


SŁOWEM NA POWITANIE

Żyjemy w cudownym czasie, kiedy mija już 

100. rocznica objawień fatimskich. Cze-

mu cudowny? Bo z lepszą świadomością 

możemy poznawać naszą Mamę Maryję, której 

jest poświęcony ten numer naszego czasopisma. 

Tak czuję, że to ręka Niepokalanej sprawiła, że w 

niniejszym numerze znajdziecie niespodziankę 

– Litanię do Matki Bożej Świętorodzinnej. Lita-

nia ta powstała w Niepokalanowie, a przyczynił 

się do tego pewien franciszkanin, niezwykle roz-

kochany w Matce Przenajświętszej. Ona, nasza 

Mama, chce dziś bronić Wasze rodziny i daje 

Wam to narzędzie, aby przez tą modlitwę było 

ocalone to, co w dzisiejszym świecie tak mocno 

jest zagrożone. 

Niech Dobry Bóg, który dał nam naszą Mamę 

Maryję za szczególną Orędowniczkę, Wam bło-

gosławi i niech w Waszych rodzinach nigdy nie 

zgaśnie płomień miłości i nadziei. 

Prosimy Was wszystkich, drodzy Czytelnicy, o 

modlitwę za nas, abyśmy na wzór św. Franciszka 

podążali za Jezusem Chrystusem i byli prawdzi-

wymi Rycerzami Niepokalanej będąc światłem 

dla świata.

Niepokalana, Boża Rodzicielka, Matka Kościoła – to 

najwyższe godności Maryi. Zapowiedzią czci jaką 

Kościół otaczał Maryję, i nadal to czyni, były już pro-

rocze słowa, które sama Matka Chrystusa wypowiedziała na 

kartach Ewangelii: „Oto bowiem błogosławić mnie będą od-

tąd wszystkie pokolenia”. Tajemnica Maryi jest ściśle powią-

zana z Bożym planem zbawczym. Ze względu na Chrystusa 

Bóg Ojciec wybrał Ją na Matkę, która pod każdym względem 

jest święta. Święta Dziewica jest zjednoczona z Chrystusem 

węzłem ścisłym i nierozerwalnym, obdarzona najwyższą 

godnością nie tylko Rodzicielki Syna Bożego, lecz także umi-

łowanej córy Ojca i świętego przybytku Ducha Świętego. Stąd 

też góruje Ona nad stworzeniami ziemskimi i niebieskimi.

Matka Pana została przygotowana przez Ducha Świętego, by 

mógł w Jej łonie zamieszkać Chrystus. Dzięki łasce Maryja 

została poczęta bez grzechu pierworodnego, pełna pokory, 

zdolna do odpowiedzi na Boży Dar. Dzięki Duchowi Boże-

mu Maryja w tajemnicy swego dziewictwa i głębokiej, żywej 

wiary, odznacza się wyjątkową płodnością. Maryja pokazuje 

Słowo w uniżeniu Jego ciała i pozwala Go poznać ubogim. Z 

postawy Maryi względem ludzi i ich potrzeb wyłania się ob-

raz szczególnej rzeczywistości Bożego zamysłu, który uczynił 

Maryję niezwykłą pośredniczką.

Niech te artykuły, pisane, przemyślane i przemodlone przez 

naszych braci kleryków, przybliżą Wam, drodzy Czytelnicy, 

tajemnicę Maryi, naszej Matki i orędowniczki. Niech cześć 

okazywana Maryi przez każdego z nas, uzewnętrznia się 

przez realizowanie we własnym życiu ideału dziecka Bożego, 

które niech kształtuje się na wzór Niepokalanej, słuchającej 

Boga,  przyjmującej Jego słowo, wierzącej Mu, modlącej się, 

prosząc za siebie i za innych. Od Maryi uczmy się prawdziwej 

pobożności i uległości wobec Bożej woli.

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 III

wszystko nowe
Kiedy myślę o tym, kim jest Maryja, to staję wobec tajemnicy. Dlaczego? Ponieważ myśląc 

o Bogu, wiem, że jest Bogiem, kimś najdoskonalszym, który nie potrzebuje nikogo, by istnieć. To, 
co o Bogu można powiedzieć, bo jest Bogiem, to u Maryi jest niepojęte, bo jest człowiekiem, ko-
bietą, która stała się Matką Boga. 
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Katecheza Łukasza

 Św. Łukasz najbardziej spo-
śród innych Ewangelistów przedsta-
wił osobę Maryi. Czytając początek 
jego Ewangelii, można zobaczyć pew-
ną analogię między opisem spotka-
nia Zachariasza z Aniołem a Zwia-
stowaniem Maryi. Jest to napisane 
tak, jakby sama kompozycja miała 
być dla czytających wiadomością.  

 W Starym Testamencie ka-
płan, którym był Zachariasz, pełnił 
swoje szczególne posługi kapłańskie 
właściwie tylko raz w całym swoim 
życiu, ponieważ liczba kapłanów była 
zbyt duża wobec zapotrzebowania. 
Każdy kapłan swoją służbę w Przybyt-
ku Pańskim musiał wylosować. Wcho-
dząc przed Miejsce Najświętsze składał 
ofiarę kadzenia i szybko się wycofywał. 

 Właśnie to czynił Zachariasz 
w czasie trwania jego posługi. Wszedł 
tak blisko Miejsca Najświętszego, by 

złożyć ofiarę kadzenia. Miał już swoje 
lata, wciąż oczekiwał potomstwa, ale 
mimo jego braku, co 
w oczach innych ucho-
dziło za hańbę i rodzaj 
kary Bożej, on wraz ze 
swoją żoną byli wierni 
Prawu, miłując Boga 
przez sprawiedliwe ży-
cie. Kiedy więc ten stary 
człowiek wypatrywał już 
swojej śmierci, przyszła 
nagle jego kolej, by zbli-
żyć się do Świętego Świętych. Wchodzi 
tam i ukazuje mu się Gabriel, Anioł Pana.

Podobny opis znajduje się parę 
wersów dalej. Nie jest to już Świątynia 
w Jerozolimie, ale zwykły dom w Naza-
recie. Nie jest to już kapłan, ale prosta 
Dziewczyna z Nazaretu. Co kryje się 
w tym opisie? Podobnie jak w Świątyni 
i tutaj pojawia się Gabriel. Tym razem 
nie jest w świątyni uczynionej rękami 
ludzkimi, ale wchodzi do Maryi. Św. Łu-
kasz wyraźnie to napisał: „Anioł wszedł 

do Niej”. Jeżeli więc teraz wszedł do 
Niej, a wcześniej znajdował się przed 

Miejscem Najświętszym, 
to jeśli prawdą jest, że 
Łukasz celowo tak ukła-
da te opisy, by pierwsze 
zostały zastąpione do-
skonałością drugich oraz 
by ukazały pewną ana-
logię, to Maryja staje się 
właśnie nowym Przed-
sionkiem przed Świętym 
Świętych, bo tam właśnie 

było miejsce składania ofiar kadzenia, 
gdzie Anioł rozmawiał z Zachariaszem. 

Co więcej, Zachariasz składał ofiarę 
kadzielną. W Sercu Maryi, Nowym Przy-
bytku Pańskim, składana jest podobna 
ofiara, ale w znaczeniu duchowym, 
w postaci nieustannej modlitwy do 
Boga, jak napisał to Jan w Apokalipsie: 
„Czworo Zwierząt i dwudziestu czte-
rech Starców upadło przed Barankiem, 
każdy mając harfę i złote czasze pełne 
kadzideł, którymi są modlitwy świę-

Oto czynię

Kiedy więc ten 
stary człowiek 

wypatrywał już 
swojej śmierci, 

przyszła nagle jego 
kolej, by zbliżyć 
się do Świętego 

Świętych.
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tych” (Ap 5,8). U Zachariasza, choć był 
kapłanem, Bóg nie znalazł wiary, gdy 
posłał do niego anioła. W Sercu Maryi 
natomiast nieustannie trwała modli-
twa i to dzięki niej oczekiwała Ona, go-
towa uwierzyć, gdy urzeczywistniał się 
Boży plan zbawienia, gotowa otworzyć 
Panu, gdy przyszedł i zakołatał.

  
Serce Maryi  

ratunkiem dla świata

Kim jest w tym kontekście Maryja? 
Ona jest „stopniem przed”, przedsion-
kiem, tym „już, a jeszcze nie” przed 
samym Najświętszym. Ona jest Tą 
Pośredniczką w dojściu do Świętego 
Świętych. Ona Go poprzedza jak pora-
nek dzień. Ona jest konieczna, by przy-
szedł Zbawiciel jak wschód dla słońca.

W Apokalipsie jest napisane tak: 
„A świątyni w nim [Niebieskim Jeruza-
lem] nie dojrzałem: bo jego świątynią 
jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Ba-
ranek” (Ap 21,22). Pan jest naszą Nową 
Świątynią, my Jego członkami, jako 
część tej Świątyni. Maryja jest najdo-
skonalszą częścią tej budowli. Ona 
bezpośrednio poprzedza dojście do 
Najświętszego Miejsca. Jeśli coś po-
przedza cel, to nie można dojść do tego 
celu, nie idąc przez to, co go poprzedza. 

Podczas Zwiastowania w Maryi zo-
staje wypowiedziane imię Boga, po-
dobnie jak było wypowiadane wcze-
śniej w Świątyni Jerozolimskiej. Już 
nie jest to imię niedostępne dla nikogo 

prócz kapłana, ale jest to imię, w któ-
rym wszyscy mają zbawienie – Jezus. 
Jezus zostaje więc ukazany jako ten 
sam Bóg co JHWH, którego imię było 
wypowiadane wcześniej w Świątyni. 

Maryja jest pokorna i to na Jej uni-
żenie, nie inne cnoty, wejrzał Bóg. Łu-
kasz pisał Ewangelię 
do Greków. Oni znali 
katalog najważniej-
szych cnót, ale pośród 
nich nie było pokory 
(Orygenes). Ewan-
gelista, pisząc więc 
o uniżeniu jako cno-
cie, na którą wejrzał 
Bóg, dokonuje zmia-
ny myślenia u ludzi. 
Bóg patrzy inaczej. On wybiera 
uniżenie, jako coś najwyższego. 

Jezus jest „drogą” i przyszedł do 
ludzi przez Maryję, więc każdy wie-
rzący musi iść do Niego tą samą dro-
gą, to znaczy przez Maryję, bo Jezus, 
jako Droga, wskazał, jak należy iść.  

Serce Maryi jest Nowym Przy-
bytkiem Pańskim. Tam teraz trze-
ba wchodzić dla pełnienia nowego 
kultu, nowej i prawdziwej czci, któ-
rej pragnie Bóg w duchu i prawdzie.  

„Nieustannie się módlcie!” 

Na czym może polegać kult Boga 
w tym Nowym Przybytku Pańskim? 
Jeden z aspektów to modlitwa. Anioł 
wypowiedział dwa najważniejsze sło-

wa: Maryja i Jezus. Te dwa imiona są 
najważniejsze. Modlitwa Jezusowa 
i Różaniec. Powtarzanie więc Najsłod-
szego Imienia Jezus, które jakby Go 
uobecnia, oraz pozdrowienie Niepoka-
lanej, Słowa tak bezcenne dla Niej, od 
których wszystko się zaczęło. Ludzie 
mogą starać się tworzyć nowe formuły, 

by uczcić Boga czy 
Maryję, ale nikt nie 
znajdzie lepszego 
rozwiązania niż to, 
które dał Bóg. Jest to 
Imię Jego Jedynego 
Umiłowanego Syna 
i pozdrowienie, któ-
rym On sam chciał 
zwrócić się do Maryi. 
To modlitwy bar-

dzo biblijne, zgodne z wolą Boga. 
One czynią serca ludzi Przybytkiem 
Pańskim na wzór Serca Maryi, gdzie 
nieustannie adorowane jest w modli-
twie Imię Jezusa i rozpamiętywane 
Pozdrowienie usłyszane z ust Anioła. 

Co może oznaczać dzisiaj dla ludzi 
to, co jest widoczne w życiu Maryi? Nie 
jest możliwe przecież dosłowne naśla-
dowanie Abrahama, Mojżesza, Dawi-
da, Maryi czy innych świętych, rodząc 
się w ich czasach, okolicznościach, by 
prowadzić zewnętrznie takie samo ży-
cie, ale możliwe jest naśladowanie ich 
cnót. Każdy powinien naśladować ich 
duchowo, zrozumieć naukę płynącą 
z ich życia i naśladować cnoty. Maryja 
jest więc dana ludziom, choć nie tyl-
ko dlatego, ale między innymi po to, 
by naśladować Ją jako wzór i ideał. ■

Jezus jest „drogą”
i przyszedł do ludzi 
przez Maryję, więc 

każdy wierzący musi 
iść do Niego tą samą 

drogą, to znaczy
 przez Maryję, bo Jezus, 

jako Droga, wskazał, 
jak należy iść.



Miłości

Święta Matka Teresa

Misjonarka  

SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM br. Wiktor M. Mieleszko, kurs IV

Mam w pamięci obraz jej drob-
nej sylwetki, przygarbionej 
przez życie poświęcone służbie 

najuboższym z ubogich, ale zawsze 
pełnej niewyczerpanej wewnętrznej 
energii: energii pochodzącej z miło-
ści Chrystusa. Misjonarka Miłości: oto 
kim była z nazwy i w praktyce Matka 
Teresa – mówił św. Jan Paweł II dwa 
dni po śmierci Matki Teresy w 1997 r.

W duchu słów św. Pawła „bądźcie 
zawsze wdzięczni”, chcę wyrazić Bogu 
swoją wdzięczność za dar świętych. 

Pozwólcie, że teraz przytoczę trzy 
przykłady z życia św. Matki Teresy:

Pewnego razu Matka Teresa wraz 
ze swoim kapelanem pojechali do Mo-
skwy, aby odwiedzić tam swoje siostry 
Misjonarki Miłości. Podczas pobytu 
w Rosji kapelan wszystko dokumento-
wał, robiąc różne zdjęcia i nagrywając 
filmiki. Natomiast nie przewidział jed-
nego: jak ten materiał później prze-
wieźć do Kalkuty… W końcu poprosił, 
żeby Matka Teresa spakowała to 
wszystko do swojego bagażu, który 
tym razem wyjątkowo posiadała 
z powodu otrzymanych prezentów dla 
biednych. Ona się zgodziła, mówiąc: 

„Ojcze, poproś tylko św. Antoniego 
z Padwy, aby pomógł nam przewieźć 
te wszystkie rzeczy”. Kiedy już się zna-
leźli na lotnisku w Kalkucie, to się 
okazało, że wszystkie bagaże dotarły, 
oprócz bagażu Matki Teresy. Wtedy ka-
pelan zawołał: „Matko… jak to jest, że 
twój bagaż zaginął, skoro prosiłem św. 
Antoniego i obiecałem mu, że ofiaruję 
coś dla biednych”. Wówczas Matka za-
pytała: „A ile ofiarowałeś 
dla biednych w tej inten-
cji?” Odpowiedział: „Pięć-
dziesiąt dolarów”. Matka 
odpowiedziała: „Trzeba 
podwoić lub potroić ofiarę 
i wszystko będzie dobrze”. 
„To tak działa...?” – zdziwił 
się kapelan. Na co Matka 
Teresa: „Ze św. Antonim 
zawsze tak jest. Kiedy 
chodzi o jego biednych, 
to trzeba być hojnym”. Ka-
pelan posłuchał i potroił ofiarę. Za pół 
godziny przywieziono bagaż z prezen-
tami i zdjęciami na furtę klasztorną. 

Na uroczystość kanonizacji św. 
Maksymiliana Marii Kolbego, która 
miała miejsce w Rzymie 10 październi-
ka 1981 r., przybyła Matka Teresa wraz 
ze swoimi siostrami. Jeszcze przed 

rozpoczęciem Mszy świętej kanoniM-
zacyjnej ojciec James (franciszkanin) 
ośmielił się spytać Matkę Teresę, w ja -
kiej intencji przyszła na tę uroczystość? 
A ona odpowiedziała: „Przyszłam po-
prosić św. Maksymiliana, Męczennika 
Miłości, aby nauczył mnie i moje siostry 
Męczeńskiej Miłości do Boga i bliźnich”.

Kiedyś polscy klerycy franciszka-
nie z "Seraficum" poszli na 
Mszę świętą do sióstr Misjo -
narek Miłości i tak spotkali 
Matkę Teresę. Po Mszy spy-
tali ją: „Matko, co my jako 
franciszkanie powinniśmy 
robić dzisiaj?”. Matka od-
powiedziała: „Proście św. 
Franciszka, aby pomógł 
wam zrealizować jego mo-
dlitwę: «Panie, uczyń z nas 
narzędzia Twojego pokoju, 
abyśmy siali miłość tam, 

gdzie panuje nienawiść; światło tam, 
gdzie panuje ciemność…»”. I doda-
ła: „Ja i moje siostry każdego dnia po 
Mszy świętej mówimy tę modlitwę”.

Tak właśnie postępowali, mówili 
i wierzyli święci... a w naszym wypadku 
święta Teresa z Kalkuty, bo Jezus   był dla 
niej wszystkim. Był centrum jej życia. ■

Przyszłam 
poprosić św. 

Maksymiliana, 
Męczennika 
Miłości, aby 
nauczył mnie 
i moje siostry 
Męczeńskiej 

Miłości do Boga 
i bliźnich.
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TEMAT NUMERUbr. Damian M. Pietrowski, kurs V

Na początku trzykrotnie dzieci 
widziały Anioła, który prosi je 
o umartwienia, czyli rezygnację 

ze wszystkiego, czego mogą się wyrzec, 
i zadośćuczynienie za grzechy. Najważ-
niejszym było, aby znosiły wszystko 
to, co ich spotka od Boga, nigdy nie 
narzekały oraz modliły się o nawró-
cenie grzeszników. Maryja pierwszy 
raz objawiła się pastuszkom 13 maja  
1917 r., następnie jeszcze 5 razy co mie-
siąc, i prosiła o odmawianie Różańca. 
„Pani”, jak Ją nazywali, powiedziała im, 
że będą musiały wiele wycierpieć, sko-
ro chcą się ofiarować za grzeszników. 
Maryja powiedziała także: „Chciała-
bym ustanowić na świecie nabożeń-
stwo do mego Niepokalanego Serca”. 

Na początku dobrze zadać sobie kil-
ka pytań: Co stanowi główne przesła-
nie Fatimy? Po co pokutować za grze-
chy, skoro Bóg jest miłosierny? Albo 

jeszcze inaczej: Dlaczego Maryja prosi 
o przyjęcie cierpienia? Czy aż tak zale-
żałoby Jej na cierpieniu swoich dzieci? 

Trzeba powiedzieć, że Maryi nie 
sprawia radości to, że widzi cierpienia 
swoich dzieci. To miłość, którą ofiaro-
wuje siebie i która jest 
gotowa znosić cierpie-
nie, jest dla Niej rado-
ścią. Chodzi o miłość, 
która nie wycofuje się 
w obliczu bólu, ale wier-
nie trwa i rośnie. Cierpie-
nie i pokuta znoszone 
i praktykowane z cierpli-
wością i z dziękczynie-
niem, świadczą o czy-
stej miłości, dlatego że 
są one ofiarowane bezinteresownie, 
bowiem nie można na nich po ludzku 
nic zyskać, a wręcz przeciwnie, można 
tylko stracić. Nie chodzi o ofiarowanie 

Maryi swoich pieniędzy, czasu czy ta-
lentów, ale siebie samego, ponieważ 
nad wszystko człowiek najbardziej 
ceni swoje własne życie oraz zdrowie 
i zawsze próbuje je ratować. Dlatego 
cierpienie i pokuta jest daniem siebie, 
jest oddawaniem życia, białym mę-

czeństwem, przez które 
się obumiera nie prze-
lewając krwi. To się nie 
mieści w logice ludzkiej, 
dlatego właśnie jest to 
logika Boża. Cierpienie 
i pokuta z intencją wy-
nagrodzenia to cierpie-
nie włączone w ofiarę 
Zbawiciela i mające moc 
wyrywać dusze z ot-
chłani piekła. Cierpieniu 

zbawczemu musi towarzyszyć zawsze 
intencja przyjęcia go, dobra wola, po-
godzenie się z nim z wiarą, wierząc, że 
jest to dar od Boga. Wiele tysięcy czy 

W tym roku obchodzimy setną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, co skłania do refleksji 
i ponownego zagłębienia się w treść orędzia Niebieskiej Pani skierowanego do trzech pastuszków 
w Portugalii: 10-letniej Łucji, 9-letniego Franciszka i 7-letniej Hiacynty. Czy znamy dokładnie treść 
orędzia Pani Fatimskiej?

FATIMA
Przesłanie Matki Bożej

Maryi nie sprawia 
radości to, że widzi 
cierpienia swoich 
dzieci. To miłość, 
którą ofiarowuje 
siebie i która jest 

gotowa znosić 
cierpienie, jest 

dla Niej radością.



10 Nasze Życie nr 2/2017 (124)

nawet milionów ludzi cierpi na ca-
łym świecie, ale czy jest to cierpienie 
zbawiające drugich, cierpienie wyna-
gradzające Bogu i Maryi za zniewagi 
i grzechy? Jest to raczej cierpienie czę-
sto przeklinane, nieprzyjęte i odrzucone 
przez wolę, a znoszone tylko z tego po-
wodu, że jest i nie można się go ludzki-
mi sposobami pozbyć.

Maryi nie chodzi 
tylko o cierpienie, ale 
o miłość do Boga i do 
Niej samej. Zrozumia-
ły to dzieci fatimskie, 
św. Hiacynta wyzna-
wała: „Tak się cieszę, 
że mogę powiedzieć 
Jezusowi, że Go ko-
cham…”, a św. Franci-
szek: „(…) Tak bardzo kocham Boga”. 
Dzieci zrozumiały treść orędzia i pod-
jęły prośbę Maryi o ofiary za zbawienie 
grzeszników. Treści orędzia często nie 
rozumieją dorośli. Szukają bowiem 
daty końca świata, tajemnej wiedzy czy 
innych sensacji. A tymczasem Maryja 
chce nas wychować na dzieci Boże, 
wychować w miłości do Boga, a nie 
tylko przekazać wiedzę, ciekawostki, 
coś, czego jeszcze nikt nie wiedział czy 
nie odkrył. Treść przesłania jest prosta. 
Maryja kocha wszystkich, dlatego pra-
gnie ich zbawienia. Wyrzeczenia, o któ-
re prosi nas „nasza Mama”, nie polega-
ją na nadzwyczajnych umartwieniach, 
ale na przyjmowaniu wszystkiego, co 
zsyła Bóg, czyli cierpień, trudów, pro-
blemów i kłopotów. Każdy z nas je ma. 
Zatem czemu nie podziękować za nie 
Bogu i nie włączyć się z Jezusem i Ma-

ryją w zbawienie świata? Maryja nie 
chce twoich pieniędzy, wielkich dzieł, 
ale twojego serca, które chciałoby tro-
chę z Nią pocierpieć. Św. Franciszek 
często odmawiał Różaniec, całym ser-
cem chciał pocieszać Jezusa i Maryję, 
mówił często: „Myślę o Bogu, który jest 
taki smutny z powodu tylu grzechów! 

Gdybym tylko był 
zdolny do zrobienia 
Mu radości”. Kiedy 
zachorował na „hisz-
pankę”, zdarzyła się 
do tego okazja. Ofia-
rował swoje cierpie-
nia Jezusowi, tak aby 
Go pocieszyć, ponad-
to nigdy nie narzekał. 
Zwykłe trudy dnia 
codziennego takie jak 

np. bóle głowy składał w ofierze, ufa-
jąc, że każdy taki mały czyn jest miły 
Niepokalanemu Sercu Maryi. A chociaż 
był tak osłabiony, że nie 
mógł zmówić do koń-
ca jednego Różańca, to 
starał się ukrywać swoje 
cierpienie. Św. Hiacynta 
zaś przez półtora roku 
chorowała na ropne za-
palenie płuc i znosiła to 
również z wielką cierpli-
wością, tak jak mogła, 
starała się ukryć swoje 
cierpienie, ofiarowując 
siebie za grzeszników. Zatem główną 
treścią przesłania fatimskiego nie jest 
wcale pokuta, ale rozpalenie serca mi-
łością do Boga i kult do Niepokalane-
go Serca Maryi, co w efekcie prowadzi 
do wyjścia z obojętności do pracy nad 

swoim zbawieniem i zbawieniem in-
nych. Bowiem „nikt nie żyje dla siebie 
i nikt nie umiera dla siebie” (Rz 14,7), 
czyli nie zabiega o zbawienie tylko 
swojej duszy, ale też i bliźnich, gdyż 
do Nieba nie wchodzi się pojedynczo. 

Jedną z form umartwienia, jaką 
praktykowały dzieci fatimskie, było 
noszenie włosienicy (tak naprawdę był 
to bardzo szorstki kawałek sznura od 
wozu, który znalazły, pasąc owce). Ich 
gorliwość była wielka. Świadczy o tym, 
że już po drugim spotkaniu z Anio-
łem, kiedy prosił je o umartwienia, 
one natychmiast podjęły to zaprosze-
nie i poszcząc, rozdawały swój chleb 
ubogim, a kiedy ich nie było, owcom, 
które pasły. Powstrzymywały się tak-
że od picia wody oraz podejmowały 
wiele małych wyrzeczeń i umartwień, 
jak np. chwytanie rękami pokrzywy. 
W dzisiejszym świecie wielu kieru-

je się hedonizmem, 
gonitwą za przyjem-
nością, rozrywką, za-
bawą, gdzie brak jest 
miłości Boga i wycze-
kiwania spotkania się 
z Nim na końcu życia. 
Czy zatem choć Ty po-
dejmiesz prośbę swo-
jej Niebieskiej Mamy? 
Czy okażesz jej miłość, 
ofiarowując Jej swo-

je cierpienie? Ona także dziś pyta: 
„Czy chcecie ofiarować się Bogu, 
aby znosić wszystkie cierpienia, 
które wam ześlę jako zadośćuczy-
nienie za grzechy (…) i jako proś-
bę o nawrócenie grzeszników?”. ■

Maryja chce nas 
wychować na dzieci 

Boże, wychować 
w miłości do Boga, 

a nie tylko przekazać 
wiedzę, ciekawostki, 

coś, czego jeszcze nikt 
nie wiedział czy nie 

odkrył.

Czy chcecie 
ofiarować się Bogu, 

aby znosić wszystkie 
cierpienia, które 
wam ześlę jako 

zadośćuczynienie za 
grzechy (…) i jako 

prośbę o nawrócenie 
grzeszników?

SPROSTOWANIE:
W poprzednim numerze „Naszego Życia”, w artykule Kim jest dla mnie święty Franciszek, pod nazwiskiem Ojca Prowincja-
ła Jana Maciejowskiego, w wyniku błędu redakcyjnego znalazła się wypowiedź innego brata. Obydwu zainteresowanych 
oraz Czytelników serdecznie przepraszamy. Oto właściwe słowa Ojca Prowincjała:

Dla mnie św. Franciszek jest człowiekiem, który:
- doskonale zrozumiał, kim jest Bóg i kim jest on sam;
- każdego dnia coraz doskonalej rozumiał, że jest świątynią Ducha Świętego;
- nosił w sobie cierpienia Chrystusa, ale i moc Jego zmartwychwstania!
Dla mnie św. Franciszek jest tym, który naprawdę potrafił żyć i naprawdę potrafił kochać.
To człowiek, który oddawał siebie: bez reszty, bez kalkulacji, bez oczekiwań; człowiek, który twardo stąpał po ziemi, ma-
jąc niebo w sobie. ■
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JUNIORAT, CZYLI FORMACJA BRACI ZAKONNYCH.
W TRAKCIE 3-LETNIEJ FORMACJI W SEMINARIUM BRACIA ZAKONNI UCZESTNICZĄ 
W WYBRANYCH WYKŁADACH RAZEM Z BRAĆMI KLERYKAMI.
NA PIERWSZYM PLANIE BR. JAKUB I BR. GRZEGORZ PODCZAS WYKŁADÓW  
Z NOWEGO TESTAMENTU
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W Roku Pańskim 1910, gdy głową Świętego Kościoła Rzymskiego był czcigodnej pamięci Pius X, 
Zakon założony przez św. Franciszka Asyskiego trwał niewiele ponad 700 lat, a 16-letni Rajmund 
Kolbe rozważał, czy rozpocząć w tejże wspólnocie żywot zakonny, czy włączyć się do walk o nie-
podległość ciemiężonej Ojczyzny, wyżej wymieniony Boży Sługa, papież Sarto, na prośbę ubogich 
synów Biedaczyny uroczyście dozwolił nazywać Matkę Najświętszą Królową Zakonu Serafickiego. 
Czy od tego czasu rozpoczął się szczególny kult Niepokalanej u franciszkanów? W żadnym wypadku! 
By to zrozumieć, pozwól, Czytelniku, zaprosić się w podróż w głąb charyzmatu naszego Zakonu.

Odtąd błogosławić mnie będą

Kult Matki Bożej jest jedną z najwięk-
szych tajemnic. Już w Ewangelii uderza 
skąpstwo słów mówiących o Niepo-
kalanej. Można odnieść wrażenie, że 
Ewangeliści umyślnie ukrywali Jej oso-
bę. Te pozory omijania NMP wytłuma-
czył już św. Justyn. Według niego Mary-
ja na ziemi prowadziła najsmutniejsze 
życie, które było pokutą za grzech Ewy, 
lecz w niebie została wywyższona po-
nad wszystkie stworzenia. Nawet św. 
Michał Archanioł, wedle słów św. Au-
gustyna, sam będąc księciem całego 
niebieskiego dworu, jest najbardziej 
gorliwy spośród wszystkich aniołów 
w oddawaniu Jej czci. Bł. Paweł VI 
w pięknych słowach stwierdził, że „nie 
możemy być chrześcijanami, nie będąc 

maryjni”. Zatem, im ktoś bardziej maryj-
ny, tym bardziej jest chrześcijaninem. 

Sancta, Sancta, Sancta

Doskonale tę prawdę zrozumiał św. 
Franciszek. W pierwszych latach XIII w. 
z grupą współbraci utworzył pierwszą 
wspólnotę Braci Mniejszych. Ich klasz-
torem była Porcjunkula – kościółek 
Matki Bożej Anielskiej pod Asyżem, 
gdzie pod matczynym okiem Patronki 
wzrastali w świętości. Nakazał święty 
Zakonodawca swym synom, by „Ma-
ryję mieli zawsze w myślach, na ustach 
i w swoim sercu”. Osobiście oddał się 
Niepokalanej: „O Pani moja, Święta Ma-
ryjo, oddaję się całkowicie Twojej bło-
gosławionej opiece i szczególnej straży 
oraz pod skrzydła miłosierdzia Twego 

się powierzam dziś, codziennie, i w go-
dzinie zgonu mego (...)”. Oto jak wielką 
miłością darzył św. Patriarcha Matkę 
Najświętszą. W pozostawionych po 
sobie pismach nie zostawia wątpliwo-
ści, że maryjność jest wpisana w cha-
ryzmę jego Zakonu. Również francisz-
kańskich świętych cechuje szczególne 
nabożeństwo do Bogarodzicy. Można 
by bardzo długo cytować synów Bie-
daczyny sławiących majestat Matki 
Pana, ale rozmiary artykułu na to nie 
pozwalają. Warto jednak przytoczyć 
słowa wielkiego Doktora Kościoła, św. 
Bonawentury, który ośmiela się mó-
wić o Niepokalanej: „Święta, Święta, 
Święta Maryja, Boża Rodzicielka, Dzie-
wica”. Trzykrotne powtórzenie imienia 
Najświętszej Panienki oznacza, że Bóg 
wywyższył Ją nieskończenie. Otóż na 

Maryjny
Zakon
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pytanie, gdzie jest granica nabożeń-
stwa do Maryi, nasz współbrat, o. Je-
rzy M. Wierdak, odpowiada: „miłujmy 
Maryję tyle, ile miłował Ją Jezus. Gra-
nicami, miarą i wzorem naszej czci dla 
Niepokalanej jest sam Jezus Chrystus”.

 Dozwól mi chwalić Cię,  
Panno Przenajświętsza

Sama Matka Boża umiłowała Zakon 
franciszkański i zaszczyca swych naj-
uboższych synów wieloma zadaniami. 
Najważniejszym z nich była obrona do-
gmatu o Jej Niepokalanym Poczęciu, 
który notabene nosi nazwę „tezy fran-
ciszkańskiej”. Bł. Jan Duns Szkot prze-
ciwników tej prawdy nazywał wręcz 
„nieprzyjaciółmi Maryi”. Fakt, iż Niepo-
kalana została zachowana od grzechu 
pierworodnego, jest dla franciszkanów 
drogowskazem. Doskonale pokazał to 
św. Maksymilian M. Kolbe, który jako 
testament po sobie nakazał braciom, 
by szerzyli ideę oddania się Niepoka-
lanej aż po krańce ziemi i, jeśli zajdzie 
potrzeba, to niech krew przeleją w tym 
świętym zadaniu, bo jest to zadanie 
święte, wola Bogarodzicy, aby Bracia 
Mniejsi, którzy niegdyś obronili Niepo-
kalane Poczęcie Maryi, teraz szerzyli Jej 
kult. Święty fundator Niepokalanowa 
założył Rycerstwo Niepokalanej, które-
go zadaniem jest doprowadzenie do 

królowania Najświętszego Serca Jezusa. 
By do tego doszło, według św. Maksymi-
liana, każdy człowiek powinien oddać 
się pod opiekę Niepokalanej. Ona, Kró-
lowa, ale i najlepsza Matka, wstawiając 
się przed Chrystusem Królem, wyprosi 
nam Jego Miłosierdzie. Co za tym idzie, 
im mniej w nas maryjności, tym kró-
lowanie Jezusa się oddala. Ten sam 
święty twierdzi, że  szatan pod pozorem 
miłości do Jezusa, stara się za wszel-
ką cenę zabrać nam miłość do Maryi. 

Narzędzie Miłosierdzia Bożego

Br. Leon, jeden z pierwszych Bra-
ci Mniejszych, szczególnie umiłowany 
przez Zakonodawcę, miał widzenie 
Sądu Ostatecznego. Widział dwie drabi-
ny sięgające z ziemi do nieba, czerwo-
ną i białą. Na szczycie pierwszej zjawił 
się Jezus Chrystus, jako Pan obrażony 
i wielce gniewny. Przy Nim zjawił się św. 
Franciszek, który wołał do swych braci, 
aby przyszli do Jezusa, bo ich wzywa. 
Na te słowa bracia zaczęli ufnie wdra-
pywać się na czerwoną drabinę. Jednak 
wszyscy pospadali, zanim dostali się na 
szczyt. Franciszek jako dobry ojciec pro-
sił Sędziego za synami, by ich przyjął do 
swojej łaski. Chrystus wskazał swe rany 
krwawiące, mówiąc, że to zrobili jego 
bracia. Na to św. Biedaczyna powiedział 
do braci, by biegli i spróbowali wejść 

przez białą drabinę, na której szczycie 
ukazała się chwalebna Dziewica Maryja, 
Matka Jezusa Chrystusa, pełna litości 
i łagodności. Przyjęła Ona braci i mogli 
wstąpić do Królestwa Niebieskiego. Tak 
oto św. Franciszek wskazał swym du-
chowym synom nabożeństwo do Matki 
Bożej. Tylko nieuważni mogliby stwier-
dzić, iż historia ta przedstawia Jezusa 
jako kogoś mniej miłosiernego od Ma-
ryi. Przecież biała drabina jest owocem 
Miłosierdzia Bożego. To On nam dał tę 
najprostszą drogę do nieba. Przytoczo-
ny wcześniej o. Jerzy M. Wierdak twier-
dzi, iż rozkwit zakonu franciszkańskiego 
nie zależy od wielkiej liczby klasztorów, 
mnóstwa placówek misyjnych, tytułów 
naukowych poszczególnych braci czy od 
sławy i wzięcia u ludzi. Rozkwit Zakonu 
zależy od prawdziwego nabożeństwa 
do Najświętszej Panny każdego z braci.

Maryjność jest dziedzictwem 
Matki Bożej Anielskiej, ofiarowanym 
nam przez św. Franciszka i ducho-
wym spadkiem  pozostawionym 
przez św. Maksymiliana. Niepoka-
lana jest jutrzenką zbawienia dla 
całej ludzkości. Czynić tak, aby Nie-
pokalana żyła w nas, i nieść Niepo-
kalaną do każdego bijącego serca 
na ziemi – to było ideałem Ojca 
Kolbego i taki powinien być ide-
ał każdego syna św. Franciszka. ■
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o Niepokalana?

Wiedzę o drugiej osobie może-
my czerpać z różnych źródeł. 
Możemy sięgnąć po literatu-

rę, gazety, książki, internet i tam szukać 
wiedzy. Zwykle jest to wiedza niepełna, 
szczątkowa i zewnętrzna. W dużej mie-
rze zależy, kto jest autorem, na ile sam 
poznał daną osobę oraz na ile swoją 
wiedzę potrafi przekazać innym. Dużo 
zależy od jego osobistego stosunku do 
danej osoby, czy jest on pozytywny czy 
negatywny. Możemy w poszukiwaniu 
prawdy udać się do osób, które bez-
pośrednio znają daną osobę. Tu także 
poznanie nie będzie pełne. Możemy na 
koniec postarać się przybliżyć do inte-
resującej nas osoby i poprzez własną 
obserwację, rozmowy wyrobić własne 
zdanie. Żeby poznać drugą osobę po-
trzeba czasu, wspólnego przebywania 
razem. Nieraz udaje się nam nawiązać 
bardzo osobistą, wręcz intymną rela-
cję. Zaczynamy ufać tej drugiej osobie, 
dzielić się swoimi sekretami, przeżycia-
mi, obawami, troskami. Druga osoba 

odpowiada tym samym. Wchodzimy 
w relację międzyosobową. Poznajemy 
drugą osobę od środka, poznajemy ją, 
taką, jaka jest, bez zbędnego dystansu 
i niepotrzebnych masek. To poznanie 
nie jest poznaniem jednostronnym. 
Poznając, sam jestem bardziej pozna-
ny. W relacji między-
osobowej następuje 
wzajemne oddziały-
wanie na siebie. Kie-
dy mam do czynie-
nia z osobą dobrą, pod jej wpływem 
sam staję się lepszy i odwrotnie. Jed-
nak i to poznanie nie jest pełnym. 
Jesteśmy ograniczeni poprzez naszą 
naturę. Możemy zbadać przeszłość, 
przyjrzeć się teraźniejszości, ale nie 
możemy być pewni co do przyszłości. 
Często nie rozumiemy samych siebie 
i swoich zachowań. Wiele rzeczy jest 
ukryte w podświadomości. Tylko Bóg 
zna całą prawdę o każdym z nas. On 
wie, co jest w nas ukryte, zna nasz cel 
i przeznaczenie.

W jaki sposób jest możliwe pozna-
nie Niepokalanej? Czy wystarczą same 
książki? Zdecydowanie nie. Czy może 
świadectwa świętych? To też jest za 
mało. Czy modlitwa wystarczy? To jesz-
cze nie wszystko. Czy ktoś wie więcej 
na temat Maryi niż Bóg? Nie, nikt nie 

ma większej wiedzy. Cóż 
zatem mówi nam Bóg 
na kartach Pisma Świę-
tego. Pierwsza bezpo-
średnia wzmianka o Ma-

ryi pojawia się w scenie Zwiastowania. 
Po pozdrowieniu Maryi, archanioł Ga-
briel zwraca się do Niej „łaski pełna”. 
Tak jakby to było nowe imię Maryi, 
oznaczające Jej naturę. Dziewica z Na-
zaretu jest pełna łaski, czyli w Niej nie 
ma nic, co by nie było od Boga. Wiemy, 
że po grzechu pierworodnym utraci-
liśmy łaskę. Pomimo wielkiego obda-
rowania przez Boga, przez nieposłu-
szeństwo i lekkomyślność otwarliśmy 
się na rzeczywistość zła. Od tej pory 
w każdym z nas toczy się walka pomię-

W jaki sposób jest możliwe poznanie Niepokalanej? Czy wystarczą same książki? Zdecydowanie 
nie. Czy może świadectwa świętych? To też jest za mało. Czy modlitwa wystarczy? To jeszcze nie 
wszystko. Czy ktoś wie więcej na temat Maryi niż Bóg?

Dziewica z Nazaretu 
jest pełna łaski, czyli 
w Niej nie ma nic, co 
by nie było od Boga.
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dzy dobrem i złem. Jesteśmy nie pełni 
łaski, ponieważ mieszka w nas grzech. 
Bóg jednak uchronił Maryję od zmazy 
grzechu ze względu na przyszłe zasługi 
Jej Syna Jezusa Chrystusa. 

Drugie określenie, którym anioł 
zwraca się do Maryi, to „Pan z Tobą”, 
mówi o stosunku Boga do Tej pokornej 
dziewczyny. Świadomość Bożej obec-
ności w naszym życiu zmienia wszyst-
ko. Św. Paweł tak to określił: „Jeżeli Bóg 
z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8,31). 
Boża obecność w życiu Maryi była stała, 
a nie chwilowa. My doświadczamy nie 
raz tej Bożej obecności, ale nie jest ona 
nigdy stała. Bóg natomiast zamieszkał 
w Maryi. Św. Franciszek z Asyżu używa 
takich określeń w odniesieniu do Matki 
Najświętszej: Pałacu Jego, Domie Jego, 
Przybytku Jego, Szato Jego. Wszystkie 
te wyrażenia mówią o bardzo bliskiej, 
zażyłej relacji Maryi z Bogiem. 

Reakcją Maryi na pozdrowienie 
anielskie jest zawstydzenie i zamyśle-
nie nad wagą i znaczeniem tych słów. 
Anioł rozwiewa wszelkie wątpliwości 
i obawy: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 
bowiem łaskę u Boga”. Znaleźć łaskę 
u Boga znaczy to samo, co Bóg ciebie 
kocha. W oczach Bożych jesteś pięk-
na. Maryja jest piękna Bogiem, które-
go nosi w swoim sercu. Maryja, chyba 
jako jedyna z ludzi, w stopniu dosko-
nałym zachowała przykazanie miłości 
Boga. W Niej dokonał się największy 
z cudów: Bóg stał się czło-
wiekiem. W Niej zostały po-
łączone dwie natury: Boska 
i ludzka. Z Niej narodził się 
prawdziwy Bóg i prawdziwy 
człowiek – Jezus Chrystus. Początkiem 
dzieła stworzenia jest Boże: niech się 
stanie… i stało się. Początkiem dzieła 
odkupienia jest odpowiedź Maryi, wol-
na i świadoma, na Boży plan: „niech Mi 
się stanie według słowa twego”.

Co zaś Maryja mówi o samej sobie? 
Ta pokorna dziewczyna z Nazaretu, 

którą Bóg sobie upodobał i wybrał, 
zgadza się na Boży plan. Odpowiada 
archaniołowi: „Oto Ja służebnica Pań-
ska, niech Mi się stanie według twego 
słowa!”. W tych słowach streszcza się 
cała postawa duchowa Maryi. Określa 
siebie jako służebnicę Pańską. Jej po-
stawa stoi w sprzeczności do zachowa-
nia Adama i Ewy, którzy uwierzyli sza-
tanowi „będziecie jak bogowie”. 

Maryja uznaje wyższość Boga i po 
przez swoje fiat otwiera drogę Chry-
stusowi, aby do nas przyszedł. Swoją 
postawą uczy nas, kim jest Bóg i jaki 
powinien być nasz sto-
sunek do Niego. Wpatru-
jąc się w Maryję, wpatru-
jemy się w Boga. Pismo 
Święte nas uczy: „wszy-
scy bowiem zgrzeszyli 
i pozbawieni są chwały 
Bożej” (Rz 3,23). Jak wie-
my, grzech sprawia, że 
mamy fałszywy obraz 
Boga, siebie i drugiego człowieka. Przy-
jęcie postawy Maryi, oto Ja służebnica 
Pańska, jest nowym spojrzeniem na 
siebie i na Boga. Nie ja jestem bogiem, 
ale jest Ktoś o wiele bardziej wspaniały, 
dobry i mądry. Tylko poznając, kim jest 
Bóg, mogę tak jak Dziewica z Nazaretu 
zaufać Mu i oddać całe swoje życie. 

W życiu każdego z nas musi nastą-
pić przewrót kopernikański. Tak jak Mi-
kołaj Kopernik zatrzymał słońce, a po-

ruszył ziemię, tak 
potrzeba, aby każ-
dy z nas uznał, że 
Bóg żywy i prawdzi-
wy jest w centrum 

wszechświata i od Niego wszystko za-
leży, a my jesteśmy tylko malutką kru-
szynką. Jest powiedzenie, które wiele 
tłumaczy: gdzie Bóg na pierwszym 
miejscu, tam wszystko na swoim miej-
scu. Mówiąc inaczej, gdzie Bóg nie jest 
w centrum, tam nic nie jest na swoim 
miejscu, tam panuje chaos i bałagan. 
Tylko wtedy, kiedy człowiek świado-

mie i dobrowolnie przyznaje prymat 
Boga we wszystkich sferach swojego 
życia, tam panuje ład i porządek. Mary-
ja nas tego uczy. 

Naturą Maryi jest pełnia łaski. Z tej 
pełni Maryja udziela komu chce i jak 
chce. Wielu świętych nazywało Ją Sza-
farką Bożych łask. Nie są to Jej łaski, 
ale Jej Syna, wysłużone na Krzyżu. Na 
mocy testamentu z Krzyża: Niewiasto, 
oto syn Twój i Oto Matka Twoja, Niepo-
kalana stała się Matką każdego z nas. 
Jest jednak warunek, trzeba Ją przyjąć 
do swojego życia i pozwolić Jej kształ-

tować nas. Maryja 
jest prawdziwą na-
szą Matką i niczego 
nam nie odmówi. 
Tak jak ziemska 
matka Maryja dzie-
li się wszystkim ze 
swoimi dziećmi. Kie-
dy Maryja objawiła 
się św. Katarzynie 

Labouré, z pierścieni na palcach Matki 
Bożej wychodziły cudowne promienie, 
symbol łask udzielanych tym, którzy 
Ją proszą. Św. Maksymilian wierzył, że 
wszelkie łaski spływają od Serca Jezu-
sowego poprzez ręce Maryi. Przez na-
sze ufne, pokorne i nieustające prośby 
sprawmy, aby te ręce były wciąż zapra-
cowane. Maryja żaliła się Katarzynie 
Labouré, że o wiele łask nikt nie prosi. 
Ona ma o wiele więcej łask niż może-
my sobie wyobrazić. Możemy za św. 
Maksymilianem śmiało powiedzieć, że 
wszelkie łaski do nas spływają przez 
Maryję. Św. Bernard porównał Maryję 
do akweduktu. Tak jak akwedukt do-
starcza świeżej wody z górskich źródeł 
do ludzkich mieszkań, tak Maryja do-
starcza do nas z Bożych źródeł czystą 
wodę łaski Bożej.

W tym roku stulecia objawień w Fa-
timie i założenia Rycerstwa Niepokala-
nej czerpmy obficie dla siebie i innych 
z tych niewyczerpanych źródeł Bożej 
miłości. ■

Przyjęcie postawy 
Maryi: oto Ja 

służebnica Pańska, jest 
nowym spojrzeniem  
na siebie i na Boga.  

Nie ja jestem bogiem, 
ale jest Ktoś o wiele 
bardziej wspaniały, 

dobry i mądry.

W Niej dokonał 
się największy 

z cudów: Bóg stał 
się człowiekiem.



Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe 
i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ 
człowieka. Bo im szersza strona mego ducha żyje życiem zbioro-
wym narodu, tym jest mi ono droższe, tym większą ma ono dla mnie 
cenę i tym silniejszą czuję potrzebę dbania o jego całość i rozwój.

Kim jesteś, o Niepokalana?

KALENDARIUM PATRIOTY
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Liczne pielgrzymki przybywające każdego dnia na Jasną Górę 
świadczą o wielkiej czci, jaką wierni otaczają naszą Królową. Rok 
2017 jest rokiem szczególnym, ponieważ przeżywamy jubileusz 
300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Często-
chowskiej. 8 września 1717 r. na Jasnej Górze, przy udziale około 
200 tysięcy wiernych – decyzją papieża Klemensa XI, który ofia-
rował drogocenne korony – biskup chełmski Krzysztof Szembek 
dokonał aktu koronacji. Uroczystość ta była niejako dopełnie-
niem ślubów złożonych w katedrze lwowskiej przez króla Jana 
Kazimierza, który oddał Ojczyznę pod opiekę Matki Bożej.

23 sierpnia 1939 r. w Moskwie po kilkumiesięcznych nego-
cjacjach podpisana została umowa międzynarodowa pomię-
dzy Adolfem Hitlerem a Józefem Stalinem, szerzej znana jako 
pakt Ribbentrop-Mołotow, dotycząca podziału Europy Środko-
wo-Wschodniej między III Rzeszę i ZSRR. Umowa składała się 
z dwóch części: jawnej, która była typowym paktem o nieagresji, 
oraz tajnej, która dotyczyła ograniczenia suwerenności lub cał-
kowitego rozbioru wobec Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii 
i Rumunii. Tragicznym następstwem porozumienia była agre-
sja na Polskę, najpierw 1 września przez III Rzeszę, a następnie  
17 września przez ZSRR.

Wybuch powstania antykrzyżackiego na Żmudzi oraz zajęcie 
przez Krzyżaków ziemi dobrzyńskiej i Kujaw doprowadziły do 
wielkiej wojny z zakonem krzyżackim. Do największej bitwy do-
szło 15 lipca 1410 r. pod Grunwaldem, gdzie zmierzyły się wojska 
Sojuszu polsko-litewskiego i armia Krzyżaków wspierana przez 
zachodnioeuropejskie rycerstwo. Bitwa po ciężkich zmaganiach 
zakończyła się zwycięstwem Sojuszu. Krzyżacy zostali pokonani, 
a w trakcie walki poległ także wielki mistrz – Ulrich von Jungin-
gen. Dzięki zwycięstwu Polacy i Litwini odzyskali utracone ziemie 
oraz złamali potęgę militarną i finansową zakonu krzyżackiego.

Roman Dmowski

br. Remigiusz Malinowski, kurs II

lipiec – 
listopad

LiPIEC 141O  
BITWA POD GRUNWALDEM

SIERPIEŃ 1939
IV ROZBIÓR POLSKI

WRZESIEŃ 1717
KORONACJA OBRAZU
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br. Wojciech Kasprowicz, kurs IISTEREOTYPY

Kobieta  

Żyjemy w czasach, w których niejednokrotnie możemy dostrzec brak przejrzystości w pojmowa-
niu znaczenia roli, jaką pełni w życiu płeć. Jeszcze częściej obserwujemy, jak zanikają różnice kul-
turowe w funkcjonowaniu kobiet i mężczyzn. Stereotypowo większość dzisiejszych mężczyzn jest 
zniewieściała, a kobiety są wyzwolone: walczą o swoje prawa i pozycję w społeczeństwie, które 
przez wiele wieków stawiało je na drugim planie. Nie jest to jednak do końca prawda. Oczywiście 
temat powołań mężczyzny i kobiety jest również poruszany pod względem ról, jakie pełnią oni 
w społeczności Kościoła Bożego. Czy aby na pewno rola kobiet w Kościele jest mało znacząca, a one 
same są tak bardzo dyskryminowane przez mężczyzn, którzy zdominowali struktury Kościoła?

perła czy chwast?
w Kościele:

Aby odpowiedzieć sobie na to 
pytanie, warto zapoznać się 
z historią stworzenia świa-

ta, a następnie dziejami zbawienia, 
które dokonały się poprzez Osobę 
Jezusa. Dostrzeżemy wtedy, jak wiel-
kie zadania powierzał Bóg kobie -
tom i jak nieoceniona jest ich rola 
w dziejach Kościoła aż po dziś dzień.

Kiedy czytamy w Księdze Rodzaju 
opis stworzenia świata, możemy po-
znać, co kierowało Bogiem przy obda-
rowaniu ludzi życiem. „I stworzył Bóg 
ludzi na swój obraz: na obraz Boży ich 
stworzył. Stworzył ich jako mężczyznę 
i kobietę” (Rdz 1,27). Widzimy więc, że 
oboje są tak samo stworzeni na Jego 

obraz, w równym stopniu są istotami 
ludzkimi i mają swoją odrębną toż-
samość, która jest im dana poprzez 
konkretną płeć. Widzimy w tym akt 
niezwykłej miłości Boga do ludzi. Ra-
zem tworzą jedność. 
Odrębnie ich życie 
nie miałoby sensu. 

W całej historii 
Starego Testamentu 
widzimy przykłady 
tego, jak Bóg posługi-
wał się zarówno mężczyznami, jak i ko-
bietami, kiedy przemawiał do narodu 
wybranego i wychowywał go do tego, 
by był wiernym Bogu. Chociaż ich role 
były różne. Począwszy od Ewy, która 

wraz z Adamem dopuściła się niepo-
słuszeństwa wobec Boga, za co w rów-
ny sposób zostali przez Niego ukarani, 
a dochodząc do początku Nowego Te-
stamentu i roli Maryi, jaką odegrała dla 

odkupienia winy, któ-
rej dopuściła się jej 
poprzedniczka Ewa. 
Kościół wziął swój 
początek od młodej 
dziewczyny o imieniu 
Maryja, którą Bóg po-
stanowił wybrać na 

Matkę Boga-Człowieka. Ponadto, uczy-
nił ją jako jedyną, niepokalanie poczę-
tą i jako dziewicę obdarował Synem, 
Jezusem Chrystusem. To od Jej decyzji 
przy zwiastowaniu bierze swój począ-

I stworzył Bóg ludzi na 
swój obraz: na obraz 
Boży ich stworzył. 
Stworzył ich jako 

mężczyznę i kobietę.



Macierzyństwo, jakim 
Bóg obdarowuje 

kobiety, daje życie. 
Dało ono początek 

Kościołowi. Syn Boży 
oddał się w ręce 

kobiety, która stała się 
Jego matką. 

FELIETONSTEREOTYPY
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tek nowy rozdział historii ludzkiego 
odkupienia i wspólnoty Kościoła. Ma-
cierzyństwo, jakim Bóg obdarowuje 
kobiety, daje życie. Dało ono początek 
Kościołowi. Syn Boży oddał się w ręce 
kobiety, która stała się Jego matką. 

W swojej działalności Jezus wielo-
krotnie podkreślał rolę kobiet. Nie bał 
się odważnie łamać 
ówczesnych stereo-
typów dotyczących 
kobiet i przekraczać 
granic w spoglądaniu 
na nie jak na równe 
mężczyźnie piękne 
dzieło Bożej miłości. 
To właśnie kobie-
tom Jezus postano-
wił ukazać się jako 
pierwszy po swoim zmartwychwsta-
niu. Nie przyszedł do apostołów, którzy 
w tamtym momencie żyli w wielkim 
lęku i rozproszeniu po rozczarowa-
niu, jakiego doznali, widząc haniebną 
śmierć tego, którego uważali za Mesja-
sza. Złośliwi sugerują, że Jezus, chcąc, 
aby wieść o Jego zmartwychwstaniu 
szybko rozeszła się po świecie, ukazał 
się właśnie kobietom, jako tym, któ-
re z pewnością najlepiej sobie z tym 
zadaniem poradzą. Tak czy inaczej, 
od samego początku tworzenia się 
Kościoła kobiety miały swoje miej-
sce w tej wspólnocie i na przestrzeni 
dziejów odgrywały w nim ważną rolę.

Przykład wielu kobiet, które zostały 
włączone w poczet świętych, pokazu-
je, jak bardzo Kościół docenia posta-
wę kobiet jako świadków Chrystusa 
i głosicieli Dobrej Nowiny o Zbawieniu. 
W historii Kościoła zapisały się również 
wyraźnie kobiety, które wywarły wielki 
wpływ na rozwój Kościoła i jego odbu-
dowę. Można tutaj przytoczyć chociaż-
by postać św. Katarzyny Sieneńskiej 
czy św. Teresy Benedykty od Krzyża. 
To one pouczały ówczesnych sobie 
papieży, sugerując im zachowania od-
mienne od tych, które podejmowali.

Zauważmy również, jak wiele zgro-
madzeń żeńskich na przestrzeni setek 
lat urozmaicało wspólnotę Kościoła 
i jak ich charyzmaty i posługa ludziom 
wpływały na ówczesne życie. Również 
i dzisiaj możemy zauważyć, jak wiel-
kie dzieła Boże dzieją się za przyczy-
ną kobiet, które postanowiły oddać 
się na wyłączną służbę Bogu. Zakony 

i zgromadzenia żeń-
skie niejednokrotnie 
podejmują się zadań, 
których dzisiaj wielu 
z nas nie chciałoby 
podjąć. Pomoc ubo-
gim i potrzebującym, 
prowadzenie szpita-
li, szkół, ochronek, 
pomoc sióstr w pa-
rafiach. To tylko nie-

liczne przykłady ich powołania. Jest 
to ważna misja kobiet, szczególnie 
dzisiaj. Nawet zakony męskie, z racji na 
odmienność charyzmatów jaka je róż-
ni, nie podołałyby większości tych za-
dań, których podejmują się kobiety ży-
jące według reguł swych założycielek. 

Ktoś mógłby zadać pytanie: A co 
z tymi kobietami, które żyją w klasz-
torach zamkniętych, odcięte od świa-
ta? Kobiety te są niezbędnym filarem 
Kościoła. To one, oddając swoje życie 
Bogu i żyjąc za klau-
zurą, mają wielkie 
zadanie, niewidoczne 
dla nas, którzy czę-
sto nie doceniamy 
ich, a nawet często 
nie widzimy sensu 
ich posługi. One jed-
nak za zamkniętymi 
drzwiami, każdego 
dnia modlą się za 
cały Kościół, abyśmy budowali wspól-
notę Ludu Bożego i wywiązywali się 
z naszych osobistych powołań. To 
one modlą się intensywnie o pokój 
na świecie, o poszanowanie ludzkich 
praw, o nawrócenie grzeszników. Po 
prostu ich szczególnym powołaniem 

jest nieustanna modlitwa za Ciebie 
i za mnie. A jak dobrze zdajesz so-
bie z tego sprawę, ta pamięć modli-
tewna jest nam bardzo potrzebna.

Jednak najbardziej powszechnym 
problemem dla wielu ludzi jest rola 
kobiet w odniesieniu do kapłaństwa 
w Kościele. Wiele osób podnosi dzisiaj 
głosy, że niesprawiedliwym jest nie-
dopuszczanie kobiet do posługi ka-
płańskiej. Wiele środowisk uznaje, że 
Kościół już dawno powinien zmienić 
swoje przestarzałe prawo dotyczą-
ce tego, że tylko mężczyznom dana 
jest posługa kapłańska. Jak jednak 
wygląda prawda? To nie Kościół 
uniemożliwił kobietom kapłaństwo. 
Sam Bóg o tym zadecydował. Zmia-
na stanowiska Kościoła nie mogłaby 
w tej kwestii niczego zmienić i żadna 
rewolucja nie mogłaby nastąpić, po-
nieważ sam Chrystus powołał do tej 
funkcji wyłącznie mężczyzn. Tak jak 
mężczyzna jest powołany do ojco-
stwa, a kobieta do bycia matką. Każde 
z tych powołań naznaczone jest całą 
specyficzną naturą wynikającą z płci.

Św. Paweł Apostoł w Liście do 
Galatów pisze: „Nie ma już Żyda 
ani Greka, nie ma niewolnika ani 
wolnego, nie ma mężczyzny ani 

kobiety, wszyscy je-
steśmy kimś jednym 
w Chrystusie Jezu-
sie” (Ga 3,28). Ma on 
na myśli, że wszyscy 
jesteśmy Kościołem. 
Zarówno kobiety, jak 
i mężczyźni. Każdy 
z nas ma równe miej-
sce w jego wspólno-
cie. Jest w nim miej-

sce dla Ciebie i dla mnie. Starajmy się 
odszukać w nim swoje miejsce i swoje 
własne powołanie. Szukajmy siebie, 
a wtedy nie będziemy musieli się bać, 
że Chrystus zada nam kiedyś pytanie 
„Dlaczego nie byłeś sobą?”. Niech  Nie-
pokalana nam w tym dopomaga. ■

Nie ma już Żyda 
ani Greka, nie ma 

niewolnika ani 
wolnego, nie ma 

mężczyzny ani kobiety, 
wszyscy jesteśmy kimś 
jednym w Chrystusie 

Jezusie
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27 marca Marzec to czas wprowadzenia braci z kursu III i IV w posługi liturgiczne. O. Prowincjał Wiesław Pyzio dokonał 
tego dnia podczas wieczornej Eucharystii liturgicznego obrzędu włączenia do grona lektorów ośmiu braci z kursu III i pięciu 
braci z kursu IV w poczet akolitów. Czasowe pełnienie służby stołu Słowa Bożego i służby Ołtarza Eucharystii ma przygo-
tować kandydatów do święceń do oddania się całym sercem tym dwom skrzydłom liturgicznej posługi Kościoła. Do tego 
momentu bracia przygotowywali się przez weekendowe skupienie w naszym klasztorze przy ul. Kreciej w Łodzi.

Wielki Post 2017 W czasie trwania okresu Wielkiego Postu jako Bracia otrzymaliśmy tę łaskę, aby odwiedzić Siostry 
Misjonarki Miłości w Łodzi w ich codziennej posłudze wobec potrzebujących, i uczestnicząc w ich pracy, zasmakować w prak-
tyce tego, o czym pisał św. Franciszek: ,,I powinni [bracia] się cieszyć, gdy przebywają wśród ludzi prostych i wzgardzonych, 
ubogich i słabych, chorych i trędowatych, i żebraków przy drogach” (1 Reg 8,8-11; 9,1-2).

Wielkanoc 2017 Jak co roku, bracia z kursów II, III i IV udali się na wielkanocne praktyki do klasztorów naszych prowincji: 
gdańskiej i warszawskiej. W seminarium pozostali bracia z kursu I, którzy w łagiewnickim sanktuarium uczestniczyli w Tri-
duum Paschalnym, a dodatkowo, przez cały tydzień, mieli również okazję robić wiosenne porządki oraz przygotowywać 
zewnętrznie seminarium i kościół na przeżywanie Świąt.
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8 maja Pierwszymi nieszporami czwartej niedzieli wielkanocnej, pod przewodnictwem JE ks. bp. Ireneusza Pękalskiego (biskupa 
pomocniczego archidiecezji łódzkiej), rozpoczęliśmy tradycyjne wiosenne spotkanie łódzkich seminariów. Po Liturgii Godzin przeszli-
śmy do naszego ogrodu, gdzie pod figurką Niepokalanej odśpiewaliśmy Litanię Loretańską. Następnie pokrzepiliśmy także ciało, dzięki 
przygotowanemu grillowi. Nie mogło również zabraknąć innej tradycji – rywalizacji sportowej. Na naszym boisku rozegraliśmy mecz 
piłki nożnej. Zacięty pojedynek dostarczał emocji do ostatnich minut. Kolejny raz nie okazaliśmy się jednak w tej dziedzinie gościnni, 
wygrywając 5:4. 

27 maja W bazylice mniejszej w Niepokalanowie bp Rafał Markowski wyświęcił diakona Daniela Śliwińskiego na prezbi-
tera, a br. Łukasza Jankowskiego na diakona.

20 maja W naszym franciszkańskim kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Ostródzie abp Józef Górzyński, metropolita war-
miński, wyświęcił diakonów: Bartłomieja Ewertowskiego, Mateusza Świętosławskiego i Karola Wesołowskiego na kapłanów.
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br. Mariusz M. Bierzuński, juniorat

O Maryi
po prostu...

Wywiad z o. Michałem Leganem OSPPE, znanym rekolekcjonistą, wykładowcą. O tym, czy moż-
na zawierzyć swoje życie Matce Bożej, a jeśli tak, to jak?

BIERZUŃSKI NA BIEŻĄCO

 Kim dla Ojca jest Matka Boża?
To jest bardzo poważne pytanie 

i na pewno nie ma na nie jednozdanio-
wej odpowiedzi. Ja mogę powiedzieć 
o tym, co spotkało mnie w dzieciń-
stwie. Kiedy byłem małym chłopcem, 
czterolatkiem, to umarła moja babcia. 
Moja mama była bardzo przerażona 
tym, że gdyby jej się 
coś stało, to mógłbym 
zostać na świecie sam. 
Przywiozła mnie wtedy 
na Jasną Górę. Pamię-
tam ten dzień, oczywi-
ście, jak to dziecko, przez mgłę. Jednak 
dobrze zapamiętałem moment, gdy 
mama, niosąc mnie na barana, weszła 
do kaplicy Matki Bożej. Mimo że był 
w niej ogromny tłum, głowa przy gło-
wie, to przed tą mamą niosącą dziecko 
jakoś dziwnie się rozstępował. Pode-
szliśmy aż pod ołtarz i wtedy pierwszy 
raz w życiu spojrzałem w oblicze Matki 
Bożej na Jasnej Górze. Tego samego 
dnia moja mama pisemnie na kartce 
ofiarowała mnie Matce Bożej, oddała 
pod Jej opiekę. Była  przekonana, że 
nie mogę być na świecie sam, że jakby 

się tak zdarzyło, to muszę mieć Matkę. 
Długo mi o tym nie opowiadała, a ja za 
bardzo tego nie pamiętałem, a już na 
pewno nie znałem faktu tego ofiaro-
wania,  tego, co się działo w jej sercu, 
w głębinie jej przeżycia Jasnej Góry. 
Kiedy składałem śluby wieczyste, to 
mi o tym przypomniała, powiedzia-

ła mi o tej historii. 
Moja mama przeżyła 
to silnie, bo potem, 
kiedy już byłem do-
rosłym człowiekiem, 
wcale nie miała ta-

kiej wielkiej ochoty oddawać mnie 
Matce Bożej. Jednak stało się, doko-
nało się i Matka Boża wypełniła to, 
o co Ją proszono i rzeczywiście wzięła 
mnie pod swoją obronę jak syna. I kie-
dy patrzę dziś w ikonę jasnogórską, to 
patrzę z taką miłością, jak się patrzy 
na matkę. Czasami z takimi wyrzutami 
sumienia jak się patrzy na mamę, cza-
sami z takim doświadczeniem, że się 
nie dorosło lub że się zawiodło. Nieraz 
też z takim doświadczeniem, że się jest 
bezwarunkowo kochanym, że w tej re-
lacji na pewno nigdy nie zostanie się 

odrzuconym, nigdy nie zostanie się 
osądzonym, że w tej relacji miłość za-
wsze zwycięża.

Jaka jest Ojca rada na zaufanie 
Matce Bożej? 

Bardzo często trudno oddać Jej 
swoje życie i wszystkie sprawy. Ja 
bym się nie odważył dawać żadnych 
rad w tym temacie, bo do tego trze-
ba być mistrzem życia duchowego, 
ale Kościół pokazuje jakby dwie dro-
gi: można iść do Jezusa przez Maryję, 
ale św. Jan Paweł II i kard. Wyszyński 
mówili także, że można przez Jezusa 
dojść do Maryi. Myślę, że tak się rodzi 
zaufanie do Maryi, gdy się odkryje Je-
zusa Chrystusa, gdy człowiek wejdzie 
w piękną, głęboką relację z Chrystu-
sem, relację miłości, zaufania i brater-
stwa, to z takiego braterstwa potem 
rodzi się poczucie dziecięctwa wobec 
Boga Ojca i poczucie dziecięctwa wo-
bec Matki Bożej. Jak nie ufasz Matce 
Bożej, a masz prawo nie ufać, bo żeby 
komuś ufać, trzeba mieć z nim relację, 
to zaufaj Jezusowi Chrystusowi, a On 
Cię za rękę doprowadzi do Niej. ■

Zaufaj Jezusowi 
Chrystusowi, a On cię 
za rękę doprowadzi  

do Niej

Cały wywiad na www.seminariumfranciszkanskie.pl
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FELIETON

Życie ludzkie rozpoczyna się 
w momencie poczęcia i – jak 
podkreślał św. Jan Paweł II – 

„jest święte i nienaruszalne w każdej 
chwili jego istnienia, także w fazie po-
czątkowej, która poprzedza narodzi-
ny”. Jako chrześcijanie jesteśmy w spo-
sób szczególny powołani do szacunku 
wobec życia każdego poczętego czło-
wieka, a także zobowiązani do odrzu-
cenia jakiegokolwiek kompromisu 
aborcyjnego, pomni na słowa: „wszyst-
ko, co uczyniliście jednemu z tych 
braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili” (Mt 25,40). Niestety, w Polsce 
kompromis aborcyjny, a więc sytuacje 
dopuszczające bezkarne zabójstwo 
dziecka w łonie matki, zagwarantowa-
ny jest przez prawo ustawą z 7 stycznia 
1993 r. W ostatnich miesiącach pojawi-
ła się jednak realna szansa całkowitej 
i pełnej ochrony życia dzieci nienaro-
dzonych. Sejm odrzucił jednak oby-
watelski projekt ustawy Stop Aborcji. 
Zlekceważył w ten sposób głos kilku -
set tysięcy obywateli, którzy podpisui-

jąc się pod ustawą, postanowili bro-
nić życia tych, którzy sami obronić się 
nie mogą. Rządzący naszym krajem, 
podejmując tę antyludzką decyzję, 
kontynuują zapisywanie aborcyjnej 
czarnej karty w historii Narodu Pol-
skiego. Św. Jan Paweł II przestrzegał, iż 
„naród, który zabija własne dzieci, jest 
narodem bez przyszłości”. Nie możemy 
zatem ustawać w podejmowaniu kon-
kretnych inicjatyw zmierzających do 
zagwarantowania w Polsce całkowitej 
– bez żadnych wyjątków – ochrony ży-
cia człowieka od poczęcia do natural-
nej śmierci. Wszyscy, którym zależy na 
respektowaniu podstawowych praw 
człowieka, powinni bronić ludzkiego 
życia, niezależnie od wyznawanego 
światopoglądu, ponieważ jak podkre-
ślał św. Jan Paweł II – „każdy człowiek 
szczerze otwarty na prawdę i dobro, 
może dzięki światłu rozumu i pod 
wpływem tajemniczego działania łaski, 
rozpoznać w prawie naturalnym wypil-
sanym w sercu, świętość ludzkiego ży-
cia od poczęcia aż do kresu”. Również 

Prymas Tysiąclecia Stefan kard. Wy-
szyński wskazywał, że „tam, gdzie choa-
dzi o obronę życia nienarodzonych, nie 
trzeba odwoływać się do problemu wia-
ry czy niewiary, wystarczy być człowie-
kiem”. Musimy uzmysłowić sobie także, 
że aborcja nie jest obojętna dla zdrowia 
kobiety. Powoduje bardzo negatywne 
konsekwencje, zarówno w wymiarze 
fizycznym, przez kilkudziesięciokrotny 
wzrost ryzyka poronienia w kolejnych 
ciążach, jak i w wymiarze psychicznym, 
z powodu występowania zaburzeń 
psychicznych, które medycyna określa 
mianem syndromu postaborcyjnego. 
Wymownym podsumowaniem wpływu 
aborcji na zdrowie psychiczne kobiety 
jest odpowiedź księdza Józefa Tisch-
nera, który zapytany, jakie ma zdanie 
na temat aborcji, odpowiedział: „takie, 
jak zdanie kobiety, która przychodzi 
do spowiedzi”. Brońmy więc życia nie-
narodzonych! W ten sposób obronimy 
również kobiety przed tragicznymi skut-
kami zdrowotnymi spowodowanymi 
aborcją. ■

Zabójstwo dziecka w łonie matki, czyli tak zwana aborcja, to wielka zbrodnia, dokonana na 
niewinnym i bezbronnym człowieku, który został powołany do życia przez Boga. W encyklice 
Evangelium vitae Ojciec Święty Jan Paweł II wskazuje, że „wśród wszystkich przestępstw przeciw 
życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek 
szczególnie poważny i godny potępienia”. 

Aborcja
to zbrodnia

br. Remigiusz Malinowski, kurs II



FO
T:

W
IK

IP
ED

IA
.P

L

Nasze Życie nr 2/2017 (124)22

WIARA DOJRZAŁA br. Grzegorz M. Świerkosz, kurs III

KOŚCIOŁA
MATKA

„Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi 
Wszechmocny” (Łk 1,48). Maryja od początku istnienia Kościoła była otaczana szczególną czcią 
jako Matka Chrystusa i wzór oddawania czci Bogu, dzięki swojej postawie czuwania i modlitwy, 
otwartości na słuchanie Słowa oraz posłuszeństwo. To też uczyniło Ją, jak uczył św. Ambroży, 
pierwowzorem Kościoła w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. Czy 
rzeczywiście w taki sposób traktuje się Błogosławioną Dziewicę?

Kościół jest oczywiście przenik-
nięty obecnością Maryi. So-
bór Watykański II zwrócił na to 

uwagę w Konstytucji dogmatycznej 
o Kościele Lumen gentium, zachę-
cając do szczerego popierania kultu 
Matki Kościoła. Opierając się na tym 
dokumencie oraz adhortacji Marialis 
cultus bł. Pawła VI, chciałbym w za-
rysie ukazać najważniejsze elementy 
kultu Niepokalanej w liturgii rzymskiej. 

Jego rozpowszechnienie nastą-
piło podczas sporów chrystologicz-
nych z IV i V w., kiedy to broniono Bó-
stwa Chrystusa, zanegowanego przez 
arian. Przyczyniło się to do rozwoju 
mariologii i określenia Maryi Bożą Ro-
dzicielką, co potwierdził Sobór Efeski  
w 431 r., zatwierdzając dogmat o Bo-
żym Macierzyństwie. Tytuł ten używany 
był już jednak wcześniej przez Ojców 
Kościoła ze św. Atanazym na czele, 
a w liturgii czczony jest 1 stycznia. 

Ostatni sobór zwrócił szczególnie 
uwagę na rolę Błogosławionej Dzie-
wicy w zbawczej tajemnicy Chrystusa, 
dzięki której zajmuje Ona w Kościele 
najwyższe po Nim miejsce, a przy oka-
zji nam najbliższe. Układając nowy 
Kalendarz powszechny, w sposób bar-
dziej organiczny włączono wspomnie-
nia Najświętszej Matki w Misterium 
Zbawcze Jej Syna. Widzimy 
to już od początku roku li-
turgicznego. Rozpoczyna-
jący go Adwent w tekstach 
mszalnych często zwraca 
uwagę na Rodzicielkę Słowa. 
Widoczne wtedy charaktery-
styczne oczekiwanie na na-
rodziny Mesjasza oraz Jego 
chwalebne przyjście, połą-
czone ze wspominaniem Maryi, może 
być, jak naucza bł. Paweł VI, wzorem 
równowagi w oddawaniu czci, aby nie 
oddzielano nabożeństwa do Matki Bo-
żej od centrum, jakim jest Chrystus. 

Przypadająca 8 grudnia uroczy-
stość szczególnie bliska jest sercu fran-
ciszkanów. Czcimy wtedy Niepokalane 
Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. 
Ono przygotowało Ją do przyjęcia pod 
swoje serce Jezusa, aby gdy przyjdzie 
na świat przez swą matczyną opiekę 
nad założycielem Kościoła, stać się dla 
nas wzorem doskonałości i świętości. 

To sprawiło, że wszystkie 
prośby przez Nią zano-
szone, są Bogu najmilsze. 

Wcielenie Słowa, 
które za sprawą Ducha 
Świętego poczęło się 
w Najświętszej Dziewicy, 
wspominamy w Kościele 
uroczystością Zwiasto-

wania Pańskiego, kiedyś zwaną Zwia-
stowaniem Najświętszej Maryi Pannie. 
Ukazuje ona równocześnie tajemnicę 
nierozłącznego zjednoczenia natury 
Boskiej i ludzkiej w Chrystusie, które 

Przez 
niepokalane 

poczęcie 
Maryja stała 
się dla nas 

wzorem 
doskonałości  
i świętości. 
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zapoczątkowało dzieło odkupienia 
ludzi, a także pełne wiary i ufności 
fiat, które Niepokalaną czynnie włą-
czyło w realizację zbawczego planu. 
Wiara w prawdziwe Bóstwo i czło-
wieczeństwo Jezusa, narodzonego 
z Dziewicy, powinna być naszą chlubą.

Ostatnią z obchodzonych uro-
czystości ku czci Najświętszej Panny 
o najwyższej randze liturgicznej jest 
wspomnienie Jej chwalebnego wnie-
bowzięcia. Prawda ta wyznawana 
w Kościele już od czasów 
Ojców Kościoła przez 
całe wieki podtrzymywa-
na była przez teologów 
i scholastyków. To skło-
niło papieża Piusa XII do 
ogłoszenia w 1950 r. do-
gmatu o Wniebowzięciu 
Najświętszej Maryi Panny 
z ciałem i duszą. Bł. Pa-
weł VI we wspominanej 
przeze mnie wcześniej adhortacji na-
pisał, że doskonałość i szczęśliwość, 
do jakiej została w ten sposób prze-
znaczona, świadczy o Jej doskona-
łym upodobnieniu do swojego Syna, 
a dla nas jest obrazem i dowodem 
na spełnienie w przyszłości osta-
tecznej nadziei, jaką jest zmartwych-
wstanie. Nie oznacza to, jak naucza 

Kościół, a my każdego dnia możemy 
doświadczyć, zaprzestania działa-
nia Bogarodzicy w przybliżaniu nas 
do zbawienia. Wręcz przeciwnie, Jej 
matczyna miłość rozciąga się odtąd 
nad wszystkimi chrześcijanami nara-
żonymi na pokusy tego świata, pro-
wadząc ich prostą drogą do Boga.

Poza tymi dniami czci się Maryję 
również w innych tajemnicach Jej ży-
cia, jak narodzenie (8 września), na-
wiedzenie św. Elżbiety (31 maja) czy 

wspomnienie Matki 
Bolesnej (15 września), 
które ukazuje nam Ją 
jako współcierpiącą 
z Synem, przy którym 
była, gdy wywyższono 
Go na krzyżu. Na uwagę 
zasługuje także święto 
Ofiarowania Pańskie-
go, obchodzone 2 lu-
tego. Dawniej zwane 

było świętem Oczyszczenia Najświęt-
szej Maryi Panny, na pamiątkę złożenia 
przez nią, po 40 dniach od narodzin 
Pana, zgodnie z Prawem Mojżeszo-
wym, ofiary oczyszczalnej. Dzisiejsza 
nazwa, pochodząca z pierwszych wie-
ków chrześcijaństwa, przekazuje peł-
niej bogatą treść tamtego wydarzenia, 
kiedy oprócz złożenia owej ofiary Pan 

Jezus został ofiarowany Bogu, a Mary-
ja usłyszała proroctwo Symeona, za-
powiadające Jej przyszłe ścisłe zjed-
noczenie z Męką Syna. Oprócz tego 
istnieje wiele wspomnień liturgicz-
nych związanych z kultem lokalnym, 
a które przyjęły się w całym Kościele.

Po soborze powrócono także do 
mającego starożytne pochodzenie 
wspomnienia Najświętszej Maryi 
Panny w sobotę. Dzięki aktualne-
mu kalendarzowi liturgicznemu 
i wielkiej liczbie formularzy można 
je często obchodzić, posługując się 
np. Zbiorem Mszy o NMP. Powstał 
jako owoc Soboru Watykańskiego 
II i przez swoją bogatą treść przed-
stawia nam, jak Bóg przez Mary-
ję dokonywał dzieła zbawienia.

Zagadnienie kultu Błogosławio-
nej Dziewicy w Kościele jest bardzo 
rozległe, dlatego nie sposób wszyst-
kiego opisać. Św. Maksymilian nie 
raz przypominał, że za mało znamy 
Niepokalaną, dlatego zachęcam 
do pogłębiania znajomości naszej 
ukochanej Mamy, szczególnie po-
przez modlitwę, ale także lekturę 
książek i dokumentów Jej poświę-
conych, aby dzięki temu jeszcze 
bardziej zbliżyć się do Chrystusa. ■

Jej matczyna 
miłość rozciąga się 

nad wszystkimi 
chrześcijanami 
narażonymi na 

pokusy tego 
świata, prowadząc 
ich prostą drogą 

do Boga.

Drodzy Czytelnicy! 

Na początku roku zwróciliśmy się do Was z prośbą o wsparcie finansowe na wymianę 
naszych seminaryjnych organów. Już dziś chcemy Wam z serca podziękować, gdyż 
dzięki Waszej pomocy wymaganą kwotę udało nam się zebrać.

Z radością więc zawiadamiamy, że inwestycja jest w trakcie realizacji i mamy 
nadzieję, że inauguracyjną Mszę świętą roku akademickiego 2017/2018 przeżyjemy 
już przy akompaniamencie nowych organów, o czym na pewno Was poinformujemy 
na łamach „Naszego Życia”.  

                    Z pamięcią w modlitwie, 

         Bracia seminarzyści



Dużo mówi się o tym, co było kiedyś: jak to św. Maksymilian zapoczątkował Rycerstwo, jak to 
wydawał „Rycerza”, jak to zbudował Niepokalanów… Osiągnięcia naszego świętego franciszka-
nina to tylko zapowiedź, co Niepokalana może zdziałać przez tego, kto całkowicie powierzy Jej 
swoje życie, kto całkowicie odda się Jej na własność. Jest rok 2017 – setna rocznica powstania MI. 
Spróbuję nakreślić parę zdań, jak to wygląda dzisiaj.

Trochę informacji ogólnych

Szacuje się, że na całym świecie jest 
ok. 4 mln rycerzy w ok. 50 krajach. „Ry-
cerz Niepokalanej” wydawany jest w po-
nad 20 językach. Niepokalanów istnieje 
w: Polsce, Japonii, Stanach Zjednoczo-
nych i Brazylii. W naszej Ojczyźnie jest 
ok. 1,9 mln rycerzy z ponad 250 wspól-
notami MI. Blisko 130 stanowi zorgani-
zowane koła, które prowadzą formację 
członków i podejmują wspólne akcje. 
Funkcjonuje Wydawnictwo i Radio Nie-
pokalanów, a także powołane zostały 
nowe dzieła, m.in. Młodzieżowy Ruch 
Rycerstwa Niepokalanej, Szkoła Ewan-
gelizacji Niepokalanej, Rycerstwo Nie-
pokalanej u Stóp Krzyża i inne.

Statystyki nie ukazują ducha

Nie wiemy, ile tak naprawdę zdziałał 
św. Maksymilian w ludzkich duszach. 
Widzimy jedynie zewnętrzne efekty jego 
ofiarnej służby Niepokalanej – Tej, którą 

kochał i dla której poświęcił całe swe ży-
cie. Tak samo jest i dzisiaj. Możemy mó-
wić: tyle i tyle, to jest, a tego nie ma, ale 
to nie jest aż tak istotne. Co z tego, gdy 
malarz ma 1000 pędzli, jak tylko 2 dobrze 
malują? Dlatego też św. Maksymilian za-
wsze stawiał na jakość, a nie na ilość. Do 
Niepokalanowa przybywało wielu kan-
dydatów, lecz zostawali tylko najgorliw-
si, ci, dla których sprawa Rycerstwa była 
najważniejsza.

Cel Rycerstwa

Św. Maksymilian był szczęśliwy, 
a widząc nieszczęśliwych ludzi, chciał, by 
i oni byli tak szczęśliwi jak on. Kierowany 
miłością walczył nie tylko o swoje szczę-
ście, ale i o szczęście tych, którzy byli bli-
sko niego. Zadanie rycerza Niepokalanej 
jest takie samo: starać się poznać i jak 
najmocniej pokochać Niepokalaną, dać 
się Jej prowadzić i pozwolić, by mogła 
przez nas przyciągać innych do Chry-
stusa, do Jego miłości, która w pełni za-

spokaja pragnienie człowieka, jakim jest 
bycie szczęśliwym.

Dlaczego akurat przez Maryję?

Niepokalana jest doskonałym wzo-
rem miłości względem Pana Jezusa. 
Ona otwiera nas na Jego głos, na Jego 
wolę, która gdy jest dobrze wypeł-
niana, czyni świat piękniejszym. To 
wcale nie był wymysł św. Maksymilia-
na, ale prawda głoszona już przez św. 
Ludwika Marię Grigniona de Montfort  
(† 1716 r.). Twierdził, że powodem, dla 
którego Jezus Chrystus nie jest znany 
tak, jak być powinien, jest to, że więk-
szość ludzi za mało zna Najświętszą 
Maryję Pannę. Pamiętacie słynne za-
wołanie św. Maksymiliana: Kim jesteś, 
o Niepokalana? Św. Maksymilian uwa-
żał, że Maryja jest najpewniejszą i naj-
szybszą drogą do Boga. Rycerstwo Nie-
pokalanej zostało powołane właśnie 
po to, by cały świat na nowo poznał 
i pokochał swoją Mamę – Niepokalaną.
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Niezwykłe ideały  
a zwykła codzienność

Życie człowieka nie jest nieustan-
nym patosem, ale przede wszystkim 
wypełnianiem codziennych obowiąz-
ków, mniej lub bardziej ciekawych. 
Św. Maksymilian odkrył, że klucz jest 
w tym, z jaką intencją je wypełniamy. 
Być rycerzem Niepokalanej to wal-
czyć dla Niej nie tylko przez niezwykłe 
akcje ewangelizacyjne, ale zwłaszcza 
przez ofiarowywanie Jej wszystkiego, 
co obecnie robię. Niepokalana oczysz-
cza nasze ofiary, by były miłe Bogu.  
Św. Maksymilian mówił, że „życie na-
sze ma być przedłużeniem życia Jezu-
sa i Maryi na tej ziemi”. Mamy stać się 
niejako rękami Jezusa i Maryi, rękami 
przynoszącymi miłość, pokój i nadzieję 
tym, którzy tego potrzebują.

Być solą ziemi…

Rycerz Niepokalanej nie roz-
poczyna pracy od działalności ze-
wnętrznej, ale od wewnętrznej, bo 
z pustego to i Salomon nie naleje. 
Czyli ciągłe nawracanie siebie, cią-
gła formacja własnego serca, by 
móc dzielić się nie tyle wiedzą, co 
osobistym doświadczeniem relacji 
z Niepokalaną, która prowadzi do 
zażyłej relacji z Bogiem. Tak postę-

pował św. Maksymilian. Jego dzia-
łanie wypływało z bogatego życia 
wewnętrznego, a im więcej go było, 
tym więcej ludzi wracało do Boga 
i odnajdywało sens życia. 

…I światłem dla świata

Rycerz Niepokalanej jest powo-
łany do tego, by dawać dobry przy-
kład swoim życiem, bo jak wiemy, 
słowa uczą, ale to przykłady pocią-
gają. Działalność rycerza obejmuje 
wszystkie miejsca pobytu, czy to 
będzie parafia, szkoła, praca, dom, 
ulica – rycerz ewangelizuje przede 
wszystkim poprzez bycie dobrym 
człowiekiem, troszczącym się nie 
tylko o siebie, ale też o innych. Są 
różne rodzaje tej działalności, np. 
organizacja nabożeństw, pielgrzy-
mek, prowadzenie scholek parafial-
nych, budowanie szopki Bożona-
rodzeniowej czy grobu Pańskiego, 
wspieranie chorych, ubogich, sa-
motnych, niepełnosprawnych, ak-
tywny udział w dziele Duchowej 
Adopcji dziecka poczętego, rozda-
wanie Cudownego Medalika, pro-
pagowanie miesięcznika „Rycerz 
Niepokalanej”, promocja warto-
ściowych książek, filmów, spektakli 
teatralnych, koncertów, działalność 
wydawnicza i medialna.

To tylko niewielki zakres działalno-
ści rycerzy. I to nie jest tak, że wszyscy 
robią wszystko, ale każdy rozwija swo-
je talenty we właściwy sobie sposób.

Aktualność 
Rycerstwa Niepokalanej

Trafnie wypowiedział się na ten te-
mat papież Benedykt XVI 16 kwietnia 
2010 r., mówiąc do członków MI zebra-
nych w Rzymie:

 Posiadacie potężny wzór święto-
ści, pokory i działalności apostolskiej. 
Kościół potrzebuje waszej pomocy, 
dlatego proszę was, byście nie usta-
wali w drodze, byście nie poddawali 
się zniechęceniu, idźcie z odwagą i na-
dzieją. Wasz charyzmat jest aktualny 
i potrzebny, dlatego odnawiajcie wasze 
zaangażowanie apostolskie i całkowite 
zawierzenie Maryi Niepokalanej. Niech 
Niepokalana i św. Maksymilian pomo-
gą wam być gorliwymi misjonarzami 
miłości i Bożego miłosierdzia w świe-
cie rozdartym nienawiścią. Módlcie się 
za mnie i za Kościół, który przeżywa 
swego rodzaju oczyszczenie. Dzięku-
ję wam za waszą wierność Kościołowi 
i zapewniam was o mojej modlitwie za 
was. Błogosławię każdemu z was oraz 
osobom, z którymi macie kontakt dzięki 
waszemu apostolstwu. ■

Kim jesteś, o Niepokalana? 

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ



FRANCISZKAŃSKIE ŚWIĄTYNIE br. Kamil M. Piotrowski, kurs V

Brazylijski
Tysiące kilometrów od Polski, tam gdzie nie udało się dotrzeć o. Maksymilianowi Kolbemu, po-
wstał klasztor, będący kontynuacją jego dzieła. Jest to Niepokalanów w Brazylii, czwarty w kolej-
ności, który powstał, zaś drugi po śmierci o. Maksymiliana. Po portugalsku nazywa się Jardim da 
Imaculada, co oznacza: Ogród Niepokalanej.

NIEPOKALANÓW
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Już św. 
Maksymilian 

marzył, aby także 
w Brazylii powstał 

Niepokalanów 
i wydawnictwo 

„Rycerza 
Niepokalanej”.

Trochę historii

W 1971 r. warszawska prowincja 
franciszkanów, jako wotum wdzięcza-
ności za beatyfikację o. Maksymilial-
na, postanowiła założyć nową misję 
w duchu Rycerstwa Niepokalanej. Już 
św. Maksymilian marzył, aby także 
w Brazylii powstał Niepokalanów i wyy-
dawnictwo „Rycerza Niepokalanej”. 4 
października 1974 r. wyruszył z Polski 
pierwszy misjonarz, o. Augustyn Ja-
nuszewicz, płynąc statkiem „Krzysztof 
Kolumb” przez Ocean Atlantycki do Rio 
de Janeiro. Pół roku później dołączają 
do o. Augustyna następni misjonarze. 
Nowych misjonarzy przyjął biskup dieo-
cezji Uruaçu w stanie Goiás w central-
nej części Brazylii, obejmując pracę 
w jednej z parafii tej diecezji. Ojciec Au-
gustyn, podobnie jak św. Maksymilian, 
marzył o Niepokalanowie i wydawnicd-
twie. Opatrzność Boża oraz Niepokaś-
lana sprawiły, że wkrótce znalazł się 
teren pod budowę i to niecałe 50 km 

od stolicy Brazylii – Brasilii. Pierwszy 
misjonarz rozpoczął pracę od posta-
wienia figurki Niepokalanej i od kar-
czowania terenu, później 
wykopał studnię głębinop-
wą, posadził las sosnon-
wy, zbudował pierwszy 
dom, kaplicę, drukarnię. 
Już po 3 latach oficjalnie 
został założony klaszł-
tor, a w 1979 r. wydano 
pierwszy numer „Ryce-
rza Niepokalanej” – „Ca-
valeiro da Imaculada”. 
Wkrótce Jardim da Imaculada, decyzją 
Ojca Generała Zakonu stał się siedzibą 
Milicji Niepokalanej w całej Brazylii, 
a gwardian klasztoru dyrektorem na-
rodowym MI.

Gwałtowny rozwój

Milicja Niepokalanej bardzo szyb-
ko zaczęła się rozwijać w całej Brazy-
lii. „Rycerz Niepokalanej” był wysyła-

ny praktycznie do wszystkich stanów 
Brazylii. Trzeba było coraz bardziej 
zwiększać nakład „Rycerza”, bo szyb-

ko wzrastała liczba chęto-
nych do otrzymania pi-
sma. Publikowano od 40 
do 60 tys. egzemplarzy 
co miesiąc.  O. Augustyn 
otrzymywał co roku okoo-
ło 70 listów od młodych 
chłopców, zgłaszających 
się do Zakonu, w tym do 
Niepokalanowa. Dlate-
go zaczął budować dom 

formacyjny i już w 1980 r. kanonicznie 
erygowano postulat z 30 kandydata-
mi. Niepokalanów  brazylijski nabierał 
rozmachu. Powstawały nowe budynki. 
Przyjmowano grupy na rekolekcje i dni 
skupienia. Zaproszono Siostry Rodziny 
Maryi do pomocy w redakcji i admini-
stracji „Rycerza”. Pracowano w para-
fii i w katechizacji dzieci i młodzieży. 
Publikowano materiały do formacji 
nowych rycerzy Niepokalanej. Bracia, 
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siostry i młodzi postulanci pracowa-
li własnymi rękoma, dzieląc godziny 
w drukarni i w kaplicy, w braterstwie 
i radości. Młodzi Brazylijczycy składali 
śluby zakonne i przystępowali do świę-
ceń kapłańskich. 

Jardim dzisiaj

W tym roku mija 40 lat od założe-
nia Niepokalanowa brazylijskiego. Dziś 
stał się wielkim ośrodkiem duchowości 
franciszkańskiej, maryjnej i kolbiańskiej. 
W dalszym ciągu wydaje „Rycerza Nie-
pokalanej”. Jardim da 
Imaculada jest sanktu-
arium Matki Bożej Nie-
pokalanej w diecezji. 
Przybywają grupy dzie-
ci, młodzieży, rodzin 
oraz przede wszystkim 
grupy maryjne i Rycerstwo Niepokala-
nej. Dwa razy w roku są kursy formacyjne 
dla nowych członków Rycerstwa Nie-
pokalanej. Sanktuarium służy wiernym 

w sakramencie spowiedzi i w codzien-
nych celebracjach Mszy świętych. W niel-
dziele uczestniczy ponad 1000 wiernych. 
Atmosfera ciszy i kontemplacji oraz 
piękno przyrody przyciągają ludzi do 
osobistej refleksji, modlitwy, skupienia 
i odpoczynku. Szczególnie uroczyście 
uczestniczą liczni wierni w rekolekcjach 
w każdą sobotę Wielkiego Postu, w Wiel -
kim Tygodniu, w maju na uroczystym 
akcie koronacji Matki Bożej koronami 
z kwiatów, w nowennach do św. Mak-
symiliana w sierpniu, do św. Franciszka 
w październiku i do Niepokalanej w grud-

niu, czy na pięknych 
wystawach szopek Bo-
żonarodzeniowych. Raz 
w roku, od 20 lat, orga-
nizowany jest festiwal 
o charakterze maryj-
nym, franciszkańskim, 

powołaniowym oraz ewangelizacyjnym, 
ze sławnymi uczestnikami na polu ka-
znodziejskim i muzycznym. Na tę okazję 
przybywa od 10 do 20 tys. pielgrzymów. 

Z jednego klasztoru  
powstała prowincja

Misja szybko stała się kustodią pw. 
św. Maksymiliana. Powstawały nowe 
klasztory i parafie. Pierwszym kustoszem 
został o. Augustyn. Papież Jan Paweł II 
mianował go w 1989 r. pierwszym bisku-
pem nowej diecezji Luziania, na terenie 
której znajduje się Jardim da Imaculada. 
W roku 2003 kustodia stała się prowin2-
cją, największą w Ameryce Płd. Dziś ta 
prowincja ma 13 klasztorów, 5 domów 
filialnych, własne domy formacyjne wraz 
z Instytutem Teologii św. Bonawentury, 
2 szkoły i 3 domy misyjne w Amazonii. 
Wszystkich braci w prowincji jest aktual-
nie 138, w tym 2 biskupów, 59 kapłanów, 
6 diakonów, 5 braci zakonnych, 20 klery-
ków, 6 nowicjuszy, 29 prenowicjuszy i 10 
postulantów. ■

Dziękuję o. Kazimierzowi Cieśliko-
wi, misjonarzowi w Brazylii, za pomoc 
w napisaniu artykułu. 

W tym roku mija 
40 lat od założenia 

Niepokalanowa 
brazylijskiego



br. Paweł M. Zieńkow, kurs IIIFRANCISZKANIZM

30 Nasze Życie nr 2/2017 (124)

Mimo że we Wczesnych Źródłach 
Franciszkańskich pojawiają się 
tylko okazjonalne wzmianki na 

ten temat, możemy na ich podstawie 
stwierdzić, że Biedaczyna całe życie 
śpiewa i mało tego – kocha to robić. 
Znajdujemy świadectwa, że przed 
nawróceniem lubował się w muzyce 
świeckiej, a po nawróceniu nie zanie-
chał śpiewu, tylko ukierunkował go na 
uwielbianie dobrego Boga. Miał czysty, 
jasny, wyraźny głos. Był wrażliwy mu-
zycznie. Najczęściej śpiewał sam, bez 
akompaniamentu, a śpiewając, często 
spontanicznie i radośnie tańczył. Lecz 
skąd u niego to zamiłowanie? 

Żył w latach 1181/82 – 1226, kiedy 
to świecką areną muzyczną trzęśli tru-
badurzy – śpiewacy, którzy tu i ówdzie 
opiewali honor rycerski, miłość, króla 
i oczywiście swoją damę serca. Różni ci 
trubadurzy byli, ale szczęśliwie niema-
ło było takich, którzy kierowali się pięk-
ną ideą „fin’amors”, czyli „miłości sub-
telnej”, która była uderzająco podobna 
do etyki chrześcijańskiej. Pieśniarz 
Marcabru wylicza w jednym ze swoich 
dzieł owoce „fin’amors”: radość, cier-
pliwość, pokój, szczęście, uprzejmość, 
przyjaźń, pociechę, opanowanie, mą-
drość. Zupełnie jakbym cytował owoce 
Ducha Świętego z listów św. Pawła. 

Biedaczyna urodził się w dobie 
zwanej „wiekiem miłości”, „wiekiem 
trubadurów”, kiedy ich twórczość 
kształtowała młodych i była waż-
ną częścią kultury ówczesnej Euro-
py. Ci artyści nie byli Franciszkowi 
obojętni. Ich wędrowny tryb życia 
przypomina pierwsze lata naszego 
Zakonu. Zresztą sam Święty, gdy 
wysyłał braci w świat, mówił im, 
by „pochwałami Pana wzywali do 
pokuty, niczym radośni trubadurzy 
Boży”. Tamci dla damy serca śpie-
wali, a nasz Ojciec to mistrz w opie-
waniu swojej miłości do Boga, ale 
uwaga… nie tylko. Jedną kobietą 
bardzo się zachwycał i zadedykował 
jej nawet jedną ze swoich pieśni. 
Mowa oczywiście o Nie-
pokalanej Maryi, której 
nie tyle fizyczne piękno 
podziwiał, ile pełnego 
łaski ducha niepodziel-
nie oddanego Bogu. Ciekawe, że 
miał też wiele innych „dam serca”, 
bo tak nazywał wszystkie cnoty. 
Na ich cześć napisał Pozdrowienie 
cnót. Jedną z nich szczególnie cenił 
i śpiewał dla niej psalmy, a smucił 
się, gdy widział, że bracia nie odda-
ją jej należnej czci, i nie żyją według 
jej zasad. Ta ukochana Biedaczyny 
to oczywiście Święte Ubóstwo. 

Mogłoby to brzmieć lekko niepo-
ważnie i płytko, lecz śpiew Ojca Fran-
ciszka to nie byle wesołkowatość. On 
prowadził go do coraz głębszego po-
znania Boga i jego miłości. Ma miejsce 
ciekawy paradoks, otóż najpiękniejsze 
pieśni Świętego, uwielbiające niezmie-
rzoną dobroć Bożą, powstają w okresie 
największych cierpień w jego życiu. 

Najbardziej znany utwór – Pieśń 
Słoneczna powstał na dwa lata przed 
śmiercią, gdy leżał chory, prawie ośle-
pły, opuszczony w ubogiej chacie 
z trzciny obok kościółka św. Damia-
na. Śpiewał wtedy pochwały swoim 
braciom i siostrom stworzeniom, na 
przekór cierpieniu. Jasność słońca 

sprawia, że pieką Fran-
ciszka oczy chore na ja-
glicę, a słychać, jak nuci: 
„Pochwalony bądź, Panie 
mój, z bratem słońcem, 

przez które nas oświecasz; ono jest 
piękne i świecące wielkim blaskiem”, 
śpiew ptaków i szum drzew zakłócają 
potrzebny mu spokój i stają się nie do 
zniesienia, a Ojciec na to: „Pochwalo-
ny bądź, Panie mój, przez brata wiatr, 
i przez powietrze, i chmury, i pogodę, 
i każdy czas, przez które Twoim stwo-
rzeniom dajesz utrzymanie”. Czy Ty też 
jesteś wdzięczny, gdy cierpisz? ■

– Pieśniarz
Św. Franciszek
Chciałbym w kilku słowach ukazać naszego świętego Ojca Franciszka w nieco innym świetle,  
mianowicie jako miłośnika muzyki. 

Czy Ty też jesteś 
wdzięczny, gdy 

cierpisz?

LITANIA DO MATKI BOŻEJ ŚWIĘTORODZINNEJ



Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
 
Ojcze z nieba, Boże,     - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,   - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,     - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,    - zmiłuj się nad nami.

Maryjo, Córko i Służebnico Ojca niebieskiego   -  módl się za nami
Maryjo, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa  -  módl się za nami
Maryjo, Oblubienico napełniona Duchem Świętym -  módl się za nami

Maryjo, Matko Boża Niepokalana    -  módl się za nami
Maryjo, Matko Boska Świętorodzinna   -  módl się za nami
Maryjo, Matko Dobroci      -  módl się za nami
Maryjo, Matko Łaski      -  módl się za nami
Maryjo, Matko Miłosierdzia     -  módl się za nami
Maryjo, Matko pięknej miłości    -  módl się za nami
Maryjo, Matko Kościoła      -  módl się za nami

Maryjo, Dziewico rodząca Jezusa    -  módl się za nami
Maryjo, Dziewico słuchająca Jezusa   -  módl się za nami
Maryjo, Dziewico adorująca Jezusa   -  módl się za nami
Maryjo, Dziewico ofiarująca Jezusa   -  módl się za nami
Maryjo, Dziewico służąca Jezusowi   -  módl się za nami
Maryjo, Dziewico towarzysząca Jezusowi  -  módl się za nami
Maryjo, Dziewico wypełniająca wolę Jezusa -  módl się za nami

Maryjo, poślubiona św. Józefowi    -  módl się za nami
Maryjo, wierna w miłości małżeńskiej   -  módl się za nami
Maryjo, pokorna i troskliwa     -  módl się za nami
Maryjo, odważnie idąca przez życie   -  módl się za nami 
Maryjo, doświadczona śmiercią męża i Syna -  módl się za nami
Maryjo, wzorze świętości życia rodzinnego  -  módl się za nami

Maryjo, zaradzająca problemom rodzin  -  módl się za nami
Maryjo, kształtująca ojców i matki   -  módl się za nami
Maryjo, broniąca życia poczętego    -  módl się za nami

LITANIA DO MATKI BOŻEJ ŚWIĘTORODZINNEJ
PANI MAZOWSZA W MIEDNIEWICACH



Maryjo, troszcząca się o dzieci i młodzież  -  módl się za nami
Maryjo, biorąca w opiekę sieroty i wdowy  -  módl się za nami
Maryjo, wnosząca pokój w życie rodzinne  -  módl się za nami

Maryjo, prowadząca drogami życia ewangelicznego -  módl się za nami
Maryjo, ucząca prawdziwej pokuty i pojednania  -  módl się za nami
Maryjo, ukazująca płomienną i ofiarną miłość  -  módl się za nami

Maryjo, orędująca za grzesznikami   -  módl się za nami
Maryjo, wypraszająca nawrócenie   -  módl się za nami
Maryjo, radząca wątpiącym     -  módl się za nami
Maryjo, pocieszająca strapionych    -  módl się za nami
Maryjo, opiekująca się chorymi     -  módl się za nami
Maryjo, towarzysząca konającym    -  módl się za nami
Maryjo, wypraszająca powrót do życia          -  módl się za nami
Maryjo, nieustannie pomagająca    -  módl się za nami

Maryjo, Pani Miedniewicka     -  módl się za nami
Maryjo, Pani Mazowsza      -  módl się za nami
Maryjo, Królowo pracujących na roli   -  módl się za nami
Maryjo, Królowo Polski      -  módl się za nami
Maryjo, Królowo rodzin      -  módl się za nami
Maryjo, Królowo Nieba i Ziemi    -  módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Módlmy się
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś ludowi Mazowsza w Naj-
świętszej Maryi Pannie Świętorodzinnej przedziwną pomoc i obronę, * 
a Jej święty obraz wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, * spraw łaskawie, 
abyśmy mogli nieustannie doznawać orędownictwa Tej, którą ustanowi-
łeś Królową rodzin i Matką pięknej miłości. Przez naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, Twojego Syna,* który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Za zgodą Kurii Diecezjalnej Łowickiej, Ks. Prał. Wiesław Wronka, Wikariusz Generalny, L.dz. 
698/2017, Łowicz, dnia 20.04. 2017 r.
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br. Robert Kozielski, sekretarz prowincjalny ds. misji FRANCISZKANIZM

Początek pracy misyjnej fran-
ciszkanów w Kenii (18.11.1984) 
wiąże się z przybyciem naszych 

braci do wioski Ruiri, w diecezji Meru, 
skąd w oddali widać piękne, ośnieżo-
ne szczyty drugiej co do wielkości góry 
w Afryce – Góry Kenia (Kirinyaga), któ-
rej wierzchołek sięga 5199 m n.p.m. 
„W przeciągu tych lat Misja w Ruiri się 
rozwinęła i powstało tam wiele dzieł 
zarówno duszpasterskich, jak i o cha-
rakterze socjalnym. Należą do nich: 
klasztor, postulat (dom formacyjny 
dla kandydatów do zakonu), para-
fia, dom rekolekcyjny, przychodnia 
lekarska, oddział położniczy, szkoła 
podstawowa i przedszkole” – mówi  
o. Kazimierz Szulc, przełożony misji 
w Kenii. Praca polskich misjonarzy, 
rozwój parafii w kilkudziesięciu ościen-
nych wioskach, ich zaangażowanie 
w rozwój i kulturę rolnictwa oraz mi-
łość do lokalnej społeczności sprawiły, 
że Ruiri stało się potężnym osiedlem, 
swoistym centrum skupiającym drob-
ny handel, i rodzinne warsztaty.

Przez tysiące lat wspomniany wy-
gasły wulkan pokryty był wieczną 
zmarzliną, dostarczającą świeżej wody 
ludziom osiadłym u jej zboczy. Skutki 

zmian klimatu i jego ocieplania sprawi-
ły, że dzisiaj można obserwować jedy-
nie skrawki lodowca. To wiąże się z po-
ważnymi konsekwencjami dla ludności 
na znacznie większym obszarze niż sam 
masyw górski, które już teraz są odczu-
walne i raczej nie do cofnięcia. Poziom 
wody w rzekach spada, studnie kopane 
wysychają, deszcze, niegdyś przycho-
dzące z niemal perfekcyjną regularno-
ścią, dziś zawodzą nie tylko przez kilka 
tygodni, ale przez wiele miesięcy. Życie 
ludzi i zwierząt staje się coraz trudniej-
sze. Plantacje herbaty i kawy, przyno-
szące dochód mieszkańcom, karłowa-
cieją, kukurydza i fasola – podstawa 
diety wielu tamtejszych ludzi w suchej 
ziemi nie urosną, czego konsekwencją 
staje się coraz bardziej dokuczliwy głód. 
Obecnie Ruiri jest miejscem bardzo 
gorącym i suchym, z poważnymi pro-
blemami świeżej wody. „W 1998 roku 
zdołaliśmy wywiercić studnię głębino-
wą (240 m) i doprowadzić wodę, co bar-
dzo ułatwiło życie i pracę – i to zarówno 
dla klasztoru, innych obiektów misji, jak 
i mieszkańców wioski. Niestety przez te 
wszystkie lata pompa zużyła się zupeł-
nie, przepięcia zniszczyły nawet kable, 
a rury pordzewiały. Obecnie nasi bra-
cia i ludzie z wioski transportują wodę 

Życiodajna
z rzeki, która nie jest czysta, a to powo-
duje, że chorują coraz częściej i coraz 
poważniej” – mówi dalej o. Kazimierz. 
Z tego powodu potrzebna jest komplet-
na wymiana instalacji doprowadzającej 
wodę, czyli pompa, rury, kable, zbior-
niki, tablica rozdzielcza itd. Kosztorys 
od wykonawcy wynosi ok. 14 000 €. To 
tylko naprawa istniejącej studni, nato-
miast wiercenie nowych to podwójny 
koszt.

Bracia z tamtejszej wspólnoty sta-
rają się znaleźć potrzebne fundusze, 
ale bez skutku. Pomoc ze strony miesz-
kańców jest faktycznie nierealna, bo 
sami nie mają nic, co w znaczący spo-
sób mogłoby wspomóc realizację tego 
przedsięwzięcia.

Projekt można wesprzeć dobrowol-
ną ofiarą na konto Franciszkańskiego 
Sekretariatu Misyjnego w Gdyni, Bank 
PEKAO S.A. 76 1240 1239 1111 0000 
1643 7506 z dopiskiem „Studnia”. ■

br. Robert Kozielski jest odpowie-
dzialny za animację misyjną i organi-
zację środków niezbędnych do funk-
cjonowania misji, sam spędził w Kenii 
blisko 13 lat.

woda



Jeżeli wśród Czytelników jest ktoś, kto nie zna dobrze postaci św. Maksymiliana, to jest okazja, by się to 
zmieniło. Tomasz Terlikowski wydał niedawno kompletną biografię Szaleńca Niepokalanej o  prostym tytule 
Maksymilian M. Kolbe. Biografia świętego męczennika. Pozycja ta jest zwieńczeniem wieloletniej pracy autora 
nad tytułową postacią. Do przeczytania zachęca już dedykacja: „Moim dzieciom, by miały odwagę naślado-
wać radykalizm Maksymiliana”. ■
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Pozwolę sobie uogólnić i stwierdzę, że w XXI w. człowiek nienawidzi ciszy. Pozornie każ-
dy szuka swojego „cichego kąta”, jednak w rzeczywistości nie dopuszcza, by w jego środowi-
sku panował stan bezdźwięku. Spotkałem się z radiem lub telewizorem w kuchni (poza tym 
w salonie), by pani domu podczas gotowania nie musiała nudzić się ciszą. Nie sposób spotkać mło-
dych ludzi bez słuchawek na uszach, a nie daj Boże, by podczas Mszy świętej ksiądz, szepcząc coś w in-
nym języku, prowokował nas, byśmy zastanowili się nad swoim życiem. Uderzę się w pierś, boć zakon-
ne cele, ongiś oazy ciszy, dziś często są miejscem, gdzie można posłuchać muzyki czy porozmawiać...  
Na szczęście jest wielu artystów, którzy niejako rozumiejąc problem, krzyczą do nas ciszą.

KULTURA br. Maksymilian M. Konieczny, kurs II

książka
Tomasz Terlikowski, Maksymilian M. Kolbe.  

Biografia świętego męczennika, Espirit 2017

Chyba najbardziej pokrzywdzonym świętym Kościoła katolickiego jest nasz Zakonodawca św. Franciszek. 
Fałszywy obraz, jaki przez ostatnie 100 lat wrogom naszej wiary udało się wyrobić o Biedaczynie, niweluje 
Guido Vignelli w książce Św. Franciszek odkłamany. Dowiemy się z niej, że Seraficki Ojciec nie tylko kochał 
śpiewające ptaki i wilka z Gubbio, ale przede wszystkim ciszę i kontemplację, podczas których rozmawiał 
z Bogiem i dzięki którym pokochał cierpienie z miłości do Miłości. ■ Guido Vignelli, Święty Franciszek odkłamany,  

SKCh im. ks. P. Skargi 2016

Kard. Raymond Leo Burke, były Prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, jakiś czas temu 
prezentował w Polsce swoją książkę Boża miłość stała się Ciałem. Jest to przepiękne dzieło, które pomoże 
nam zrozumieć Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Pan nasz pod pokorną postacią chleba uczy 
nas milczeć. Zdolność kardynała do używania prostego, lecz inspirującego języka na pewno rozbudzi w nas 
miłość do Eucharystii. ■ Kard. Raymond Leo Burke, Boża miłość stała się Ciałem, 

AA 2015



„Muzyka wywodzi się z ciszy i do ciszy prowadzi”. Tą piękną 
maksymę w pełni zrozumiałem, będąc niedawno w Filharmo-
nii Łódzkiej na dziele Gustava Holsta Planety. Nie chcę skupiać 
się na promocji tego wspaniałego dzieła, ale na zachęcie, by 
każdy z Was, drodzy Czytelnicy,  znalazł w sobie chęć do słu-
chania muzyki klasycznej. Jest to dość wymagające, jednak 
skupiając się na płynącej harmonii dźwięków i doskonałym 
wykonaniu utworów największych kompozytorów, nasza du-
sza niemal samoczynnie będzie się ubogacać, a także dostrze-
żemy wartość ciszy. Gdyby nie ona, dźwięk nie sprawiałby nam 
tyle radości. Poza tym muzyka klasyczna ma to do siebie, że 
każe nam milczeć. Nie prowokuje nas do wykrzyczenia swych 
emocji, przeciwnie, uspokaja i nastraja do trwania w ciszy. 
A tylko tak możemy dostrzec wszechobecnego Boga. ■
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KULTURA

muzyka

FOT.JAKUB KRZYSZTOFIK

film
Najnowsze dzieło Jima Jarmuscha Paterson to z pozoru nudna opo-

wieść o młodym małżeństwie. Film pokazuje tydzień z ich życia, w którym 
na dobrą sprawę niewiele się dzieje. Jest to jednak obraz pełen niebanalnej 
poezji, gdzie przeciągające się sceny, często napełnione milczeniem boha-
terów, namawiają widza, by poruszył swoje egzystencjonalne problemy.

Do niedawna obejrzałem prawdopodobnie dwa japońskie filmy: Battle 
Royal (reż. Kinji Fukasaku) oraz Zatoichi (reż. Takeshi Kitano). Oba przedsta-
wiają wiele przemocy, jest w nich dużo krwawych scen walki, gdzie ludz-
kie życie nie jest ważne. Również pozajapońskie filmy pokazujące ten kraj 
(np. Przełęcz ocalonych, Milczenie, Pearl Harbor) pozwoliły mi wyrobić sobie 
negatywną opinię nt. Japończyków. Ich życie jawi się jako rządnych krwi 
barbarzyńców, którzy zdolni  są do każdej zbrodni. Do niedawna... bowiem 
widziałem w ostatnim czasie trzy filmy: Kwiat wiśni i czerwona fasola (reż. 
Noami Kawase), Nasza młodsza siostra (reż. Hirokazu Koreeda) oraz Poże-
gnania (reż. Yojiro Takita). Pierwszy to wzruszający obraz mówiący, że każdy 
człowiek ma prawo do szczęścia. Dzieło to zachwyca pięknymi zdjęciami, 
podczas których słychać taniec poruszonych przez wiatr kwiatów wiśni. 
Drugi ukazuje relacje między czterema siostrami, gdzie fabuła nie jest naj-
ważniejsza, ale to, jak bardzo potrzebujemy bliskiej osoby, z którą może-
my dzielić nasze problemy. Trzeci film (zdobywca Oscara za najlepszy film 
nieanglojęzyczny w 2008 r.) opowiada historię młodego mężczyzny, który 
znajduje pracę w firmie pogrzebowej. Dzięki temu widz może poznać cie-
kawe zwyczaje i obrzędy panujące na japońskich wyspach. Reżyser porusza 
także ważne problemy dzisiejszego świata: kwestia śmierci oraz brak ojca  
w rodzinie. Wszystkie te obrazy prowokują do odkrywania piękna w ota-
czającej nas przyrodzie. Cieszmy się, że tak jak bohaterowie wyżej wymie-
nionych filmów wciąż możemy docenić piękno kwitnącej wiśni, a raczej,  
w naszym wypadku, jabłoni. ■
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KADR Z FILMU PATERSON

KADR Z FILMU KWIAT WIŚNI I CZERWONA FASOLA

KADR Z FILMU NASZA MŁODSZA SIOSTRA
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KRZYŻÓWKA

KARTA ODPOWIEDZI
124 Imię i nazwisko...............................................................................

Adres................................................................................................
Wiek........................

Na rozwiązania czekamy do 15 listopada 2017 r. 
Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres redakcji: 

WSD OO. Franciszkanów 
ul. Okólna 185, 91-520 Łódź Łagiewniki

z dopiskiem na kopercie: 
KRZYŻÓWKA 

lub na e-mail: naszezycie@seminariumfranciszkanskie.pl

Nagrody z nr. 123 otrzymali:
Agnieszka Rechowicz z Gdańska , Katarzyna Dyjak z Zamościa,  

Stanisława Hulbój z Łodzi

br. Adam M. Ślusarczyk, kurs III

POZIOMO: 1] Pismo Święte to Stary i Nowy …, 7] mąż Maryi, 8] … Góra, sanktuarium maryjne, 11] najstarsza znana polska pieśń 
religijna, 12] według tradycji jeden z trzech królów, 15] miejsce w kościele, gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament, 19] po-
stać biblijna, która występuje w Sdz 6, 20] Józef pochodził z … Dawida, 25] założyciel Zakonu Braci Mniejszych, 26] Pod … obro-
nę, modlitwa z III w., 28] Gall …, benedyktyn, autor pierwszej kroniki polskiej, 29] błogosławiona klaryska, jej wspomnienie 
liturgiczne przypada 15 czerwca, 30] miesiąc, w którym w kościołach codziennie odmawia się Litanię Loretańską, 32] np. francisz-
kanie, dominikanie, jezuici, 33] brat Kaina, 34] świątynia Kościoła prawosławnego, 35] Izraelici przeszli przez … Czerwone, 36] jedna  
z cnót teologalnych, obok nadziei i miłości, 37] jeden z siedmiu grzechów głównych, 38] wisiał na krzyżu po prawej stronie Jezusa. 
PIONOWO: 2] góra, na której, według tradycji, miało miejsce Przemienienie Jezusa, 3] Rycerstwo Niepokalanej – skrót, 4] autor Apo-
kalipsy, 5] kapłan, o którym mowa w Rdz 14, 6] żona Abrahama, 9] Wielki …, jeden z okresów liturgicznych w Kościele, 10] osoba, 
która przyjęła najniższy stopień święceń, 13] modlitwa, w której Zdrowaś Maryjo odmawia się 50 razy, 14] słowo kończące modlitwy, 
16] do mieszkańców tego miasta napisał list św. Paweł, 17] klasztor założony przez św. Maksymiliana Kolbego, 18] jedno z państw, 
w których znajduje się Niepokalanów, 21] miejsce, gdzie w 1917 r. objawiła się Matka Boża, 22] … Miłości, zgromadzenie założone 
przez św. Matkę Teresę z Kalkuty, 23] miejsce narodzenia Jezusa Chrystusa, 24] „Światłem ciała jest …” (Mt 6,22), 27] był we wnętrzu 
ryby trzy dni i trzy noce, 31] przed nawróceniem nazywał się Szaweł.

HASŁO: 7 865 11 12109 13321 4

Nagroda dla Zwycięzców
krzyżówki  z  nr. 124:

Tomasz 
Terlikowski 
Maksymilian 
M. Kolbe.  
Biografia 
świętego  
męczennika.



1. W jednej misce wymieszać mąkę, cukier, cukier wanilio-
wy, proszek do pieczenia i szczyptę soli.
2. W drugiej misce wymieszać mleko, olej i jajka.
3. Kolejno wymieszać składniki z obu misek (nie mieszać dłu-
go, tylko do połączenia składników).
4. Formę na muffinki wysmarować margaryną lub wyło-
żyć papilotkami (foremkami do muffinek).
5. Wyłożyć ciasto do formy. Na każdym muffinku położyć 
po parę jagód (nie wciskać, część sama wpadnie do ciasta 
podczas pieczenia).
6. Piec w nagrzanym piekarniku ok. 20-25 minut w tempe-
raturze 200°C.
7. Smacznego!

•  250 g mąki pszennej
•  6 łyżek cukru
•  4 łyżeczki cukru waniliowego
•  2 łyżeczki proszku do pieczenia
•  200 ml mleka

Muffinki

Składniki:

Przygotowanie:

PRZEPIS BRATA  ADRIANA

•  80 ml oleju roślinnego
•  2 jajka
• garść jagód świeżych lub  
  mrożonych
•  szczypta soli

waniliowe z jagodami




