowidła Kaulbacha. Jeden wielki 

obraz przedstawia zburzenie Jerozo-

limy. We wstrząsających scenach 

widać zagładę wybranego narodu. 

Świątynia jerozolimska stoi w pło-

mieniach; aniołowie, którzy wykonu-

ją wyrok Stwórcy nad miastem, są 

uzbrojeni w ogniste miecze. Po stro-

nie prawej widać Tytusa, zwycięskie-

go wodza, na czele legionów rzym-

skich, po lewej stronie w głębi idą 

hardzi, rozgoryczeni i bezsilni dawni 

wodzowie narodu żydowskiego. Na 

środku obrazu na pierwszym planie 

stoi arcykapłan i chce się przebić 

sztyletem, ale żona i dzieci błagają, 

żeby ich wpierw zabił… Zgroza, roz-

pacz, beznadziejność i ruina prze-

mawiają z tego obrazu. 

Jednak nie! Druga połowa obrazu 

mówi o czem innem. Widzimy tam 

chrześcijańską rodzinę, uciekającą na 

mułach z ginącego miasta; na jed-
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nym siedzi matka z dwojgiem dzieci 

u piersi, za niemi siedzi jeszcze jedno 

dziecko, na drugim same dzieci. 

Przed nimi idzie chłopiec, śpiewając 

psalmy z podniesionymi ku niebu 

oczyma. Na końcu idzie ojciec; rów-

nież śpiewa psalmy. Nad nimi unosi 

się grupa aniołów: wiara, nadzieja i 

miłość, którzy trzymają w rękach nie 

ogniste miecze, ale promienną mon-

strancję Przenajświętszego Sakra-

mentu. 

Na tym monumentalnym obrazie, 

doskonale nadającym się, by zakoń-

czyć dzisiejsze kazanie – widzimy 

jeszcze jeden epizod: z tłumu strwo-

żonych Żydów wybiega trzech chło-

paków, napół ledwie ubranych i 

błagalnym gestem rzuca się przed 

uciekającą rodziną chrześcijańską: 

zabierzcie nas, nie dajcie nam zgi-

nąć! Jedno z chrześcijańskich dzieci 

serdecznym uśmiechem zaprasza 

ich, żeby szli razem… 

W serdecznym uśmiechu tego dziec-

ka jest nasza nadzieja! Bo kto nie 

czuje, co znaczy dla nas ten obraz? 

Kto nie widzi, że już nad niebem 

zbuntowanego życia rodzinnego 

unosi się gniew Boży? Kto nie słyszy, 

jak trzeszczą i walą się silne ongiś 

mury świątyni ogniska domowego i 

grzebiące pod gruzami wartości 

nasze: cnotę, szczęście, kulturę – 

wszystko, co człowiek pięknego i 

wielkiego stworzył na ziemi?! 

Tylko jeden jest sposób wyjścia z 

tego nieszczęścia: rodziny katolickie 

muszą porzucić zatrute trzęsawiska 

fałszywych haseł i wypaczonych 

pojęć moralnych, i muszą wrócić do 

ideału małżeństwa chrześcijańskiego 

i rozniecać go po całym świecie. 

Niczego więcej dziś nie potrzebuje-

my, tylko chrześcijańskich rodzin. 

Jeśli świat ma uniknąć zagłady, to 

uratuje go chrześcijańska rodzina. 

Rodzina, która daje czyste panny i 

szlachetnych młodzieńców! 

Która rozsiewa zadowolenie, ład i 

szczęście! 

Która jest komórką i fundamentem 

prawdziwego życia ludzkiego! 

Która odbuduje i wzmocni grzechem 

steraną ludzkość! 

Boże! Prosimy Cię – broń, wzmacniaj 

i błogosław nasze chrześcijańskie 

rodziny! Amen. 

 

 

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

str. 168 – 172 (koniec książki). 
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Kącik dla dzieci młodszych 

Wzorowy uczeń.  

 

ominik, chcąc pobierać nau-

kę szkolną, musiał każdego 

dnia rano i popołudniu cho-

dzić ze swej miejscowości aż 

do Castelnuovo d’Asti. Był to olbrzymi 

kawał drogi dla takiego małego chło-

paczka, zwłaszcza w dni deszczowe i 

wietrzne, śnieżne i gorące! Ale Domi-

nik nigdy nie opuszczał lekcji i z wytę-

żoną uwagą słuchał objaśnień nauczy-

ciela. 

Pewnego razu, w czasie nieobecności 

nauczyciela, jakiś rozbrykany chłopiec 

spowodował dosyć duże zamieszanie 

w szkole. Przy dochodzeniu winę zrzu-

cono na Savio. Nauczyciel, uwierzyw-

szy w to oskarżenie, skrzyczał go bar-

dzo surowo. Dominik nie rzekł ani 

słowa w swej obronie. Kiedy wkrótce 

potem nauczyciel spostrzegł się o 

niesłusznej naganie, udzielonej swemu 

drogiemu uczniowi, rzekł do niego: 

 – Dlaczego nie powiedziałeś, że to 

zrobił kto inny? 

Dominik skromnie odpowiedział: 

– Ów uczeń, mając złą opinię z po-

wodu swych licznych wybryków, 

byłby pewnie wyrzucony ze szkoły… 

ja zaś spodziewałem się, że mi to 

przebaczą, ponieważ przydarzyło mi 

się to pierwszy raz. A poza tym pa-

miętałem o Jezusie, który był również 

niesprawiedliwie oskarżany. 

 

 

„Pilny i dobry uczeń jest chlubą swoich wychowawców”. 

Don Salve, Święty chłopiec – św. Dominik Savio, Torino,  str. 9. 

D 
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Kącik dla dzieci starszych 

Pożegnanie  

 

o za ruch! Walizki stoją we 

wszystkich pokojach. Jurek, 

Janek, Terenia, Hania znoszą 

stosy książek, zeszytów, 

ubrań, bielizny w największym nieła-

dzie. Marianna załamuje ręce; Jurek 

twierdzi, że straciła głowę; Jędruś 

opuszczony płacze i krzyczy bez 

przerwy, a mamusia daremnie usiłu-

je zaprowadzić jakiś porządek. 

– Uważaj, Jurku, nie kładź tych ksią-

żek na koszulach wuja… Janku, usuń 

się na bok i nie następuj siostrze na 

nogi… Haniu, podaj mi tę bieliznę, 

zamiast rozkładać ją na sukniach. 

Nagle z ogrodu dochodzi głos Stasia. 

– Halo! Uprzedźcie ciocię, że przy-

szedł ksiądz proboszcz. 

W mgnieniu oka, jak stado wróbli, 

cała czwórka dopadła schodów, 

biegnąc naprzeciw „starego przyja-

ciela”. Mamusia i Marysia z uśmie-

chem patrzą na siebie. 

– Och! co za ulga – mówi Marysia. – 

Dobrze, że się wynieśli. Będzie swo-

bodniej pakować. Proszę wyjść rów-

nież, mamusiu, odpocznie trochę 

mamusia, rozmawiając z księdzem 

proboszczem. Przez ten czas ukoń-

czę, co ważniejsze. 

Marysia uspokoiła Jędrusia, dając 

mu kłębek wełny do zabawy, który 

może rozwijać do woli, i usiłuje 

wśród najstraszniejszego nieładu 

odnaleźć, co należy do jej braci, a co 

do kuzynów. 

Na dole ksiądz proboszcz jest zasy-

pywany pytaniami. 

Smutno, że to już ostatnia wizyta! 

Zdaje się nagle, jakby zmarnowano 

wakacje, bo znajduje się tysiące 

spraw, o które chciałoby się zapytać. 

Jurek prosi o obiecane objaśnienia, 

tyczące się roju pszczół. Janek zapo-

mniał odnieść jałmużnę jednemu z 

biednych, którym się opiekował. 

Hania pragnie opisać wrażenia z 

podróży do Częstochowy, a Terenia 

prosi o wyjaśnienie rozdziału o Ko-

ściele. 

Mamusia proponuje: 

C 



 

54 Numer 8 (30)                                                                                     Sierpień 2022 

– Sądzę, że trzeba zakończyć waka-

cje w podobny sposób, jak je rozpo-

częliśmy. Ksiądz proboszcz raczy 

pozostać u nas na obiedzie i, podczas 

kiedy ja zajmę się pakowaniem ba-

gażu, który musi odejść jutro wczas 

rano, ksiądz proboszcz zajmie swe 

zwykłe miejsce w ogrodzie, ku ucie-

sze tego małego światka, który robi 

wrażenie, jakby go od roku nie wi-

dział. 

I tak się też stało. 

Gdy ksiądz proboszcz ze swą gro-

madką zajął miejsce w altanie, zwra-

ca się do Tereni: 

– A więc chcesz, abyśmy pomówili o 

Kościele. I owszem, z przyjemnością, 

lecz od pół godziny nie przestajecie 

zadawać pytań. Teraz na mnie kolej, 

abym pytał, ale pilnuj się! Panie 

Jerzy, proszę mi powiedzieć, co to 

jest Kościół? 

Jurek odpowiada bez wahania: 

– Kościół jest to zgromadzenie pra-

wowiernych chrześcijan, którzy wy-

znają tę samą naukę, przyjmują te 

same Sakramenta św. i uznają Ojca 

św. za swą widzialną głowę. 

 – Bardzo dobrze. Czy jednak Terenia 

rozumie pierwsze słowa tego okre-

ślenia? Gdybyśmy zamiast „zgroma-

dzenie”, powiedzieli „rodzina”? Te-

reniu, masz rodzinę, powiedz, kto 

jest jej głową? 

– Tatuś. 

– Doskonale. A więc! Kościół jest to 

również rodzina, wielka rodzina, 

której Ojcem jest Bóg. Została zało-

żona, ustanowiona przez Pana na-

szego, Jezusa Chrystusa, który sam 

jest jej głową, ale niewidzialną: my 

Go nie widzimy. Jak więc słuchać 

zwierzchnika, którego się nie widzi i 

nie słyszy? 

Pan Jezus znalazł sposób, aby nam 

udzielać rozporządzeń. Ustanowił 

zastępcę swego na ziemi. Przypomi-

nasz sobie, że Pan Jezus wybrał św. 

Piotra, a po nim jego następców, 

wszystkich papieży, aby rządzili w 

Jego imieniu. Gdy Ojciec św. zwraca 

się do całego Kościoła powszechne-

go, ogłasza uroczyście jakąś prawdę, 

dotyczącą wiary i obyczajów, to tak, 

jakby sam Pan Jezus przemawiał, jest 

wtedy nieomylny i omylić się nie 

może. 

Hania przerywa: 

– Proszę księdza proboszcza, gdyby 

Ojciec św. powiedział na przykład, że 

jutro, akurat na nasz odjazd, będzie 

deszcz padać, jasnym jest, że może 

się omylić. Co właściwie ksiądz pro-
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boszcz nazywa „rzeczy, dotyczące 

wiary i obyczajów”? 

– Te, które odnoszą się wprost do 

zbawienia naszej duszy. Gdy papież 

naucza, że aby dostać się do nieba, 

trzeba wierzyć w to, a nie wolno 

wierzyć w tamto, gdy orzeka uroczy-

ście, np., że Najśw. Maryja Panna 

jest wolna od wszelkiego grzechu, 

nawet pierworodnego, jest nieomyl-

ny. Pan Jezus obiecał św. Piotrowi i 

wszystkim jego następcom, że do 

końca świata Ojciec św. i Kościół św. 

nie zbłądzą. Biskupi w łączności z 

Ojcem św. tworzą Kościół nauczają-

cy, który ma zapewnioną nieomyl-

ność. To powinno napełniać nas 

dumą, że jesteśmy dziećmi Kościoła i 

Ojca św. 

– Rodzina, księże proboszczu, jest 

rzeczą bardzo piękną, lecz królestwo, 

armia, jest to coś jeszcze piękniej-

szego. 

I Jurek zapalony tym przedmiotem 

ciągnie dalej: 

– Zdaje mi się, że można powiedzieć, 

iż Pan nasz, Jezus Chrystus jest Kró-

lem nieba i ziemi. Aby rządzić swym 

królestwem ma pierwszego ministra, 

którego uważa za swego zastępcę: to 

papież. Następnie ma jeszcze jakby 

generałów, którzy pomagać mają 

papieżowi w rządzeniu królestwem: 

to biskupi, którzy mają oficerów: to 

kapłani. My jesteśmy żołnierzami. 

Chodzi o to, aby nie należeć do 

kompanii maruderów, czyli tych, 

którzy zostają na tyłach armii, ale do 

tych, którzy mają odwagę i zasługują 

na odznaczenie, a po skończonej 

kampanii przybędą do nieba po na-

grodę w pałacu Chrystusa Króla. 

– Doskonale. Skoro tak pięknie, Jur-

ku, zacząłeś, dokończ. To królestwo 

Chrystusowe, tę armię, jaką jest 

Kościół św., poznaje się po pewnych 

znamionach. Czy wiesz jakich? 

– Z pewnością. A więc prawdziwy 

Kościół, to Kościół rzymski, gdyż od 

czasów św. Piotra, wszyscy papieże 

obrali Rzym, jako stolicę swej wła-

dzy. I Kościół rzymski jest święty. 

Tylko w Kościele rzymsko-katolickim 

są święci i zawsze będą. Następnie 

Kościół jest „jeden”, bo ma jedną 

głowę, wspólną wiarę – wszyscy 

wierzymy w to samo – i te same 

Sakramenta. Czy się jest w Chinach, 

czy w Ameryce, wszędzie otrzymuje 

się ten sam chrzest, spowiada się jak 

w Polsce, tak samo przyjmuje się 

Komunię św. itp. 

– Dobrze. Teraz kolej na ciebie, Jan-

ku. Jakie jest trzecie znamię Kościo-

ła? 

– Kościół jest katolicki. 
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– Co za wielkie słowo, mała Tereniu! 

Czy rozumiesz, co oznacza? 

– Zupełnie nie, księże proboszczu. 

– Katolicki znaczy: rozpowszechnio-

ny po całej ziemi. Niestety, tak nie 

jest, żeby cały świat należał do Ko-

ścioła. Są jeszcze miliony pogan, 

którzy nie znają prawdziwego Boga, 

ale celem Kościoła jest, aby został 

rozpowszechniony po całej ziemi. 

– W końcu Kościół jest „apostolski”. 

Od czasów św. Piotra i pierwszych 

Apostołów, papieże i biskupi nastę-

pują po sobie nieprzerwanie. 

– A teraz jeszcze ostatnie pytanie. 

Czy wszystkie dzieci Kościoła, które 

tworzą jedną rodzinę, są złączone ze 

sobą jak bracia? Kto mi na to odpo-

wie? 

Jurek korzysta z dobrej okazji. 

– Tak, księże proboszczu, w Kościele 

jesteśmy wszyscy braćmi. Ci, którzy 

są szczęśliwi w niebie, ci, którzy cier-

pią w czyśćcu, ci, którzy walczą na 

ziemi, modlą się jedni za drugich i 

udzielają sobie wzajemnie dóbr du-

chowych. 

– Zakończmy zatem, moje dzieci. Nic 

nie może nam dać większego szczę-

ścia, jak przynależność do Kościoła 

katolickiego. Setki, tysiące świętych i 

męczenników uczą nas, jak najlepsze 

dzieci Kościoła odznaczały się w jego 

służbie, jak słuchały go z radością i 

nie wahały się ani chwili w oddaniu 

życia swego za niego. Ale już czas, 

moi kochani. Oto nadchodzi mamu-

sia, aby nas prosić na obiad. 

 

 

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

str. 143 – 148. 
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Z z ycia Parafii 

Porządek  Mszy św.: 

 

Kraków 

1. VIII – św. Piotra w Okowach  – Msza św. o godz. 18.30 

2. VIII – M. B. Anielskiej – Msza św. o godz. 7.20 

3. VIII – Znalezienie Ciała św. Szczepana – Msza św. o godz. 7.20 

4. VIII – św. Dominika – Msza św. o godz. 7.20 

5. VIII – M. B. Śnieżnej, pierwszy Piątek Miesiąca – Msza św. o godz. 18.30 

6. VIII – Przemienienie Pańskie, pierwsza Sobota  Miesiąca –  Msza św. o godz. 7.40 

7. VIII – IX Niedziela  po Zesłaniu Ducha Św., św. Kajetana  

           – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50 

8. VIII – św. Cyriaka, Larga i Szmaragda – Msza św. o godz. 18.30 

9. VIII – św. Jana Marii Vianneya, wigilia św. Wawrzyńca –  Msza św. o godz. 18.30 

10. VIII – św. Wawrzyńca – Msza św. o godz. 7.20 

11. VIII – św. Tyburcjusza i Zuzanny – Msza św. o godz. 7.20 

12. VIII – św. Klary – Msza św. o godz. 7.20 

13. VIII – Wigilia Wniebowzięcia N. M. P. –  Msza św. o godz. 7.40 (antycypowana) 

14. VIII – X Niedziela  po Zesłaniu Ducha Św., św. Euzebiusza 

              – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50 

15. VIII – Wniebowzięcie N. M. P. – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50 

16. VIII – św. Joachima – Msza św. o godz. 18.30 

17. VIII – św. Jacka – Msza św. o godz. 7.20 

18. VIII – św. Rocha, św. Agapita – Msza św. o godz. 7.20 
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19. VIII – św. Jana Eudesa – Msza św. o godz. 7.20 

20. VIII – św. Bernarda – Msza św. o godz. 7.40 

21. VIII – XI Niedziela po Zesłaniu Ducha Św. – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50 

22. VIII – Niepokalanego Serca N. M. P. – Msza św. o godz. 18.30 

23. VIII – św. Filipa Benicjusza – Msza św. o godz. 7.20 

24. VIII– św. Bartłomieja – Msza św. o godz. 7.20 

25. VIII – św. Ludwika – Msza św. o godz. 7.20 

26. VIII – N. M. P. Częstochowskiej – Msza św. o godz. 7.20 

27. VIII – św. Józefa Kalasantego – Msza św. o godz. 7.40 

28. VIII – XII Niedziela po Zesłaniu Ducha Św., św. Augustyna  

             – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50 

29. VIII – Ścięcie św. Jana Chrzciciela – Msza św. o godz. 18.30 

30. VIII – św. Róży z Limy, św. Feliksa i Adaukta – Msza św. o godz. 7.20 

31. VIII – św. Rajmunda Nonnata – Msza św. o godz. 7.20 

 

 

Warszawa 

7. VIII – IX Niedziela  po Zesłaniu Ducha Św., św. Kajetana – Msza św. o godz. 17.00 

8. VIII – św. Cyriaka, Larga i Szmaragda – Msza św. o godz. 7.00 

 

Wrocław 

15. VIII – Wniebowzięcie N. M. P. – Msza św. o godz. 17.00 

16. VIII – św. Joachima – Msza św. o godz. 7.00 

28. VIII – XII Niedziela po Zesłaniu Ducha Św., św. Augustyna – Msza św. o godz. 17.00 

29. VIII – Ścięcie św. Jana Chrzciciela – Msza św. o godz. 7.00 
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