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SŁOWEM NA POWITANIE

Na początku chcę podziękować Dobremu 
Bogu, bo to On jest sprawcą tego dzieła, 
tego czasopisma, które możecie dziś trzy-

mać w ręku. 

We wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, 11 lute-
go, oddaliśmy każdego z Was, drodzy Czytelnicy, 
w szczególną opiekę Matki Bożej Niepokalanej. 
Zawierzyliśmy Matce Bożej wszystkie Wasze troski, 
całe Wasze życie. Również zawierzyliśmy naszej 
Mamie redakcję „Naszego Życia”. Wierzymy, że 
Niepokalana sama będzie głównym redaktorem 
tego czasopisma i że to Ona dopomoże każdemu z 
Was spotkać żywego i prawdziwego Jezusa, który 
jest w Kościele. 

Bóg powołał każdego z nas, abyśmy byli częścią 
Kościoła. Każdy z nas ma dostęp do wielkich du-
chowych bogactw, które możemy osiągnąć w Ko-
ściele. Otrzymaliśmy od naszego miłującego Ojca 
wszystkie potrzebne środki, abyśmy mogli stać się 
naprawdę szczęśliwymi. Mam nadzieję, że ten nu-
mer naszego czasopisma będzie pomocnym dla 
każdego Czytelnika, aby jeszcze mocniej zakochać 
się w Panu Jezusie i Kościele. Ten numer skieruje 
Wasze oczy nie tylko ku Kościołowi, ale i do życia 
franciszkańskiego, czym z wielką radością chcemy 
z Wami się dzielić.

Niech Dobry Bóg błogosławi każdemu z Was  
i niech Jego miłość w Was się pomnaża.

Na pytanie, czym jest Kościół, mamy gotowe odpo-
wiedzi, ale pytając głębiej, zatrzymujemy się nad 
jego znaczeniem, mamy problem, bo Kościół to mi-

sterium, to tajemnica. Zauważamy, że nie jesteśmy w stanie 
wiedzieć wszystkiego, Kościół jest dziełem Boga, ponieważ 
nie jest on tylko społecznością składającą się jedynie z ludzi 
z tego świata, ale i z wiernych zmarłych oraz ze świętych w 
niebie. 

Kościół to mistyczne Ciało Chrystusa. Aby przeniknąć tę ta-
jemnicę własnym rozumem, powinniśmy najpierw uklęk-
nąć w postawie pełnej pokory. Niech te artykuły, mówiące 
o różnych aspektach życia Kościoła, pomogą nam poznać 
odrobinę wielkości tajemnicy Bożej w Chrystusie, a Jego 
tajemnica to tajemnica uniżenia aż do upokorzenia, nio-
sącego zbawienie ubogim, tym, których dręczy tak wiele 
chorób, grzechów i kłopotów, właśnie nam. Prośmy Pana, 
abyśmy umieli przybliżać się do tej tajemnicy na drodze 
pokory, łagodności, ubóstwa, poczucia własnej grzeszno-
ści. Niech wzorem będą nam święci. Prośmy o zdolność 
kochania bliźnich, jak siebie samych, o zgodę, o przeba-
czenie uraz, o wyrzeczenie się zazdrości, sporów, dyskry-
minacji, egoizmów narodowych, językowych, klasowych, 
rasowych, korzyści ekonomicznych. Bo przecież duch chrze-
ścijański jest duchem zgody, jedności, pokoju, życzliwości  
i miłości. Kościół stanowi jedno ciało. Kościół jest komunią – 
zjednoczeniem!

Niech rozmyślanie na temat Kościoła pozwoli nam odkryć 
radość z bycia w jedności, w zjednoczeniu, niechaj pozwo-
li nam wewnętrznie zasmakować w owej prawdzie dobrze 
znanego psalmu: „O, jak to dobrze i miło, gdy bracia miesz-
kają razem”.

Drodzy Czytelnicy, 
Przyjaciele naszego Seminarium! Pokój i Dobro!

br. Alaksiej M. Juchniewicz, 
Redaktor naczelny

o. Mirosław Bartos, 
Rektor WSD
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NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO br. Michał M. Więch, kurs II

Maryja, szczególnie 
umiłowana przez Boga
Rok 1854. Papież Pius IX ogłasza historyczne słowa. Zostaje ogłoszony dogmat o Niepokalanym 

Poczęciu Maryi, Matki Boga. Dlaczego tak późno? Ta prawda była przecież obecna w Kościele od 
początku. Ten długi okres jest świadectwem nie braku wiary w tę prawdę, ale dojrzewania do niej. 
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Po tym poznacie, 
że Bóg żywy jest 

pośród was
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KECHARITOMENE

Wódz i Sędzia

Gedeon i Jozue. Obydwaj otrzyma-
li zadanie dotyczące Izraela. Jozue był 
tym, który między innymi przeprowa-
dził Naród Wybrany przez Jordan do 
Ziemi Obiecanej. Natomiast Gedeon 
został powołany, aby uwolnić Izraela 
z ręki Madianitów. Obydwa fragmenty 
(Joz 3,1-4; 24; Sdz 6,1n) poprzedzają 
dokonanie czegoś wyjątkowego i decy-
dującego. Dotyczą nadchodzącej walki, 
która da zwycięstwo życia nad śmiercią. 

Nad brzegami Jordanu Jozue pole-
cił kapłanom, aby „wzięli Arkę Przymie-
rza i szli na czele ludu” (w. 6) i aby cały 
Izrael „postępował za nią, bo tak pozna 
drogę, którą ma iść, bo nigdy nią nie 
szedł” (w. 4). I co tak znaczące, przekar-
zuje dalej słowa Boga, 
które dotyczą zwycię-
stwa i obecności Boga 
wśród Ludu. Mówi: „Po 
tym poznacie, że Bóg 
żywy jest pośród was i że wypędzi 
z pewnością przed wami Kananejczy-
ków […]: oto Arka Przymierza Pana 
całej ziemi przejdzie przed wami Jor-

dan” (w. 10). Arka Przymierza ma więc 
przejść przez Jordan jako pierwsza. 

Gedeon. Jeden z sędziów Izraela. 
Młócił on zboże, gdy przyszedł do nie-
go anioł Pana i powołując, nazwał go 
„dzielnym wojownikiem” (w. 11). On, 
podobnie jak Jozue, otrzymał misję. 
Już nie przeprowadzenia Izraelitów 
przez Jordan, ale wybawienia ich z ręki 
Madianitów, którzy zapanowali nad 
nimi z powodu grzechów Ludu Wybra-
nego (w. 1-2). Madianici „wtrącili Izra-
elitów w wielką nędzę” i byli dla nich 
„jak szarańcza” (w. 2-6). 

Gedeon prosił Boga kilkakrotnie 
o znak na potwierdzenie, że to on ma 
iść i że naprawdę jest możliwe inne ży-
cie, życie w wolności od Madianitów. 

Rozstrzyga to ostatecznie 
znak związany z runem 
wełny. Najpierw na prośbę 
Gedeona rosa pada z nieba 
tylko na runo, a cała zie-

mia wokoło niej pozostaje sucha, na-
tomiast potem rosa pada na ziemię, 
a runo wełny pozostaje suche. Ten 
znak stał się decydujący dla jego misji 

i dalszych wydarzeń. Po tym i innych 
znakach Gedeon wstaje o świcie goto-
wy, by iść w imię Pana (Sdz 7,1). 

Maryja w Starym Testamencie?

Maryja była w pewien sposób 
ukryta w ST. Dopiero w Nowym Testa -
mencie, jak zauważa René Laurentin, 
znajdujemy wyjaśnienie wcześniej 
niezrozumiałych zapowiedzi, jak np. 
Niewiasty z Księgi Rodzaju czy odpo-
wiedź na pytanie z Pieśni nad Pieśnia-
mi „kimże jest Ta?”. Sam Ewangelista 
Łukasz chcąc ukazać wypełnienie się 
w Maryi typów ST, które Ją zapowia-
dały, pisząc Ewangelię używa konkret-
nych analogii do ST. Szczególnie do-
tyczy to opisu zwiastowania (por. Rdz 
18,14; Jdt 13,18-19; So 3,14-17).

Wiele tekstów ST można więc od-
nosić do osoby Maryi, w której Bóg 
ukazuje postać człowieka w pełni 
odkupionego, który żyje pełnią łaski 
i pełnią powołania, którym wszyscy zo-
staliśmy wezwani. Skoro Córa Syjonu 
z Księgi Sofoniasza jest miejscem za-
mieszkania Boga i zapowiada Niepo-
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kalaną, to tym bardziej zapowiada Ją 
Arka Przymierza. To w Maryi przez wcie -
lenie w pełni zamieszkał Ten, który jest 
naszym Wiecznym Przymierzem, a Ona 
stała się Arką, która Go niesie i w sobie 
przechowuje. 

Rodzi się pytanie: „Kim więc Maryja 
jest dla chrześcijan?”. Nie istnieje jedna 
odpowiedź. Jest Ona na pewno nieod-
łączna od chrześcijaństwa! Jest naszą 
Matką, Pośredniczką współcierpiącą 
z Chrystusem, Pocieszycielką. Jest wzo-
rem życia i powołania chrześcijańskie-
go. Zapowiadanym przez proroków 
nowym stworzeniem, bez grzechu i ze-
psucia. Bóg wiele razy zapowiadał to 
przejście od duchowego cudzołóstwa, 
czyli pogaństwa, bałwochwalstwa 
i grzechu do relacji 
czystej i niepokala-
nej między Bogiem 
a człowiekiem (Oz 
2,19.21-22.25; PnP 
4,7-8). Ta zapowiedź 
wypełniła się w Dzie-
wicy z Nazaretu, bo 
tylko Ona jedna jest 
w Kościele człowie-
kiem bez grzechu. To Ona jest prawdzi-
wą Oblubienicą Ducha Świętego. 

Dogmat o Niepokalanym Poczę-
ciu ukazuje więc początek życia Maryi 
i źródło Jej zbawienia, które zbudowane 
jest na Chrystusie (Kol 2,6-7), czyli na ła-
sce, a które znajduje dopełnienie w wy-
pływającej z wolnej woli decyzji pójścia 
za Nim, oddania Mu swego życia oraz 
w tym „fiat” wypowiedzianym Bogu na 
Jego Słowo. Wiara żywa przez uczynki. 

Arko Przymierza, Runo Gedeona!

Wróćmy w tym kontekście do tek-
stów z Biblii. Imię Jozue zostało nada-
ne Ozeaszowi, synowi Nuna, przez Moj-
żesza (Lb 13,16).  W języku hebrajskim 
brzmi ono Jehoszua i znaczy „Jahwe 
wybawił”. Imię to w języku polskim 
tłumaczymy jako Jezus. Natomiast 

w greckiej wersji Biblii wobec Jozuego 
jest użyte dosłownie imię Jezus. Jozue 
więc jest zapowiedzią Jezusa, który 
ostatecznie przeprowadzi powierzony 
mu lud przez Jordan do Ziemi Obieca-
nej, nie tej geograficznej, ale tej ducho-
wej i prawdziwej. Mojżesz zrozumiał, 
co uczyni Bóg przez Ozeasza (Jozu-
ego), dlatego nadał mu to imię – Jeho-
szua – aby stał się zapowiedzią.

Niepokalane Poczęcie mówi o tym, 
że zanim Jezus przeprowadził swój lud 
do Ziemi Obiecanej, dokonując tego 
przez krzyż, to Maryja – Arka Przymierza, 
przeszła tam przed wszystkimi odku-
pionymi. Dosłownie została tam prze-
niesiona (Joz 3,3). Ona jest zbawiona 
przed wszystkimi na mocy przyszłych 

zasług Jezusa. Cały więc 
fragment opisuje dzie-
ło zbawienia dokonane 
przez Syna Bożego. Jo-
zue jest figurą Jezusa, 
Arka Przymierza figurą 
Maryi, Ziemia Obiecana 
to Królestwo Boże, a Jor-
dan to droga, która tam 
prowadzi – chrzest. Ma-

ryja więc ma stać się znakiem dla nas. 
Pierwsza, która przed wszystkimi wcho-
dzi do Królestwa Bożego. Jest Niepoka-
lanie Poczęta. 

Spróbujmy w podobny sposób 
spojrzeć na Gedeona. Gedeon to 
kolejna zapowiedź Chrystusa. Jezus 
wybawia nas nie tylko z rąk Madiani-
tów, ale „wybawia nas od nieprzyjaciół 
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawi-
dzą” (Łk 1,71). Kiedy więc Bóg chce wy1-
bawić ludzi z panowania Madianitów, 
figury grzechu, Gedeon prosi o znak. 
Prosi o niego dla nas. To my potrzebu-
jemy widzieć to, co jest nam obiecane. 
My potrzebujemy widzieć wzór. Runo 
wełny zapowiada Maryję, w której Bóg 
ukazuje, że podczas gdy ludzie będą 
w niełasce, Ona jedna będzie pełna 
łaski, oraz że gdy wszyscy będą w grze-
chu, Ona pozostanie nietknięta. To 

mocno uświadamia, że „dla Boga nie 
ma nic niemożliwego” (Łk 1,37). Bóg 
chce, by to, co dokonało się w Maryi, 
dokonało się w każdym z nas. 

Tak ważne jest patrzeć na Maryję 
jak Gedeon na runo i umacniać się tym 
widokiem, by „wstać o świcie” (Sdz 
7,1), gdy przychodzi Zbawiciel, uwie-
rzyć Mu i pójść tam, dokąd zaprasza. 
On naprawdę chce, byśmy żyli.

Niestety. To, co wymyślił Friedrich 
Nietzsche i wielu innych, pokutuje do 
dziś bardzo mocno. Nie łudźmy się. 
Nietzsche po pierwsze był człowie-
kiem, nie Bogiem, po drugie był osobą 
chorą psychicznie, a po trzecie odszedł 
z tego świata jak każdy inny człowiek, 
umarł, chociaż sam chciał „uśmiercić 
Boga”. Nie można więc ulegać jego 
kłamstwom o podziale ludzi na sil-
nych i słabych, panów i niewolników, 
godnych życia i niegodnych, kłamstwu 
o jakiejś „sile mocy”. To przecież na jego 
ideach opierał się Adolf Hitler, a mimo 
to nadal jest tych idei pełno w naszym 
świecie, nawet w życiu chrześcijan.

Ten natomiast, który jest Bogiem, 
który żyje na wieki (Tb 13,2), mówi wy-
raźnie, że my, ludzie, jesteśmy wszyscy 
„kimś jednym w Chrystusie” (Ga 3,28; 
Ef 2,13n), równi, bez podziału na lep-
szych i gorszych. On wskazuje pokorę 
jako drogę. W Jego oczach wszyscy 
jesteśmy ludźmi godnymi życia, czy 
starzy, czy młodzi, czy piękni, czy boga-
ci, czy biedni. Wszyscy. A tym bardziej 
nienarodzeni! 

Po to dana jest nam Maryja, wzór 
pokory jako drogi życia, bo Bóg stwo-
rzył nas z miłości i dla miłości, na 
Jego obraz (Ef 1,1n). Pierwowzór tego 
obrazu ukazany jest nam w Jezusie 
i Maryi. Im bardziej więc upodabnia-
my się do tego obrazu, tym bardziej 
osiągamy pełnię człowieczeństwa we-
dług „zamiarów Boga pełnych pokoju”  
(Jr 29,11) względem nas. ■

Zanim Jezus 
przeprowadził 

swój lud do Ziemi 
Obiecanej, dokonując 

tego przez krzyż, 
to Maryja – Arka 

Przymierza, przeszła 
tam przed wszystkimi 

odkupionymi.
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Zawsze mnie 
zadziwiało to, 
że najwięcej do 
powiedzenia na 

temat Kościoła ma 
ten, kto w ogóle mało 

co ma wspólnego  
z tymże Kościołem.
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Dzisiejszy świat, współczesne 
społeczeństwo, dają wiele róż-
nych odpowiedzi na to pytanie. 

Słyszymy te odpowiedzi w telewizji, 
w rozmowach w pracy, w środkach 
komunikacji miejskiej, na ulicach i po 
prostu w domu. Bardzo ciężko byłoby 
znaleźć takie miejsce i takie środowi-
sko w Polsce, gdzie nie padłoby jakieś 
zdanie, jakaś opinia na temat Kościoła. 
Zawsze mnie zadziwiało to, że najwię-
cej do powiedzenia na temat Kościo-
ła ma ten, kto w ogóle mało co ma 
wspólnego z tymże Kościołem. Z dru-
giej strony zostało napisanych wiele 
wzniosłych i pięknych dzieł na temat 
Kościoła. Na pewno ich autorzy byli 
dużo, dużo mądrzejsi ode mnie i na-
prawdę znali się na tym temacie. Ja nie 
potrafię i nie chcę czynić tego artykułu 
ściśle naukowym, dlatego moim za-
mierzeniem jest skierowanie uwagi na 

pewne strony Kościoła, w których, jak 
mam nadzieję, każdy będzie mógł do-
strzec piękno Kościoła, a nie tylko ja.

Pierwszą odpowiedzią na wyżej 
postawione pytanie, która nasunęła 
mi się na myśl, była: 
Kościół jest moim 
domem. Słyszymy 
w Ewangelii, jak Pan 
Jezus mówi do św. 
Piotra: „Ty jesteś 
Piotr [czyli Opoka] 
i na tej opoce zbu-
duję Kościół mój, 
a bramy piekielne go 
nie przemogą” (Mt 
16,18). W Biblii Tysiąclecia możemy zo-
baczyć komentarz do słowa „Kościół”, 
a jest to greckie słowo ekklesia, które 
oznacza zwołanie ludu, a także dom, 
w którym zgromadzenie się odbywa. 

Jakże trafnie tutaj jest użyte słowo  
„dom”. Przecież pierwsi chrześcijanie 
spotykali się na modlitwie w swoich 
domach, wtedy jeszcze nie było spe-
cjalnych budynków dla spotkań mo-
dlitewnych i odprawiania Eucharystii. 

Słysząc słowo „dom”, 
będąc w kilkusetkilo-
metrowym oderwa-
niu od domu rodzin-
nego, nasuwają mi się 
na mysli tylko przy-
jemne i ciepłe uczu-
cia. Na pewno takie 
same uczucia ma wie-
lu ludzi. Ale co ja czu-
ję, kiedy słyszę słowo 

„kościół”? Czy kojarzę go z moim do-
mem, z miejscem, gdzie czuję się do-
brze i bezpiecznie? Dobrze jest o tym 
porozmyślać, dlaczego, być może, czu-
ję pewien niesmak, słysząc słowo „Ko-

br. Alaksiej M. Juchniewicz, kurs III

piękno KOŚCIOŁA
Zaczynając pracę nad tym artykułem, zadałem sobie pytanie: czym jest Kościół?



ściół”. Czyżbym więcej słuchał ludzi, 
niż Pana Jezusa? Czyżbym ufał komuś 
więcej niż słowom Pana Jezusa? Prze-
cież On mówi: „a bramy 
piekielne go nie prze-
mogą”. Nic, nikt i ni-
gdy nie przemoże i nie 
zwycięży Kościoła. Wła-
śnie w tym jest wielkie 
piękno Kościoła, że Pan 
Jezus w nim jest i zało-
żył go, i że Duch Święty 
czuwa nad Kościołem. 
„A oto Ja jestem z wami 
przez wszystkie dni, aż 
do skończenia świata” (Mt 28,20). Pięk-
no niezwyciężonego Kościoła rozbły-
ska na cały świat, na całą historię rodu 
ludzkiego. Dwadzieścia wieków moce 
szatańskie w połączeniu ze słabością 
ludzką próbowały i próbują zniszczyć, 
zdeptać i wyrzucić Kościół, jak coś nie-
potrzebnego. Ileż to razy mogło się wy-
dawać, że Kościół położy się w gruzach 
i już się nie podniesie? Masowe mordy 
chrześcijan, mnożące się herezje, woj-
ny religijne, upadki moralne i inne, po 
ludzku patrząc, tragiczne wydarzenia 
zwiastowały zniszczenie Kościoła. Ale 
za każdym razem okazywała się tym 
większa potęga naszego Boga, który 
przebacza, miłuje i okazuje miłosier-
dzie. 

Z drugiej strony Kościół jest potęż-
ną instytucją. W tym miejscu krytycy 
powiedzą, że to nie jest nic pozytywne-
go. Lecz według mnie, w tym też kryje 
się piękno Kościoła. Skąd ja mogę wie-
dzieć, jak mam wierzyć? A lepiej zadać 
sobie pytanie: jaki jest Bóg, w którego 
wierzę? Bez Kościoła prawdopodobnie 
wierzyłbym nie w Boga, a w jakiegoś 
swojego zaprojektowanego na własną 
rękę bożka. Dużo ludzi mówiących, 

że nie wierzą w Boga, nie wierzą w ja-
kiegoś swojego bożka, bo nie poznali 
prawdziwego Boga, w którego wie-

rzy Kościół. Łatwo 
można pogubić się, 
szukając Boga sa-
memu bez pomocy. 
Kościół musiał stać 
się potężną insty-
tucją, która strze-
gła i strzeże naszą 
wiarę taką, jaką 
przekazał ją Pan 
Jezus Apostołom. 
Św. Piotrowi i jego 

następcom, papieżom, była udzielona 
władza, aby mogli nie tylko przekazy-
wać wiarę, ale i ją aktualizować, aby 
mogli ją rozjaśniać dla współczesnego 
człowieka: „I tobie dam klucze króle-
stwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz 
na ziemi, będzie związane w niebie, 
a co rozwiążesz na ziemi, będzie roz-
wiązane w niebie” (Mt 16,19). Czyż to 
nie jest pięknem?

Często można usłyszeć gorzkie sło-
wa, które czasem są w jakiejś mierze 
prawdą: „Nie chodzę do 
kościoła, bo księża są źli”. 
Też mam z tym problem. 
Nie w tym sensie, że nie 
chodzę do kościoła, ale 
w tym, że także mam 
pokusę kogoś posądzać,  
i to nie tylko księży. 
Każdy człowiek jest tyl-
ko człowiekiem. Także 
w czasach Pana Jezusa ktoś mógł po-
wiedzieć: Nie chodzę za Jezusem, bo 
Jego uczeń jest złodziejem i wykrada 
to, co jest w trzosie (por. J 12,5). Przy-
szło mi do głowy, jak mi się wydaje, do-
bre porównanie: ksiądz a lekarz. Jeśli 
dowiedziałem się, że któryś lekarz nie 

umie leczyć, to nie pójdę do niego, bo 
on mnie nie uleczy. Natomiast w od-
niesieniu do księdza tak nie jest. Bo jak 
wspomniałem wyżej, Pan Jezus jest 
w Kościele, i to jeszcze jak! On, nasz 
Pan i Mistrz, Król królów, tak się uniża 
ze względu na każdego z nas, że przy-
chodzi do nas przez ręce każdego wy-
święconego kapłana, przychodzi bar-
dzo skutecznie, musimy tylko otworzyć 
na Niego swoje serca. Mówiąc, że Ko-
ściół jest piękny, tym samym uznaję 
wielkość naszego Boga. Bóg jest pełnią 
piękna, którego często nie zauważamy. 
Jak powie nasz Ojciec, św. Franciszek: 
„o, Miłości niekochana!”

Wielkim pięknem Kościoła są ci, któ-
rzy są świadkami wiary, dziś i w całej hi-
storii Kościoła. Ilu to było i jest ludzi, któ-
rzy całym sercem byli i są oddani Bogu 
i Kościołowi? Torturowani i zabijani, 
więzieni i bici, kamienowani i krzyżowa-
ni, przebaczający i miłujący, modlący się 
i głoszący Dobrą Nowinę – to oni stano-
wią piękno Kościoła. Tysiące świętych 
po prostu krzyczy, że Kościół jest piękny. 
Fundament Kościoła jest zroszony krwią 

wyznawców Chry-
stusa i dalej ta krew 
jest przelewana. 
Dziś z Kościoła się 
wyśmiewa, kpi się 
z ludzi wierzących, 
podważa się oczywi-
ste normy moralne 
wypływające z natu-
ry człowieka, szerzy 

się nieprawdziwe stereotypy o Kościele, 
zwalcza się prawdziwego Boga chrze-
ścijańskiego. Dziś nadszedł czas, aby się 
obudzić i naprawdę zobaczyć piękno 
Kościoła, zobaczyć Pana Jezusa, który 
w nim jest. Nadszedł czas zaufać Jezuso-
wi i bronić Jego Kościoła. ■

Często można 
usłyszeć gorzkie 

słowa, które czasem 
są w jakiejś mierze 

prawdą: „Nie 
chodzę do Kościoła, 

bo księża są źli”.

Dwadzieścia wieków 
moce szatańskie 
w połączeniu ze 
słabością ludzką 

 próbowały i próbują 
zniszczyć, zdeptać 
i wyrzucić Kościół,  

jak coś 
niepotrzebnego.
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Droga do nieba jest jedna, ale można ją przejść w różnych butach lub pojechać po niej rozma-
itymi pojazdami…

Jeden, powszechny, różnorodny 
Kościół – czyż to nie jest here-
zja...?  Absolutnie NIE! 

Jedność Kościoła katolickiego wy-
raża się w jego różnorodności. Cytując 
Katechizm Kościoła Katolickiego: „Od 
początku ten jeden Kościół ukazuje się 
jednak w wielkiej różnorod-
ności, która pochodzi za-
równo z rozmaitości darów 
Bożych, jak i wielości otrzy-
mujących je osób. W jedno-
ści Ludu Bożego gromadzi 
się różnorodność narodów 
i kultur. Wielkie bogactwo 
tej różnorodności nie sprze-
ciwia się jedności Kościoła” 
(KKK 814), chcę powiedzieć, że Kościół 
nie ma nic wspólnego za słowem „jed-
norodny”.

A cóż to jest ta owa różnorodność 
w Kościele? W czym się ona wyraża 
i jak ją rozumieć?

Do Kościoła są powołani wszyscy 
ludzie, bez względu na to, z jakiego 
kraju czy kultury się wywodzą. Owo-
cem tego są różne formy sprawowania 
Mszy świętej. Są to wspólnoty będące 
integralną częścią Kościoła katolic-
kiego, posiadające pełną łączność ze 
Stolicą Apostolską, ale zarazem mają 

one własną, zupeł-
nie inną liturgię, 
prawo czy zwyczaje. 
Na wschodzie są to 
Kościoły: chaldejski, 
koptyjski, maronic-
ki, melchicki, syro-
malabarski, grec-
kokatolicki, a także 
syromalankarski, or-

miański, etiopski. W Polsce natomiast 
jest obecny kościół greckokatolicki, 
który powstał w wyniku unii brzeskiej. 
Zachowali oni liturgię bizantyjską, 
uznając zwierzchność papieży. Po-
dobna różnorodność występuje także 
w obrębie Kościoła zachodniego: poza 

liturgią rzymską (najbardziej znaną 
w Polsce) jest jeszcze liturgia ambro-
zjańska (sprawowana w Mediolanie) 
oraz mozarabska (w Hiszpanii).

Owo bogactwo Kościoła także moż-
na pokazać na przykładzie różnych za-
konów. Po co ich aż tyle? Nie mogłoby 
być jednego, skoro i tak wszyscy mają 
jeden cel – służyć Bogu i bliźnim? Otóż 
nie. Jeden cel, natomiast środki oraz 
sposoby są różne. Dlatego istnieje 
wiele różnych duchowości zakonnych.  
Duchowość franciszkańska (PS najbar-
dziej mi znana) polega na tym, żeby żyć 
według Ewangelii Pana naszego Jezu-
sa Chrystusa w całkowitym ubóstwie, 
posłuszeństwie i czystości, no i nie za-
pominać o radości franciszkańskiej . 
Jest jeszcze duchowość dominikańska 
(ma na celu kontemplować Prawdę, 
a owoce kontemplacji przekazywać in-
nym), benedyktyńska (polega na życiu 
w obecności Boga, aby człowiek za-
chował właściwy porządek, proporcje 

W jedności Ludu 
Bożego gromadzi 
się różnorodność 
narodów i kultur. 
Wielkie bogactwo 
tej różnorodności 
nie sprzeciwia się 
jedności Kościoła.



TEMAT NUMERU

(...) nie ma Ducha 
Świętego tam, 

gdzie nieustannie 
się dyskutuje, 

gdzie tworzą się 
frakcje, a bracia 

wydają jeden 
drugiego.

i harmonię), karmelitańska (charakte-
ryzuje się połączeniem ascezy z misty-
ką), ignacjańska (zawiera kształtowa-
nie i prowadzenie życia wewnętrznego 
człowieka za pomocą ćwiczeń ducho-
wych zaproponowanych przez św. 
Ignacego Loyolę) i wiele innych.

W XX w. zaczęły powstawać naj-
różniejsze ruchy i wspólnoty dla ludzi 
świeckich, tworząc też pewną róż-
norodność w Kościele, jak np. Rycer-
stwo Niepokalanej, Ruch Światło-
-Życie, Odnowa w Duchu Świętym, 
Szkoły Nowej Ewangelizacji, Katolic-
kie Stowarzyszenie Młodzieży, Neo-
katechumenat. Nie są to wymienione 
wszystkie wspólnoty istniejące w Ko-
ściele, ponieważ obecnie z Ogólnopol-
ską Radą Ruchów Katolickich współ-
pracuje 140 ruchów i stowarzyszeń. A to   
w samej tylko Polsce…

I na tym wyliczaniu różnorodności 
Kościoła bym poprzestał, ponieważ, 
jak już zauważyliście, Kościół jest bar-
dzo zróżnicowany, nie jest jakąś biuro-
kratyczną instytucją, gdzie jest wszyst-
ko „pod linijkę”.  

Zastanówmy się teraz, skąd się bie-
rze taka różnorodność w Kościele? Czyż 
nie byłoby lepiej gdyby 
w Kościele istniał tylko 
jeden możliwy sposób 
wyrażania swojej wia-
ry? Tutaj powtórzę sło-
wa zawarte w adhorta-
cji papieża Franciszka 
Evangelii gaudium – to 
Duch Święty i tylko On 
jest źródłem różnorodności.  Więc jeśli 
my próbujemy wyręczać Ducha Święte-
go i po ludzku chcemy stworzyć różno-
rodność, to chcąc nie chcąc tworzymy 
jednakowość zamiast różnorodności, 
która przynosi podziały. I tutaj padło 
słowo klucz tego artykułu: „podzia-
ły”. Niestety, każde Boże dziecko, czyli 
człowiek, jest słaby i grzeszny ze swej 
ludzkiej natury, i nie zawsze potrafi za-

akceptować, że różnorodność jest bo-
gactwem Kościoła, a nie odstępstwem 
od Prawd wiary czy jakąś schizmą. 

Natomiast kto jest autorem tych 
podziałów? I kto będzie za to odpo-
wiadał...? Człowiek, człowiek, i jeszcze 
raz człowiek… Czyli MY, chrześcijanie 
– katolicy!  Ładnie to brzmi, że Kościół 
jest powszechny, otwarty na wszyst-
kich, że znajdą w nim miejsce ludzie 
o różnej osobowości, różnym charak-
terze, w różnym wieku, różniący się 
wykształceniem, zainteresowaniami, 
poglądami, rozumieniem wielu spraw 
i że wszystkich łączy jeden Pan, jedna 
wiara, jeden chrzest. I tak rzeczywiście 
jest i powinno być! Na-
tomiast w praktyce, od-
rębność, inność drugiego 
człowieka często rodzi 
w nas sprzeciw czy wprost 
rozdrażnienie. Każdy ma 
w sobie taką skłonność, 
by wszystkich do siebie 
upodobnić, odrzucić lub 
potępić. Ze smutkiem 
muszę powiedzieć, że czę-
sto zamiast współpracy różnych grup 
i wspólnot (np. charyzmatycznych, 
neokatechumenalnych bądź bardziej 
tradycyjnych, jak Żywy Różaniec lub 

zwolennicy Litur-
gii trydenckiej) 
rodzą się uprze-
dzenia, niezdro-
wa rywalizacja, 
licytowanie się, 
kto jest lepszy czy 
„prawdziwszy”. 
Taka postawa 

jest już typowo szatańska i nic nie ma 
wspólnego z Bożym Duchem, a tym 
bardziej z Ewangelią. Duch Boży two-
rzy jedność w wielości, a nie rywaliza-
cję. 

Pragnę w tym miejscu przyto-
czyć parę przykładów różnorodności 
w Ewangeliach: zobaczmy, kto był bli-
sko Jezusa? – Nadopiekuńcza mama 

synów Zebedeusza, zabiegana Marta 
obok zasłuchanej Marii, małomówny 
Łazarz, uczony Nikodem, który wo-
lał chyłkiem pogadać w nocy, i mnó-
stwo innych postaw. Czyż to nie jest 
różnorodność?  Przecież oni wszyscy 
na własny sposób przeżywali swoją 
wiarę, a Jezus bez wyjątku ich jedna-
kowo akceptował i dla każdej z tych 
osób widział niepowtarzalne miejsce 
we wspólnocie, która się wokół Niego 
formowała. Natomiast ganił faryzeuszy 
za ich formalizm, który prowadził do 
obłudy.

Bracia i Siostry, jedność Kościoła 
nie wyklucza różnicy zdań i dyskusji, 

nawet w bardzo waż-
nych i fundamen-
talnych kwestiach, 
natomiast ostatnio 
wstrząsnęły mną sło-
wa wypowiedziane 
przez papieża Fran-
ciszka podczas jed-
nego z kazań, gdzie 
stanowczo podkre-
ślił, że nie ma Du-

cha Świętego tam, gdzie nieustannie 
się dyskutuje, gdzie tworzą się frakcje, 
a bracia wydają jeden drugiego. Cho-
dzi tutaj o takie sytuacje, w których 
każdy usiłuje za wszelką cenę przefor-
sować swoje zdanie, chce postawić na 
swoim, nie jest otwarty na argumenty 
innych, nie słucha, nie dąży do prawdy 
i do zgody, lecz do zwycięstwa zamiast 
porozumienia, zapominając, że brak 
jedności jest dużym zgorszeniem.

Potrzeba nam więc ciągłego wysił-
ku, aby umieć doceniać wartości wno-
szone przez tych „innych”, docenić bo-
gactwo, jakie stanowi dla parafii owa 
różnorodność, a jednocześnie być go-
towym do współpracy i dialogu opar-
tego na Miłości.

Prośmy Ducha Świętego, szafarza 
Jedności, aby stworzył z nas święty, po-
wszechny i kochający Kościół. Amen. ■
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Powtórzę słowa zawarte 
w adhortacji  

papieża Franciszka  
„Evangelii gaudium” –  

to Duch Święty  
i tylko On jest źródłem 

różnorodności.
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Na początek należy się zasta-
nowić nad znaczeniem słowa 
„słowo”. Słowniki definiują je 

jako „znak językowy mający jakieś zna-
czenie” albo „wypowiedź ustną lub pi-
semną” bądź „obietnicę złożoną przez 
kogoś”. Na swój sposób zdefiniował 
„słowo” pierwszy teolog, Jan Apostoł 
i Ewangelista, który uznał je za począ-
tek i koniec rzeczywistości, Alfę i Ome-
gę dziejów ludzkości: „Na początku 
było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bo-
giem było Słowo. Ono było na począt-
ku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, 
a bez Niego nic się nie stało, co się sta-
ło” (J 1,1-3).

Różne są zatem słowa. Słowa ludz-
kie: wyrazy, wypowiedzi, obietnice. 
I słowa Boskie: słowa Boże, czyli tekst 
Biblii i Słowo Boże w znaczeniu: Syn 
Boży; wreszcie Słowo Wcielone − Lo-
gos, Jezus Chrystus.

Różne wartości mają słowa. Jedne 
ważą dużo, inne zaś są nie-ważne. „Cóż 
to czytasz, mości książę?” − zapytał Po-
loniusz Hamleta. Ten odpowiedział: 
„Słowa, słowa, słowa”. Lecz gdy o to 
samo Filip Apostoł zapytał dworskiego 
urzędnika królowej etiopskiej: „Co czy-
tasz? Czy rozumiesz?”, ten − podniósł-
szy oczy znad Izajasza − odrzekł mu: 
„Jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt 
nie wyjaśnił?”.

Obydwa te wydarzenia są o sło-
wach i słowami zostały zapisane. Lecz 
nie o słowa tu chodzi, lecz o treść tej 
książki, którą czytali. A ta w rękach 
Hamleta była zgoła błaha: nic nie zna-
czące wersy, bez treści i sensu słowa − 
dla uciechy albo potwarzy:

„Ten łotr satyryk utrzymuje, 
że starzy ludzie mają siwe brody 
i zmarszczki na twarzy; że im ambra

i kalafonia ciecze z oczu; 
że mają zupełny brak dowcipu 
obok wielkiego wycieńczenia łydek”
                                          (Hamlet, akt II)

W drugiej zaś − słowa trudne, nie-
zrozumiałe, linie domagające się obja-
śnienia:

„Prowadzą Go, jak owcę na rzeź,
i jak baranek, który milczy,  

gdy go strzygą,
tak On nie otwiera ust swoich.
W Jego uniżeniu odmówiono Mu 

słuszności.
Któż zdoła opisać ród Jego?
Bo Jego życie zabiorą z ziemi”. 
                         (Dz 8,32-33; por. Iz 53,7n)  

Filip „kaznodzieja” nie silił się na 
uczone interpretacje, rabiniczne ko-
mentarze, ale wychodząc z tych słów 
Bożych opowiedział dworzaninowi 
Dobrą Nowinę o Słowie Wcielonym – 

o. dr hab. Ignacy Kosmana, wykładowca WSD

Słowo o Słowie

15My, Kościół

w Kościele
Jeśli po homilii nikt ze słuchaczy nie jest w stanie wyznać: „Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem 

Bożym” − daremne jest nasze nauczanie, pusta wiara. Są to tylko słowa, słowa, słowa…



Logosie, o Jezusie. Żadnych własnych 
słów, bałamutnych obietnic − tylko 
prosty kerygmat zawarty w słowach 
Bożych o Słowie, które było na począt-
ku u Boga i Bogiem; przez które wszyst-
ko się stało, co się stało.

W pierwszych wiekach słowo apo-
stolskie znaczyło Słowo (Logos). Gło-
szenie tej prawdy − kerygmatu − ściśle 
związane było z pojęciem Kościoła, 
czyli ze zgromadzeniem. Głoszący Sło-
wo Boże byli heroldami zwiastującymi 
samego Chrystusa − Syna Bożego. Ich 
zadaniem było − poprzez to Słowo − 
zbieranie po całym świecie nowego 
ludu; głoszenie, wyjaśnianie i naucza-
nie tego Słowa.

Tymczasem, człowiek pozazdrościł 
Bogu Jego Słowa. Zaczął głosić siebie 
samego, popisywać się własnymi sło-
wami. Już nie wychodzi od Izajasza, 
nie opowiada Dobrej Nowiny o Jezu-
sie. I owszem, bywa, że święci triumfy 
na ambonie. Jest wziętym rekolekcjo-
nistą, misjonarzem. Ale jakie są skutki 
jego wielosłowia? Czy po jego homilii 
przyłączają się tysiące dusz? Czy znaj-
dzie się choćby jeden − za przepro-
szeniem − eunuch, który powie: „Oto 
woda, cóż przeszkadza, abym został 
ochrzczony?”.

Słowo Boże głoszone winno być 
w zgromadzeniu i dla zgromadzenia 

(Ludu Bożego); w Kościele i dla Kościo-
ła. Jeśli po homilii nikt ze słuchaczy 
nie jest w stanie wyznać: „Wierzę, że 
Jezus Chrystus jest Synem Bożym” (Dz 
8,37) − daremne jest nasze nauczanie, 
pusta wiara. Są to tylko słowa, słowa, 
słowa… Nasze słowa.

Słowo Boże ma moc przekonywania 
i moc zbierania wspólnoty wokół Jezu-
sa; moc zgromadzenia. Gromadzeni po-
przez Słowo Boże − poprzez Słowo Je-
zusa, nie nasze słowa − przyjmują Jego 
naukę bez szemrania i przyłączają się 
do zgromadzenia nowych wybranych 
Boga. Jeśli nikt nie przyłącza się albo 
na domiar złego − odłącza się od zgro-
madzenia − to znak, że słowa ulatujące 
z ambony pochodzą nie z Ewangelii, 
lecz są „radosną” twórczością kazno-
dziei w myśl sparafrazowanego wiersza: 
Kazać każdy może, jeden lepiej, drugi 
gorzej.

Nie jest łatwo wyrzec się własnego 
„ja”, własnej mądrości − i zastąpić ją 
głupstwem Ewangelii. „Napisane jest 
bowiem: Wytracę mądrość mędrców, 
a przebiegłość przebiegłych zniweczę. 
Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? 
Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mą-
drości świata? Skoro bowiem świat 
przez mądrość nie poznał Boga w mą-
drości Bożej, spodobało się Bogu przez 
głupstwo głoszenia słowa zbawić wie-
rzących” (1 Kor 1,19-21).

„Na rekolekcjach nie strasz śmiercią −
bo po co…
Nie dręcz babek,  
dziadków czcigodnych,
oblubienic w kapeluszach modnych
rozmodlonych przed poślubną  
podróżą

Mów o częstej komunii  
z Chrystusem…
Nie o śmierci mów z ambony − o życiu 
−  […]

Jak najwięcej o dobrych uczynkach, 
o gościnnych domach, poświęceniu,
o Jezusie na naszych ołtarzach
tak samotnym w każdym Podniesieniu

I błogosław kaznodziejską dłonią
babciom, starcom, młodzieńcom 
i pannom −
wszystkim dzieciom, co się w berka 
gonią…”

(J. Twardowski, Do kaznodziei)

Prosta jest Ewangelia i Dobra − No-
wina. Prawdziwe Słowo. Żywe i świetli-
ste. Światłość prawdziwa, która oświe-
ca każdego człowieka. Niech zatem 
nie własna sława i hałas rozgłosu, lecz 
miłość bez granic ku Jezusowi − Słowu 
Wcielonemu − aby jak najwięcej dusz 
jak najściślej z Nim połączyć, będzie 
naszym jedynym bodźcem głoszenia 
Jego słów do zgromadzenia i dla zgro-
madzenia. ■

16 Nasze Życie nr 1/2017 (123)



Jestem Polakiem – to słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy. Jestem nim nie 
dlatego tylko, że mówię po polsku, że inni mówiący tym samym językiem są mi 
duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali, że pewne moje osobiste sprawy 
łączą mnie bliżej z nimi niż z obcymi, ale także dlatego, że obok sfery życia oso-
bistego, indywidualnego znam zbiorowe życie narodu, którego jestem cząstką, 
że obok swoich spraw i interesów osobistych znam sprawy narodowe, interesy 
Polski, jako całości, interesy najwyższe, dla których należy poświęcić to, czego dla 
osobistych spraw poświęcić nie wolno.

My, Kościół

KALENDARIUM PATRIOTY

15

Pogarszające się warunki pracy i wycofanie się władz państwowych z przy-
jętych wcześniej porozumień z robotnikami doprowadziły do demonstracji 
ulicznych. 28 czerwca pracownicy wielu poznańskich zakładów opuścili swoje 
miejsca pracy i skierowali się w stronę siedziby Miejskiej Rady Narodowej. Do 
robotników przyłączali się także inni mieszkańcy Poznania, przez co protest 
przerodził się w społeczną manifestację antyrządową, domagającą się chle-
ba i wolności. Pokojowy charakter demonstracji nie trwał jednak zbyt długo. 
Strajkujący, chcąc uwolnić więźniów politycznych, przejęli więzienie przy ulicy 
Młyńskiej, zdobywając w ten sposób broń. Władze państwowe w odpowiedzi 
wysłały na ulice liczne oddziały pancerne. Rozgorzała prawdziwa bitwa, w wy-
niku której śmierć poniosło 58 osób, a liczba rannych sięgnęła około 650. Tra-
giczne wydarzenia w Poznaniu pogłębiły niechęć społeczeństwa wobec władz 
i zbrodniczego systemu.

Stanisław Hozjusz urodził się 5 maja 1504 r. w Krakowie. Ukończył studia 
teologiczne i prawnicze na uniwersytetach w Bolonii i Padwie, zdobywając 
doktorat obojga praw. Święcenia kapłańskie przyjął w 1543 r., mając 39 lat. 
Mianowany biskupem warmińskim w roku 1551 od razu rozpoczął wal-
kę z panoszącą się w kraju herezją spod znaku reformacji. Bronił konse-
kwentnie wiary katolickiej, mawiał często: „każdą rzecz tak zowię, jaką 
jest: figę figą, motykę motyką, a heretyka heretykiem”. Przeciwdziałając 
zgubnym naukom heretyków, jako pierwszy sprowadził do Polski jezu-
itów. Odegrał ważną rolę w trakcie Soboru Trydenckiego, podczas które-
go przewodniczył obradom. Za swoje zasługi dla całego Kościoła został 
w roku 1561 mianowany kardynałem. Zmarł 5 sierpnia 1579 r. w Caprani-
ce we Włoszech. Obecnie na Watykanie trwa jego proces beatyfikacyjny.

19 kwietnia do getta warszawskiego wkroczyli żołnierze niemieccy z za-
daniem jego ostatecznej likwidacji, w ramach nazistowskiego planu ekster-
minacji europejskich Żydów. Napotkali się jednak z silnym oporem ze strony 
Żydowskiej Organizacji Bojowej oraz Żydowskiego Związku Wojskowego. Po-
wstańcy działający na terenie getta wspierani byli przez Armię Krajową, która 
mimo skromnych możliwości dostarczała broni i równocześnie podejmowała 
działania, które umożliwiłyby ucieczkę ludności cywilnej, między innymi kil-
kukrotną próbę wysadzenia muru getta. Powstańcy, wśród których było także 
wiele kobiet, walczyli dzielnie z wielokrotnie liczniejszą armią niemiecką aż do 
8 maja, kiedy to Niemcy ostatecznie przejęli kontrolę nad gettem. W czasie po-
wstania żołnierze niemieccy dopuszczali się licznych zbrodni na mieszkańcach 
getta. Tych, których nie zamordowano na miejscu, wywożono do niemieckich 
obozów śmierci.

Roman Dmowski

br. Remigiusz Malinowski, kurs I

kwiecień – 
czerwiec

KWIECIEŃ 1943  
POWSTANIE W GETCIE WARSZAWSKIM

MAJ 15O4   
NARODZINY KARDYNAŁA

CZERWIEC 1956 
POZNAŃSKI BUNT
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br. Wojciech Kasprowicz, kurs ISTEREOTYPY

Zastanawiając się nad tym, jak 
wielki wpływ na moje życie wy-
wierają ogólnie przyjęte stereo-

typy, postanowiłem w tym pierwszym 
artykule zatrzymać się nad samym ich 
problemem w ujęciu ogólnym. Zba-
dać, dlaczego tak wiele z nich dotyka 
Kościoła i co jest przyczyną tego, że tak 
łatwo są one przez nas przyjmowane 
i akceptowane.

Czym są stereotypy?

„Nie sądźcie z pozorów, ale sądźcie 
sprawiedliwie” (J 7,24). Jest to frag-
ment Pisma Świętego, który można 
śmiało powiązać z zagadnieniem ste-
reotypów. Nie szukałem długo odnie-
sienia do nich w Biblii, gdyż po chwili 

namysłu właśnie ten cytat pojawił się 
w mojej głowie. Stereotypy to przecież 
szybkie i pozorne spojrzenie na coś. 
Jednak czym one tak konkretnie są? 
Są to niedokład-
ne, uproszczone 
i ubogie w infor-
macje obrazy rze-
czywistości spo-
łecznej dotyczące 
konkretnych osób 
lub grup, zjawisk, 
wydarzeń, sytuacji 
czy rzeczy. Mają 
charakter uogól-
niający i bardzo często zniekształcają 
prawdziwy obraz poruszanej przez sie-
bie tematyki. Stereotypy są silnie obec-
ne w życiu społecznym i dzięki swoim 

prostym mechanizmom definiowania 
i oceniania otaczającego nas świata 
są bardzo często łatwo przyswajal-
ne przez ludzi oraz trudne do zmiany 

lub usunięcia. Ule-
gamy ich wpływom 
ze względu na dużą 
ilość bodźców, które 
każdego dnia w swo-
im życiu odbieramy. 
I robimy to często nie-
świadomie. Dlaczego 
tak jest? W poznawa-
niu i wyjaśnianiu ota-
czającego nas świata 

musimy definiować to, co wokół siebie 
spotykamy. W ten sposób czujemy się 
bezpieczni, gdyż mamy pewien zasób 
wiedzy o środowisku, w którym przy-

Kiedy Kościół 
to nie My

Kiedy dowiedziałem się o tym, że w najbliższym czasie mam zająć się tematyką stereotypów, 
zwłaszcza tych dotyczących Kościoła, oraz że redakcja „Naszego Życia” powierzyła mi prowadze-
nie działu o tej tematyce, uświadomiłem sobie, jak wymagające czeka mnie zadanie. Przed przystą-
pieniem do zredagowania pierwszego z artykułów, który właśnie masz przed oczyma, wielokrotnie 
miałem okazję doświadczyć, ile w moim własnym myśleniu na co dzień jest utartych i przyjętych 
wzorców oraz szablonów w postrzeganiu otaczającego mnie świata. W tym również Kościoła.

Stereotypy (...) 
to niedokładne, 

uproszczone i ubogie 
w informacje obrazy 

rzeczywistości 
społecznej dotyczące 
konkretnych osób lub 

grup, zjawisk, wydarzeń, 
sytuacji czy rzeczy.



FELIETONSTEREOTYPY
chodzi nam żyć. Często jednak w pozy-
skiwaniu informacji o świecie idziemy 
na skróty i pewne dziedziny swojego 
życia określamy w sposób uproszczo-
ny, posługując się stereotypami. Dzięki 
temu, nie wkładając większego wysiłku 
w rzetelne poznanie, możemy w szybki 
i prosty sposób wyrobić w sobie prze-
konanie, że dana tematyka, której do-
tyczy określony stereotyp, jest przez 
nas wystarczająco poznana i przyswo-
jona. Dlatego tak ważnym jest, by mieć 
świadomość tego, czym są stereotypy. 
Może to pomagać nam w ich dostrze-
ganiu i podejmowaniu wysiłku walki 
z nimi. Bo o ile dotyczą one mało istot-
nych spraw, to jeszcze niewielka w tym 
szkoda. Ale jeżeli dotykają ważnych 
aspektów naszego życia, to już wielka 
strata, gdyż sądzenie z pozorów nie 
prowadzi do dobra i może być bardzo 
krzywdzące i niesprawiedliwe. 

Świadomość Kościoła

Kościół to ludzie. To Ty i ja. Jakże 
często słyszymy, że Kościół to przede 
wszystkim społeczność ludzi ochrzczo-
nych, którzy wierzą w Chrystusa. I jest 
to prawda. Jednak czy jesteśmy tego 
w pełni świadomi? W pojmowaniu 
Kościoła funkcjonuje wiele stereoty-
pów. Są one często niesłuszne. Przede 
wszystkim jednak 
są wynikiem błęd-
nego postrzegania 
Kościoła i braku 
wiedzy o nim. 
I choć krytyka i ne-
gatywny stosunek 
do Kościoła w śro-
dowiskach jemu 
wrogich mogłyby być w jakiś sposób 
zrozumiałe, to już stereotypowe po-
strzeganie Kościoła przez nas, jego 
członków, musi budzić niepokój i pyta-
nie, czy na pewno wiemy, czym on tak 
naprawdę jest. Problem ten jest dość 
powszechny i uważam, że należałoby 
uświadomić sobie, jak często za mało 
utożsamiamy się ze wspólnotą wierzą-

cych w Chrystusa. Jak nasza wiedza 
o Kościele jest mała i jak bardzo nasze 
postrzeganie jego jest płytkie i niewy-
starczające, by nazywać siebie jego 
członkami.

Administracja czy ludzie?

Głównym problemem, jaki napo-
tykamy, mówiąc o błędnym i schema-
tycznym spojrzeniu na Kościół, jest fakt 
istnienia jednego z naj-
większych i najbardziej 
deformujących go ste-
reotypów. Mówi on, że 
Kościół jest organiza-
cją, do której należą 
tylko biskupi, kapłani 
i osoby zakonne. Jest 
to bardzo powszechne 
wśród ludzi na całym 
świecie spojrzenie na 
Kościół jako na urząd 
posiadający określoną 
administrację świad-
czącą usługi ludziom 
świeckim. To prowadzi 
do równie krzywdzącego odbierania 
Kościoła jako środowiska, które jest 
obce zwykłemu człowiekowi i dalekie 
od codziennego życia ludzi, ich spraw 
i problemów. Co dalej za tym idzie, ste-
reotypowo Kościół sprowadza swoje 

relacje z nimi jedynie 
do wzajemnych kon-
taktów przy okazji nie-
dziel i świąt. Tworzy to 
wielki mur, który, jak się 
okazuje, jest sztucznie 
budowany. Dlaczego 
do tego dochodzi? Jak 
już wcześniej zaznaczy-

łem, powodem jest brak świadomości, 
jak ważną rolę pełnimy w społeczno-
ści Ludu Bożego. Jezus jednoczy nas 
w Kościele i chce, byśmy aktywnie go 
współtworzyli, każdy według swojego 
powołania. Wciąż za mało jest w nas 
przekonania o przynależności do orga-
nizmu, jakim jest Kościół. Zamiast za-
angażować się w jego życie, my ciągle 

budujemy w sobie obraz Kościoła peł-
nego stereotypów i oddalamy się od 
niego. W konsekwencji ranimy siebie 
i odbieramy sobie prawo do prawdzi-
wego szczęścia, które jest dla nas przy-
gotowane w Kościele. Porównałbym tę 
sytuację do wybrania życia jako osoba 
bezdomna. Kościół to nasz dom, a lu-
dzie go tworzący, Ty i ja, to jedna wiel-
ka rodzina. Osoba, która nie chce po-
znać Kościoła i ma tylko schematyczne 

pojęcie o nim, jest 
jak ktoś, kto wypro-
wadza się ze swoje-
go domu, opuszcza 
rodzinę i postana-
wia być bezdom-
nym. Odważne po-
równanie, ale jakże 
prawdziwe. Właśnie 
to dzieje się z nami, 
kiedy nie pielęgnu-
jemy swojej osobi-
stej relacji z Bogiem 
i nie mamy jasnego 
spojrzenia na mi-
sję i cel Kościoła. 

Pozbawiamy siebie najcenniejszego 
daru, jaki zostawił nam Chrystus. Tra-
cimy tożsamość z My-Kościół.

Człowiek skarbem Boga

Św. Paweł kieruje do nas pytanie: 
„Czyż nie wiecie, żeście świątynią 
Boga i że Duch Boży mieszka w was?” 
(1 Kor 3,16). Rozpoczynając naszą 
przygodę odkrywania prawdziwego 
obrazu Kościoła, zadaj sobie pytanie: 
Czy jestem świadom stereotypów, 
które w moim życiu występują? Czym 
jest dla mnie Kościół i jakie jest moje 
miejsce w Nim? W jakim stopniu ste-
reotypy wpływają na mój obraz Ko-
ścioła? Czy jestem gotowy na to, by 
odkryć w sobie prawdę o Kościele 
i dzięki temu poznać siebie? Pytań 
jest wiele. Zachęcam Ciebie do pod-
jęcia wyzwania. Chrystus przecież nie 
zmartwychwstał dla siebie, ale zrobił 
to dla Ciebie i dla mnie. ■

Czym jest dla mnie 
Kościół i jakie jest 

moje miejsce w Nim? 
W jakim stopniu 

stereotypy wpływają 
na mój obraz Kościoła?

Kościół to nasz dom, 
a ludzie go tworzący, 

Ty i ja, to jedna 
wielka rodzina. Osoba, 
która nie chce poznać 

Kościoła i ma tylko 
schematyczne pojęcie 
o nim, jest jak ktoś, 
kto wyprowadza się 
ze swojego domu, 
opuszcza rodzinę 
i postanawia być 

bezdomnym.
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8 grudnia 2016 W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w naszej seminaryjnej kaplicy br. 
Łukasz z kursu V złożył na ręce prowincjała warszawskiego, o. Wiesława Pyzio, profesję wieczystą. Został tym samym na 
zawsze włączony do wspólnoty Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Br. Łukaszowi życzymy błogosławieństwa Boże-
go i darów łaski, aby mógł wypełnić i zachowywać złożone śluby, oraz opieki Niepokalanej, która jest szczególną patronką 
naszego Zakonu i Matką nas wszystkich!

Boże Narodzenie 2016 Jak co roku, za zebrane w ramach organizowanych w parafiach akcji „Mikołaj” kupujemy drob-
ne upominki, owoce, słodycze, wypieki. Przebieramy jednego brata za Świętego Mikołaja i ruszamy do naszych duszpasterstw  
(2 Domy Dziecka, Dom Pomocy Społecznej, Szpital Chorób Płuc, Osoby Niesłyszące, Osoby Specjalnej Troski). Tam modlimy 
się, kolędujemy, dzielimy się opłatkiem, rozdajemy prezenty i świętujemy. Sporo emocji wzbudza rozpoznanie, kto jest Świętym 
Mikołajem – dzieciom często się to udaje. Wiedzą dzięki temu, że obdarowują ich konkretni ludzie – bracia franciszkanie. My wie-
my natomiast, że to dzięki Wam – naszym Dobrodziejom, możemy oglądać uśmiech na ich twarzach. Z serca Wam dziękujemy.
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20-25 lutego 2017 Ferie zimowe. Kiedy wszyscy bracia wyjechali do swoich domów, kurs IV wraz 
z ojcem Rektorem wyruszył na Podkarpacie. Bazą wypadową był Dom Pielgrzyma prowadzony przez Siostry Fran-
ciszkanki Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie, miejscu, gdzie urodził się św. Andrzej Bobola. Już pierwsze-
go dnia bracia ruszyli zdobywać najwyższy szczyt Bieszczad – Tarnicę. Warunki pogodowe były jednak zbyt trudne.  
W kolejnych dniach zwiedzali m.in. Krosno, Jasło, Zagórz, Polańczyk oraz Przemyśl, gdzie w miejscowym radiu diecezjalnym bracia mieli 
swoje 5 minut na antenie!

1 marca 2017 Tegoroczna Środa Popielcowa była dla nas kolejnym dniem skupienia. Tym razem prowadziło go dla nas 
aż trzech ojców pracujących w kurii generalnej naszego Zakonu: o. Józef z Ghany, o. Alfons z Indii i o. Jarosław Wysoczań-
ski (z bratniej prowincji krakowskiej). Na podstawie tekstów papieskich Evangelii gaudium oraz Laudato si przybliżyli nam 
palące kwestie głoszenia Ewangelii w dzisiejszym świecie oraz ekologii, jako odpowiedzialności człowieka za stworzenie.

październik 2016 – luty 2017 Nasz seminaryjny zespół muzyczny Pokój i Dobro nie próżnuje. Mimo zmiany składu 
w związku z zakończeniem kariery przez oo. diakonów bracia grali aż w 10 różnych miejscach. Odwiedzili m.in. Zamość, War-
szawę i Radziejów, brali udział w kilku spotkaniach opłatkowych oraz koncertowali dla dzieci z Domów Dziecka i młodzieży 
z Ośrodka Socjoterapii. Aktualne informacje o zespole na stronie: pid.seminariumfranciszkanskie.pl. Zapraszamy!
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Minęło już ponad 8 lat od bohater-
skiego czynu, gdy uratował Pan swoją 
rodzinę z płonącego mieszkania, nie 
bacząc na własną krzywdę. Chciał-
bym zapytać, czym dla Pana jest ro-
dzina?

Bez przesady z tym bohaterstwem! 
A rodzina jest i będzie najważniejsza. 
Tak jak w przyrodzie – żaden ptak nie 
„wyrzuci” z gniazda swojego dziecka, 
chyba że intruza. O swoje będzie się 
troszczył do momentu, aż się nie usa-
modzielni. Tak powinno być i u nas… 
mówię powinno, bo bywa z tym różnie. 
Czasem to ptaki mają w sobie więcej 
serca niż ludzie.

Doświadczył Pan wiele cierpienia. 
Czy dostrzega Pan w nim sens?

Już teraz niewiele pamiętam… to 
przeszłość… Wszystko opisałem w książ-
ce, nakładem Wydawnictwa M. Wszyst-
ko jest po coś. Wiem, że ta książka, 
mimo że wyszła już chyba 6 lat temu, 
to nadal inspiruje do działania wiele 
osób. Polecam!

Czy doświadczone cierpienie 
zmieniło Pana postrzeganie Boga?

Też o tym tam wszystko napisa-
łem… mówiłem w wielu wywiadach… 
to trudne pytanie. Ale w sumie nie mu-
siało, bo ja nie byłem daleko od Boga. 
Dostrzegłem tylko na własne oczy 
Boga żywego!

Wiarą przyjęte cierpienie czyni 
człowieka szczęśliwym. Czy doświad-
czył Pan tego?

No właśnie: wiarą przyjęte! Bo bez 
tego jest tylko jednym wielkim cierpie-
niem, bólem, płaczem… Bolało tak jak 
każdego, ale ten tlący się w tunelu sens 
tego wszystkiego dodawał mi sił, by 
przetrwać! Co więcej, po kilku dniach 
ofiarowałem to wszystko za duszę 
zmarłego kilka lat wcześniej taty.

Czy praca dziennikarza jest dla 
Pana źródłem szczęścia? Czy raczej 
ograniczeniem, przez które szczęścia 
szuka Pan gdzie indziej?

Ta praca jak każda praca twórcza 
nadaje sens. Jest radością, bo jest 
hobby, więc teoretycznie daje sens. 
W praktyce jest to skomplikowane, bo 
taka praca to wielki stres, wyrzeczenia, 
kompromisy itp… trzeba mieć silny 

kręgosłup, żeby nie zwariować.

Jaka jest według Pana recepta 
na szczęście dla człowieka żyjącego 
w dzisiejszym komercyjnym świecie? 

Nie mam recepty… bo sam czuję 
się coraz bardziej zagubiony. Wyzwa-
niem już nie jest dla mnie komercyjny 
świat… bo mam 50 lat i takie pokusy 
są mi już obce. Wyzwaniem jest brutali-
zacja, zagrożenie, nienawiść, przemoc, 
chamstwo, barbaryzacja życia… mam 
wrażenie, że cofamy się do niebez-
piecznych czasów, kiedy silniejszy miał 
rację. Mądrość jest obciążeniem. Im 
starszy i bardziej doświadczony, tym 
bardziej się niepokoję. Jedynym ra-
tunkiem jest ufność Bogu, to pozwala 
wytrzymać trudny czas i daje poczucie 
sensu. Bez Boga nic nie znaczymy!

Czego mogę życzyć Panu jako du-
chowy syn św. Franciszka?

Sił! By się nie dać i nie poddać du-
chowo, i by starczyło ich na nowe po-
mysły – bo ten, kto stoi w miejscu, tak 
naprawdę się cofa. 

Dziękuję za rozmowę. ■

br. Mariusz M. Bierzuński, juniorat

przyjąć
cierpienie

Wywiad z Krzysztofem Ziemcem, dziennikarzem i prezenterem „Wiadomości” TVP. W czerwcu 2008 uległ 
ciężkiemu poparzeniu w wyniku oblania się, wynoszoną w garnku z mieszkania, płonącą parafiną. Co się 
zmieniło od tego czasu, kim jest dla niego rodzina i praca, o tym przeczytacie niżej.

BIERZUŃSKI NA BIEŻĄCO

Umieć
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WIARA DOJRZAŁA br. Łukasz Jankowski, kurs V

Kultura i religia, a z nimi sztu-
ka i pobożność, przenikają się 
i czerpią z siebie nawzajem. Te 

same wielkie wartości dotyczące mą-
drego i dobrego życia przekazywa-
ne są i w religii, i w kulturze. Używają 
one również tych samych narzędzi, 
takich jak muzyka, obraz czy słowo. 
Wskazują człowiekowi, jak prowadzić 
etos życia, by można 
było go uznać za szla-
chetnego, godnego 
wieczności. Kultura 
jest na przykład miej-
scem przechowania 
świadomości patrio-
tycznej, a z kolei miej-
scem kultury często 
są instytucje Kościoła, 
zwłaszcza, kiedy nie może być jawnie 
uprawiana. Zadaniem Kościoła jest 
przybliżanie ludziom Bożej obecno-
ści, a korzysta przy tym z dziedzic-
twa kultury, umieszczając jej owoce 
w swoich świątyniach. I tak zarówno 
w teatrze, jak w kościele wymaga się 
pięknego wnętrza, przyjaznej atmos-

fery, doskonałej muzyki, pieczołowicie 
przygotowanych wystąpień. Można się 
zachwycić wykonaniem chóru Teatru 
Wielkiego w Łodzi pieśni Ojcze z niebios 
z opery Halka i można się zadumać 
nad klasyczną muzyką wykonywaną 
we franciszkańskim kościele w Pozna-
niu w ramach koncertów organowych. 
Jeżeli szuka się prostych (choć przecież 

szlachetnych) emo-
cji i wzruszeń, jeżeli 
chce się spędzić czas 
na czymś, co buduje 
i rozwija człowieka, 
i spędzić go dodat-
kowo z bliskimi, jeże-
li nawet pragnie się 
znaleźć odpowiedzi 
na ważne życiowe 

pytania dotyczące najwyższych warto-
ści, jeżeli chce się tego i tylko tego, to 
nie ma różnicy między religią a kulturą, 
bo znajdzie się to i w kościele, i w te-
atrze. 

Wszystko to może doprowadzić 
do spostrzeżenia, że teatr od świątyni 

różni się tylko stylem budownictwa, 
wystrojem sali. Czy naprawdę ta róż-
nica znajduje się tylko na poziomie 
architektonicznym? Czy różnica jest po 
stronie publiczności: bo po kazaniu nie 
klaszcze, jak po znakomitej arii, a na 
dźwięk dzwonków nie klęka, a wycho-
dzi z antraktu?

Różnica jest na poziomie znacznie 
bardziej podstawowym. Różnica doty-
czy prawdy. Przedstawienie pozosta-
nie tylko grą, udawaniem. Jedyne, co 
jest prawdziwe w teatrze, to emocje, 
które budzą się w publiczności, to war-
tości, które sobie uzmysławia, i albo 
się z nimi utożsamia, albo ich nie ak-
ceptuje. Prawdy w teatrze jest tyle, ile 
jej potrafi wzbudzić w sobie zaangażo-
wany widz. W operze Halka Moniuszki 
w scenie w kościele, w której Janusz 
i Zofia biorą ślub, a ksiądz wypowiada 
nad nimi słowa obrzędu sakramentu 
małżeństwa, obiektywnie nie dzieje się 
nic – wiemy oczywiście, że to aktorzy 
grają, a nie tworzą małżeństwo. Praw-
dziwy jest natomiast gniew szlachet-

nA DESKACH
KOŚCIOŁA

Niedziela wieczór. Siedzę sobie wygodnie, elegancko ubrany pośród ubranych elegancko. 
Wszyscy czekają na dźwięk dzwonka. Niebawem po nim rozbrzmiewa muzyka. Wychodzi człowiek 
w długich szatach i zaczyna śpiewać… Gdzie jestem? W teatrze. Przede mną wszyscy przebrani, 
ktoś coś deklamuje, wymownie gestykuluje, inny coś niesie, płynie dym w powietrzu… Gdzie je-
stem? W kościele.

(...) zarówno w teatrze, 
jak w kościele 

wymaga się pięknego 
wnętrza, przyjaznej 

atmosfery, doskonałej 
muzyki, pieczołowicie 

przygotowanych 
wystąpień.



nego widza, który budzi się, gdy ogląda 
niesprawiedliwość i podłość, które sta-
nowią okowę tej sceny. 
Natomiast gdy w świą-
tyni podczas liturgii 
kapłan mówi „To jest 
Ciało moje”, to chleb 
w jego rękach na-
prawdę przestaje być 
chlebem. Pieśń Ojcze 
z niebios w operze nigdy nie będzie 
modlitwą, stanie się nią naprawdę 
podczas liturgii w świątyni.

Liturgia nie jest przecież monodra-
mem – przedstawieniem jednego ak-
tora bez aktywności publiczności. Nie 
przychodzi się na niedzielną Euchary-
stię jak do teatru, choć wiele zewnętrz-
nych form mogłoby to sugerować. 
Msza święta nie jest zwykłą pamiątką 
– ona urzeczywistnia najważniejsze 
wydarzenia historii ludzkości i historii 
każdego człowieka. Podczas Eucha-
rystii Jezus umiera na krzyżu i zmar-
twychwstaje – i nie jest to tylko wspo-
mnienie bez znaczenia, a prawda. 
Podczas Eucharystii udziela się nam 
w Komunii świętej – i nie jest to tylko 
symbol bez zobowiązania, a prawda. 

Jest jednak jeszcze jedno ważne podo-
bieństwo między spektaklem a litur-

gią. Zaangażowa-
nie publiczności. 
Jak nic nie wydarzy 
się w duszy widza 
opery, który śpi, tak 
łaska sakramentów 
nie zmieni nic w ży-
ciu wiernego, który 

jej nie przyjmie albo ją zaniedba. Choć 
Msza święta spełni się naprawdę nie-
zależnie od wszelkich okoliczności ze-
wnętrznych, to wymaga ona przyjęcia 
całym sercem, by mogła być owocna.

Eucharystia jest miejscem, w którym 
najjaskrawiej uwydatnia się to, o czym 
mówi obecne wydanie „Naszego Życia”. 
Podczas liturgii stajemy się prawdziwą 
wspólnotą „My – Kościół”. Słuchamy 
tych samych słów Mistrza, który prze-
kazuje nam prawdę, karmimy się Jego 
prawdziwym Ciałem i jednoczymy się 
wokół Tego, który jest Prawdą, aby 
przekazywać Go innym. Kościół nie jest 
przecież zespołem aktorskim, w któ-
rym każdy ma do odegrania swoją rolę 
i odchodzi do domu prowadzić pry-
watne życie. Wspólnota „pokazuje się” 

w świątyni, by wyrazić nie tylko jedność 
modlitwy, ale i sposobu życia. Dlatego 
wspólna niedzielna Eucharystia musi 
być ważna dla każdego katolika. 

Eucharystia jest wreszcie spotka-
niem. W teatrze można się spotkać co 
najwyżej z przeżyciami swojego wnę-
trza. W kościele pośród znaków i symbo-
li spotykamy się z prawdziwym Bogiem, 
który pragnie uczestniczyć w naszym 
życiu, przemieniając je swoją miłością. 
Tego nie grają w żadnej operze.

Wzięcie dojrzałej odpowiedzialno-
ści za wspólnotę „My – Kościół” pro-
wadzi do tego, że człowiek nie będzie 
się już zastanawiał, czy iść w najbliższą 
niedzielę do kościoła, jakby to robił, 
wybierając się do opery. Nie będzie 
mógł już zlekceważyć wspólnej modli-
twy o wspólne szczęście ani spotkania 
z Bogiem właśnie w tej wspólnocie, do 
której przychodzi On w swoim Ciele. 
Pan Jezus nie oczekuje ludzkich braw, 
nie chce ludzkiego aktorstwa. De-
maskuje nasze lęki, podnosi kurtynę 
egoizmu. Chce nam pomóc w prowa-
dzeniu prawdziwego życia właśnie we 
wspólnocie naszego Kościoła.■

WIARA DOJRZAŁA

Nie przychodzi się na 
niedzielną Eucharystię 

jak do teatru, choć 
wiele zewnętrznych 

form mogłoby to 
sugerować. 



Miłość do Niepokalanej

Maksymilian nie bawił się życiem. 
On zawsze bardzo je cenił i brał na po-
ważnie. Jego postępowanie było kon-
kretne, jak już coś miał robić, to zaka-
sywał rękawy i prężnie działał. Pomysł 
założenia Rycerstwa Niepokalanej nie 
był spontaniczny, zaskakujący. To dzie-
ło niejako dojrzewało w sercu Maksy-
miliana i w konsekwencji zrodziło się 
z pobożności maryjnej, którą od dzie-
ciństwa pielęgnował. Sam Święty pisze 
we wspomnieniach: „Jeszcze pamię-
tam, że jako mały chłopiec kupiłem so-
bie figurkę Niepokalanej za 5 kopiejek. 
A w internacie na chórze, gdzie słucha-
liśmy Mszy świętej, z twarzą na ziemi 
obiecałem Najświętszej Maryi Pannie 
królującej w ołtarzu, że będę walczył 
dla Niej”. Idea ta przede wszystkim 
ukierunkowana była na Niepokala-
ną, na szerzenie Jej chwały w świecie, 
a przez Nią na zdobycie dusz dla Boga. 
Ten wielki czciciel Maryi rozeznał, że 
Pan Bóg pragnie działać w sposób 
szczególny przez swe Arcydzieło – Nie-
pokalaną. Tą prawdą nieustannie żył 
i zachęcał innych, by jak najbardziej 
oddawali się Matce Najświętszej. 

Rzym 1917 r.

Dopiero w Rzymie, mając 23 lata 
Maksymilian tak na poważnie zaczął 
myśleć o założeniu Rycerstwa Niepo-
kalanej. Duży wpływ wywarła na niego 
przede wszystkim 95. rocznica nawró-
cenia Żyda i masona Alfonsa Ratis-
bonne’a, który otrzymał od swojego 
przyjaciela Cudowny Medalik Matki 
Bożej Niepokalanej, nawrócił się i sam 
później szerzył cześć Maryi na świecie. 
Także ówczesna działalność masonerii 
była dla Maksymiliana pewnym bodź-
cem, który pchnął go do realizacji tych 
natchnień. Święty franciszkanin nie 
miał pewności, czy aby na pewno jest 
to wola Boża, dlatego też postanowił 
udać się z tym do swojego spowied-
nika, który udzielił mu pozwolenia na 
rozwój tej idei. Założenie Rycerstwa 
Niepokalanej nastąpiło 16 październi-
ka 1917 r. Św. Maksymilian tak opisuje 
to wydarzenie: „W Kolegium Międzyna-
rodowym OO. Franciszkanów do jed-
nej z cel prawie chyłkiem wsuwają się 
młodzi zakonnicy. Wszedł siódmy – już 
wszyscy. Klucz w drzwiach przekręco-
no, a gromadka otoczyła podłużny stół, 
u którego szczytu na podwyższeniu 

widniała piękna figurka Niepokalanej 
pomiędzy dwoma gorejącymi świeca-
mi. Po modlitwie wstępnej przeczyta-
no list o. Aleksandra Basile, spowied-
nika Ojca Świętego, w którym tenże 
oświadcza, że sprawę Milicji Niepoka-
lanej przedstawi Namiestnikowi Chry-
stusowemu. Potem projekt «progra-
mu»: cel, środki, warunki. Nad każdym 
z tych punktów dyskusja, wreszcie 
rezolucja przez głosowanie. Długo tak 
radzą, a na twarzach wszystkich odbija 
się spokój, ufność i miłość gotowa do 
ofiar dla zbawienia dusz przez Niepo-
kalaną, a zarazem troska o dobre po-
stawienie sprawy”. 

Trudne początki

Wydawałoby się, że wszystko idzie 
jak po maśle, ale niestety prawda była 
nieco brutalniejsza. W ciągu 2 lat od 
założenia Rycerstwa nic praktycznie 
się nie działo, żadnej działalności ze-
wnętrznej poza prywatną modlitwą 
jego członków. Spowiednik Ojca Świę-
tego nie postarał się o błogosławień-
stwo papieża dla tego ruchu, a więc 
nie było mowy o jakimkolwiek rozwo-
ju. Członkowie stowarzyszenia zaczęli 

W niniejszym artykule pragnę opisać początki Rycerstwa Niepokalanej, którego założycielem 
jest św. Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin.
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br. Paweł M. Ratyński, kurs I

MI
Narodziny

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

Nasze Życie nr 1/2017 (123)



powątpiewać w sens jego istnienia, 
a w październiku 1918 r. zmarło dwóch 
współzałożycieli Rycerstwa Niepokala-
nej: o. Antoni Głowiński i kleryk Antoni 
Maria Mansi. Jestem ciekaw, co wtedy 
czuł św. Maksymilian, którego marze-
niem było, aby cały świat poznał, kim 
jest Niepokalana. 

Spokojnie, Ona czuwa

Rycerstwo tak naprawdę jest wła-
snością Niepokalanej. Św. Maksymi-
lian był tylko narzędziem w jego bu-
dowie i rozpowszechnianiu, jak to sam 
określił w Akcie oddania się Niepoka-
lanej: „abym w Twoich niepokalanych 
i najmiłościwszych rękach stał się uży-
tecznym narzędziem do zaszczepie-
nia i jak najsilniejszego wzrostu Twej 
chwały w tylu zbłąkanych i obojęt-
nych duszach, a w ten sposób do jak 
największego rozszerzenia błogiego 
Królestwa Najświętszego Serca Jezu-
sowego”. Wszystko było pod kontrolą 
mądrej i pięknej Maryi. Maksymilian 
o tym wiedział i bardziej wątpił w swo-
je działanie i pomysły niż w troskliwą 
opiekę czułej Mamy.

Orędownicy w niebie

Sytuacja zaczęła się diametralnie 
zmieniać po śmierci pierwszych dwóch 
członków MI. W niedługim czasie uzy-
skano ustne błogosławieństwo Ojca 
Świętego Benedykta XV, a potem ofi-
cjalne zatwierdzenie przez władze za-
konne. To sprawiło, że do stowarzysze-
nia zaczęli się zapisywać kolejni klerycy 
franciszkańscy. Kolejny spowiednik św. 
Maksymiliana twierdził, że stowarzy-
szenie powinno wyjść poza społecz-
ność kleryków i winno obejmować jak 
najszerszą liczbę członków, również 
świeckich. W duchu posłuszeństwa św. 
Maksymilian przez całe życie kierował 
się tą zasadą, zrzeszając wielkie masy 
wiernych czcicieli Niepokalanej i anga-
żując ich w maryjny apostolat.

Powrót do Polski

Właściwy rozkwit MI rozpoczął się 
dopiero po przyjeździe św. Maksymi-
liana do Krakowa. Tam natychmiast 
zaczął je rozwijać i promować, wcią-
gając innych do działalności apostol-
skiej i ukazując im wzór, jak można 

się do niej zabrać. W 1919 r. za zgodą 
biskupa wydrukowany został pierw-
szy dyplomik Rycerstwa Niepokalanej, 
a w styczniu 1922 r. wydano pierwszy 
numer miesięcznika pt. „Rycerz Niepo-
kalanej” w nakładzie 5 tysięcy egzem-
plarzy. 

Tym wydarzeniem pragnę zakoń-
czyć opis początków MI. Dlaczego były 
takie trudne? Z Bożymi dziełami już 
tak jest. Najpierw muszą być niejako 
oczyszczone w przeciwnościach i cier-
pieniach, by potem mogły wydać do-
bre owoce przemiany serca ludzkiego.

Rycerstwo Niepokalanej – forma 
oddania się Maryi

Dlaczego warto oddać się Maryi? 
Będąc przy Niej, zawsze mam pew-
ność, że jestem blisko Pana Boga, 
Jego miłości. Maryja uczy mnie kochać 
Go i naśladować. Dzięki Najświętszej 
Pannie Bóg prędzej wysłuchuje moich 
modlitw. Rycerstwo Niepokalanej jest 
jedną z wielu form oddania się Matce 
Bożej, ale na szczęście nadal aktualną 
i potrzebną Kościołowi i światu. ■

My, Kościół

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ
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FRANCISZKAŃSKIE ŚWIĄTYNIE br. Kamil M. Piotrowski, kurs IV

Miasto  

Dlaczego w Stanach Zjednoczo-
nych mieści się Niepokalanów, 
skoro ten znany znajduje się 

pod Warszawą? Odpowiedź jest prosta. 
Istnieje nie tylko polski Niepokalanów. 
Na całym świecie jest ich kilka. Drugim, 
po polskim, był japoński, a trzeci w ko-
lejności założono w USA.

Idea powstania

Założycielem pierwszego, jak 
i drugiego Niepokalanowa był sam św. 
Maksymilian Kolbe. Tego amerykań-
skiego nie założył już jednak Maksy-
milian, lecz o. Dominik Szymański i o. 
Cyryl Kita, ówczesny prowincjał ame-
rykański. Stało się to kilka lat po śmier-
ci Męczennika Miłości. Amerykańscy 
franciszkanie postanowili odnowić 
Zakon w USA, zakładając Niepokala-
nów. Sześciu braci oddało się całko-
wicie Niepokalanej, by pod Jej płasz-
czem żyć i pracować. O. Cyryl braciom, 
którzy chcieli żyć w Niepokalanowie, 
udostępnił nieużywany w tym okresie 

klasztor w Crystal Lake, w stanie Illino-
is, mianując przełożonym o. Dominika. 
Szybko zaczęli napływać kandydaci 
i dom wypełnił się nowymi powoła-
niami. Za oficjalną datę założenia Nie-
pokalanowa amerykańskiego uważa 
się 15 września 1948 r., gdyż w tym 
dniu klasztor został oficjalnie otwarty. 
Niemalże od razu zakupiono maszyny 
drukarskie, zaczęto prowadzić rekolek-
cje maryjne, organizowano procesje 
eucharystyczne i odwiedzano rodzi-
ny. Taka działalność nie 
spodobała się ordynariu-
szowi diecezji, w której 
powstał Niepokalanów, 
i zażądał on usunięcia  
o. Dominika z urzędu prze-
łożonego. Na to jednak 
nie zgodził się prowincjał 
o. Cyryl, który postanowił 
przenieść Niepokalanów 
w inne miejsce. Postano-
wiono, że nowy Niepokalanów po-
wstanie w miejscowości Kenosha, 
stan Wisconsin, pomiędzy wielkimi 

metropoliami: Chicago i Milwaukee. 
Zakupiono więc gospodarstwo rolne 
na rozwój i ewentualną rozbudowę 
Niepokalanowa. I tak od 8 listopada 
1949 r. Niepokalanów amerykański 
miał swoją nową siedzibę.

Działalność

W maju 1950 r. wydano pierwszy 
numer „Rycerza Niepokalanej” w ję-
zyku angielskim – „The Immaculate” 

– w nakładzie 10 tys. eg-
zemplarzy. Obecnie „The 
Immaculate” ukazuje się 
tylko w wersji elektronicz-
nej. Oprócz gazety bracia 
wydawali ulotki i książki, 
prowadzili rekolekcje ma-
ryjne, odwiedzali parafie 
i domy, niosąc Ewangelię 
w duchu maryjnym. Taka 
działalność szybko przy-

niosła rezultaty. Z roku na rok wzrasta-
ła liczba osób oddanych Niepokalanej. 
Bracia, widząc wzrastające potrzeby 

Amerykańscy 
franciszkanie 
postanowili 

odnowić 
Zakon w USA, 

zakładając 
Niepokalanów 

u siebie

Na północy USA, 40 km na północ od Chicago, znajduje się niewielkie miasteczko. Choć niewielkie teryto-
rialnie, to jednak wielkie duchowo. Znajduje się tam mianowicie klasztor franciszkanów poświęcony Maryi 
Niepokalanej – Marytown, co oznacza „miasto Maryi”, lub prościej – Niepokalanów.

w USA
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ewangelizacyjne, postanowili wpro-
wadzić w swojej kaplicy całodzienną 
adorację Najświętszego Sakramentu 
dla uproszenia łask dla siebie i całego 
świata. Propagowali też całodzienną 
adorację w różnych parafiach USA. Dziś 
można śmiało powiedzieć, że to dzięki 
ich przykładowi i zaangażowaniu w tak 
wielu parafiach adoruje się Pana Je-
zusa. Zwracali też uwagę na potrzebę 
ewangelizowania emigrantów, po-
sługując się ich rodzimym językiem. 
Obok Niepokalanowa amerykańskie-
go utworzyli duszpasterstwo hiszpań-
skojęzyczne. Do dziś działa w Mary-
town Centrum MI dla mówiących po 
hiszpańsku. W trosce o młodzież, dzie-
ci i rodziny Ośrodek MI organizował 
rycerskie rekolekcje. Młodzi rycerze 
w USA zapoczątkowali akcję „Youth 
2000”. Działalność jest prosta. Kilku 
młodych ludzi przez miesiąc przygo-
towuje się poprzez modlitwę i wykłady 
do apostolstwa, aby później wraz z jed-
nym z braci wyruszyć w podróż po kra-

ju, trwającą nawet kilka miesięcy. Od-
wiedzają parafie, szkoły, są tam, gdzie 
ich przyjmą, by trwać na modlitwie 
w namiocie adoracji i prowadzić sze-
reg spotkań duszpasterskich. Również 
rycerska młodzież za-
inicjowała w USA wal-
kę z nieczystością. To 
rycerze Niepokalanej 
promują i zachęcają, 
by młodzi ludzie pod-
jęli przyrzeczenie czystości przedmał-
żeńskiej. Ta idea w różnych formach 
została zaszczepiona w wielu krajach, 
również w Polsce. Dziś już chyba nikt 
nie pamięta o tym, że jeden z pierw-
szych „Marszów dla Życia” zorgani-
zowali bracia z Marytown z pomocą 
świeckich rycerzy Niepokalanej.

Klasztor dzisiaj

W 1978 r. klasztor okazał się zbyt 
mały i bracia zaczęli rozglądać się za 
nową siedzibą. W sąsiedztwie siostry 

benedyktynki sprzedawały swój klasz-
tor. Bracia od razu zdecydowali się na 
jego zakup. Postanowili też kontynu-
ować misję, którą od wielu lat prowa-
dziły siostry. Od 1926 r. po Kongresie 

Eucharystycznym 
adorowały Naj-
świętszy Sakrament 
w specjalnej kaplicy. 
Do dziś Marytown 
słynie z kaplicy wie-

czystej adoracji. Z biegiem czasu bracia 
upiększyli kaplicę elementami francisz-
kańskimi. Dziś Marytown jest Centrum 
narodowym MI dla Stanów Zjednoczo-
nych i Kanady. Organizowane są tu dni 
skupienia i rekolekcje adresowane dla 
różnych grup wiekowych. Trwa też nie-
przerwanie wieczysta adoracja. Poprzez 
stronę internetową prowadzona jest 
formacja młodzieży, dzieci i młodych 
małżeństw. Jest to nowa inicjatywa, 
którą Stowarzyszenie Rycerstwa Niepo-
kalanej chce rozwijać jako współczesną 
formę ewangelizacji maryjnej. ■

FRANCISZKAŃSKIE ŚWIĄTYNIE

Do dziś działa  
w Marytown Centrum 

MI dla mówiących  
po hiszpańsku.



Kim jest dla mnie 
św. Franciszek?

FRANCISZKANIZM

Św. Franciszek – ojciec mojego powołania, wzór mojego powołania, podpora mojego powołania, 
nadzieja mojego powołania…

o. Jacek Ciupiński – asystent generalny CEO (Europa Wschodnia)
Święty nasz Ojciec Franciszek przyprowadził mnie do Zakonu, fascynując mnie swoim życiem po-

kornym, radosnym i ubogim, a zwłaszcza swym umiłowaniem Jezusa. Odkąd jestem w Zakonie, jest on 
dla mnie nieustannym i niedoścignionym wzorem kroczenia za Jezusem. Jest też cenzorem mojego 
postępowania i życia. Mam nadzieję, że jest i będzie moim wstawiennikiem teraz i w przyszłości przed 
miłosiernym Panem i Zbawcą.

o. Tadeusz Świątkowski – asystent generalny AFCOF (Afryka)

Franciszek uczy, że kto przyjmuje Chrystusa, otrzymuje Pokój, który może dać tylko On. Franciszek 
jest tym, z którym utożsamia się POKÓJ, pojęty jednak nie „cukierkowo”. Prawdziwy POKÓJ można 
znaleźć i budować jedynie oblekając się w MIŁOŚĆ – poprzez całkowity dar z siebie.

o. Wojciech Kulig – poborca generalny

Franciszek jest dla mnie wzorem zaufania Bogu, prawdziwym poetą istnienia. Nie siedział na kana-
pie. Wyszedł poza siebie, poza wygodne i dostatnie życie. Pociągnięty konkretnymi pragnieniami, miał 
odwagę oczekiwać od Boga ich wypełnienia. W zaufaniu. Bo On przecież jest prawdziwym Ojcem.

o. Jan Maciejowski – prowincjał Prowincji Gdańskiej

Św. Franciszek po pierwsze jest dla mnie człowiekiem, którego życie wskazuje, że już tutaj na ziemi 
można tak bardzo upodobnić się do Jezusa, że stajemy się alter Christi, drugim Chrystusem. Po drugie 
jest to człowiek, który potrafił w swoim życiu łączyć pozorne przeciwności, przecież on był radosnym 
pokutnikiem, największym pokornym bratem, wyrozumiałym rygorystą.

o. Kazimierz Szulc – kustosz Kustodii Kenijskiej

Św. Franciszek był, jest i będzie dla mnie inspiracją do „słuchania”. Słuchania Boga, by czynić 
to, co On chce, wypełnić Jego Wolę, i słuchania ludzi, by zauważać, potrzeby i cierpienia innych.  
Św. Franciszek jest dla mnie wzorem pokory i wyrozumiałości, co pozwala ufać Bogu, zauważać dobro 
w braciach, mimo wszelkich ograniczeń i słabości. Św. Franciszek jest dla mnie przykładem „pokoju 
i radości” w bólu, cierpieniu, ludzkich problemach, zmęczeniu. Wzbudza pragnienie powrotu do 
pierwotnej beztroskiej bratniej radości w Bogu.
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o. Jerzy Norel – wikariusz generalny

odpowiadają nasi ojcowie
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opracował br. Alaksiej M. Juchniewicz, kurs III FRANCISZKANIZM

1. Mnie, bratu Franciszkowi, 
Pan dał tak rozpocząć życie 
pokuty: gdy byłem w grzechach, 
widok trędowatych wydawał mi 
się bardzo przykry.  

2. I Pan sam wprowadzał 
mnie między nich, a okazywa-
łem im miłosierdzie.  

3. I kiedy odchodziłem od 
nich, to, co wydawało mi się 
gorzkie, zmieniło mi się w sło-
dycz duszy i cała; i potem nie 
czekając długo, porzuciłem 
świat.  

4. I Pan dał mi w kościołach 
taką wiarę, że tak po prostu 
modliłem się i mówiłem: 

 
     5. „Wielbimy Cię, Panie Jezu 
Chryste, [tu] i we wszystkich 
kościołach Twoich, które są na 
całym świecie, i błogosławimy 
Tobie, że przez święty krzyż Twój 
odkupiłeś świat”. 
 

     6. Potem dał mi Pan i daje tak 
wielkie zaufanie do kapłanów, 
którzy żyją według zasad świę-
tego Kościoła Rzymskiego ze 
względu na ich godność kapłań-
ską, że chociaż prześladowaliby 
mnie, chcę się do nich zwracać  

7. I chociaż miałbym tak 
wielką mądrość jak Salomon, 
a spotkałbym bardzo biednych 
kapłanów tego świata, nie chcę 
wbrew ich woli nauczać w para-
fiach, w których oni przebywają.  

8. I tych, i wszystkich innych 
chcę się bać, kochać i szanować 
jako moich panów.  

9. I nie chcę dopatrywać się 
w nich grzechu, ponieważ roz-
poznaję w nich Syna Bożego i są 
moimi panami.  

W poprzednim numerze „Naszego Życia” zaczęliśmy naszą przygodę wpatrywania się w słowa 
świętego Ojca Franciszka. Zapowiadałem, że w obecnym numerze ukaże się ciąg dalszy Drugiego 
Listu do wiernych. Jednak widzicie, że przed Wami jest tekst zawierający początek Testamentu 
św. Franciszka. Dlaczego tak się stało? Ponieważ te słowa św. Franciszka jak najbardziej pasują 
do temat niniejszego numeru: My, Kościół. Osobiście bardzo lubię te słowa Biedaczyny z Asyżu  
i myślę, że te słowa pomogą nam wszystkim uczyć się naprawdę miłować po chrześcijańsku.

10. I postępuję tak, ponieważ 
na tym świecie nie widzę nicze-
go wzrokiem cielesnym z Naj-
wyższego Syna Bożego, tylko 
Jego Najświętsze Ciało i Naj-
świętszą Krew, które oni przyj-
mują i oni tylko innym udzielają.   

11. I pragnę, aby te naj-
świętsze tajemnice były ponad 
wszystko czczone, uwielbiane 
i umieszczane w godnych miej-
scach.  

12. Gdzie tylko znajdę w miej-
scach nieodpowiednich napisa-
ne najświętsze imiona i słowa 
Jego, pragnę je zbierać i proszę, 
aby je zbierano i składano w od-
powiednim miejscu.  

13. I wszystkich teologów 
i tych, którzy nam podają naj-
świętsze słowa Boże, powinni-
śmy szanować i czcić jako tych, 
którzy dają nam ducha i życie 
(por. J 6,63).

z Testamentu (T 1-13)

z pism św. Franciszka
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FRANCISZKANIZM br. Robert Kozielski, sekretarz prowincjalny ds. misji

Bądźmy dla siebie 
dobrzy jak chleb
„Św.  Brat Albert nie pisał uczonych traktatów (...), On po prostu pokazał, jak należy miłosierdzie czynić. 
Pokazał, że kto chce prawdziwie czynić miłosierdzie, musi stać się bezinteresownym darem dla drugie-

go człowieka. Służyć bliźniemu to według niego przede wszystkim dawać siebie, być dobrym jak chleb”. 
św. Jan Paweł II

Pamiętam jak dziś, kiedy całe go-
dziny spędzałem przed bramą 
naszej misji w Nairobi, słuchając 

historii życia osób szukających wsparcia 
materialnego, duchowego. Często wy-
starczało okazać cierpliwość i wysłuchać 
wszystkich bolączek, cierpień i upoko-
rzeń, jakie biedacy muszą znosić każde-
go dnia, kiedy walczą o przetrwanie swo-
je i swoich bliskich. Z czasem odkryłem, 
że kamień leżący przed bramą misji staje 
się moją „amboną”, dlatego oprócz co-
dziennych zajęć starałem się wygospo-
darować czas na głoszenie, choć czasem 
bez słów…

„Powinno się być jak chleb, który dla 
wszystkich leży na stole, z którego każdy 
może kęs dla siebie ukroić i nakarmić 
się, jeśli jest głodny” (św. Brat Albert).

Osoby przychodzące były różne 
i z różnymi motywacjami. Jedni po-
trzebowali się wygadać, inni szukali 
pocieszenia czy rozwiązania jakiegoś 
problemu, jeszcze inni byli najzwy-
czajniej w świecie głodni, albo szukali 
pracy, by posłać dzieci do szkoły. Zda-

rzali się też naciągacze wykorzystujący 
naiwność misjonarzy… Pewnego dnia 
(rok 2001) przyszła do bramy kobieta 
– jak się potem okazało – już z piątką 
dzieci. Ona zajmowała się domem, 
a mąż dorabiał czasem, kiedy było wię-
cej zamówień, jako stolarz w pobliskiej 
szopie-warsztacie, więc starczało tyl-
ko na dzienne utrzymanie, natomiast 
o szkole dla dzieci nie było mowy. 
Tani alkohol „changa” też robił swoje. 
Mieszkali w pobliskich slumsach, gdzie 
brud, fetor, szczury i miejscowi rabu-
sie potęgowali ludzką biedę. Lucy, bo 
tak ma na imię, nigdy nie chodziła do 
szkoły i jest analfabetką, choć z łatwo-
ścią mówi w trzech językach: plemien-
nym – luo, narodowym – suahili i urzę-
dowym – angielskim, którego nauczyła 
się od misjonarzy. Życie się bardziej 
skomplikowało, kiedy Tom, mąż Lucy, 
zmarł, a ona została sama bez więk-
szych środków do życia.

„Im więcej kto opuszczony, z tym 
większą miłością służyć mu trzeba, bo 
samego Pana Jezusa w osobie tego 
ubogiego ratujemy” (św. Brat Albert).

To właśnie od rodziny Lucy i Toma 
zaczął raczkować franciszkański projekt 
„Adopcji na odległość”. Szczęśliwie jedna 
rodzina z Polski zaoferowała swoją po-
moc, dzięki której w tym roku (2017) ostat-
nie, piąte dziecko ukończy szkołę średnią. 
Ponadto zakupiona została ziemia, na 
której z Bożą pomocą stanie ich pierwszy 
rodzinny dom. Dzięki takiej konkretnej 
pomocy można ludziom dać poczucie 
człowieczeństwa, godności, ale i solidny 
start do samodzielnego życia. Dzieci wy-
doroślały, pracują, a więc pomagają mat-
ce i przygotowują się do zakładania wła-
snych rodzin. Dla Lucy "changa" już nie 
istnieje, za to na nowo odnalazła Boga, 
który pokazał jej, że można żyć inaczej.

Obecnie franciszkańskim projektem 
„Adopcji” objętych jest 102 dzieci w Ke-
nii i 67 w Ekwadorze. Niewiele trzeba so-
bie odmówić, by zmienić komuś życie 
na lepsze, dać mu szansę na rozwój… ■

br. Robert Kozielski, sekretarz pro-
wincjalny ds. misji, odpowiedzialny za 
animację misyjną, sam spędził w Kenii 
blisko 13 lat.
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br. Jakub Kamiński, kurs III

Brat Albert Chmielowski

Myślę, że wielu z nas kojarzy 
Adama Chmielowskiego, czyli 
św. Brata Alberta. Urodził się 

w 1845 r. w Igołomni pod Krakowem. 
Jako absolwent petersburskiej szkoły 
kadetów walczy w powstaniu stycz-
niowym, w którym w wyniku wybuchu 
granatu traci nogę. Potem studiuje 
malarstwo w Paryżu i Monachium. 
Wraca do Polski. W Krakowie szczegól-
nie wrażliwy na biedę ludzką z czasem 
przekształca swoją pracownię malar-
ską w przytułek, jako zaś wzięty arty-
sta, sprzedając swoje obrazy, dzieli się 
pieniędzmi z biednymi i potrzebujący-
mi. Zafascynowany św. Franciszkiem 
z Asyżu, tworzy zgromadzenie braci na 
regule franciszkańskiej zwane alberty-
nami. W 1888 r. otwiera ogrzewalnię 
dla ubogich w Krakowie i zaczyna żyć 
jak jeden z nich, biednie i skromnie. 

Jako franciszkaninowi podoba mi 
się to, co powiedział o Bracie Albercie 
bp Ryś. Ksiądz biskup tak scharakte-
ryzował brata: „w historii polskiego 
Kościoła nie było takiego drugiego 
świętego, który by tak idealnie pojął, 
czym jest cnota ubóstwa”. On ją ideal-
nie ujął tak, jak rozumiał ją św. Franci-
szek z Asyżu. Jego rozumienie ubóstwa 
nie polegało na tym, że posiadał mało, 
ale że nie miał nic. Gdy bracia albertyni 
tworzyli swoje zakonne domy, to domy 
te musiały być superubogie: żadnych 

dywanów, obrazów, po prostu ubogo. 
I wcale tu nie chodziło o to, że jest coś 
złego w  posiadaniu dywanu, ale o to, 
że jak idziesz służyć biednym, chorym, 
chcesz stać się ich bratem, ulżyć im, 
pomóc, zrozumieć, to jak będziesz żył 
w nieubogiej, ciepłej, eleganckiej celi, 
to w życiu nie będziesz autentyczny, 
nie dasz tym biedakom całego serca, 
bo po prostu ich nie zrozumiesz. Kiedy 
to pierwszy raz usły-
szałem, przeraziłem 
się, pomyślałem, że 
to zbyt przesadne, nie 
na nasze czasy. Ale 
patrząc na Chrystusa, 
to On właśnie tak żył. 
Nie posiadał nic, bo wszystkim od razu 
się dzielił. Bo nieważne gdzie i kiedy, 
zawsze obok Niego był jakiś biedak, 
który bardzo potrzebował pomocy, 
a On zawsze był pośród właśnie ta-
kich biedaków, których nikt nie chciał, 
wszyscy się brzydzili i od których wszy-
scy stronili – ciekawe. 

Brat Albert sam spotkał się z bie-
dą, sam doświadczył cierpienia i tak 
mocno chciał pomóc tym, którzy z tym 
cierpieniem żyli, że stał się jednym 
z nich. Kluczem do takiego zrozumie-
nia służby biednym była oczywiście 
Miłość, ta Miłość, którą zafascynował 
się i św. Franciszek z Asyżu. Ta Miłość, 
jak u Franciszka, tak u Brata Alberta, 

odwróciła ich postrzeganie świata. Bo 
nagle to, co było gorzkie, w połączeniu 
z tą Miłością stawało się słodkie. Dlate-
go ci święci nie skłaniali się ku temu, 
co sprawia pociechę, ale ku temu, co 
trudne i niekoniecznie miłe. Nie szukali 
spoczynku, ale odpoczywali pracując. 
Nie żądali więcej, ale mniej. Nie szukali 
tego, co wznioślejsze i droższe, ale tego, 
co niższe i bardziej wzgardzone. Takie 

właśnie służenie 
biednym Brata Al-
berta i jego braci 
sprawiło, że już na 
początku ich dzia-
łalności przestęp-
czość w Krakowie 

zmalała o 1000. Aż chce się powiedzieć 
za św. Maksymilianem: „tylko miłość 
jest twórcza”. 

Pod koniec życia Brat Albert malu-
je swój najbardziej znany obraz Ecce 
Homo (Oto Człowiek), przedstawiający 
Chrystusa umęczonego po biczowaniu, 
w cierniowej koronie, w purpurowym 
płaszczu. Myślę, że on takiego właśnie 
Chrystusa spotkał, on takiego Chrystusa 
zobaczył w tych biednych, samotnych 
i opuszczonych ludziach, którym sam 
ofiarnie przez życie służył. Ci biedni dali 
mu ten obraz w darze za jego bezintere-
sowną miłość, jaką im okazywał. Krót-
ko mówiąc, Brat Albert Chmielowski to 
prawdziwy franciszkanin z ducha! ■   

Prawdziwy  

on takiego właśnie 
Chrystusa spotkał, 

on takiego Chrystusa 
zobaczył w tych biednych, 

samotnych (...) 

franciszkanin

SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM



Wydawnictwo Prohibita wydało nie-
dawno przepiękną pozycję wielkiego pol-
skiego świętego – bp. Józefa Sebastiana 
Pelczara W obronie wiary katolickiej. W zre-
latywizowanym świecie warto pamiętać, 
że istnieje pojęcie jedynej prawdy, która 
jest nieskończenie potężna, jak sam Bóg. 

Nikt i nic nie jest w stanie zmienić prawdy. Ona jest za-
wsze taka sama. Jest po prostu prawdą. My – katolicy 
musimy o nią dbać i szerzyć ją, bo taka jest wola Boża. 
Książka, o której mowa, świetnie wyjaśnia temat, który 
poruszyłem. Lektura obowiązkowa! ■
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Dzisiejszy świat wręcz zasypuje nas różnymi filmami, książkami i muzyką. Nie jesteśmy w sta-
nie zobaczyć, przeczytać czy posłuchać wszystkiego. Warto wybierać tylko te wartościowe rzeczy, 
które swymi treściami wzbogacą naszą osobowość i najzwyczajniej pomogą nam być świętszymi. 
Sztuka naprawdę jest konsekwencją naszego podobieństwa do Boga-Stwórcy. On – Wszechmogą-
cy stwarza z niczego, my – mający wszystko od Niego tworzymy z tego, co jest. Dlatego właśnie na-
leży wspierać kulturę i brać w niej czynny udział. Niestety wielu traktuje sztukę tylko jako relaks, 
podczas gdy powinna ona być czasem nauki, powinna od nas wymagać.

KULTURA br. Maksymilian M. Konieczny, kurs I

książka

Św. Bp Józef Sebastian Pelczar,  Obrona religii katolickiej,  
Prohibita 2016

To samo wydawnictwo wydało niedaw-
no książkę Jadwigi Czechowicz pt. Kresy 
i bezkresy. Jest to opis perypetii życiowych 
Józefa Olsiewicza (1870-1936). Książka do-
skonale ukazuje katolickiego ducha wśród 
ludności polskiej w tamtych czasach. Po-
zycja znakomita pod wieloma względami. 

Każdy znajdzie w niej coś, co go zainteresuje. Warto czy-
tać o losach Polaków z Kresów. Oni tam jeszcze są, czasem 
prześladowani, zawsze czujący się Polakami! Pamiętajmy 
o nich. ■

Jadwiga Czechowicz, Kresy i bezkresy, 
Prohibita 2016



Ostatnio w wolnym czasie słucham 
polskiej muzyki folkowej. Nie zdawałem 
sobie sprawy, że jest ona tak bogata we 
współczesnych, często młodych, arty-
stów. Coraz więcej w naszych miastach 
organizuje się festiwali promujących 
ten rodzaj muzyki. Myślę, że to bardzo 

dobrze. Folklor jest konieczny do tego, by poznać swój kraj i nie 
zaprzepaścić dorobku kulturowego naszych przodków. Jednym 
z ciekawszych projektów w ostatnim czasie jest album Mazurki nie-
pojęte rodzinnego zespołu Kapela Maliszów, w którym występuje 
dwójka rodzeństwa ze swym ojcem. Piękna muzyka na instrumen-
tach przez siebie zrobionych i piękny biały głos Zuzanny. ■

Chciałbym polecić wszystkim 
Czytelnikom muzykę liturgiczną 
wykonywaną przez Dominikański 
Ośrodek Liturgiczny. We wszech-
obecnej bylejakości w muzyce 
kościelnej schola ta pokazuje, 
że można śpiewać coś przystęp-

nego, a jednocześnie godnego najświętszych czyn-
ności, jakimi są obrzędy liturgiczne. Ja osobiście 
słucham ich również np. w samochodzie czy w cza-
sie wolnym. Myślę, że pomaga mi to w nieustannej 
pamięci o Bogu. Ośrodek wydał już wiele płyt, które 
można zamawiać przez Internet. ■
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film
W świecie kina, który – nie ukrywam, jest mi najbliższy ze świata kultury, pojawił 

się niedawno serial wyprodukowany przez HBO Młody Papież. Tej produkcji towarzy-
szyła ogromna dyskusja, czy dzieło Paola Sorrentina nie jest bluźnierstwem. Wydam 
i ja swoją opinię, choć krótko. Przede wszystkim jest to znakomite dzieło artystyczne. 
Bardzo dobre zdjęcia połączone z dobrze dobraną muzyką. Każdy katolik z nostal-
gią mógł nacieszyć oko bogactwem i majestatem szat Piusa XIII. Sama fabuła nie jest 
antykatolicka. Wręcz przeciętnemu widzowi pokazuje, że najważniejsze osoby z Wa-
tykanu są ludźmi, tak jak wszyscy, z problemami. Oczywiście zgadzam się z krytyką 
pewnych intryg zawartych w serialu, jednak Młody Papież nie jest filmem religijnym. 
Osadzenie go na Watykanie jest samo w sobie kontrowersyjne, ale uważam, że pan 
Sorrentino nie miał intencji zepsucia wizerunku naszej świętej wiary. Polecam tylko 
tym widzom, którzy będą potrafili oglądać ten serial z dystansem.

 Nie omieszkam zachęcić tych wszystkich, którzy jeszcze nie oglądali, do zoba-
czenia filmu La La Land. Jest to według mnie arcydzieło kina. Młody reżyser Damien 
Chazelle zrobił obraz, który na długo zostanie mi w pamięci. Piękna historia młodych, 
zdolnych, ambitnych ludzi, którzy, aby dojść do celu, potrafią rezygnować z osobistych 
przyjemności. Przy tym wspaniała muzyka Justina Hurwitza, którą słyszy się w głowie 
wiele dni po seansie.

 Innym ciekawym filmem, który warto zobaczyć, jest włoskie Dobrze się kłamie 
w miłym towarzystwie, choć wolę oryginalną nazwę – „Dobrzy nieznajomi” (Perfetti 
sconosciuti). Film pokazujący zakłamanie w rodzinach żyjących daleko od Boga, kie-
rujących się przyjemnością cielesną. Reżyser Paolo Genovese nie zostawia wątpliwo-
ści, że są to ludzie nieszczęśliwi, żyjący w nieustannym stresie. Oglądając ten obraz, 
można zaczerpnąć odrobinę kulturoznawstwa, jak wygląda typowa kolacja ze znajo-
mymi w kraju na Półwyspie Apenińskim. Świetne jedzenie, eleganckie ubrania, dobre 
wino… słowem: festa! Film intrygujący, ale można z niego wyciągnąć wiele dobrego.

 Gdy piszę ten artykuł, to za kilka dni do polskich kin wchodzi Milczenie Martina 
Scorsese. Ślepo jednak polecam ten film. Opowiada on o losie jezuickich męczenni-
ków w Japonii. Jest to przepiękna historia o odwadze i męstwie płynących od Boga. 
Recenzje są bardzo dobre, ja na pewno zobaczę.

KULTURA
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KADR Z FILMU MŁODY PAPIEŻ

KADR Z FILMU LA LA LAND

KADR Z FILMU DOBRZE SIĘ KŁAMIE  
W MIŁYM TOWARZYSTWIE

KADR Z FILMU MILCZENIE
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Nagrody z nr. 122 otrzymali:

Monika Dębek z Kwidzyna, Justyna Deliś z Paprotni,  
Kinga Witczak z Łodzi

1. Do kogo Jezus powiedział: „Ty jesteś (…) [czyli 
opoka] i na tej opoce zbuduję Kościół mój”?
a) do św. Tomasza.
b) do św. Piotra.
c) do św. Pawła.

2. W Apokalipsie św. Jan pisze m.in. do Kościoła 
w…:
a) Koryncie.
b) Rzymie.
c) Smyrnie.

3. O kim mowa: „On jest Głową Ciała – Kościoła”?
a) o Jezusie Chrystusie.
b) o Duchu Świętym.
c) o św. Piotrze.

4. Ile listów św. Pawła znajduje się w Piśmie 
Świętym?
a) 7.
b) 10.
c) 13.

5. Jakiego drzewa nie było w Raju?
a) drzewa życia. 
b) drzewa śmierci.
c) drzewa poznania dobra i zła.

6. Co Jezus powiedział do kobiety cudzołożnej?
a) „I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie 
grzesz”.
b) „Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”.
c) „U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej 
wiary”.

7. Kto jest autorem Dziejów Apostolskich?
a) św. Mateusz.
b) św. Marek.
c) św. Łukasz.

8. Chrzest Jezusa odbył się w…
a) Jordanie.
b) Kanie Galilejskiej.
c) Morzu Martwym.

9. Które zdanie nie pochodzi z Pisma Świętego?
a) „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”.
b) „Na początku był Chaos”.
c) „Na początku było Słowo”.

10. Jakie wydarzenie miało miejsce w Betlejem?
a) Narodzenie Pana Jezusa.
b) Zesłanie Ducha Świętego.
c) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Nasze Życie nr 1/2017 (123)

br. Adam M. Ślusarczyk, kurs II

Nagroda dla Zwycięzców
testu  z  nr. 123:

Krzysztof 
Ziemiec 
Warto być 
dobrym
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1. SOS BESZAMELOWY: Na patelni rozpuszczamy 4 łyżki 
masła, zdejmujemy z ognia i dosypujemy 4 łyżki mąki. Mie-
szamy, aż powstanie gładka masa. Następnie dolewamy 
szklankę mleka,  sól, pieprz i gałkę muszkatołową, wsta-
wiamy z powrotem na palnik i podgrzewamy do uzyska-
nia jednolitej gęstej masy – ciągle mieszając 
LAZANIA: Na patelni podsmażamy mięso, dodajemy po-
siekane w kosteczkę cebule i czosnek. Gdy mię-
so będzie już rozdrobnione i podsmażone, dodajemy 
pomidory z puszki i koncentrat pomidorowy, przy-
prawiamy do smaku solą, pieprzem, oregano i bazylią 
i chwilę dusimy. W osolonej wodzie z dodatkiem oliwy  
z oliwek podgotowujemy makaron ok 2-3 min, odcedza-
my.
2. Naczynie żaroodporne smarujemy oliwą i układamy 
pierwszą warstwę makaronu. Makaron pokrywamy 
cienką warstwą beszamelu, a na beszamelu układamy 
mięso. Przykrywamy makaronem i powtarzamy czyn-
ność. Ostatnia warstwa powinna się składać z beszamelu 
i mięsa. Całość posypujemy startym serem.
3. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni ok. 20-
30 minut. Potem wyłączamy piekarnik i lazanię pozostawiamy  
w nim jeszcze na ok. 20 min.
4. Smacznego!

•   500 g mielonego mięsa wie-

przowego 

•   cała puszka pomidorów 

•   mały koncentrat pomidorowy 

•   2 cebule 

•   2 ząbki czosnku 

•   makaron lazania 

•   30 dag żółtego sera 

Prosta lazania
Składniki:

Przygotowanie:

PRZEPIS BRATA  ADRIANA

•   bazylia 

•   oregano 

•   oliwa z oliwek 

•   szklanka mleka 3,2 % 

•   4 łyżki mąki 

•   4 łyżki masła 

•   gałka muszkatołowa

•   sól i pieprz




