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Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,  
któremu nadadzą imię Emmanuel,  

to znaczy: "Bóg z nami"  
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Wszystkim Czytelnikom „POD PRĄD” redakcja miesięcznika 
życzy, by  w te Święta Bożego Narodzenia Jezus prawdziwie  

narodził się w Waszych sercach, by w tę wyjątkową noc umilkły 
wszelkie waśnie i spory, by przy wspólnym stole zasiedli ci,  

których kochamy. Niech te Święta będą pełne radości,  
Bożego pokoju i wzajemnej miłości. 



 

 

 

ADWENT - CZAS OCZEKIWANIA 
 

 (…) Dziś, w pierwszą niedzielę Adwentu, Kościół rozpoczyna 

nowy rok liturgiczny, nową drogę wiary, która z jednej strony upa-

miętnia wydarzenia Jezusa Chrystusa, z drugiej zaś otwiera się na 

jego ostateczne wypełnienie. I właśnie tą podwójną perspektywą żyje 

czas Adwentu, spoglądając zarówno na pierwsze przybycie Syna Boże-

go, gdy narodził się z Maryi Panny, jak i na Jego powrót w chwale, gdy 

przybędzie, aby „sądzić żywych i umarłych” jak mówimy w Credo. 

Chciałbym się teraz pokrótce zatrzymać nad tym wymownym tema-

tem „oczekiwania”, chodzi bowiem o aspekt głęboko ludzki, w którym 

wiara staje się, by tak rzec, jedną całością z naszym ciałem i z naszym sercem.  

 

 Oczekiwanie, czekanie jest wymiarem, który przekracza całe nasze istnienie osobiste, rodzinne 

i społeczne. Oczekiwanie jest obecne w tysiącu sytuacji, począwszy od tych najmniejszych i najbardziej 

banalnych, aż po najważniejsze, które angażują nas całkowicie i do głębi. Mamy na myśli między innymi 
oczekiwanie dwojga małżonków na dziecko, oczekiwanie na rodzica lub przyjaciela, który przybywa z 

daleka, aby nas odwiedzić; myślimy o młodym człowieku, czekającym na wynik końcowego egzaminu 

lub rozmowy w pracy; w stosunkach uczuciowych - o czekaniu na spotkaniu z ukochaną osobą, na odpo-

wiedź na list lub na przyjęcie przebaczenia… Można by powiedzieć, że człowiek żyje, dopóki żyje, do-

póki czeka, dopóki w jego sercu żyje nadzieja. I po jego oczekiwaniach rozpoznaje się człowieka: 

naszą „postawę” moralną i duchową można zmierzyć tym na co czekamy, w czym pokładamy nadzieję.  

 

 A zatem każdy z nas może zadać sobie pytanie, zwłaszcza w tym okresie, który przygotowuje 

nas do Bożego Narodzenia: a ja na co czekam? Na co, w tym okresie swego życia, czeka moje 

serce? A pytanie to można stawiać na szczeblu rodziny, wspólnoty czy narodu. Na co czekamy razem? 

Co łączy nasze dążenia, co czyni je wspólnymi? W okresie poprzedzającym narodziny Jezusa, w Izraelu 

silne było oczekiwanie na Mesjasza, to znaczy na Poświęconego, pochodzącego od króla Dawida, który 

wyzwoliłby ostatecznie lud od wszelkiego zniewolenia moralnego i politycznego i przywróciłby Królestwo 

Boże. Nikt jednak nigdy nie wyobrażał sobie, że Mesjasz mógłby narodzić się z pokornej dziewczyny, 

małżonki przyobiecanej sprawiedliwemu Józefowi. Nawet Ona sama nigdy o tym nie myślała, a jednak w 

jej sercu oczekiwanie na Zbawiciela było tak wielkie, jej wiara i jej nadzieja były tak płomienne, że mógł 
On znaleźć w Niej godną matkę. Sam Bóg Ją zresztą przygotował jeszcze przed wiekami. Jest to ta-

jemnicza współzależność między oczekiwaniem Boga a oczekiwaniem Maryi - stworzenia 

„pełnego łaski”, całkowicie przejrzystego na plan miłości Najwyższego.  

 

 Uczmy się od Niej, Niewiasty Adwentu, przeżywania codziennych gestów w nowym 

duchu, w poczuciu głębokiego oczekiwania, które tylko nadejście Boga spełnić.  

 

 (…) Razem z Maryją, która z miłością oczekiwała narodzin Bożego Dziecięcia trwajmy w modli-

twie, dziękując Bogu za dar życia, prosząc o opiekę nad każdym ludzkim istnieniem. Niech przyszłością 

świata stanie się cywilizacja miłości i życia (…) 

 

 

        

 

      Benedykt XVI, Anioł Pański, 28 listopada 2010 



12 GRUDNIA - MEKSYK 

ODPUST W GUADALUPE 
12 grudnia - największy odpust świata, największy na kuli 

ziemskiej odpust. 3 mln pielgrzymów w ciągu kilku dni przy-

chodzi na wzgórze. Idą nocą, dniem w zorganizowanych gru-

pach (małych, dużych), boso, czasami jadą skuterami, rowe-

rami, konno, na wszelkie możliwe sposoby do Matki Bożej z 
Guadalupe.  

 Na uroczystości odpustowe przed bazyliką Matki Bożej z Gu-

adalupe gromadzą się każdego roku miliony wiernych, zarówno z 

Meksyku, jak i z całego świata. Tak imponująca liczba wiernych, 

pozwala stwierdzić, że obrzeża miasta Mexico City (30 milionów 

mieszkańców), gdzie znajduje się bazylika z wizerunkiem, jest naj-

większym sanktuarium maryjnym świata. Jej wizerunek jest 

wszechobecny. Nawet na stacjach benzynowych znajdziemy ob-

raz czy figurę Dziewicy z Guadalupe.  

 W wigilię uroczystości odpustowych bazylika jest otwarta 

przez całą noc. Wierni bez przerwy gromadzą się się przed Jej 

wizerunkiem, artyści śpiewają Jej pieśni, a Indianie dla niej tań-

czą. Większość ludzi dekoruje nawet z tej okazji swoje samocho-

dy, zawieszając na nich wizerunek Maryi przyozdobiony lampka-

mi lub kwiatami. Maryja na obrazie zdaje się być żywą osobą. O 

niezwykłości tego wizerunku świadczył również Jan Paweł II, który podczas swego pontyfikatu nawie-
dził sanktuarium w Guadalupe aż pięć razy.  

 Człowiek staje w bliskiej obecności niezwykłego 

piękna Madonny, która jest brzemienna, o czym świad-

czy szarfa opasająca Jej biodra. Cały zewnętrzny świat 

znika wtedy jakby sprzed oczu, liczy się tylko obecność 

tej, która jest pełna łaski. W momencie, gdy wpatruje 

się na ten święty wizerunek, na myśl przychodzi tylko 

jedno pytanie: czym właściwie będzie prawdziwe, Mary-

jo, spotkanie z Tobą, jaką wielką miłość i radość będzie 

ono musiało zasiać w duszy człowieka, skoro sam obraz 

tak potrafi zachwycić?  

 

 (…) Błogosławiony Juanie Diego, dobry Indianinie i chrześcijaninie, któremu prosty lud zawsze 

uważał za świętego męża! Prosimy cię, towarzysz Kościołowi meksykańskiemu w jego pielgrzymowa-

niu, aby z każdym dniem stawał się coraz bardziej misyjny i coraz lepiej ewangelizował. Dodawaj otu-

chy biskupom, wspieraj kapłanów, wzbudzaj nowe i święte powołania, wspomagaj wszystkich, którzy 
swe życie oddają sprawie Chrystusa i szerzenia Jego królestwa. 

 

 Błogosławiony Juanie Diego, mężu prawy i wiarygodny! Błogosław rodziny, umacniaj małżon-

ków w ich życiu małżeńskim, wspieraj wysiłki rodziców wychowujących po chrześcijańsku swe dzieci. 

Wejrzyj życzliwie na udrękę tych, którzy cierpią fizycznie i duchowo, których dotyka ubóstwo, samot-

ność, którzy doświadczają zepchnięcia na margines społeczeństwa czy przykrych skutków ignorancji 

(…)  

 

 „Umiłowany Juanie Diego! Wskazuj nam drogę prowadzącą do Czarnej Madonny z 

Tepeyac, aby nas przyjęła do swego Serca, gdyż Ona jest matką kochającą i litościwą, która 

prowadzi do prawdziwego Boga”. 

 

        www.opoka.pl 

 



S T R .  4  

 

Niedziela, 5 grudnia 2010 r.  - Druga Niedziela Adwentu 

 W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej 
te słowa: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Do niego to 
odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: „Głos wołającego na pustyni: 
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. Sam zaś Jan nosił 
odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokar-
mem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima 

oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, 
wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu faryzeuszów i 
saduceuszów, mówił im: „Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym 
gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawróceni, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: 
«Abrahama mamy za ojca», bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci 
Abrahamowi. Już siekierka do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie 
wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą nawróce-
nia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić mu 
sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści 
swój omłot.: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym” 

                         Mt 3, 1-12 

 Nawróćcie się. (Mt 3,2) 
 
  Jan Chrzciciel był największym prorokiem Izraela od czasów Eliasza, który dzie-
więć wieków wcześniej sprowadził ogień z nieba. Co przyciągało tłumy do tego charyzmatycznego 
pustelnika ubranego w skóry zwierząt? Można w to wierzyć lub nie, ale było to przede wszystkim 
wezwanie do nawrócenia, które niestrudzenie głosił. Mówiąc swoim słuchaczom o konieczności 
odwrócenia się od grzechu, Jan głosił również obietnicę wewnętrznej odnowy. Bóg chciał uczynić 
dla nich o wiele więcej, niż tylko odpuścić im grzechy. Pragnął otworzyć im upusty nieba i wylać na 
nich obficie swoją miłość, obdarzając ich uzdrowieniem, pojednaniem i pokojem. 
  Adwent jest czasem, w którym my także słuchamy słów Jana Chrzciciela i przygo-
towujemy swoje serca na przyjście Jezusa. On codziennie zaprasza nas, abyśmy przybliżali się do 
Niego, by zaczerpnąć z Jego świętości i łaski. Co może utrudnić tę bliskość? Grzech, lęk, obojętność 
wobec Boga, brak współczucia dla innych - to kilka najpoważniejszych przeszkód. Dlatego właśnie 
powinniśmy poważnie potraktować dzisiejsze wezwanie Jana.  
  Bóg chce wyzwolić nas od wszystkiego, co powstrzymuje nas przed całkowitym 
poddaniem się Jego miłości i Jego woli. Pragnie to czynić przez dar nawrócenia. Chce wyprowadzać 
nas z poczucia winy, alienacji i wstydu ku pokojowi i radości. Zawsze gotów jest obmyć nas do czy-
sta i namaścić swoim Duchem. Zawsze czeka, by ogarnąć nas swoi miłosierdziem i mocą, czyniąc 
czystymi  i bez zmazy, przygotowanymi na to, by stanąć przed Jezusem, kiedy przyjdzie w chwale. 
Za każdym razem, gdy zwracamy się do Niego ze skruchą, On przychodzi, by wynieść nas aż do 
nieba i dać nam po raz kolejny ujrzeć przebłysk swojego królestwa - wizji, która zawsze napełnia 
nadzieją i radością.  
  „Ojcze, Twoje miłosierdzie na ma granic. Wychwalam Cię za to, że posłałeś swoje-
go Syna, aby mnie odkupił i obdarzył wolnością” 
 

Niedziela, 12 grudnia 2010 r.  - Trzecia Niedziela Adwentu 

 Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapyta-
niem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” Jezus im 
odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi 
wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli 
zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie 
zwątpi”. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać 
na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w 
miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po 

coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest 
tym, o którym napisano: Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. 
Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzcicie-
la. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”  

           Mt 11, 2-11 
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 Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy: „Bóg z nami”  

 

  Kiedy jest ci smutno, czujesz się samotny lub ogarnia cię lęk, dobrze jest mieć przy sobie 
kogoś, kto ci powie: „Jestem z tobą” - zwłaszcza jeśli mamy pełną świadomość, że nie są to puste słowa. 
  Na ponad siedemset lat przed narodzeniem Jezusa pewien przerażony władca otrzymał takie 
właśnie zapewnienie - i to z najlepszego z możliwych źródeł. Sam Bóg oznajmił królowi Achazowi przez pro-
roka Izajasza, że ocalił Jerozolimę od nieprzyjacielskiego najazdu. Na potwierdzenie tych słów dał mu nastę-
pujący znak: „Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Ema-
nuel”.  

  Słowa Izajasza dotyczyły w pierwszym rzędzie młodej kobiety - prawdopodobnie niedawno 
zaślubionej żony króla - i jej opatrznościowej ciąży. Jak jednak pokazuje nam dzisiejsza Ewangelia, proroc-
two to miało jeszcze głębsze, ukryte znaczenie. Natchniony Duchem ewangelista Mateusz stwierdza, że do-
skonałym wypełnieniem tej obietnicy jest Jezus. Jako Syn Boży, poczęty z Ducha Świętego, narodzony z 
Dziewicy, jest już nie tylko znakiem potwierdzającym słowo Boże, ale jest samym Emanuelem - Bogiem z 
nami.  

  Jest to już ostateczne: „Jestem z wami”, wypowiedziane przez Boga. Przez wcielenie Jezusa 
Chrystusa wszechmocny Bóg przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. W swojej niezmierzonej miłości posłał 
swojego jedynego Syna, aby podzielił nasz los i wybawił nas od grzechu i śmierci.  

  „Jezu, wierzę, że Ty jesteś «Bogiem z nami». Daj mi większą wrażliwość na twoją obecność i 
otwartość na Twoją wolę. Chcę być zawsze z Tobą, tak jak Ty jesteś zawsze ze mną.” 

„Słowo wśród nas”, grudzień 2010 
 

 Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie (Mt 11-4)  
 
  Jan Chrzciciel jest pomostem pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. Widzimy w nim kulmi-
nację długich wieków działalności proroków zapowiadających przyjście Mesjasza. Będąc ostatnim, który proro-
kował o Jezusie, był zarazem pierwszym świadkiem Jego przyjścia, kiedy poruszył się z radości w łonie matki 
podczas jej nawiedzenia przez Maryję. Kościół czci Jana wieloma tytułami, które podkreślają, jak wiernie wypeł-
nił on swoją role pomostu - nazywany jest Świadkiem Pana, Zwiastunem Mesjasza i Sługą Słowa.  
  Tak, Jan był wielkim mężem Bożym. Przy tym jednak był zwyczajnym człowiekiem, podobnym 
do nas. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jana, który pod koniec życia zadaje sobie pytanie, czy rzeczywiście 
Jezus jest obiecanym Mesjaszem. Bo jeśli to prawda, to dlaczego on, Jego krewny i poprzednik, znajduje się w 
więzieniu, oczekując zbliżającej się egzekucji? 
  Jezus rozwiał wątpliwości Jana, wskazując na niezaprzeczalne znaki swojego posłannictwa: 
„niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwych-
wstają” - a wszystko to jest wypełnieniem zapowiedzi proroków. Zachęcił Jana, aby trzymał się mocno słowa 
Bożego i nie tracił nadziei.  
  Każdy z nas może w jakiś sposób utożsamić się z sytuacją Jana. My także czasem, przegnieceni 
okolicznościami życia, czujemy się zagubieni i ogarniają nas wątpliwości, czy aby słusznie czynimy idąc za Pa-
nem. A Jezus daje nam tę samą odpowiedź co Janowi - spójrz na moje działanie w twoim życiu. Przypomnij so-
bie wszystko, co dla ciebie uczyniłem. Trwaj mocno w wierze, nawet gdy chwilowo nie widzisz w tym głębszego 
sensu. Ostatecznie okaże się, że stanąłeś po właściwej stronie.  
  Zauważmy też, że pomimo wątpliwości Jana Jezus miał o nim do powiedzenia bardzo pochlebne 
słowa: „Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela”. Będzie zadowolony również z 
nas, jeśli wytrwamy w wierze.  
  „Dziękuję Ci, Jezu, za łaskę wiary. Wierzę, że jesteś Mesjaszem i Zbawicielem. Pomóż mi ze 
wszystkich sił trwać przy Tobie.” 
 

„Słowo wśród nas”, grudzień 2010 

Niedziela, 19 grudnia 2010r.  - Czwarta Niedziela Adwentu 
 
 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z 
Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha 
Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na znie-
sławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał 
mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twej 
Małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi Syna, któ-
remu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. A stało się to 
wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: Oto Dziewica 

pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy „Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, 
Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.  
 

Mt 1, 18-24 
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 Rodzina naszego Zbawiciela na pewno nie była zwyczajna: święci Rodzice, oboje obcu-
jący z aniołami, ojciec kochający nad życie, choć był nim tylko z nazwy. Jezus przyszedł na 
świat bardzo oczekiwany, za cenę trudnego do wyobrażenia poświęcenia Maryi i Józefa. 
 Spróbujmy dziś przemyśleć przed Bogiem relację ze swoimi rodzicami. W jaki sposób 

okazuję szacunek moim rodzicom? Czy ich nie zaniedbuję? Czy nimi nie gardzę? Czy modle Się 
za nich? Czy nie zrzucam na nich odpowiedzialności za moje życiowe niepowodzenia, tak jak-
bym sam nie miał obowiązku kształtowania swojego życia zgodnie z wolą Bożą. Czy potrafię 
okazać im serdeczność i współczucie? I czy poddaję nasze wzajemne relacje Duchowi Święte-

mu, który odnawia wszystko? 
 
 „Panie Jezu, który zechciałeś żyć w rodzinie, będąc poddany Maryi i Józefowi, oddaję 

Ci dziś moich rodziców. Dziękuję Ci za to wszystko, co od nich otrzymałem, a ich słabości po-
wierzam Twojemu miłosierdziu. Spraw, abyśmy kiedyś, w doskonałej jedności, chwalili Ciebie 
w niebie z aniołami i świętymi.” 

„Słowo wśród nas”, grudzień 2010 

Niedziela, 26 grudnia 2010r.  - Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego 
           Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 
 
 Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, 

weź Dziecię i jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod bę-

dzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał 

się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało Się spełnić słowo, które Pan 

powiedział przez proroka: „Z Egiptu wezwałem Syna mego”. A gdy Herod umarł, oto Józe-

fowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i 

idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czychali na życie Dziecięcia”. On więc wstał, 
wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje 

Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, bał Się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie na-

kaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się speł-

nić słowo Proroków: „Nazwany będzie Nazarejczykiem” 
                       Mt 2,13-15.19-23 

RYTUAŁ RODZINNY 
 

WIECZÓR MIKOŁAJKOWY 
 

 Dzień św. Mikołaja jest okazją do kształtowani postawy altruistycznej. Naśladując nie-

zwykłą dobroć tego świętego biskupa pragniemy świadczyć dobro, sprawić innym radosną nie-

spodziankę. Jest to postawa dojrzałej miłości. Wypracowując w sobie taką postawę, niesienia 

innym dobra i radości, najlepiej przygotowujemy się na spotkanie z Chrystusem w wieczności i 

na owocne przeżycie samych świąt Bożego Narodzenia. Zgodnie ze słowami św. Pawła, który 

stwierdza, że lepszą rzeczą jest dawać aniżeli brać, wieczór św. Mikołaja niech będzie okazją do 

wielu miłych niespodzianek i do wzajemnego obdarowywania.  

 

NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
 

 Bóg zachował Najświętszą Pannę od samego początku od zmazy grzechu pierworodne-

go. Uczynił tak ze względu na godność Matki Zbawiciela, Boskość Jego Osoby i przyszłe zasłu-

gi. Od chwili, w której z małżeństwa Joachima i Anny zaczęło się życie Maryi, została Ona na-

pełniona przez Boga Jego łaską uświęcającą i otrzymała pełnię świętości ze wszystkimi cnotami 

i darami Ducha Świętego. Maryja jest pierwowzorem i obrazem Kościoła, niepokalanej i jaśnie-

jącej pięknością Oblubienicy.  

       Rytuał Rodzinny, bp. Józef Wysocki 
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 W czasie Adwentu jesteśmy wezwani do słuchania głosu Bożego, który rozbrzmiewa na 

pustyni świata dzięki Pismu Świętemu, zwłaszcza wtedy, gdy jest ono 

głoszone mocą Ducha Świętego. Wiara umacnia się bowiem tym bar-

dziej, im bardziej daje się rozświetlić Słowem Bożym, tym wszystkim, 

co - jak nam przypomina Paweł Apostoł - „napisane zostało i dla na-

szego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pi-

sma, podtrzymywali nadzieję” (Rz 15, 4). Wzorem słuchania jest Ma-

ryja Panna: „Kontemplując w Matce Bożej życie całkowicie uformowa-
ne przez Słowo, odkrywamy, że także naszym powołaniem jest wnika-

nie w tajemnice wiary, dzięki której Chrystus jest obecny w naszym 

życiu (…)  

 „Odkupiciel przybywa do każdego człowieka: w jego radościach i smutkach, w jego jasnym 

rozeznaniu, w jego wahaniach i pokusach, w tym wszystkim, co stanowi jego naturę i jego ży-

cie”  (Romano Guardini) 

 

      Benedykt XVI, Anioł Pański, 5 grudnia 2010, Watykan 

 

 (…) Bóg stawiając człowieka w sytuacjach trudnych, prowokuje go do aktu wiary. Sytuacje takie po-

przez uświadomienie nam naszej niemocy mogą pogłębić naszą tęsknotę za Bogiem. Bóg nie chce przycho-

dzić do nas nie proszony. Miłość chce być oczekiwana, jeżeli nie jest oczekiwana, jest miłością wzgardzo-

ną. W tym sensie wiara jest oczekiwaniem. Stopień oczekiwania na Pana jest świadectwem wiary w Jego 

moc i Jego miłość. Nigdy nie dość naszego oczekiwania na Boga. Oczekiwanie na Tego, który chce do ciebie 

przyjść i chce być przez ciebie przyjęty, powinno stale wzrastać. Dokonuje się to dzięki podejmowanym przez 

ciebie próbom oczekiwania, ale przede wszystkim dzięki Jego łasce, która sprawia, że twoja tęsknota za Nim 
może wzrastać i pogłębiać się (…)  

 

 (…) Doświadczenie niemożności dania sobie rady z czymś i rodzące się wtedy twoje zagubienie spra-

wia, że stajesz się bardziej skłonny pragnąć i oczekiwać Jego przyjścia. Jest to szansa wzrostu i pogłębienia 

się twojej wiary. Te wszystkie trudności i problemy, które Pan Bóg dopuszcza w twoim życiu albo je nawet 

powoduje, mają wzbudzić w tobie głód Boga, są próbami wiary. Patrząc w świetle wiary, poznasz tak zwaną 

duchowość wydarzeń, która mówi, że każde wydarzenie jest przejściem Boga i że pewne Jego przejścia są 

ukierunkowane na wzbudzenie w tobie pragnienia Jego obecności, Jego pomocy, jego zbawczej interwencji 

(…) 

 

 (…) Kiedy Bóg chce, byś dosięgnął głębi wiary, może poddać cię bardzo trudnym próbom, może ci 

wiele zabrać, a nawet bardzo ogołocić. Pan Bóg może chcieć twojego wykorzenienia, byś - nie mając ludzkich 

zabezpieczeń - oczekiwał zbawczej pomocy jedynie od Niego.  

 

 „Pan Bóg (…) dozwoli czy spowoduje, że będzie ci z  czymś bardzo źle, bardzo trudno, że nie będziesz 

sobie z czymś radził - żebyś zaczął oczekiwać Jego przyjścia, żebyś Go pragnął. Uniemożliwi ci to trwanie w 
marazmie religijnym. Próba wiary, z którą się wtedy zetkniesz, zmusi cię to do polaryzacji - albo nie odpo-

wiesz na oczekiwania Boga i zaczniesz się cofać w wierze, albo jak Abraham podejmiesz decyzję o pójściu za 

Nim w ciemnościach zawierzenia i wtedy wzrośnie w tobie wiara, wzrośnie w Tobie głód Chrystusa i 

Jego Odkupienia, głód łaski. Na miarę tego głodu Duch Święty będzie mógł zstępować do twojego serca.  

 

          

       Ks. Tadeusz Dajczer, Rozważania o wierze   
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 Uśmiechała się życzliwie i obiecała: „Przyjdź tutaj jutro, a otrzymasz znak o który prosi 

biskup”. Jednak następnego dnia Juan Diego nie zjawił się. Wuj Juan Bernardino umierał na ospę, 

którą przywlekli do Meksyku Hiszpanie i która dziesiątkowała Indian. Juan Diego pozostał w Tolpe-

tlac usługując mu w ostatnich chwilach życia. Wiedział, że powinien iść na obiecane spotkanie z Pa-

nią, po znak dla biskupa, ale…- jednak pozostał przy umierającym, który pro-

sił już tylko o sprowadzenie księdza.  

 Rankiem, we wtorek 12 grudnia, myślał tylko o jednym - trzeba jak 

najszybciej sprowadzić kapłana do będącego już w agonii wuja. W drodze do 

Tlatelolco myślał: „Jeżeli pójdę prostą drogą, Pani może mnie zobaczyć i zo-
stanę zatrzymany przez znak, jaki będzie chciała mi dać. Muszę się spieszyć, 

aby najpierw sprowadzić kapłana, ponieważ mój biedny wuj niespokojnie na 

niego czeka.”… Tyle więc Juan Diego wybrał inną ścieżkę, okrążając wzgórze… 

byle szybciej, byle uniknąć zobaczenia przez Panią… Maryja jednak obserwo-

wała swego posłańca i… zstąpiła ze wzgórza, zaszła mu drogę ze słowami: 

„Co się dzieje mój najmłodszy i najdroższy z moich synów? Dokąd 

spieszysz?” Zawstydzony, skruszony i zalękniony Juan Diego przyznał się do 

ucieczki, tłumacząc się chorobą wuja. Obiecywał powrócić do Maryi najszyb-

ciej jak to tylko będzie możliwe.  

 Maryja wypowiedziała wówczas te najistotniejsze z całego przesłania 

słowa: „Posłuchaj, weź to sobie do serca, mój najmłodszy i najdroższy 

synu, że rzecz, która cię niepokoi, rzecz, która cię dotyka jest niczym. 

Nie pozwól, aby twe oblicze, twe serce niepokoiło się. Nie bój się tej 

choroby twego wuja, ani żadnej innej choroby, ani niczego, co ostre i 

bolesne. Czyż nie jestem tu Ja, która twoją Matką? Czyż nie jesteś w 

moim cieniu i w mojej opiece? Czyż nie jesteś w zagłębieniu mego płaszcza, w skrzyżowa-
niu mych rąk? Czy potrzebujesz czegoś więcej?... Wejdź na górę… na szczyt wzgórza, tam 

gdzie Mnie ujrzałeś i otrzymałeś Me wskazówki a znajdziesz różne rodzaje kwiatów. Zetnij 

je, weź je i zbierz razem, następnie zejdź tutaj i przynieś przede Mnie.” Juan Diego natych-

miast wykonał polecenie. Czuł się spokojny o wuja, bo zaufał Matce Bożej. Pobiegł na kamienisty, 

pełen jedynie kaktusów i opuncji szczyt i ujrzał tam mnóstwo przepięknych, pokrytych rosą, rozkwi-

tłych pomimo szczypiącego mrozu kwiatów. Zbierał całe ich naręcza i umieszczał w fałdzie tilmy. 

Potem zszedł na dół. Niebieska Panienka wzięła kwiaty w swoje ręce, poprawiła je w tilmie i powie-

działa: „… te rozmaite rodzaje kwiatów są dowodem, znakiem, jaki zaniesiesz do biskupa. Powiesz 

mu ode Mnie, że ma widzieć w nich me pragnienie i dlatego spełnić ma moje życzenie, moją wolę… 

Surowo nakazuję ci nie rozwijać swej tilmy i nie pokazywać jej zawartości, zanim nie znajdziesz się 

w jego obecności…” 

 Pełen ufności, że teraz wszystko pójdzie szybko i gładko, Juan Diego biegł do biskupstwa, 

tuląc w tilmie kwiaty ułożone dłońmi Najświętszej Panny. Pod bramą jednak zaczęły Się kłopoty z 

odźwiernymi - udawali, że nie słyszą jego prośby o widzenie z Zumarragą, że jeszcze jest za wcze-

śnie na wizytę, że jest kłopotliwym gościem… zobaczyli też, że coś niesie i starali się zobaczyć co 

takiego. Juan Diego bał się, że zniszczą kwiaty - uchylił nieco fałdy tilmy, by mogli zerknąć do wnę-
trza. Zdumienie, lęk spowodowały wreszcie pożądany efekt - słudzy poszli wreszcie zawiadomić Jego 

Ekscelencję o kolejnej wizycie intrygującego Indianina.  

 Juan Zumarraga zrozumiał, że widocznie Juan Diego otrzymał żądany przez niego znak i tym 

razem kazał natychmiast go wprowadzić. Indianin upadł na kolana i jak zawsze zdał dokładną relację 

z kolejnego spotkania. Na koniec otworzył swój płaszcz, w którym były kwiaty… Kiedy cenne naręcza 

wysypały się na podłogę, okazało się, że na płaszczu pozostał Wizerunek, Autoportret…  
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 Wśród kwiatów przeważały… kastylijskie róże! Przecież w Meksyku w ogóle nie było róż - Biskup 

Zumarraga nie mógł mieć wątpliwości, że jest to znak specjalnie dla niego. Wreszcie uwierzyli wszyscy! Mo-

dlili się długo, na koniec biskup zabrał Wizerunek do swojej prywatnej kaplicy.  

Już następnego dnia pod przewodem Juana Diego - który został w siedzibie biskupiej - udali się wszyscy na 

wzgórze Tepeyac, na miejsca objawień. Juan Diego tylko wskazał miejsce, gdzie Pani pragnie, by wybudo-

wano Jej kaplicę i natychmiast poprosił o pozwolenie odejścia. Chciał jak najszybciej znaleźć się w domu 

wuja. Pozwolono mu odejść, ale nie puszczono samego - stąd wielu świadków, że Juan Bernardino rzeczywi-

ście był zdrowy; mógł natychmiast złożyć biskupowi świadectwo o swojej chorobie, agonii, widzeniu Naj-

świętszej Dziewicy i nagłym, całkowitym uzdrowieniu. To jemu właśnie Maryja objawiła odpowiednie imię 
dla Swojego Wizerunku: Doskonała Dziewica, Święta Maryja z Guadelupe.  

Do swej śmierci w 1544 roku Juan Benardino opowiadał o tym, co mu się przydarzyło… 

 Błyskawicznie, w ciągu dwóch tygodni zbudowano kaplicę, otwartą dla całego miasta, do której 

przeniesiono Wizerunek. Do budowy Świątyni Matki Bożej posłużyły kamienie z rozbieranej świątyni pogań-

skiej bogini Tonantzin. Przy kaplicy zamieszkał Juan Diego. Rozpoczęła się historia królowania Matki Bożej w 

sercach Indian… 

 

Przesłanie zawarte w słowach 

 

 Maryja mówi: „Juantzin, Juan Diegotzin” - końcówka „tzin” dla Azteków znaczy „godzien szacunku”, 

a więc obok czułości zdrobnienia Maryja wyraża szacunek , niemal cześć, gdy zwraca się do jednego ze 

wzgardzonych przez Hiszpanów ludzi.  

 Także użyte w rozmowie słowa („najdroższy”, „najmniejszy i najmłodszy synu”) mają dwojakie zna-

czenie: podkreślają Jej szczególną miłość i bliskość a dla Indian są wyrazem szacunku i uznania - w kulturze 

azteckiej tytuły tego rodzaju odnoszono bowiem do osób wyższych od siebie godnością i posiadających wy-

jątkowe umiejętności (to dlatego Juan Diego odpowiada: moja Mała Dzieweczko, najdroższa Córko, miła 
Panienko…). Aztekowie stojący wyżej rangą w hierarchii społecznej nazywali niższych od siebie „ojcami” lub 

„przodkami” bo oni ich poprzedzają i obecnie mają ustąpić im miejsca (tego aspektu nie ma w rozmowach 

Juana Diego z Maryją). Poddany mówił do pana używając zdrobnienia „synu” lub nawet „wnuku” właśnie po 

to, by podkreślić różnicę między nim a sobą: on należy do przeszłości, która odchodzi… - Juan Diego uniża 

się wobec Boga i Jego Pośredniczki. Dialog: „najmniejszy synu” - „najmniejsza Córeczko” staje się w ten 

sposób wzajemnym wyznaniem miłości Maryi i Indianina, świadectwem wzajemnego szacunku! 

 Maryja posługuje się miejscowym narzeczem - Bóg zawsze robi wszystko, aby człowiek mógł go zro-

zumieć. Jednak używa pewnych zwrotów hiszpańskich: o sobie mówi - Santa Maria, o Bogu - Dios; odcina 

się od politeizmu pogańskiej religijności Indian, jej objawienie nie ma nic wspólnego z kultami rodzimymi; 

religia chrześcijańska jest czymś całkowicie nowym, czymś „z 

zewnątrz”. 

W zastępstwie franciszkanów, których nauki katechizmowej Juan 

Diego nie wysłucha, Maryja objawia mu najbardziej podstawowe 

prawdy chrześcijaństwa: „Jestem Matką Boga prawdy, przez 

którego wszystko żyje, Pana wszystkich rzeczy, jakie są wokół 

nas, Pana Nieba i Ziemi.” Czyli: Bóg istnieje, jest Panem 
wszechrzeczy i Matkę - nie jest więc kimś dalekim, budzącym 

tylko trwogę, wręcz przeciwnie. Maryja objawia też dwa nieroze-

rwalne dogmaty: Bogurodzica i zawsze Dziewica. Z Jej ust pada 

streszczenie nauki chrześcijańskiej, które wpisuje Jej osobę i Jej 

misję w zasadnicze przesłanie wiary Kościoła.   

 Pragnienie powstania sanktuarium - Maryja przede wszystkim chce móc przez nie służyć swojemu 

ludowi. Chce ukazać Boga - bo jest przede wszystkim drogą do Niego; chce wysłuchać błagań ludu - bo jest 

Pośredniczką łaski; nie skupia na sobie, lecz na Nim, jest zawsze Służebnicą Pańską zatroskaną o Jego 

chwałę i dobro człowieka. Maryja chce całkowicie zaangażować się po stronie ludu - dając swoją miłość, 

współczucie, pomoc i obronę. Objawia siebie jako Matkę przynoszącą miłosierdzie wszystkim bez różnicy - 

Indianom, Hiszpanom.           Joanna 
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„Patriota - człowiek z wyobraźnią niepodległości” 
  
  Listopadowe pielgrzymowanie po cmentarzach prowadziło nas nad mogiły tych, którzy 

przed nami byli pełni zatroskania o losy naszej rodziny i naszej Ojczyzny. Uroczystość Wszystkich Świę-

tych i Dzień Zaduszny to przykład mądrego, głębokiego i prawdziwie ludzkiego świętowania. To zastana-

wiające, że przebywając „zmarłych żyjących w Chrystusie” , można nauczyć Się życia mądrego i odpowie-

dzialnego.  

 Wiele kamiennych epitafiów w naszych świątyniach i na cmentarzach przypomina, że nieśmiertel-

ną jakością ludzkiego życia jest patriotyzm.  

 To świadczy dobrze, że nie przechodzimy obojętnie nad grobami tych, którzy wypełnili swoje ży-

cie ofiarną służbą Ojczyźnie i służyli naszej Ojczyźnie swoi życiem, nic ze swego nie zatrzymując dla sie-

bie.  

 Tak, patriotyzm, czyli umiłowanie Ojczyzny ziemskiej, jest cechą mówiącą o jakości 

ludzkiego życia. Patriotyzm jest wartością świadczącą o jakości człowieka. Jest wartością da-

jącą świadectwo również o jego świętości; o jego nadprzyrodzonym wymiarze.  

 Ostatnimi laty patriotyzm, jako wartość życia indywidualnego i wspólnotowego, przestał być uwa-

żany za konieczny dla egzystencji. Zaradność w zaspokajaniu własnych potrzeb i gromadzenia dóbr oso-

bistych, nawet za cenę zniszczenia dobra wspólnego, stała się wartością. U podstaw III Rzeczpospolitej 

miejsce patriotyzmu, zajęło stwierdzenie jednego z pierwszych premierów „nowej” Polski, który powie-
dział, że „aby zostać bogaczem, to pierwszy milion trzeba ukraść”.  

 Propagowanie podobnych haseł zaowocowało tym, że wartość została zastąpiona „antywartością”. 

Patriotyzm zastąpiono promowanym kosmopolityzmem; miejsce uczciwości zajęła nieuczciwość; prawdę 

zastąpiono kłamstwem i pomówieniem; ofiarność i poświęcenie - chciwością i pazernością; miłość - niena-

wiścią. Natomiast z dziejowego doświadczenia Kościoła i Narodu wiemy, że „prawdziwym bo-

gactwem jest stan ducha i umysłu ludzkiego, a nie grubość portfela”.  

 Każda społeczność, która swe prawa opiera na „anty - wartościach”, napełnia się bólem i krzyw-

dą.  

 Czy w czasie zeszłorocznych uroczystości Święta Niepodległości, ktokolwiek z nas przypuszczał, 

że prawo do własnej, niepodległej Ojczyzny oraz obowiązek ochrony i obrony jej niepodległości zostanie 

nam przypomniane krwią Prezydenta rzeczpospolitej, Lecha Kaczyńskiego i 95 towarzyszących mu osób? 

Kolejny raz potwierdziła się prawda, że „drogę do wolności i niepodległości, krzyżami się mierzy”. 

 Czy ktokolwiek przypuszczał u progu III Rzeczpospolitej, że aby „Polska nie zginęła” za naszego 

życia to koniecznie trzeba nam uczyć Się miłości do Polski i Polaków? 

 Tak, drodzy Siostry i Bracia Polacy, żeby „...Polska żyła w nas”, żeby nie utraciła niepodległości, 

żeby Polska nie utraciła władzy nad sobą jeszcze za naszego życia i przez nasze życie, koniecznie natych-
miast, od zaraz, musimy uczyć się miłości do niej i do siebie nawzajem; potrzeba od dziś uczyć Się 

patriotyzmu! 

 Ojczyzna nasza umiłowana nie musi być miejscem na świecie „jękiem i gniewem drga-

jącym”, ale musi i może być „krainą mlekiem i miodem płynącym”. 

 Dlatego garniemy Się do Jezusa Chrystusa; garniemy się do Boga, który jest Miłością, by z Nim i 

od Niego nauczyć się patriotyzmu, czyli miłości do Ojczyzny ziemskiej, która jest „Bramą Niebios, dla po-

koleń wędrujących przez polską ziemie”. (Stefan Kardynał Wyszyński, Jasnogórskie Śluby narodu Polskie-

go). Ten, który był i jest odwiecznym Synem Boga Ojca, „zrodzonym, a nie stworzonym”, „gdy nadeszła 

pełnia czasu” stał się człowiekiem, który według ciała narodzonego z Dziewicy Maryi należał umęczonego 

Narodu Izraelskiego.  

 Lekcje patriotyzmu dostali od Jezusa Apostołowie, którzy otoczeni kilkutysięczną rzeszą głodnych 

Rodaków chcieli ich odprawić, aby zaspokoili głód chleba własną zaradnością.   

 Jak czytamy w Ewangelii: „A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: /…/ Każ 

więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności! Lecz Jezus im odpowiedział: Nie po-

trzebują odchodzić; wy dajcie im jeść” (Mt 14, 15-17). Zewnętrznym przejawem patriotyzmu jest dziele-

nie ciężarów codzienności bliźniego. Natomiast wyrazem braku miłości do Ojczyzny jest zrzucenie z siebie 
odpowiedzialności za innych na innych.    



  

 O tym, jak bardzo Jezus był oddany sprawom Ojczyzny mówią słowa: „Jeruzalem, Jeruzalem! Ty 

zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy do Ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje 

dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście”. (Łk 13,34) 

 Tak, patriotyzm to przejaw wielkości ludzkiego życia. 

 W skarbcu narodowego dziedzictwa znajdujemy liczne tego przykłady. 

 

 Rodacy! 

 Sursum corda! („W górę serca!”) 
 Jest od kogo w Ojczystym domu uczyć się miłości do Ojczyzny. Jak nie wspomnieć w dniu dzisiej-

szym, marszałka Józefa Piłsudskiego, gorliwego i oddanego żołnierza, polityka, ale też wielkiego patriotę.  

 Jak przejść obojętnie wobec premiera Ignacego Jana Paderewskiego, wspaniałego pianisty, kom-

pozytora, polityka, porywającego mówcy i jednocześnie wielkiego patrioty? 

 Jak nie zauważyć dziś wielkich miłośników wolnej i niepodległej Polski: Romana Dmowskiego, Win-

centego Witosa i wielu, wielu innych? Są ich tysiące - patriotów na miarę żołnierzy z pól Ossowa pod Ra-

dzyminem z sierpnia 1920 roku, „często mniejszych od własnego karabinu”, którzy bohaterstwem odpo-

wiedzieli na wezwanie „Za Boga i Ojczyznę”, wypowiedzianego przez księdza majora Ignacego Skorupkę.  

 Prymas Tysiąclecia, Stefan Kardynał Wyszyński, kamień węgielny powojennego patriotyzmu, przez 

całe dziesięciolecia przypominał i nauczał nas, swoich rodaków: „Dla nas po Bogu największa miłość to 

Polska! Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie, kulturze narodowej i 

polskiej. /…/ Stąd istnieje obowiązek obrony kultury rodzimej. /…/ Mamy obowiązek chrzcić i nauczać Na-

ród polski oraz upominać Się o uszanowanie naszej kultury rodzimej, narodowej, abyśmy nie musieli ko-

chać najpierw wszystkich narodów, a potem dopiero na zakończenie, czasami od święta, i Polskę”.  

(S. Wyszyński, Prosimy - wymagamy - żądamy, Kraków 12 maja 1974) 

 Doświadczony w patriotyzmie Biskup Warszawy i Gniezna, Prymas Polski wiedział, że”… podstawą 
wszystkich cnót, jakimi ma żyć naród, jest miłość. /…/ Miłość ku ojczyźnie uczy męstwa. A męstwo, wie-

my, broni czasu wojny, służy słabym, potrzebującym opieki czasu pokoju. Miłość uczy roztropności, 

umiarkowania w wymaganiach dla siebie, uczy też wielkoduszności, gdy mamy myśleć o innych. Naród 

prawidłowo wychowany i wychowujący młode pokolenie, wie, że bez miłości nie przygotuje młodego poko-

lenia do wypełnienia przyszłych zadań. Miłość ku ojczyźnie jako wartość wychowawcza uczy też wspaniało-

myślności i daje siłę ducha na chwile trudne, gdy trzeba zapomnieć o sobie.   

 Miłość ku ojczyźnie uczy patrzeć daleko w przyszłość ojczyzny i pragnie jej istnienia i pomyślności 

- nie tylko dziś, ale i w przyszłości. Uczy też przebaczać innym! (S. Wyszyński, Bezimienny bohater sym-

bolem ofiarnego poświęcenia dla Ojczyzny, Warszawa, 31 października 1975) 

 Nauka Prymasa Tysiąclecia to nauka wielkiego Biskupa i wielkiego Patrioty, która nie 

może leżeć w archiwum. Przyszedł czas, aby Prymas Tysiąclecia jeszcze raz przeprowadził nas 

przez czasy trudne! 

 Gdyby nie miłość Prymasa Wyszyńskiego do Boga i Ojczyzny nie byłoby Polski; nie byłoby też Pa-

pieża - Polaka. Niech nam zostanie w pamięci widok wielkiego Ojca świętego Jana Pawła II klęczącego 

przed wielkim Prymasem i wielkim patriotą Stefanem Kardynałem Wyszyńskim. Jan Paweł II, syn polskiej 

ziemi i Kościoła Chrystusowego, w dzień po inauguracji pontyfikatu, na spotkaniu z Rodakami uczył patrio-
tyzmu. Mówił wówczas: „Miłość Ojczyzny łączy nas i musi łączyć ponad wszelkie różnice. Nie ma ona nic 

wspólnego z ciasnym nacjonalizmem czy szowinizmem. Jest prawem ludzkiego serca. Jest miarą ludzkiej 

szlachetności - miarą wypróbowaną wielokrotnie w ciągu naszej niełatwej historii”. (Rzym, 23 października 

1978 roku)  

  

 Bracia  Siostry! 

 Odpowiedzcie zatem, dlaczego posiadając tak wspaniałych Nauczycieli patriotyzmu, na co dzień 

doświadczamy tak wielu braków, a czasami wręcz zaprzeczeń, podstawowej sprawności w życiu społecz-

nym jaką jest miłość? 

 Przecież Chrystus przez dzieło Odkupienia uzdolnił nas do miłości nawet wobec nieprzy-

jaciół! 



   

 Dlaczego wciąż odradza się w nas egoizm, nieuporządkowana miłość do samego siebie, zaspoka-

jana kosztem bliźniego, często nawet za cenę jego zdrowia, cierpienia, a nawet życia? 

 Polityka to zadanie dla ludzi wielkich duchem, wielkich intelektem, wielkich kulturą osobistą i wiel-

kich charakterem. Zadaniom polityki są w stanie sprostać tylko ludzie wielkiej miłości do Ojczyzny, a nie 

polityczni „klauni” z antykościelnymi kompleksami. Przypomnę, że wszelkie nawoływanie do rasizmu i 

nienawiści wobec kogokolwiek nie jest politykowaniem, ale działalnością przestępczą. Takie zachowania 

zawsze poprzedzały krwawe akty przemocy człowieka wobec człowieka. Ernest Hemingway w książce    

pt.: „Komu bije dzwon” opisuje wojnę domową w Hiszpanii w 1937r., w czasie której z nienawiści mordo-
wano: księży, policjantów, wojskowych, lekarzy, kolejarzy, burżuazję. Niech jej lektura będzie przestrogą 

dla tych, którzy wmawiają, że religia chrześcijańska jest przyczyną zniewolenia i wojen, gdy ona, tymcza-

sem, prowadzi do miłości i pokoju.  

 Żadna ani żaden Polak nie może być człowiekiem pozbawionym wyobraźni, szczególnie 

wyobraźni niepodległości i wyobraźni nieśmiertelności. Nadchodzi bowiem czas, kiedy trzeba 

zdać sprawę ze swego włodarzowania przed Bogiem i Narodem. 

 Są takie decyzje, które umacniają niepodległość Polski i wolność Polaków. Ale są też takie posta-

wy i zachowania, słowa i decyzje, które bezpośrednio zmierzają do utraty niepodległego bytu Narodu i 

państwa oraz pozbawiają człowieka łaski Odkupienia.  

 Wyobraźnia niepodległości i wyobraźnia nieśmiertelności każą wejść na drogę miłości 

Boga i Ojczyzny. 

 Do narodowego skarbca wielkich Nauczycieli Patriotyzmu, z dniem 10 kwietnia br., dołączyło 96 

wielkich Polaków, którzy z niewyjaśnionych do dnia dzisiejszego przyczyn, zginęli w katastrofie lotniczej 

pod Smoleńskiem, będąc w pielgrzymce pamięci o Katyniu. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan profe-

sor Lech Kaczyński i towarzyszące mu w drodze do Katynia Osoby, kierując się wyobraźnią niepodległo-

ści, przypomnieli nam, że fundamentem miłości jest pamięć, nawet wtedy, gdy zachowanie pamięci może 
kosztować nawet życie. 

 W tegoroczne obchody Święta Niepodległości, w kolejną rocznicę wspaniałego dla nas 11 Listopa-

da 1918 roku, ocalmy od zapomnienia piękną pieśń - marzenie o Polsce wolnej, Polsce bez kłamstw i 

krat. Pieśń powstała w latach sowiecko - komunistycznej okupacji, w więzieniu mokotowskim. Jej autorzy 

to uwięzieni, wspaniali patrioci. Słowa napisał Bohdan Rudnicki, żołnierz wileńskiej AK, muzykę stworzył 

kapelan AK w Powstaniu Warszawskim - ks. Tomasz Rostworowski, który śpiewał tę pieśń współwięź-

niom: 

  „Ojczyzna moja to malowane łany, 

  Wichry szarpiące całunami chmur. 

  To błękit fali srebrną pianą tkany; 

  To czarne hałdy i zielony bór.  

  /…/ 

 

  Ojczyzna moja to nie spętane słowo, 

  Spiżowych haseł modlitewny dźwięk; 

  To myśl radosna, że już ponad głową 
  Nie załopocze czarnym skrzydłem lęk. 

 

  Ojczyzna moja to kęs pszeniczny chleba, 

  Podany głodnym z wszystkich świata dróg. 

  Słoneczna przystań na drodze do nieba, 

  Statek dla Bożych i człowieczych sług. 

 

  Takiej Ojczyzny daj nam dożyć Panie 

  I znowu klęknąć w progu naszych chat. 

  Wiemy, że dobroć Twa rozwalić może 

  Gmachy obłudy w plątaninie krat. 

       Kazanie ks. prał. płk Sławomira Żarskiego  

                  Administratora OPWP 

 



S T R .  1 3  N U M E R  6 ( 1 0 )  

 W tym numerze przedstawiamy Wam 

ogólny plan pielgrzymki na Światowe Dni 

Młodzieży, Madryt 2011 połączony ze zwie-

dzaniem Sanktuaria Maryjnych Europy.  

 

Sanktuaria Maryjne Francji i Hiszpanii 
Warszawa - Lyon – Girona - Barcelona – Montser-
rat - Saragossa – Madryt – Burgos - Lourdes – Tu-

luza – Paryż – Warszawa 
 

Girona – Barcelona 
Przejazd do centrum i spacer po Starówce.Girona, miasto założone przez Rzy-
mian, ma strategiczna lokalizacje na wzgórzu nad rzekami Teri Onyar. Starów-
ka Girony jest jedna z najbardziej rozpoznawanych w Katalonii. Tym, co wy-
różnia ja wśród innych miast europejskich, są wyjątkowe elementy, takie jak 
mur obronny z czasów dynastii Karolingów, bardzo dobrze zachowana dzielni-
ca ,żydowska, okazała gotycka katedra z najszersza nawa na świecie. Przejazd 
do Barcelony. Panoramiczny przejazd autokarem 
obok Sagrada Familia, symbolu miasta. Kościół ten, tworzony przez Gaudiego 
przez 43 lata, nie przypomina żadnej innej budowli na świecie. Według założeń 
artysty miał mieć 3 fasady, symbolizujące narodziny, mękę i chwałę Chrystusa, 
wznoszone przez ok. 200 lat. Następnie trasa autokaru wiodła będzie obok ko-
lumny Kolumba, wzgórza Tibidabo i Mountjuic. 
 
Montserrat 
Najświętsze miejsce w Katalonii, klasztor na Montserrat, znajduje się 40 km na 
północny zachód od Barcelony. Pielgrzymują tu nie tylko Katalończycy, ale 
i wierni z całej Hiszpanii. Montserrat (1236 m n.p.m.) znaczy „przepiłowana 
góra”. Jej fantazyjne pofałdowania są efektem 
działań aniołów-rzeźbiarzy, którzy używając 
złotej piły, przygotowali w tym miejscu dom 

dla Matki Bożej z Dzieciątkiem. Pobożność ludowa utrzymuje, ,e ok. 50 r. nowej 
ery na górę przybył św. Piotr i pozostawił w grocie pustelni figurkę Matki Boskiej, 
wyrzeźbioną w drewnie przez św. Łukasza. W 880 r. cudowna figurka została 
odnaleziona w Santa Cova (Święta Grota), jak później nazwano to miejsce. 
Wkrótce na Montserrat ludzie z okolic zbudowali kaplice, a w 976 r. Benedyktyni 
wznieśli klasztor. Zakonnicy nie ukrywali, ,e za sprawa figurki Matka Boska czyni 

niezliczone cuda, tak ,e do Madonny z Montser-
rat zaczęli pielgrzymować wierni. 
 
Lourdes 
Sanktuarium w Lourdes powstało po 18 obja-
wieniach Najświętszej Maryi Panny dla Bernade-
ty Soubirous (od 11 lutego 1858 r. do 16 lipca). 
25 marca Matka Boża objawiła swoje imię: „Ja 
jestem Niepokalane Poczęcie". Ten dogmat pa-
pie, Pius IX oficjalnie oznajmił 8 grudnia 1854 
r. W 1862 r. objawienia Najświętszej Maryi Panny w Lourdes były ogłoszone za 
autentyczne. 

 
 W dniach od 5 do 26 sierpnia 2011 roku zapraszamy serdecznie 
na wyjazd do Madrytu na Światowe Dni Młodzieży - trasa objazdowa 
przez Sanktuaria Maryjne Europy. Zapisy i informacje u Magdaleny Ga-
łązki, e-mail: m.g.galazka@wp.pl 
 
 * do 15 grudnia 2010 - 10 EUR /Fundusz Solidarnościowy/ 
            * do 31 stycznia 2011 - 185 EUR /pakiet pielgrzyma/ 

 
Pakiet A zawiera: PASS, czyli imienne identyfikatory umożliwiające uczestnictwo w programie, plecak pielgrzyma, 
bilet komunikacji obejmujący region Madrytu, wyżywienie, zakwaterowanie w warunkach pielgrzymkowych. 

 



Szkodliwe „inicjacyjne” bajki, czyli duch                 

 Antychrysta dla dzieci 

 
 Szybko i niebezpiecznie zmienia się oblicze dzieciństwa. 

Dzisiejsza młodzież nie cierpi natury, ma za to obsesję na punk-
cie elektroniki, komputerów, komórek i Internetu. Ma też za du-

żo obowiązków, bezpłodnej teoretycznej nauki, która przekazuje 

dużo informacji, ale nie uczy myślenia i uczciwej konfrontacji z 

ludzkim światem. Wielu rodziców twierdzi, iż jest zaniepokojo-

nych faktem, że dziś dzieci nie mają takiej wyobraźni, jak kiedyś, 

że bez przygotowanego scenariusza nie są w stanie same sobie 

wymyślić zabawy. Dorośli mówią, że ich pociechy często pytają: 

„Co mam teraz zrobić”, a gdy słyszą, że mają bawić Się na podwórku, proszą: „Chodź i pobaw 

się ze mną”. Część dorosłych stwierdza, że jest zaniepokojona ilością czasu, jaką ich synowie i 

córki spędzają w domu. Współpracują oni, by stworzyć swym dzieciom możliwość swobodnej 

zabawy. Podobnie dziesiątki miast w Europie, nawet Londyn, ogłosiły, że są „przyjazne dzie-

ciom”. Obecnie pracują one nad wprowadzeniem limitów prędkości na osiedlach mieszkanio-

wych, aby maluchy mogły znów swobodnie bawić się na podwórkach.  

 

„Podwórko” i naturalne sprawy tego świata, jak ból, cierpienie i poczucie słabości, ale też cierpliwość w jej 

pokonywaniu, by nauczyć się prawdziwej ludzkiej radości - są dziś na dalszym planie.  
 

Wirtualność wroga naturze 

 

Dominuje technokracja i świat wirtualny, sztuczny, jakby wrogi naturze. Dziećmi manipuluje się, aby wię-

cej sprzedać, pozbawiając je dystansu, trzeźwości i wolności. W tę lukę wkracza duch magii i ezoteryzm, 

który pogardza naturą i chcąc ją transformować jako wysoce niedoskonały porządek ewolucji, naucza dzie-

ci „dróg na skróty”, które są nie tylko błędem, ale często prowadzą do grzechu, do fałszywej inicjacji. Od-

rzucenie świata natury i jego wewnętrznych praw przygotowuje negację chrześcijańskich wartości. 

 Dzieci otwierają się zarówno na nadmiar informacji, często fałszywych, jak i na sugestie czy nawet 

hipnozę płynącą z reklamy multimedialnej. Pedagodzy lekceważą dziś znaczenie kodów światopoglądo-

wych i filozoficznych, które formułują psychikę dziecka na sposób pierwotnej matrycy. Działanie, zachowa-

nie, alienacja i niepokój (ADHD!) to naturalna konsekwencja tego intelektualnego chaosu, który przypomi-

na komputerowy wirus. Chodzi jednak jeszcze o coś więcej.  

Możliwość zmiany struktur natury w każdą (dowolną!) formę proponuje zarówno świat wirtualny (gry kom-

puterowe, gdzie bohater wielokrotnie ginie i ożywia się sam) jak i magiczny. To właśnie oznacza TRANS-

MUTACJA (termin alchemiczny, będący wyrazem gnostycko - magicznej wizji świata), ten centralny i naj-
trudniejszy przedmiot w szkole Harry’ego Pottera. Tu nie chodzi tylko o filozofię, ale także o psychopeda-

gogię egoistycznej „samowystarczalności” poprzez fałszywą inicjację w świat człowieka - boga. Od świato-

poglądu łatwo przechodzimy do ukrytego i ukrywanego kultu, od ideologii do inicjacji, która oznacza 

otwartość na określony duchowy świat.  

 

Blisko satanizmu 

 

Nie ma bowiem rzekomo nic stałego. Ich miejsce zajmują czynniki pozaintelektualne. Pozbawiona posłu-

szeństwa realizmu, magiczna wola mocy, którą widzimy w Harrym Potterze, Pokemonach czy ideologii Wi-

tch, która demoralizuje i faktyczne demonizuje świat małych kobiet. Wiedźma staje na drodze Niewiasty, 

Maryi. Tą drogą zbliżamy się do satanizmu, którego istotą nie są wcale bezsensownie brutalne czyny. Sa-

tanizm to grzeszna, bałwochwalcza iluzja samoubóstwienia człowieka przez bunt przeciw Bogu, która jest 

podtrzymywana także na płaszczyźnie rytualnej, gdzie często liczy Się pomoc demonów. Realizuje się ona 

w swoistej woli mocy, przypieczętowanej przez inicjacyjną symbolikę.  



 Bajki magiczne nie są już inicjacją w człowieczeństwo, ale w jakieś antyludzkie utopie, których ezote-

ryzm jest szczególną forma kulminacji, gdzie następuje odwołanie Się do form nadludzkich, nieludzkich i po-

zaludzkich (co widzimy powszechnie w tzw. literaturze „fantasy”). Obraz magii traci metaforyczną otwartość i 

nabiera złowrogiej i niebezpiecznej dosłowności. Zabawa staje się inicjacją. Tu widać różnicę z twórczością 

Rowling i Tolkiena. Rowling odchodzi od inicjacji w naturalne człowieczeństwo w inicjację magiczno - okulty-

styczną. Tolkien demaskuje zło magii, gdy każe swoim bohaterom zniszczyć bezwarunkowo magiczny pier-

ścień. Od inicjacji magicznej przechodzi do ukazania świata ludzkiego, gdzie jest miejsce na słabość, ludzkie 

radości, ale też na poświęcenie ofiarę. Podobnie, a nawet bardziej, jest w powieściach Lewisa. 

 
Duch Antychrysta 

 

W powieści J.K. Rowling „Harry Potter” (która ma najwyższą poczytność na świecie, nie wykluczając szkół) 

istnieją dwa rodzaje inicjacji, które są do siebie podobne i ze sobą związane.  

1. inicjacja w gnozę, alchemie i hermetyzm (kamień filozoficzny!), których symbolika jest przeciwstawna 

tradycji i symbolice chrześcijańskiej; 

2. Inicjacja w neopogaństwo, spirytyzm, czary i magię, które mogą otworzyć na opętanie lub zaburzenia 

psychiczne; 

Nie są to żadne metafory ogólnoludzkiej wyobraźni, ale bardzo dosłowne symbole i znaki realnie istniejących 

i aktywnie działających tradycji intelektualnych i symbolicznych, obcych chrześcijaństwu, a nawet mu wro-

gich. Nie występuje tu żadna literacka deformacja artystyczna, ale dosłowność autentycznych i realistycz-

nych tradycji okultystycznych., tych samych, które uprawiają „na poważnie” dorośli i profesjonalni magowie i 

okultyści, często za wielkie pieniądze. Jeśli jest to szkodliwe dla dorosłych, to ma być nieszkodliwe dla dzieci? 

Jest to wielkie i odrażające kłamstwo. Bóg w Biblii zakazuje nawet dotykania tych rzeczy. W tym nieposłu-

szeństwie ujawnia się Antychryst. Dotyka on coraz częściej nasze dzieci i młodzież, co można udowodnić na-

ukowo, analizując niektóre powieści i komiksy, bluźniercze treści piosenek rockowych czy przesłanie licznych 
gier komputerowych.  

 Nie chodzi tu tylko o przemoc czy zagrożenia dla osobowości i zdrowia psychicznego. Chodzi o zagro-

żenia duchowe, które niszczą ludzka osobę, depczą obraz Boga w człowieku i otwierają go na ryzyko opęta-

nia. Szkodliwość tego rodzaju polega na nasiąkaniu błędnymi niebezpiecznymi ideologiami, ocieraniu się o 

rzeczywistości mroczne, dwuznaczne, niebezpieczne duchowo, a nawet demoniczne  

 Lekceważy się powszechnie znaczenie wymiaru duchowego człowieka, którego istotą jest rozum i 

wola. Dotyczy to także dzieci, których umysły są zwodzone, a wola wystawiona na igraszki z piekłem. Czy 

niewinność i niewiedza dzieci ochroni je przed tymi duchowymi niebezpieczeństwami? Czy mamy prawo wy-

stawiać ich dusze na tak wielkie niebezpieczeństwo? Czy nie powinniśmy bić na alarm? Nie czekajmy na złe 

owoce pasywnie i obojętnie. Bóg nas osądzi, jeśli będziemy tchórzliwie milczeć, bojąc się zwiedzionych ludzi 

czy po prostu osądu otoczenia, który często jest wyrazem aroganckiej ignorancji, nierzadko zawinionej.  

 

          Ks. Aleksander Posacki SJ  

 

 

RYTUAŁ RODZINNY 
WYCISZENIE 

  

 Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy wyciszenia. Otaczający nas świat jest coraz bardziej 

hałaśliwy: muzyka, telewizja, ciągła gonitwa i pospiech. Konieczna jest nam pewna strefa ciszy, w której to, 

co zostało dostrzeżone oczyma i posłyszane, to, co zostało doświadczone przez nas, by mogło powoli prze-
niknąć w głąb naszego serca. W adwentowym dniu pokutnym zastosujmy to ćwiczenie i starajmy się wyci-

szyć wewnętrznie, nie rozmawiać bez wyraźnej konieczności. „Jest czas milczenia i czas mówienia” (Koh 3,7) 

a człowiek, powstrzymując swój język, daje wyraz swojej wolności.  

 Milczenie człowieka przed Bogiem jest wyrazem otwarcia się na objawienie, które Pan Bóg 

przyrzekł maluczkim (por. Łk 9,36).  

        Rytuał Rodzinny, bp. Józef Wysocki 



Duszpasterstwo Studentów, Młodzieży Pracującej i Uczącej się 
DEKANATU BRÓDNOWSKIEGO 

 Moi Drodzy,  

  W niedzielę 14 listopada na Mszy o godz. 19:00 uroczyście zainaugurowaliśmy pracę Ośrodka Dusz-

pasterstwa Akademickiego dla Dekanatu Bródnowskiego. Jestem bardzo wdzięczny Księdzu Arcybiskupowi, że troskę o 

młodzież akademicką powierzył mnie. Widzę w tym wielkie zaufanie Naszego Pasterza i zobowiązanie do jeszcze więk-

szego zaangażowania się w duszpasterstwo ludzi młodych. 

  Na progu nowej działalności stawiamy sobie pytanie o program pracy Ośrodka. Program wytyczył 

nam na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Jan Paweł II: „Program już istnieje: ten sam co zawsze, zawarty w 

Ewangelii i w żywej Tradycji. Jest on skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa, którego mamy 

poznawać, kochać i naśladować, aby żyć w Nim życiem trynitarnym i z Nim przemieniać historię, aż osią-

gnie swą pełnię w niebiańskim Jeruzalem.” (Novo milenio Ineunte). Wszystko cokolwiek będzie działo się w 

naszej wspólnocie, będzie zmierzało do tego jedynego celu: na nowo rozpoznać oblicze Jezusa! Jeżeli ukazuje Się 

młodym prawdziwe oblicze Chrystusa, oni dostrzegają w Nim przekonującą odpowiedź na swoje pytania i 

potrafią przyjąć Jego orędzie, choć jest trudne i naznaczone przez Krzyż” (Novo Millenio Ineunte). 

 Chcemy budować nasze Zycie na Nim, naszej Skale, proponuję zatem, aby nasz Ośrodek przyjął znaną już 

nazwę Dom na Skale. „Budować na skale to przede wszystkim budować na Chrystusie i z Chrystusem. Jezus 

mówi: „Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztrop-

nym, który dom swój zbudował na skale (Mt 7, 24). Nie chodzi tu o puste słowa, wypowiedziane przez 

kogokolwiek, ale o słowa Jezusa. Nie chodzi o słuchanie kogokolwiek, ale o słuchanie Jezusa. Nie chodzi o 

wypełnianie czegokolwiek, ale o wypełnianie słów Jezusa. Budować na Chrystusie i z Chrystusem znaczy 

budować na fundamencie, któremu na imię miłość ukrzyżowana. To budować z Kimś, kto znając nas lepiej 

niż my sami siebie, mówi do nas: „Drogi jesteś drogi w moich oczach, nabrałeś wartości i ja cię miłuję (Iż 

43, 4). To budować z Kimś, kto zawsze jest 

wierny, nawet jeśli my odmawiamy wierno-

ści, bo nie może zaprzeć się samego siebie 

(por. 2 Tm 2, 13). To budować z Kimś, kto 

stale pochyla się nad zranionym ludzkim ser-

cem i mówi: „Ja ciebie nie potę-

piam” (Benedykt XVI) 

 

Zapraszam wszystkich do budowania naszego 

domu - życia na Skale. Naszych Studentów, Mło-

dzież uczącą się i pracującą, pracowników Akade-

mickich zapraszam do uczestnictwa na spotka-

niach i włączenia się w tworzenie naszego Ośrod-

ka.  

Wszystkich Rodziców proszę o modlitwę za mło-

dzież. Przypomnijcie swoim studentom, że u Matki 

Bożej czekają na nich rówieśnicy, którzy wraz z 

nimi chcą udać Się w fascynującą podróż ścieżka-

mi życia z Ewangelią w ręku. Powiedzcie im swoim 

życiem, że Jezus jest Przyjacielem, który nigdy 

nie zawodzi… 

Niech Matka Boża prowadzi nas w Ramiona miło-

siernego Pana  

     

     

                       Ks. Marcin 

    

Akt Zawierzenia Środowiska Akademickiego 
Matce Bożej Stolicy Mądrości 

 
Matko Boża, Stolico Mądrości! 
Miłość i mądrość Twojego Serca, radosna, hojna i pełna 
życia, 
skłaniają nas do całkowitego powierzenia się Tobie. 
Ty byłaś i jesteś z nas najbliżej Jezusa, Obrazu Boga niewi-
dzialnego, 
Boskiej Mądrości, Dawcy miłości, wszelkiego dobra oraz 
piękna.  
Patrząc na Twój Wizerunek, powierzamy Tobie Środowisko 
Akademickie naszej Diecezji; wszystkich tych, którzy dążą 
do poznania prawdy o świecie i człowieku. 
Wspieraj wysiłki ludzkiego umysłu, dodawaj zapału i 
otwieraj naprawdę uczonych i profesorów. 
Niech będą chlubą naszej ojczyzny oraz prawdziwymi mi-
strzami dla swoich uczniów.  
Tobie powierzamy młodzież akademicką, jej wysiłki i pra-
ce, jej młodzieńcze serca, umysły oraz dorastanie i wzrost 
w wierze Kościoła. 
Niech wierna ideałowi Ewangelii, czysta w uczuciach, ła-
godna  i dobra, odważna i mądra, zawsze będzie godna 
przyjaźni Twojego Syna. 
Stolico Mądrości! 
Spraw, aby wszyscy kochali Twojego Syna, by służyli Jemu 
i bliźnim. 
Aby pamiętali o mądrości płynącej z krzyża i by widząc po-
korę Jezusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, pamię-
tali o cierpiących i potrzebujących.  
Naucz nas wszystkich żyć miłością Twojego Syna, abyśmy 
mocą jej potęgi potrafili budować świat wolny od przemo-
cy i zła, świat ludzi szanujących każdego człowieka. 
Spraw, Matko, abyśmy zawsze pozostali dziećmi Boga - 
prawdziwej Mądrości. 
Amen 
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Nawrócić się to odzyskać pragnienia 
 
Ks. Marek Dziewiecki, ur. 3 lipca 1954 r. w Radomiu. Po uzyskaniu matury wstąpił 
do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie 
przyjął w 1979 r. W latach 1981-1988 odbył studia z psychologii na Uniwersyte-
cie Salezjańskim w Rzymie. Doktor psychologii i magister teologii.  

 
Każdy człowiek rodzi się z bogactwem pragnień, marzeń i aspiracji. Już małe dzieci mają 

mnóstwo nadziei i planów na przyszłość. Okres dorastania jest czasem snucia intensyw-

nych pragnień i poszukiwania ideałów. Marzymy o tym, by kochać i być kochanymi, by być 

silnymi, szczerymi, uczciwymi, by założyć piękną, szczęśliwą rodzinę, by żyć w przyjaźni z Bogiem i w zgo-

dzie z samym sobą, by cieszyć się uznaniem innych, by mieć liczne zainteresowania, pasje, hobby. Pragnie-

nia, aspiracje i ideały staja się źródłem radości i entuzjazmu. Czynią nas silnymi. Poszerzają horyzonty. Stają 

się źródłem życiowej energii. Pobudzają do wysiłku. Mobilizują. Pozwalają przetrwać trudne chwil i zachować 
nadzieje. Niestety w miarę upływu lat nasze pragnienia i aspirację ulegają zubożeniu. Wiąże się to z ograni-

czeniami i utrudnieniami zewnętrznymi, z przeżywanymi trudnościami i rozczarowaniami, z doświadczeniem 

własnych słabości, zaniedbań i błędów.  

 

 Nieszczęście zaczyna się wtedy, gdy następuje dramatyczne zubożenie pragnień. Zdarza się tak, że 

początkowe bogactwo pragnień i ideałów zostaje zawężone do kilku zaledwie a czasem do jednego pragnie-

nia. Są ludzie, dla których jedynym pragnieniem jest już tylko posiadanie pieniędzy, alkohol, seks, życie na 

koszt innych. W takiej sytuacji człowiek może łatwo stać się niewolnikiem tych nielicznych pragnień, które 

mu jeszcze pozostały. Dzieje się tak dlatego, że pragnienia te pochłaniają całą energię życiową. Ponadto wy-

dają się człowiekowi niezwykle atrakcyjne z tego powodu, że nie widzi on już innej drogi do szczęścia.  

 

 Jeśli ktoś zredukował swoje pragnienia, aspiracje i ideały na przykład do chęci posiadania pieniędzy, 

to poświęci zwykle wszystko: zdrowie, sumienie, rodzinę, byle tylko te pieniądze zdobyć. Podobnie będzie w 

sytuacji człowieka, którego jedynym pragnieniem jest już tylko seks, alkohol czy narkotyk. Poświęci on 

wszystko inne, łącznie z własnym życiem, byle próbować zaspokoić to jedyne pragnienie, jakie mu pozostało. 

Zawężenie pragnień prowadzi więc do zniewolenia, do uzależnienia od określonych doświadczeń, potrzeb, 

rzeczy czy substancji chemicznych.  
 

 Takiego zubożenia pragnień doświadczył człowiek już na początku swej historii. Pierwsi ludzie w pew-

nym okresie życia ograniczyli wszystkie swe pragnienia do jednego: by zerwać zakazany owoc. Łudzili się, że 

zrealizowanie tego pragnienia zapewni im szczęście i niezależność. Pragnienie to przesłoniło im wszystko in-

ne. Stracili zdrowy rozsądek. Ulegli pokusie. Ściągnęli na siebie lęk i wielkie cierpienie.  

 Konsekwencją każdego zawężenia pragnień jest najpierw zniewolenie a potem dramatyczne cierpie-

nie. Człowiek uzależniony cierpi w dwóch sytuacjach: gdy nie zdobył rzeczy, od której się uzależnił oraz gdy… 

tę rzecz zdobył. Cierpi więc zawsze. Jeśli się uzależnił od posiadania pieniędzy, to cierpi, gdy ich nie ma. Ale 

gdy zdobędzie pieniądze to szybko odkrywa, że nadal nie jest szczęśliwy. Wyciąga wtedy wniosek, że… musi 

zdobyć więcej pieniędzy. Poświęca więc nadal wszystko, byle tylko zdobyć jeszcze więcej pieniędzy i znów 

przekonuje się, że nie jest tak szczęśliwy, jak tego oczekiwał. Jest tak zawładnięty żądzą posiadania pienię-

dzy, że do śmierci może nie wyciągnąć oczywistego wniosku, iż same pieniądze nie wystarczą, by być szczę-

śliwym. Może umrzeć jako niewolnik pieniędzy. Podobna jest sytuacja ludzi uzależnionych od posiadania in-

nych rzeczy czy od substancji chemicznych: z każdym dniem są coraz bardziej zniewoleni i jednocześnie co-

raz bardziej rozczarowani. Może to doprowadzić aż do rozpaczy, gdy odkryją, że jedyne pragnienie, jakim im 

zostało i któremu podporządkowali całe swoje życie, okazało się trującą i niszczącą iluzją.  
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 Patrząc z zewnątrz, postępowanie tego typu ludzi uzależnionych i zniewolonych może wyda-

wać się egoizmem, wielką grzesznością, cynizmem, okrucieństwem, bezmyślnością. Czasami tak rze-

czywiście jest. A czasem tacy ludzie to ofiary błędnego wychowania, nacisku środowiska, rówieśni-

ków, mody. W obu sytuacjach skutek jest podobny: człowiek uzależniony od błędnych i zniewalają-

cych pragnień wyrządza ogromne szkody sobie i innym oraz boleśnie cierpi. Ratunkiem jest wtedy 

nawrócenie, zasadnicza przemiana życia. Czy jednak jest to jeszcze możliwe! A jeśli tak, to jak można 
tego dokonać? 

 

 Niektórzy próbują walczyć ze zniewalającym pragnieniem, które stało się źródłem ich cierpie-

nia i nieszczęścia. Zwykle jednak ograniczenie Się do walki ze złem okazuje się nieskuteczne a przy-

najmniej ogromnie trudne. I nic dziwnego, bo gdy człowiek kieruje się jednym tylko pragnieniem i 

odkrywa, że jest ono błędne i niszczące, to łatwo popada w rozpacz i poczucie beznadziejności. Nawet 

jeśli ma już dosyć dotychczasowego życia, to nie wyobraża sobie, że może żyć inaczej. Zaczyna wie-

rzyć, że szczęście pop prostu nie istnieje i że w związku z tym ewentualna przemiana życia nie ma 

sensu, gdyż nie przyniesie istotnej zmiany. Taki człowiek zdaje sobie sprawę, że nawet gdyby przestał 

ulegać zniewoleniu i nie czynił już zła, to nie będzie przez to radosny i spokojny. I jest to prawdą, 

gdyż powstrzymywanie się od zła wyzwala co najwyżej od wyrzutów sumienia i niepokoju. Samo po-

wstrzymywanie się od zła nie wystarcza jednak, by być szczęśliwym. 

 

 Cóż więc czynić, aby uwierzyć w sens i możliwość nawrócenia, aby odnaleźć drogę do szczę-

ścia? Trzeba najpierw odzyskać bogactwo pragnień, marzeń, aspiracji i ideałów na miarę powołania 

człowieka. Trwałe szczęście to nie wynik powstrzymywania się od zła lecz konsekwencja czynienia 
dobra. Ponadto tylko czyniąc dobro, można skutecznie powstrzymywać się od czynienia zła. Jeśli na 

przykład ktoś plotkował i oczerniał innych ludzi a teraz pragnie się zmienić, to postanowienie walki z 

tą wadą nie wystarczy na długo. Jedynym sposobem, by nie mówić źle i nie oczerniać innych, jest 

uczenie się, by mówić o innych z szacunkiem i przyjaźnią. Podobnie jednym sposobem, by przestać 

pić w sytuacji choroby alkoholowej, jest doświadczenie że spotkania na trzeźwo dają znacznie więcej 

radości, satysfakcji i umocnienia.  

 

 Sama walka ze złymi i grzesznymi przywiązankami nie wystarczy zatem, by się naprawdę na-

wrócić. Trwałe nawrócenie wymaga zmiany i poszerzenia pragnień. Nawrócić się to odzyskać bogac-

two aspiracji i ideałów. To odkryć radość z tego, że kocham, że jestem wierny, uczciwy, że stawiam 

sobie wymagania, że inni mi ufają, że cieszą się mną i że mnie szukają. Nawrócić się to odkryć, że 

Chrystus ma rację. To pragnąć tego samego co On: królestwa miłości i prawdy, sprawiedliwości i po-

koju. To dać się zafascynować i pociągnąć dobrem.  

   

            

    
 

         Ks. dr Marek Dziewiecki  

 



 

S T R .  1 9  N U M E R  6 ( 1 0 )  

   
 Elektrowstrząs! Grom z jasnego nieba! Moje własne imię? Skąd je znał? Nikt mi go jeszcze nie 
powiedział w ten sposób, tak jak się wyjawia sekret. Jakbym słyszał je po raz pierwszy! Jeszcze ła-
godniej powtórzył: 
   - E-ma-nu-el! 
Tego było za wiele! Coś pękło w jakimś zakamarku serca. W jednej chwili został rozbity mój potężny 
system samoobrony! Wyglądał na tak słabego, że ja również poczułem się słaby, zupełnie słaby. Jak 
mogłem dłużej osłaniać się przed dzieckiem, którego jedyną bronią, aby mnie zwyciężyć, było moje 
imię! Jak dalej odgrywać moje małe wewnętrzne kino? Jak jeszcze okłamywać samego siebie? 
    - Wiesz, znam cię już od dawna! Poznałem cię na długo przed tym dniem na rynku w Zawiejach... 
Na plaży w sztormie-Świętego-Jana, pewnej nocy, pamiętasz? Słuchałem, jak śpiewa-
łeś ,,Niewinności, zgubiłem ciebie”.  
 Księżyc znaczył fale srebrną smugą. Siedziałem pod figowcem i myślałem:   „To do mnie się 
zwraca. Ale o tym nie wie”. Od tamtej nocy ciągle nękało mnie twoje spojrzenie. ilekroć zamykałem 
oczy, widziałem twoje. Tak więc czekał na tę chwilę od lat! Od lat myślał o mnie! Stojąc za ciernisty-
mi zaroślami wypatrywał mnie dniem i nocą, mówiąc sobie za każdym odgłosem kroków: 
„To on!” Jak się jeszcze upierać, że niczego i nikogo nie potrzebuję, kiedy on nie mógł się beze mnie 
obejść? Jak dzieciak wybuchnąłem płaczem. Gdzieś  puściła jakaś tama: łzy, zbyt długo tłumione, 
płynęły, płynęły... łzy inne niż zwykle! Od tylu lat na nie czekałem... Podniósł się teraz. Nic nie mó-
wiąc, z jakimś niewzruszonym majestatem, pokazał mi swoje ręce. Spostrzegłem na nich rozległe 
rany. Musiały bardzo krwawić. Na stopach, między rzemieniami sandałów, te same dziwne okalecze-
nia. Spoza rozdartego poncha widać było niemal rozorane ramię. Pokazywał mi te rany, jakby nie 
mógł znaleźć nic innego, by mnie uspokoić. Nic innego, by mi powiedzieć, kim jest. Tak jak się poka-
zuje dowód osobisty. Czy to szukając mnie tak się pokaleczył? Czy rany rozszerzały się za każdym 
razem, gdy przed nim uciekałem? Na czole zauważyłem ślady uderzenia o flipper. To ja go przewró-
ciłem! A jeżeli go tak zraniłem, to czy sam nie byłem poraniony? W swoim sercu, tak jak on w swoim 
ciele? Wszystkie te pytania oraz wiele innych uderzało o siebie z ogromną prędkością, jak kamyki w 
rwącym potoku. 

- Tak, owcą, bez której Ojciec nie może spać spokojnie, jesteś ty! 
- Ale ja nie jestem żadną owcą! 
- Jeśli nie masz gdzie skłonić głowy, jeśli zgubiłeś swoją gwiazdę polarną, jeśli zapomniałeś o 

ścieżce swego serca, jeśli nie znasz już swego  
imienia, jeśli twoja rodzina cię odrzuciła, to tak, to jesteś tą, której szuka Miłość. 

- Śmieszny jest ten twój ojciec! 
- On jest właśnie taki! Ma do ciebie słabość! A w takich wypadkach nic nie jest zbyt piękne... 

Jest bardzo mocny, ale ma jeden słaby  
punkt: ilekroć cierpisz, On cierpi razem z tobą. 

- Tak jak Elżbieta, ze swoim upośledzonym dzieckiem… 
- Gdybyś wiedział, co mówisz! Im bardziej nie byłeś w stanie sam sobie poradzić, tym bar-

dziej On nie mógł odmówić, bym przyszedł cię  
uleczyć. Byłem dla Niego wszystkim. Jakże lubił na mnie spoglądać! Nigdy się tym nie nużył. I pew-
nego dnia zgodził się, abym Go opuścił i przyszedł cię pielęgnować. Gdy jesteś sam, On jest biedny, 
bardzo biedny. Rozumiesz? 

- A gdybym ci wpakował kulę w łeb, co by zrobił? 
- Wypuszczając mnie w drogę, podjął wszelkie ryzyko. Siedziałem obok niego, zatopiony w 

myślach. Nagle spomiędzy dwóch gałęzi wypłynął promień księżyca i spoczął mu na dłoniach. Ale... 
Te rany na rękach, skąd je masz? 
Zadali mi je przyjaciele. Przyjaciele? 

- Tak. To jest dla mnie dość szczególne. Trudne do wytłumaczenia: to dlatego, że mnie zrani-
li, uczyniłem z nich przyjaciół, a nawet o wiele więcej: braci. Później to zrozumiesz. 

- W jaki sposób tak cię skrzywdzili? 
- Pewnego dnia ludzie pochwycili mnie i ubiczowali, Bali się, że dalej będę grać na flecie... 

Ubodzy tak bardzo lubili przychodzić mnie słuchać, że gdybym nie przestał, staliby się wkrótce jed-
nym ludem. Ludem szczęśliwym, gdyż na wzgórzach śpiewałem tylko jedno: „Szczęście! Szczęście! 
Szczęście!”  

 
 

                „Zraniony pasterz” Daniel Ange 



WYDARZENIA PARAFIALNE  
 

21 października 2010 - w Herbaciarni „u PANA BOGA za piecem” odbyło się przed-
stawienie „Mój Chrystus połamany”, reżyseria Grzegorz Gołaszewski. Premiera odbyła się la-
tem ubiegłego roku. 

 

 

             5 grudnia 2010 - do naszej 
parafialnej herbaciarni zawitał „prawdziwy” Święty 
Mikołaj wraz ze Śnieżynką. Wszyscy bawili się do-
brze… a przede wszystkim dzieci. Oczywiście gdzie 
jest Święty Mikołaj tam i są prezenty.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
       
 
 
 
 



K O L O R O W A N K A 

ANIOŁY ŚNIEGU 

  
 … To była moja pierwsza w życiu burza śniegowa. Chociaż widziałam śnieg podczas rzadkich wizyt w tych 
górach, nigdy przedtem nie widziałam jak pada. A padał jak noc długa W końcu wszyscy zasnęliśmy. Spałam nie-
zbyt mocno z powodu gwałtownych porywów wiatru, które trochę mnie niepokoiły.  

 Rano uświadomiliśmy sobie powagę naszej sytuacji. Chata była położona powyżej terenu regularnie 
oczyszczanego przez pługi śnieżne. Na naszym odizolowanym odcinku drogi padający gęsto śnieg pokrył wszystkie 
samochody i jezdnię białą kołdrą, piękną lecz lodowatą.  

 Nawet my nowicjusze, widzieliśmy, że niemożliwe jest oczyszczenie drogi. Mężczyźni przekopali ścieżkę do 
samochodów i omietli je, leczyliśmy beznadziejnie daleko, odcięci od drogi. Lękliwie spoglądaliśmy po sobie. A co, 
jeśli…? Mieliśmy dość żywności na jeszcze jeden posiłek, lecz nie więcej. Myśl, o tym, że moglibyśmy zostać zasy-
pani przez śnieg, przeraziła nas.  

 Byłam jedyną chrześcijanką w naszej grupie. Dlatego zaczęłam się cicho modlić o Bożą opiekę i o to, by 
przysłał pług do naszego obozu. Biorąc pod uwagę odosobnienie, spełnienie mojej modlitewnej prośby byłoby na-
prawdę zdumiewające, lecz nie ustawałam aż do chwili, gdy poczułam spokój, który może dać tylko Bóg.  

 Pozostali niepokoili się coraz bardziej i zerkali nerwowo na zachmurzone niebo i nieprzejezdną drogę. Śnieg 
wciąż padał równomiernie i cicho. Zajęliśmy się oczyszczaniem i pakowaniem rzeczy do odśnieżonych samochodów, 
którymi mieliśmy nadzieję zjechać w dół. Jakiś czas potem usłyszeliśmy cudowny dźwięk, który wesoło przebijał się 
w ciszy padającego śniegu. Ciężki pług wtaczał się, sapiąc, na nasze wzgórze. Kierowca powiedział do nas: 

Nigdy wcześniej nie wjeżdżałem tak wysoko, lecz ciągle słyszałem, jak coś w głowie mówi mi: „Jedź dzisiaj na 
szczyt”. No i jestem.  

 Słowo „anioł” oznacza „zwiastun wysłany, by spełnić wolę Boga”. Nigdy nie widziałam anioła, lecz czuła, że 
kierowca, który przybył do nas na polecenie Boże, jest naszym śnieżnym aniołem. Kiedy liderki naszego obozu pa-
kowały artykuły kuchenne, jedna z nich zagadnęła mnie: 

- Zastanawiam się, co sprawiło, że kierowca pojechał tak daleko? Uśmiechnęłam się tylko i powiedziałam: 

- Modliłam się o to. 

          Linda Claire Scott  



 Święta Bożego Narodzenia 
 

Święta Bożego Narodzenia to najbardziej uroczyste święta w 

naszej tradycji. Święta, na które wszyscy czekamy z utęsk-

nieniem. Boże Narodzenie to w tradycji chrześcijańskiej świę-

to upamiętniające narodziny Jezusa. Jest to święto stałe, wy-

padające 25 grudnia. Poprzedzone jest okresem czterotygo-

dniowego postu, zwanego Adwentem. Okres adwentu kończy 

Wigilia i msza święta odprawiana o północy, zwana Pasterką. 

 Do zwyczajów świątecznych należą: spotkania z rodziną przy 

wspólnym wigilijnym stole, składanie sobie życzeń, obdaro-

wywanie się prezentami, choinka – symbol drzewka rajskiego, wspólne śpiewanie kolęd. Bożona-

rodzeniowy czas sprawia, że stajemy się bardziej życzliwi, wyrozumiali, współczujący bliźnim. Jed-

nym słowem stajemy się bardziej otwarci na innych ludzi. Przed świętami był zwyczaj wysyłania 

kartek z życzeniami. Napisałam był celowo, bo dziś wolimy wysłać sms-a, bo to szybciej i taniej no 

i bez kłopotu. Warto wrócić do tego zwyczaju. Taka świąteczna kartka będzie na pewno sympa-

tyczniejsza i w większym stopniu będzie podkreślała szacunek dla adresata. Mamy jeszcze trochę 

czasu więc pomyślmy nad życzeniami. 

Dla chrześcijan, czyli naśladowców Chrystusa, dzień 25 grudnia jest dniem uroczystym i 

wyjątkowym. W Polsce okres świąteczny składa się z dwóch dni. Jednak szczególną uwagę przy-

wiązuje się do wieczerzy wigilijnej, czyli uroczystej kolacji do której tradycja nakazywała zasiadać 

po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdki, na pamiątkę gwiazdy prowadzącej Trzech Króli do 

stajenki. Najważniejszym wydarzeniem Wieczoru Wigilijnego, jest dzielenie się opłatkiem, nie pre-

zenty. Opłatek symbolizuje chleb, oby go nam i naszym bliźnim nigdy nie zabrakło, obyśmy umieli 

dzielić go z naprawdę potrzebującymi. Wigilia jest okazją do spotkań rodzinnych, pamiętać należy 

o pozostawieniu talerza dla niespodziewanego gościa lub nieobecnych (zmarłych) przybyszów. 

Dla nas chrześcijan święta to okres sympatyczny i radosny, bowiem tego dnia, przynajm-

niej teoretycznie, zdecydowana większość ludzi schrystianizowanego świata, mniej lub bardziej 

świadomie, składa hołd naszemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Już to, że ludzie wymieniają 

imię naszego Pana, że tej nocy czytają i słuchają fragmentów Pisma Świętego o Jego narodzeniu, 

a nawet śpiewają o tym pieśni (kolędy), powinno być przez nas przyjmowane z zadowoleniem. 

Nawet jeżeli ich poziom zrozumienia tego, co tak naprawdę świętują jest, naszym zdaniem, bar-

dzo niski, a stopień emocjonalnego zaangażowania i skupienia na samym Chrystusie, co najmniej 

niewystarczający - to przecież miło nam jest, że mówią o Jezusie, że, ogólnie rzecz biorąc, Chry-

stus Pan staje się tego dnia centralną postacią w polskich domach. My, Jego uczniowie, cieszymy 

się z tego, chociaż nie ulegamy złudzeniu, że tym samym Chrystus staje się naprawdę ich Panem i 

Zbawicielem. 

W jakimś niewielkim stopniu podczas Świąt Narodzenia Pańskiego, możemy obserwować, 

jak ludzie tego świata, właściwe nie wiadomo dlaczego, zatrzymują się w swym biegu, by złożyć 

hołd Panu. Okres świąt Narodzenia Pańskiego jest dla nas, uczniów Chrystusa, dobrą okazją do 

przybliżenia naszym najbliższym osoby Zbawiciela. Mamy obowiązek wykorzystać tę szansę, którą 

dają świąteczne dni na wspólną modlitwę, śpiewanie kolęd. 

Niech te święta nie będą sprowadzały się dojedzenia  i picia. Narastająca z roku na rok, 

wszechogarniająca komercjalizacja sprowadza święta do wydatków. Dla wielu tzw. nowoczesnych 

ludzi, święta kojarzą się już tylko z prezentami, choinką i dobrą wyżerką w rodzinnym gronie. 

Małą uwagę poświęcamy najważniejszej osobie tych świąt - czyli Jezusowi Chrystusowi. 

Tym i podobnym zjawiskom starajmy się przeciwdziałać, przynajmniej we własnych rodzinach. Z 

umiarem przygotowujmy świąteczny stół, bądźmy wolni od wigilijnej magii liczb i nade wszystko, 

poświęćmy szczególną uwagę w tych dniach samemu Zbawicielowi świata! 

          Justyna Tymeczko 



  13 grudnia, czyli smutna rocznica 
 

 Czym był stan wojenny? Był czasem beznadziei i poczucia zmarnowanej szansy, punktowa-

nym zdarzeniami tragicznymi. Chociaż na ulice wyprowadzono wojsko, choć były ofiary, byli inter-

nowani i ukrywający się, choć istniało podziemie (…) Stan wo-

jenny był wszczepioną w społeczną tkankę groźną chorobą, 

rodzajem trądu, który niszczy w sposób podstępny, skryty i 

długoterminowy.  

 Ostateczna decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego na te-

rytorium PRL zapadła tuż po południu      12 grudnia 1981 roku. Do 

komend wojewódzkich milicji i dowództw poszczególnych jednostek 

wojskowych wysłano rozkazy, nakazując uruchomienie dawno przy-

gotowanych procedur. Już wieczorem tego dnia w wielu miejscach 

obserwować można było przemarsze oddziałów wojskowych i milicyj-

nych. Jeszcze przed północą rozpoczęto operację „Azalia”, której ce-

lem było opanowanie węzłów łączności oraz ośrodków radia i telewizji. Po sprawnym wykonaniu tej akcji na 

miesiąc zamilkły telefony.  

 Rano 13 grudnia przerażeni Polacy mogli obserwować czołgi i wojskowe patrole na ulicach miast, wy-
słuchać przemówienia generała Jaruzelskiego oraz przeczytać wydrukowane w Związku Sowieckim obwiesz-

czenie o wprowadzeniu stanu wojennego. Pierwsze strajki wybuchły już w niedzielę 13 grudnia 1981 roku, 

jednak prawdziwa ich fala zaczęła się rozlewać dopiero następnego dnia. 14 grudnia strajkowało już kilkaset 

zakładów w całym kraju, część protestów miała jednak charakter krótkotrwały - odpowiednie wrażenie wywie-

rała grożąca surowymi konsekwencjami propaganda, brakowało wielu związkowych liderów, uwięzionych 

pierwszej nocy stanu wojennego.  

 Punktem przełomowym okazała się krwawa pacyfikacja przez jednostki ZOMO kopalni „Wujek” w Ka-

towicach , podczas której zabito sześciu górników, a trzech dalszych zmarło w wyniku odniesionych ran. Ma-

sakra ta odniosła skutek, osłabiając wole oporu. Większość strajków wygasła lub spacyfikowano ją jeszcze 

przed świętami, najdłużej wytrwali górnicy strajkujący pod ziemią w kopalni „Piast”, którzy zakończyli swój 

protest dopiero 28 grudnia.  

  

 Reakcja Jana Pawła II na wprowadzenie 13 grudnia w 1981 r. stanu wojennego w Polsce była natych-

miastowa i pełna zaangażowania.  

 Już na spotkanie na Anioł Pański - w kilka godzin od rozpoczęcia akcji masowych aresztowań, rewizji, 

blokad komunikacyjnych i militaryzacji życia społecznego - dało papieżowi możliwość publicznego odniesienia 
się do dramatycznych decyzji polskich władz. W południe, podczas gdy w Polsce telewizja nadawała raz po raz 

przemówienie gen. Jaruzelskiego, papież mówił do zebranych na Pl. Św. Piotra: „Nie może być przelewana 

polska krew, bo zbyt wiele jej wylano, zwłaszcza w czasie ostatniej wojny. Trzeba uczynić wszyst-

ko, aby w pokoju budować przyszłość Ojczyzny”. 

(…) W ciągu ostatnich zwłaszcza dwu stuleci Naród Polski doznał wiele krzywd. (…) W tej perspek-

tywie dziejowej nie można dalej rozlewać krwi polskiej: nie może ta krew obciążać sumień i pla-

mić rąk Rodaków.  

 Stan wojenny to krzywda wyrządzona nie tylko działaczom opozycyjnym i ich rodzinom. Jest jeszcze 

inna tragiczna perspektywa. Stan wojenny to także krzywda krwi na rękach i obciążonych sumień tych 

wszystkich, którzy znaleźli się po stronie uciskających. Krzywda wyrządzona tysiącom młodych ludzi, którzy 

nie mieli dość odwagi, by Się sprzeciwić, którzy mniej lub bardziej bezmyślnie wykonywali rozkazy - i na zaw-

sze pozostaną esbekami, zomowcami, zbrodniarzami. Niezależnie od tego, czy zostaną wydane wyroki na tym 

świecie, czy nie, niezależnie od wysokości emerytur, sprawiedliwy sąd sumień przyjdzie nieubłaganie. Oby do 

tego czasu spojrzeli prawdzie w oczy.  

 (…) Deus vicit (Bóg zwyciężył): mocą Boga, która za sprawą Jezusa Chrystusa działa w nas przez Du-

cha Świętego, człowiek powołany jest do zwycięstwa nad sobą. Do zwycięstwa nad tym, c krępuje naszą wol-
ną wolę i czyni ją poddaną złu. Zwycięstwo takie oznacza życie w prawdzie, prawość sumienia, miłość bliźnie-

go, zdolność przebaczania, rozwój duchowy naszego człowieczeństwa (…) 

  

         www.13grudnia81.pl 
           
         Tygodnik „Idziemy”, 14 grudnia 2008 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦  W każdą ŚRODĘ o godz. 20:00 serdecznie zapraszamy studentów na wieczorną 
Mszę Świętą, wejście od zakrystii (po Mszy św. cotygodniowe spotkanie  
formacyjne Duszpasterstwa Akademickiego) 

 
♦  CZWARTEK godz. 20:00 - 21:00 adoracja Najświętszego Sakramentu,      

 prowadzona przez studentów. Jest możliwość korzystania z Sakramentu  
Pokuty i Pojednania 

 
♦  PIĄTEK - SOBOTA (17 - 18 GRUDNIA) - Adwentowy dzień skupienia  

u Księży Pallotynów w Otwocku (informacje i zapisy u Magdaleny Jarosińskiej  
 tel. 504 223 737) 

 
♦  NIEDZIELE 12 i 19 GRUDNIA, GODZ. 19:00 - REKOLEKCJE AKADEMIC-

KIE - prowadzi ks. Jan Konarski (DA z par. św. Zygmunta w Warszawie) 
 
♦  PIĄTEK 31 GRUDNIA, GODZ. 20:30 - Zabawa Sylwestrowa                          

 (o 24:00 Msza Św.) 
 
♦  SPOTKANIA 

 
»SINGLE - w każdą ŚRODĘ, godz. 19:15 
»STUDENCI - w każdą ŚRODĘ, godz. 20:30 
»MŁODE MAŁŻEŃSTWA - 2 i 4 NIEDZIELA, godz. 16:00 
»MAŁŻEŃSTWA ze STAŻEM - w każdy PONIEDZIAŁEK,                    

  

godz. 19:15  
 

Wszystkie spotkania odbywają się w Domu Katechetycznym 
Serdecznie zapraszamy 
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