


SŁOWEM NA POWITANIE

Pozdrawiając Was wszystkich, do których do-
trze najnowszy numer pisma naszych semi-
narzystów, chcę wyrazić moją radość, że zno-

wu poprzez słowo pisane dokonuje się spotkanie 
między nami. Do jakiego spotkania pragniemy za-
prosić Was tym razem?
Kilkanaście lat temu znana polska piosenkarka, Da-
nuta Rin, śpiewała, pytając: „Gdzie ci mężczyźni?…”. 
Oczywiście tamto pytanie było zadane przekornie i 
w sposób kabaretowy. Dziś to pytanie stawiamy 
bardzo poważnie i przede wszystkim ewangelicz-
nie i eklezjalnie. Nasi seminarzyści oddają w Wa-
sze ręce, Drodzy Czytelnicy, swoje poszukiwania i 
przemyślenia na temat męskości, męstwa i tego, 
kim jest i kim powinien być mężczyzna realizujący 
dar i powołanie zgodnie z zamysłem Stwórcy. Czy 
to dziś takie ważne, potrzebne? Nasi seminarzyści 
odczuli potrzebę zmierzenia się z tymi pytaniami. 
Bóg potrzebuje ludzi świadomych swojej tożsamo-
ści i wewnętrznie spójnych, bo taki człowiek całym 
sercem, całym sobą może w pełni odpowiedzieć na 
Jego powołanie. Może i Wy, Drodzy Czytelnicy, po-
czujecie potrzebę przemyślenia tej tematyki i wraz  
z naszymi Braćmi poszukania dróg do odnalezie-
nia przed Panem właściwej sobie tożsamości i we-
wnętrznej spójności, która pozwoli na nowo odpo-
wiedzieć Bogu na Jego zaproszenie. Tak rodzi się 
droga do spotkania z „pięknym człowiekiem”.
Wszystkich Czytelników zapewniamy o naszej mo-
dlitwie, prosząc, aby Boże błogosławieństwo ogar-
niało Wasze codzienne sprawy i całe życie.

Jakie jest moje przeznaczenie? Jak 
obrać tę właściwą drogę w swoim 
życiu, która w planie Bożym jest 

dla mnie właściwa? Gdzie jest to miejsce,  
w którym będę naprawdę szczęśliwy? 
Nie potrafimy podjąć właściwych decyzji 
w swoim życiu, dopóki nie zrozumiemy, 
kim jesteśmy, dopóki nie odkryjemy wła-
snej tożsamość. Podstawą zrozumienia 
nas jako ludzi jest zrozumienie, czym jest 
dar bycia mężczyzną i dar bycia kobietą. 

Niniejszy numer „Naszego Życia” wpro-
wadza nas w świat Bożego planu. To Bóg 
stworzył każdego z nas, stworzył jako 
mężczyznę i kobietę. Bóg chce naszego 
szczęścia, chce, abyśmy odkrywali swoje 
podobieństwo do Niego, odkrywali na-
szą prawdziwą naturę, nasze prawdziwe 
człowieczeństwo. Cnotą, bez której męż-
czyzna nigdy nie stanie się prawdziwym 
w pełni tego słowa mężczyzną, jest mę-
skość. Ważne to jest nie tylko dla niego 
samego, ale i dla kobiety. Czy można 
mówić o szczęściu w rodzinie, kiedy facet 
nie odkrył w sobie prawdziwego mężczy-
zny, prawdziwego człowieka? 

Niech to małe światło na temat męsko-
ści dopomoże nam lepiej rozumieć sie-
bie nawzajem, a także odkrywać w swo-
im życiu Boży plan. 

Zaufajmy Bogu!

Drodzy Czytelnicy, 
Przyjaciele naszego Seminarium! Pokój i Dobro!

br. Alaksiej M. Juchniewicz, 
Redaktor naczelny

o. Mariusz Fałkowski, 
Wicerektor WSD



www.seminariumfranciszkanskie.pl
Nasze Życie nr 3/2017 (125)

Pismo franciszkańskich seminarzystów
 WSD OO. Franciszkanów, ul. Okólna 185, 91-520 Łódź 
 naszezycie@seminariumfranciszkanskie.pl
Druk: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 
Niepokalanów (WOF)
Numer zamknięto:  29.11.2017 r.
Nakład: 8000 szt.
Cena: ofiara dobrowolna  
ISSN 1731–9757
Fot. na okładce: unsplash.com

Redaktor naczelny:  br. Alaksiej M. Juchniewicz 
Z-ca redaktora naczelnego: br. Mariusz M. Bierzuński
Sekretarz redakcji: br. Adam M. Ślusarczyk
Grafika i skład: br. Wojciech Kasprowicz
Fotograf:  br. Mariusz M. Mitrowski
Kolporterzy: br. Mariusz M. Bierzuński, br. Maciej Pieczynia
Stali współpracownicy:  br. Paweł M. Ratyński, br. Michał M. Więch,
br. Remigiusz Malinowski, br. Maksymilian M. Konieczny
Opiekunowie gazety: o. Mariusz Fałkowski, o. Piotr Sielużycki 
Korekta: WOF Niepokalanów         

nr konta: 36 1240 1545 1111 0000 1166 9843

W NUMERZE:

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

Jak stać się bohaterem?

Święty Józef – wzór męskości

Z Pism świętego Franciszka

Invicti athletae Christi

Dramaty i nadzieje – wywiad

Żonaty diakon

Kontakt z Niepokalaną
br. Damian M. Pietrowski

br. Damian Rymkiewicz

br. Alaksiej M. Juchniewicz

br. Maksymilian M. Konieczny

br. Grzegorz  M. Świerkosz

TEMAT NUMERU

BIERZUŃSKI NA BIEŻĄCO

WIARA DOJRZAŁA

br. Paweł M. Ratyński

4
NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO

I będą dwoje jednym ciałem
br. Michał M. Więch

15

KALENDARIUM PATRIOTY

grudzień – marzec
br. Remigiusz Malinowski

SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM

br. Mariusz M. Bierzuński

26

FRANCISZKAŃSKIE ŚWIĄTYNIE

O Padwie słów kilka
br. Mariusz M. Grabowski

FRANCISZKANIZM

30 Sekretariat Misyjny
O. Eugeniusz Różański

32
KULTURA

Czytaj, słuchaj, oglądaj
br. Maksymilian M. Konieczny

21 In vitro – czyli metoda nieleczenia niepłodności
br. Remigiusz Malinowski

22

24

20

13

7

31

10

34

KRZYŻÓWKA

Podejmiesz wyzwanie?
br. Adam M. Ślusarczyk

35
PRZEPIS BRATA ADRIANA

Zupa serowa
br. Adrian M. Zalewski

7
Jak stać się 
bohaterem?

Kontakt 
z Niepokalaną

24
Wywiad z księdzem
Krzysztofem Sendeckim

13

FELIETON

Co zadecydowało...
Nowi bracia o swoim powołaniu

Z NASZEGO ŻYCIA

17 Bracia seminarzyści
Rok akademicki 2017/2018

16

z ks. Krzysztofem Sendeckim

Jego nawrócenie
wciąż przynosi plony

28

28 Jego nawrócenie wciąż przynosi plony
O. Jan Walerian Hernik 

Czyli trochę o cnocie męstwa



FO
T:

PI
N

TE
RE

ST
.C

O
M

4

NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO br. Michał M. Więch, kurs III

Początek. Mówi o czymś, co się rozpoczęło i zmierza do określonego celu. Do tego „początku” 
odwołał się Jezus Chrystus, gdy pytano Go o możliwości rozwodu. Przypomniał On wtedy, że Bóg 
„na początku” stworzył mężczyznę i kobietę. Stworzył ich, by byli razem jak nierozdzielne ciało. 
Jezus ukazał małżeństwo jako dar dany przez Boga dla ludzi, aby osiągnęli pełnię w miłości. Jest 
to powołanie do miłości w oparciu o miłość Boga. Chciałbym w tym artykule przedstawić obraz 
małżeństwa według św. Pawła, Apostoła Chrystusa.

Nasze Życie nr 3/2017 (125)

Małżeństwo i czystość

Pisząc o małżeństwie św. Paweł 
przypomina o związku, jaki zaist-
niał między żoną (kobietą) a mężem 
(mężczyzną). Są oni przez całe życie 
związani „na mocy Prawa”. Prawo to 
nie jest tylko nakazem czy zakazem, 
z czym najczęściej jest kojarzone, ale 
jest darem. Prawo dane Izraelitom 
ma u podstaw wyjście Izraela z Egiptu,  
a więc wyzwolenie z niewoli. Dlatego 
Prawo powinno być rozumiane jako 
kontynuacja tej drogi ku pełni wol-
ności, skoro dał je ten sam Bóg, który 
dokonał pierwszego uwolnienia. Jest 
to droga, którą daje Stwórca swemu 
stworzeniu, aby mogło ono dojść do 
Stwórcy i życia wiecznego z Nim. Intry-
guje fakt, że Paweł wyżej od małżeń-
stwa stawia życie w czystości, a więc 
stan dziewictwa. Podkreśla jednak, 
że każdy otrzymał inny dar i nie każdy 

jest zdolny do takiego życia. Powo-
dem natomiast łączenia się dwojga 
ludzi poprzez sakrament małżeństwa 
jest miłość. Paweł zna kondycję czło-
wieka, dlatego radzi, że „lepiej jest bo-
wiem żyć w małżeństwie, niż płonąć”.

Mężczyznę i kobietę określa jako 
tych, którzy w małżeństwie już „nie 
rozporządzają własnym ciałem”. Zwią-
zek dwojga ludzi to życie dla drugiej 
osoby. W małżeństwie nie żyje się 
już tylko dla siebie. Zamykanie się na 
nowe życie jest niezgodne z tym po-
wołaniem. Podobnie chęć czasowej 
wstrzemięźliwości seksualnej jednej 
osoby może stać się przyczyną grze-
chu drugiej. Dlatego św. Paweł jako 
drogę do czasowej wstrzemięźliwości 
ukazuje „obopólną zgodę”, a powo-
dem ma być „oddanie się modlitwie”. 
Jest to ideał wspólnego życia, czyli 
relacja zanurzona w relacji z Bogiem. 

Odpowiedzialne zrozumienie seksual-
ności oraz docenienie czystości w mał-
żeństwie może dokonywać się tylko  
w modlitwie, czyli rozmowie z Bogiem. 

Kluczem do zrozumienia małżeń-
stwa powinien być fakt „bycia kimś jed-
nym w Chrystusie” (Ga 3,28). Chodzi o 
spojrzenie na umiłowaną osobę jako na 
tak samo stworzoną i odkupioną przez 
Jezusa Chrystusa oraz powołaną do tej 
samej nadziei. Prowadzi to do posza-
nowania i jednoczy we wspólnej dro-
dze do jednego celu – życia wiecznego. 

Tak jak Chrystus umiłował 
Kościół

Przedstawione do tej pory ujęcie 
małżeństwa może stwarzać wrażenie, 
że Apostoł traktuje sakrament jako coś 
mało znaczącego. Jednak jego wręcz 

I będą dwoje jednym ciałem
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mistyczna teologia małżeństwa z Listu 
do Efezjan nakazuje odrzucić tego typu 
hipotezy. Ukazał tam przepiękny obraz 
małżeństwa, wykorzystując związek 
sakramentalny do ukazania relacji 
między Chrystusem a Kościołem. Ta 
relacja ma być wzorem, tak aby wska-
zać, do jakiej miłości są powołani mał-
żonkowie. To w tym fragmencie wzywa 
mężów, aby „miłowali żony, jak Chry-
stus umiłował Kościół i wydał za niego 
samego siebie”. Jest to wezwanie do 
miłości ofiarnej, a przede wszystkim 
miłości najwyższej, bo „nikt nie ma 
większej miłości od tej, gdy ktoś życie 
swoje oddaje […]” (J 15,13). Nie jest to 
już relacja na zasadzie „widzę w Tobie 
dobro i pożądam tylko tego dobra”, 
ale jest to relacja w wymiarze „pragnę 
Twojego dobra”. Porównanie miłości 
męża wobec żony do ofiary, jaką Jezus 
z miłości do ludzi złożył z siebie sa-
mego na krzyżu chyba nie potrzebuje 
komentarzy. Patrząc na Ukrzyżowa-
nego, każdy może zrozumieć wznio-
słość powołania do bycia mężem. 

Mężowie mają miłować żony jak 
„własne ciało”. Przywołuje to ów 
„początek” z Księgi Rodzaju i obraz 
małżeństwa jako bycie „jednym cia-
łem”. Mąż, który z żoną stanowi jed-
no ciało, troszcząc się o nią, troszczy 
się jednocześnie o samego siebie. 
Mąż musi dostrzec siebie w małżon-
ce, a ona siebie w nim, aby wyjść 
poza egoizm i rozpocząć życie „dla”. 

Wskazówką może być także we-
zwanie św. Pawła do życia zgodnego 
z powołaniem chrześcijańskim, „aby 
każdy umiał utrzymywać własne ciało 
w świętości i we czci, a nie w pożądli-
wej namiętności”. Ciało jest nośnikiem 
Osoby Bożej – Ducha Świętego. Nie 
może ono być narzędziem spełniania 
egoistycznych dążeń czy przedmiotem 
zaspokajania przyjemności. Tym bar-
dziej nie można do tego wykorzysty-
wać ciała drugiego człowieka. Jest ko-
nieczne, aby spojrzeć na ciało i w ogóle 

na życie ludzkie jako na stworzone, 
a więc jako na dar, a nie własność. Jest 
to dar przez Boga dany, ale i zadany. 

Czy prawdę Bożą 
można zmienić?

Warto przytoczyć myślenie św. 
Pawła na temat samego współży-
cia. Ukazuje on to, co jest niezgodne 
z samą naturą człowieka, a tym bar-
dziej powołaniem w Chrystusie. W Li-
ście do Rzymian pisze o kobietach, 
które „przemieniły pożycie zgodne z 
naturą na przeciwne naturze”, oraz 
o mężczyznach, którzy „porzuciw-
szy normalne współżycie z kobietą, 
zapałali nawzajem rządzą ku sobie”. 
Natomiast w Pierwszym Liście do 
Koryntian pojawia się katalog tych 
ludzi, którzy „Kró-
lestwa Bożego nie 
odziedziczą”. Wśród 
nich znajdują się 
m.in. cudzołożnicy, 
rozpustnicy czy męż-
czyźni współżyjący       
z sobą. Trzeba pamię-
tać, że jest to praw-
da Objawiona przez 
Boga. Tak samo 
takie postępowa-
nie jak rozpusta czy 
kazirodztwo Paweł 
uważa za postępowanie, które nie 
zdarza się nawet u pogan. Te wypa-
czenia świadczą o poważnym zde-
formowaniu człowieka, jego duszy 
i ciała. Tym bardziej dla tych, którzy 
są „członkami Ciała Chrystusa”, ta-
kie postępowanie musi być obce. 

Pożądanie, o którym wspomina 
Apostoł, z pewnością jest wadą, któ-
ra rodzi cierpienie, ale człowiek jest 
w nim powołany do walki dla Chry-
stusa, dla prawdy o człowieku i dla 
prawdziwej wolności. Można porów-
nać to np. do pragnienia zabicia dru-
giego człowieka czy do skłonności  

natury seksualnej skierowanych ku 
osobom małoletnim. Nikt o zdrowych 
zmysłach nie stwierdziłby, że poja-
wienie się ich w człowieku jest argu-
mentem ku temu, aby je realizować.

Przywołać trzeba, zwłaszcza przy 
współczesnych tendencjach „bez-
płciowości”, stwierdzenie Pawła, 
że „u Pana ani mężczyzna nie jest 
bez kobiety, ani kobieta nie jest bez 
mężczyzny. Jak bowiem kobieta po-
wstała z mężczyzny, tak mężczyzna 
rodzi się przez kobietę. Wszystko zaś 
pochodzi od Boga” (1 Kor 11,11-12). 

Na koniec chciałbym wspomnieć 
o tych, którzy zakazywali w czasach 
św. Pawła wchodzić w związki mał-
żeńskie. Były to środowiska różnych 
sekt, które uważały każde zbliżenie 

seksualne za pocho-
dzące od szatana. 
Twierdzili, że trze-
ba się tego pozbyć. 
Inne grupy opowia-
dały się za źle rozu-
mianą wolnością, 
co prowadziło do 
rozwiązłości bez 
żadnych zobowią-
zań. Dlatego warto 
wspomnieć o tym, 
co Paweł sądził                      
o ludziach sprze-

ciwiających się małżeństwu (męż-
czyzny i kobiety), aby porównać 
to z obecną sytuacją na świecie 
i całą „troską” wielu ludzi o to, aby 
zniszczyć instytucję małżeństwa i 
rodziny. Paweł jasno określił źró-
dło takich ideologii. Oto cytat: 
„Duch [Święty] zaś otwarcie mówi, 
że w czasach ostatnich niektórzy 
odpadną od wiary, skłaniając się ku 
duchom zwodniczym i ku naukom 
demonów. Stanie się to przez ta-
kich, którzy obłudnie kłamią, mają 
własne sumienie napiętnowane. 
Zabraniają oni wchodzić w związ-
ki małżeńskie […]” (1 Tm 4,1-3). ■

Mąż, który z żoną 
stanowi jedno 

ciało, troszcząc 
się o nią, troszczy 
się jednocześnie 

o samego siebie. Mąż 
musi dostrzec siebie 
w małżonce, a ona 
siebie w nim, aby 

wyjść poza egoizm 
i rozpocząć życie „dla”. 



FRANCISZKANSKIE LATO 2017  
BRACIA WIKTOR I MARIUSZ PODCZAS PRZEJŚCIA 90KM 
PASMA TATR NIŻNYCH NA SŁOWACJI
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TEMAT NUMERUbr. Damian M. Pietrowski, kurs V

Cnota męstwa należy do czte-
rech cnót kardynalnych. Ich 
nazwa „kardynalne” pochodzi 

od łacińskiego cardo – czyli zawias, 
ponieważ jak drzwi wiszą na czte-
rech zawiasach, tak samo na czterech 
cnotach, jak na zawiasach, opiera się 
cały system etyczny. Cnotami kardy-
nalnymi są: roztropność, sprawiedli-
wość, męstwo i umiarkowanie. Jeśli 
już wiemy, jakie są cnoty kardynalne, 
to warto powiedzieć, że cnota jest 
„trwałą dyspozycją do czynienia do-
bra. Pozwala ona osobie nie tylko 
spełniać dobre czyny, ale także dawać 
z siebie to, co najlepsze” (KKK 1803). 

Kościół, idąc z wiarą za Chrystu-
sem, ale także opierając się na rozu-
mie, zdefiniował, że męstwo zapewnia 
wytrwałość w trudnościach i stałość 
w dążeniu do dobra. Umacnia decyzję 
opierania się pokusom i przezwycię-

żania przeszkód w życiu moralnym. 
Cnota męstwa uzdalnia do przezwy-
ciężania strachu, nawet strachu przed 
śmiercią, do stawienia czoła próbom 
i prześladowaniom. Uzdalnia nawet do 
wyrzeczenia i do ofiary z życia w obro-
nie słusznej sprawy (por. KKK 1808). 

Dar czy cnota?

Czy męstwo jest darem Ducha 
Świętego czy cnotą? Otóż teologowie 
uczą, że zarodki cnoty męstwa ra-
zem z zarodkami innych cnót otrzy-
muje człowiek przy chrzcie świętym, 
a następnie wzmacnia je duchowo 
sakrament bierzmowania. Zarodki te 
oczywiście trzeba rozwijać i umacniać 
środkami nadprzyrodzonymi modli-
twą oraz sakramentami, w tym przede 
wszystkim Eucharystią. Idąc za Kate-
chizmem, możemy przekonać się, że 
męstwo jest cnotą moralną, czyli taką, 

którą zdobywa się m.in. przez własną 
pracę, a jest nią wytrwałe ćwiczenie 
swojego charakteru,  asceza oraz praca 
wewnętrzna. Przede wszystkim czło-
wiek chcący posiadać cnotę męstwa 
musi pracować nad swoim charakte-
rem, musi także dążyć do absolutnej 
wierności swoim religijnym i zawodo-
wym obowiązkom. Codzienny pacierz, 
niedzielna Msza święta, punktualne 
i solidne wykonanie pracy w biurze, 
na polu czy w fabryce – oto naturalna 
droga osiągania męstwa i charakteru. 
Pewna doza męstwa jest nieodzow-
nym warunkiem pracy nad wyrobie-
niem nawet przeciętnego charakteru, 
a co dopiero mówić o wykształceniu 
silnego chrześcijańskiego charakteru, 
który wymaga wiele męstwa. Cnota 
jest owocem współpracy z darem ła-
ski Bożej, rozwija się dopiero wtedy, 
gdy pobudza się ją systematycznym 
wysiłkiem, nabiera się wtedy łatwo-

Nie ma drugiej takiej cnoty moralnej, która by w ciągu minionych wieków zyskała tyle po-
chwał, co cnota męstwa. Sławili ją starożytni pisarze w mitach, baśniach i pieśniach. Przy-
kłady męstwa bohaterów ludowych czy narodowych oraz mężnych wojowników stano-
wią osnowę najdawniejszych, jak i tych nowszych opowieści, epopei i dramatów. Dlatego 
warto pochylić się nad tym zagadnieniem, zgłębiając, jak samemu stać się wielkim bohaterem.

bohaterem?
Czyli trochę o cnocie męstwa

Jak stać się
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ści i sprawności. Tą drogą rozwija się 
i usprawnia męstwo. Ponieważ w skład 
cnoty męstwa wchodzą: cierpliwość, 
stałość, odwaga, wytrwałość, czy też 
niezłomność i nieugiętość, należy te 
cnoty również ćwiczyć i rozwijać.

 Zatem męstwo chrześcijańskie 
stanowi połączenie mężnej postawy 
ducha zdobywanej ludzkim staraniem 
i wysiłkiem oraz łaski i daru nadprzyro-
dzonego udzielonego przez Boga.

Potrzebna czy nie? 

Cnota ta jest nam niezbędnie po-
trzebna, mamy bowiem do pokonania 
liczne wewnętrzne trudności, pokusy, 
znudzenia, niechęć, a nieraz wprost 
apatię, które to przeszkody o wła-
snych siłach trudno przezwyciężyć. 
Dodajmy do tego trudne obowiązki 
naszego stanu i zawodu, nieprzyjazne 
okoliczności, wady bliźnich, niepowo-
dzenia zewnętrzne, sytuacje poważ-
ne i groźne do tego stopnia, że nieraz 
trzeba wybierać między wiernością 
Bogu a niebezpieczeństwem, choć-
by nawet utraty pracy. Dlatego trzeba 
ćwiczyć się w tej cnocie, jak i modlić 
się o nią, a Bóg, widząc nasze wysił-
ki, dopomoże nam i nam jej udzieli.

Od zera do bohatera –
(męczennika)?

Ćwicząc cnotę męstwa trzeba 
m.in. starać się być cierpliwym, nie lę-
kać się np. igły do zastrzyku czy fotela 
dentystycznego, ani też kpin czy ironii 
kolegów czy koleżanek, ani głodu, ani 
choroby, ani nawet utraty pracy. Trze-
ba powstrzymywać się od czasu do 
czasu dobrowolnie nawet od dozwo-
lonych przyjemności: należy starać 
się trzymać na uwięzi wzrok i język, 
odłożyć czasem ciekawą książkę na 
bok, odmówić przyjemnego spotka-
nia, pominąć oglądanie jakiegoś hitu 
filmowego, odmówić udziału w za-

bawie czy w jakimś tańcu. Te wszyst-
kie wyrzeczenia spotęgują siłę woli, 
poprowadzą do męstwa. Taki jest 
główny sens tzw. ascezy/umartwień. 
Pracę trzeba zaczynać od ćwiczeń 
drobnych rzeczy, ale prowadzić je 
systematycznie. Moralność człowieka 
podnosi się nie dzięki dokonywaniu 
bohaterskich czynów w rzeczach wiel-
kich, lecz dzięki zwycięstwu nad rze-
czami małymi. Kiedy w kimś ta cnota 
wzrasta, to w końcu uzbraja się on 
w cudowną siłę, wytrzymałość i od-
porność. Przykładem tego są pustel-
nicy w surowości życia, misjonarze 
w nieprawdopodobnych wysiłkach 
i poświęceniach, męczennicy w zno-
szeniu niezwykłych tortur. Heroizm 
męczenników, którzy dobrowolnie 
oddali życie za Chrystusa, stanowi 
szczytowy wyraz cnoty męstwa. Jest 
on przejawem mocy ducha wobec 
uświadomionego i wielkiego niebez-
pieczeństwa, a nawet groźby śmierci. 

Czy zatem i my wszyscy mamy 
oddać życie za Chrystusa? 

Tak, ale jak przypominał Benedykt 
XVI – istnieje również „męczeństwo ży-
cia codziennego", którego świadectwa 
szczególnie potrzebuje dzisiejszy świat: 
„milczące i heroiczne świadectwo tak 
licznych chrześcijan, bezkompromisowo 
żyjących Ewangelią, spełniających swo-
je obowiązki i wielkodusznie poświę-
cających się posłudze ubogim”. To jest 
męczeństwo dla nas, ponadto mamy 
jeszcze mężnie trwać i znosić z miłością 
to, co Pan nam przygotował do uświę-
cenia, czyli czasem długo trwające po-
kusy, oschłości ducha, trudności przy 
modleniu się, nuda przy wykonywaniu 
pracy zawodowej, przebywanie w nie-
zdrowym klimacie, oszczerstwa, prze-
śladowania, niebezpieczeństwa życia, 
zmęczenie, dolegliwości fizyczne – i inne 
przeszkody, z którymi walczymy, oraz 
cierpienia, które przy tym znosimy. ■

8 Nasze Życie nr 3/2017 (125)
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Męstwo… tak ciężko dziś określić, czym ono tak naprawdę jest. Aktualny kryzys tożsamości spra-
wia, że często mylnie rozumiemy tę postawę. Młodzież, pragnąca przykładu mężnego sposobu prze-
żywania swojego życia, w wielu wypadkach nie znajduje go. Daje się uwieść fałszywym postawom 
„filmowych cwaniaków”, które często są iluzją i ucieczką przed prawdziwym trudem. Podejmując 
jednak ten trud, młodzi ludzie mogliby rozwijać się i otworzyć na łaskę Pana Boga. W takiej rzeczy-
wistości potrzebujemy postaw świętych, które skierują nasze oczy na prawdziwe męstwo.

„Mąż sprawiedliwy”

Tak Ewangelia określa św. Józe-
fa – „mąż, sprawiedliwy” (Mt 1,19). 
Józef był prostym cieślą z Naza-
retu, zajmował się robieniem na-
rzędzi. Jednak skoro Pan Jezus 
w przypowieściach posługuje się 
porównaniami na temat dobrego 
fundamentu, można wnioskować, 
że Józef budował także budynki. 
W samej Ewangelii jest o nim nie-
wiele, lecz biorąc pod uwagę fakt, 
że Bóg wybrał właśnie jego, można 
wnioskować, że był to człowiek pe-
łen cnót. Był on przy największych 
tajemnicach odkupienia, wraz z Je-
zusem najbardziej miłował Naj-
świętszą Maryję Pannę, najwięcej 
też obcował z samym Bogiem. 

W czym upatrujemy 
jego męstwo?

Otóż, gdy Maryja przyjęła posłan-
nictwo i Pan Jezus spoczął w Jej ło-
nie, była w okresie zaślubin z Józe-
fem. U Żydów zawarcie małżeństwa 
składało się z dwóch aktów oddzie-
lonych od siebie w czasie: zaślubin 
i wesela. Najpierw były zaślubiny, 
a po nich rok, można by powiedzieć, 
„próby”, gdzie małżonkowie nie mo-
gli jeszcze ze sobą mieszkać. Dopiero 
po tym czasie następowało wesele. 
Sytuacja więc, w której znaleźli się 
małżonkowie, wskazywała na to, że 
Maryja nie dotrzymała danego słowa. 
Gdy Józef dostrzegł swoją ukochaną 
w stanie błogosławionym, uznał, że 
sam oddali się od Niej i winę przyjmie 

na siebie. Za zdradę kobiecie grozi-
ło ukamienowanie, jemu natomiast 
splamienie imienia. „Gdy powziął tę 
myśl, oto anioł Pański ukazał mu się 
we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, 
nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej 
Małżonki; albowiem z Ducha Świę-
tego jest to, co się w Niej poczęło” 
(Mt 1,20). Józef uwierzył i przyjął to 
słowo – „uczynił tak, jak mu pole-
cił anioł Pański” (Mt 1,24). Czy Józef 
wiedział tak naprawdę, na co się go-
dzi? Myślę, że mogło go to wszystko 
przerastać, ale to szczególnie tutaj 
ukazuje się jego męstwo. Męstwo to 
cnota, która mimo niesprzyjających 
i trudnych warunków, strachu i lęku, 
uzdalnia do czynienia dobra; do 
przyjęcia ofiary, odpowiedzialności, 
konsekwencji w imię słusznej sprawy 

Święty Józef
wzór męskości
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czy wartości, a więc pełnienia Woli 
Bożej. Józef mężnie przyjął owo za-
danie, wziął za nie pełną odpowie-
dzialność i nie oglądał się wstecz. 
Mimo trudów, wątpliwości i zagroże-
nia pokornie odpowiedział oraz do 
końca trwał, ufał, wierzył i nie odstą-
pił od misji, która zapewne nie raz go 
przerastała. Zdał się całkowicie na 
Pana, wszędzie poszukując jego dro-
gowskazów. Wierzył, że jeżeli Bóg po-
lecił mu taką misję, to także uzdolni 
go łaską, aby mógł ją wypełnić: „Bądź 
mężny i oczekuj Pana. Nabierz odwa-
gi i oczekuj Pana” (Ps 27). 

Współczesny kryzys męskości 
i ojcostwa

Współczesny model męstwa to 
silny i atrakcyjny mężczyzna, który 
łatwo osiąga sukcesy, wygrywa ze 
wszystkimi oraz prowadzi bogate 
życie seksualne. Po prostu James 
Bond! Jednak czy aby na pewno 
mamy tutaj do czynienia z prawdzi-
wą męskością? Gdy przełożymy ten 
model na rzeczywistość, wyjdzie 
nam ktoś, kto poza swoim nosem nie 
widzi nikogo więcej. Poza korzyścią 
i interesem, który wszędzie dla siebie 
dostrzega, nie widzi nic wartościowe-
go. Egoizm i wyższość wobec innych 
ma wypisane na czole. Natomiast 
„bogate” życie seksualne jest tylko 

potwierdzeniem jego braku męsko-
ści, którą ciągle musi udowadniać. 
Cały napompowany balon sztucz-
ności, nagle jakby traci powietrze. 
Prawdziwy bowiem trud i heroizm 
to Rodzina! To bycie 
z żoną i dziećmi, męż-
ne stawianie czoła 
nadchodzącym wy-
zwaniom, świadomość 
swojej słabości i po-
korne wołanie do Boga 
o pomoc, bo – „Pan 
jest mocą swojego 
ludu” (Ps 28). Prawdzi-
wy heroizm to wzięcie 
odpowiedzialności za 
rodzinę i jej wychowa-
nie, wierność żonie, 
bycie przy swoim synu, 
córce, żonie w cierpie-
niu i radości. To da-
wanie siebie drugiemu, to stanięcie 
w prawdzie o sobie i świadomość 
swojej niewystarczalności. Wreszcie 
to bezinteresowność, mądrość życio-
wa i szlachetność. To miłość.

A zatem co sprawia, że nasze 
męstwo dzisiaj jest osłabione?

Kiedyś, gdy kupiło się lodówkę, 
można było z niej korzystać przez 
długi czas, a jeśli się zepsuła, na-
prawić… to mądrość rodziców. Dziś 

Święty Józef

natomiast... już nie liczy się „jakość”, 
ale „ilość”. Popsuła mi się pralka, to 
trzeba ją wyrzucić, bo do naprawy 
już się nie nadaje. Tak jest z wielo-
ma rzeczami. Niestety, konsekwen-

cją tego jest to, że owa 
postawa przekłada się 
na relacje międzyludz-
kie. Kiedy pojawia się 
pewien trud, kryzys, 
niezależnie od tego, 
czy jestem ojcem ro-
dziny, lekarzem czy za-
konnikiem, przychodzi 
pokusa, aby zrezygno-
wać. To nie dla mnie, 
to zbyt trudne. Ale czy 
prawdziwe i trwałe 
relacje z drugim czło-
wiekiem, czy decyzja 
o wyborze drogi życio-
wej nie oczyszczają się 

i wzmacniają właśnie poprzez trudne 
doświadczenia? Jak bardzo w tych 
trudnych czasach potrzebujemy cno-
ty męstwa! Aby wybrać to, co Bogu 
się podoba, to, co przyniesie praw-
dziwą korzyść, lecz nie tylko mi, ale 
również mojej rodzinie, wspólnocie. 
Święty Józefie, wyproś nam u Pana 
Jezusa cnotę męstwa, byśmy potra-
fili godnie nieść ciężar dnia codzien-
nego, w słabości szukać pomocy 
u Pana i z zaparciem się siebie otwie-
rać się na to, co trudne. Amen. ■

Męstwo to cnota, 
która mimo 

niesprzyjających 
i trudnych 

warunków, strachu 
i lęku, uzdalnia do 
czynienia dobra; 

do przyjęcia ofiary, 
odpowiedzialności, 

konsekwencji w imię 
słusznej sprawy czy 

wartości, a więc 
pełnienia Woli 

Bożej.
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DRAMATY

15Mężczyzna

I NADZIEJE

Hospicjum kojarzy się ze śmiercią, 
czym jest ono dla Księdza?

Hospicjum jest dla mnie takim 
miejscem, gdzie spotykam się z pewną 
rzeczywistością dramatu i próbuję tę 
rzeczywistość zmienić.

 Dlaczego to jest rzeczywistość 
dramatu? 

Ponieważ ludzie trafiają do hospi-
cjum na skraju wytrzymałości fizycz-
nej i psychicznej, bo ich ogromnie 
boli. Przede wszystkim nowotwór to 
jest ból. Ten fizyczny, który rozrywa 
kości, stawy, wątrobę, żołądek, mózg. 
I to jest taki ból, który można zobra-
zować w ten sposób: była tu ostatnio 
dziewczyna, która z bólu złamała zęby 
– jedynki, jak zagryzła. Jak jest ból, to 
człowieka nic innego nie interesuje. 
Dla mnie więc ta rzeczywistość ho-
spicyjna to przede wszystkim jest rze-
czywistość takiego dramatu w wyniku 
bólu. Drugą rzeczą jest to, że ktoś się 
boi, a więc hospicjum to jest miejsce, 

gdzie ludzie się boją: co będzie ze mną 
jutro, czy ja się obudzę, jak to będzie, 
co będzie z moimi dziećmi. I ta nie-
pewność, która też się pojawia w tych 
ludziach, to jest to realne doświadcze-
nie, które ja też widzę. No i trzecia taka 
rzeczywistość, czym jest hospicjum: to, 
że ci ludzie mają straszny dyskomfort. 
On nie może spać, nie może jeść, nie 
może pić, nie może się odezwać, albo 
odwrotnie: wydala z siebie, ma bie-
gunki, wymioty. To wszystko, co jest 
z tym związane, powoduje, że oni mają 
straszny dyskomfort, wstydzą się, boją, 
czują niepokój. A więc hospicjum to 
jest dla mnie miejsce takiego dramatu. 
I to hospicjum z tej pierwotnej strony 
– jeżeli ja poznam, jeżeli wiem, że to 
jest miejsce dramatu, to my wchodzi-
my i dla mnie tym jest hospicjum. Ja 
wchodzę z takim myśleniem, z taką 
filozofią w tych ludzi, że jeżeli boli na 
początku, bo to jest pierwsza rzecz, to 
my zrobimy wszystko, żeby nie bolało. 
Dlatego mam profesjonalnych ludzi – 

lekarzy, pielęgniarki, żeby uśmierzyć 
ból, żeby zastosowali takie leki, w taki 
sposób, żebym z tym człowiekiem się 
jutro dogadał, żeby go przestało boleć. 
To jest dzisiaj możliwe, mamy taką me-
dycynę, podajemy odpowiednie środ-
ki przeciwbólowe, w plastrach, w ta-
bletkach, w płynie, morfinowe. Jak nie 
boli, to zaczyna się też i inny komfort 
życia, bo wtedy można się z tym czło-
wiekiem dogadać: co potrzebuje, jak 
chce zjeść, co chce zjeść. Dlatego też 
dla tych potrzeb przygotowaliśmy spe-
cjalną kuchnię. Nie mamy cateringu, 
ale kuchnię specjalnie przygotowaną 
dla tych chorych ludzi. No i ten strach, 
a więc zapraszamy do hospicjum całe 
rodziny, które pokazują, że my cię nie 
zostawimy. Uczę się z tymi rodzinami. 
Ja się uczę od nich, a oni ode mnie, jak 
w takiej trudnej sytuacji sobie radzić. 
I ta wspólna pielgrzymka z tą chorą 
osobą powoduje, że oni mniej się boją, 
bo nie są sami. Dla mnie więc hospi-
cjum jest takim miejscem.

Rozmowa z ks. Krzysztofem Sendeckim, dyrektorem hospicjum w Darłowie. Hospicjum Caritas 
im. bpa Czesława Domina w Darłowie to miejsce przeznaczone dla ludzi ciężko chorych, cierpiących 
i umierających (głównie zmagających się z chorobą nowotworową).

BIERZUŃSKI NA BIEŻĄCO
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Czym jest dla osoby, która wie, 
że już umiera, świadomość śmierci? 
Czym jest śmierć dla osoby, która 
cierpi, którą boli i która wie, że jest 
nad grobem? 

Tu się bardzo mocno musimy zwró-
cić ku temu, z kim mamy do czynienia. 
Moim więc zadaniem księdza jest naj-
pierw rozeznać, kto to jest, a więc jaka 
to jest osoba: to jest pani Zosia, to jest 
pan Andrzej, to jest pan Rysiu, to jest 
pani Krysia. Nie jakaś tam osoba na za-
sadzie „ej, ty”, albo „niech się odwróci, 
będę teraz badał”. Nie, to jest pani Kry-
sia. „Pani Krysiu, ja pro-
szę panią o to, by pani się 
do mnie zbliżyła, ja panią 
muszę zbadać, ja muszę 
się dowiedzieć, co pani 
dolega”. Jeżeli więc ci lu-
dzie zrozumieją i poznają 
mnie jako księdza, ale też 
i zrozumieją nasz styl by-
cia, to wiedzą, że śmierć 
dla tych ludzi często 
bywa przejściem. Bo ja 
im wtedy tłumaczę całą 
filozofię i całą religijność, 
jeżeli to są ludzie wie-
rzący, jeżeli pani Krysia jest wierząca. 
Wtedy sprawa jest trochę łatwiejsza. 
Bo ja tym ludziom wyjaśniam Ewan-
gelię, ten moment przejścia, a więc dla 
jednych jest to przejście. I takich ludzi, 
którzy w ostatniej chwili swojego ży-
cia, w tym hospicjum zaczęli skłaniać 
się ku temu, że nie jestem tylko cia-
łem, krwioobiegiem, paznokciami czy 
włosami, ale czymś więcej, jest więk-
szość: dziewięćdziesiąt kilka procent. 
Jestem człowiekiem, który ma swoją 
duszę, wolną wolę, potrafi kochać, a 
więc ja nie umrę. Ja nie umrę, tylko 
rozstanę się ze swoim ciałem, a kiedyś 
i ono zmartwychwstanie, a więc jest 
to przejście. Ale są też sytuacje takie, 
że ( jest to wtedy sprawa bardzo dra-
matyczna) dla niektórych ludzi śmierć 
jest końcem. I ten koniec oni odbierają 
jako coś, co w jakiś sposób finalizu-
je ich styl bycia. To, jak żyli, to już jest 
inna sprawa, ale ta śmierć jest zawsze 

trudna, bolesna. I są ludzie, którzy pa-
trzą właśnie na śmierć z perspektywy 
przejścia, i są tacy, którzy patrzą z per-
spektywy końca. Czym jest dla ludzi 
ogólnie śmierć, to jest sprawa bardzo 
indywidualna. Ja poznałem takie dwa 
obszary, ale to już każdy musi sobie 
odpowiedzieć, co jest lepsze.

Jak możemy pomóc?
To pytanie bardzo często pojawia 

się w takich sytuacjach i tu nie cho-
dzi nawet o hospicjum, ale żeby po-
móc człowiekowi choremu, to przede 
wszystkim, i to jest bardzo krótka 

odpowiedź, trzeba być. 
Bo najtrudniej jest być 
przy kobiecie czy przy 
mężczyźnie, który dwa 
dni umiera albo bardzo 
cierpi. To znaczy, siedzę 
i jestem na każde zawo-
łanie, oddycham razem 
z nim, jeżeli ta osoba 
śpi, to po prostu jestem, 
oglądam w tym czasie 
telewizję, czytam gaze-
tę, ale jestem. Bo bycie 
z człowiekiem to nie jest 
cudowanie, to jest po 

prostu cierpliwość, której nam nieste-
ty bardzo często brakuje. Ja sam po 
sobie wiem, że wejdę i czasami zaga-
dam trzy zdania, i idę dalej, chociaż 
tłumaczę się tym, że jestem dyrekto-
rem, a więc muszę gdzieś tam jedną, 
drugą, trzecią osobę nawiedzić. Ale 
pomagać człowiekowi to być, a z tego 
bycia zaczynają się pojawiać inne po-
mysły, to znaczy zaczynam słuchać 
chorego, zaczynam słuchać jego od-
dechu i ja wiem, że ten oddech jest 
coraz płytszy, a więc potrzeba, aby 
zawołać lekarza czy pielęgniarkę. Wi-
dzę, bo jestem, że ktoś ma suche usta, 
to znaczy potrzebuje płynu, a ktoś 
spojrzy na mnie i mrugnie oczami, 
bo nie może mówić, że potrzebuje 
na przykład zmienić pampersa. Bycie 
przy człowieku pozwala tego człowie-
ka rozpoznać, jakie ma potrzeby, co 
chce, i to bycie pozwala też poczuć się 
temu człowiekowi bezpiecznie. ■

BIERZUŃSKI NA BIEŻĄCO

Są ludzie, którzy 
patrzą właśnie 

na śmierć 
z perspektywy 

przejścia, 
i są tacy, 

którzy patrzą 
z perspektywy 

końca. Czym jest 
dla ludzi ogólnie 

śmierć, to jest 
sprawa bardzo 
indywidualna.



Patriotyzm to umiłowanie własnej Ojczyzny, na którą składa się i rodzinna ziemia, 
i wytworzona na tej ziemi przez naród kultura, i cała jego tradycja, i pacierz przed 
obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, i melodia języka ojczystego, i ukochany 
nad wszystkie inne krajobraz, i rodzinny dom, i pamięć o ojczystych dziejach, i 
chwytająca ze serce matczyna kołysanka, i groby przodków, i cudowna poezja pol-
skich romantyków, i prastara pieśń „Bogurodzica”, i polonez A – dur Szopena, i 
„Pożegnanie Ojczyzny” Ogińskiego, i niezliczona ilość innych zaszczepionych na za-
wsze w duszy Polaka wspomnień, przeżyć, uczuć, przekonań i głębokich umiłowań.

Mężczyzna
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August Hlond urodził się 5 lipca 1881 roku w Brzęczkowicach. 
Został kapłanem w Zgromadzeniu Salezjanów. Wprowadzał na 
ziemie polskie dzieła zapoczątkowane przez św. Jana Bosko, ukie-
runkowane na katolickie wychowanie młodzieży. Był pierwszym 
biskupem diecezji katowickiej. Powołał do życia Akcję Katolicką 
oraz założył Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii. 24 czerwca 
1926 roku został mianowany arcybiskupem gnieźnieńskim i po-
znańskim oraz Prymasem Polski. W 1927 roku otrzymał kapelusz 
kardynalski. Bronił wiary katolickiej i polskiej rodziny przed ma-
sonerią, która za cel stawiała sobie moralną deprawację Narodu 
polskiego. Zmarł 22 października 1948 roku w Warszawie. Obecnie 
toczy się Jego proces beatyfikacyjny. ■

Witold Pilecki przyszedł na świat 13 maja 1901 roku w Ołońcu. 
Od młodości zaangażowany był w służbę Ojczyźnie, najpierw w har-
cerstwie, a następnie w Wojsku Polskim. W 1920 roku – jako dzie-
więtnastolatek – bronił przed Sowietami Ostrej Bramy w Wilnie. Po 
wybuchu II Wojny Światowej szybko zajął się działalnością konspi-
racyjną. Dobrowolnie dał się aresztować Niemcom, wiedząc, że trafi 
do Oświęcimia. Tam zorganizował zbrojny ruch oporu oraz przy-
gotował raporty o ludobójstwie tzw. „Raporty Pileckiego”, po czym 
uciekł z obozu kontynuując służbę w konspiracji. Po wojnie został 
aresztowany, torturowany i skazany na karę śmierci przez komu-
nistyczne władze Polski ludowej. Przed śmiercią, odnosząc się do 
tego, co przeżył w areszcie wyznał, że „Oświęcim przy tym, to była 
igraszka”. Został zabity 25 maja 1948 roku. ■

W połowie XVII wieku Rzeczpospolita znajdowała się w trud-
nym położeniu, gdyż wiele ziem opanowanych było przez Szwe-
dów. Wyznający luteranizm Szwedzi okradali majątki Polaków i 
bezcześcili katolickie kościoły. Tym zbrodniczym działaniom za-
częli sprzeciwiać się chłopi, oddolnie organizując zbrojne wystą-
pienia przeciwko najeźdźcom. Wiarę w zwycięstwo, skłaniające 
Szwedów do odwrotu, umocnił król Jan II Kazimierz Waza, który 1 
kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej wraz z senatorami ogłosił 
Najświętszą Maryję Pannę Królową Korony Polskiej i powierzył Jej 
opiece całe Królestwo. Autorem tekstu ślubowania był jezuita św. 
Andrzej Bobola.  ■

abp. Stanisław Wielgus 

br. Remigiusz Malinowski, kurs II

kwiecień – 
czerwiec

KWIECIEŃ 1656
ŚLUBY LWOWSKIE KRÓLA JANA KAZIMIERZA

MAJ 19O1
NARODZINY WITOLDA PILECKIEGO

CZERWIEC 1926
AUGUST HLOND PRYMASEM
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Z NASZEGO ŻYCIA

Co zadecydowało 
    o moim wyborze drogi zakonnej?

Wierni niedługiej (zaledwie dwuletniej), lecz pięknej tradycji, spytaliśmy nowoprzybyłych 
braci, co zadecydowało o ich drodze powołania.

BR. PETER KYALO:
Wstąpiłem do Zakonu 
Braci Mniejszych Kon-
wentualnych, ponieważ 
byłem zafascynowany 
ich wspólnotową dro-

gą życia: razem pracują, modlą się, 
odpoczywają i opiekują się chorymi 
pośród siebie, jak w rodzinie. Stąd 
moja modlitwa pozostała pełna wia-
ry i związana jest z wszystkimi tymi 
cechami życia franciszkańskiego, któ-
re mnie pociągnęły do wstąpienia 
do tego pięknego braterstwa. Niech 
imię Pana będzie błogosławione.

BR. WOJCIECH 
SZUTOWICZ: 
Pochodzę z franciszkań-
skiej parafii, gdzie wiele 
lat byłem ministrantem. 
W tamtejszej oazie zain-

teresowałem się liturgią i to zaintere-
sowanie przerodziło się w pragnienie 
bycia kapłanem zakonnym.

BR. MARCIN M.
JANISZEWSKI: 
Do franciszkanów wstą-
piłem, ponieważ na 
pewnym etapie mojego 
życia otrzymałem pew-
ne znaki wewnętrzne 

i zewnętrzne, które mówiły mi, że to 
moja droga. Czas postulatu i nowicja-
tu utwierdził mnie w tym przekonaniu.

BR. MARIUSZ M.
GRABOWSKI:
Zawsze moim wielkim 
pragnieniem było po-
dążać za Panem Jezu-
sem. Pragnę służyć Panu 
Bogu i Matce Niepoka-

lanej oraz innym ludziom na drodze 
życia konsekrowanego.

BR. PRZEMYSŁAW  
M. WALCZAK:
O moim powołaniu za-
decydował Bóg. Nieste-
ty, przez długi czas nie 
chciałem Go słuchać. 

Szukałem szczęścia na własną rękę. 
Jezus jednak cierpliwie czekał, aż 
spokornieję, i kiedy w końcu przysze-
dłem do Niego, wziął mnie w swoje ra-
miona i wprowadził do mojego nowe-
go domu – Zakonu Braci Mniejszych 
Konwentualnych, gdzie we wspólno-
cie braterskiej odnajduję i poznaję 
mojego Boga oraz samego siebie.

BR. GEORGE 
ODHIAMBO:
Tak naprawdę nie ja wy-
brałem drogę zakonną, 
ale to Bóg wezwał mnie. 
Ja natomiast odpowie-
działem, wstępując do za-

konu, aby służyć Jemu, będąc świętym 
kapłanem.

BR. SZYMON 
M. BIELAK: 
W Zamościu spotkałem 
franciszkanina, który 
zadał mi pytanie, czy 
chciałbym się wyspo-
wiadać. To był przeło-

mowy moment mojego życia, bo zaczą-
łem na poważnie myśleć o wstąpieniu 
do zakonu. Oprócz tego pociągał mnie 
styl życia zakonników w Zamościu. 
Mam na myśli to, że przychodząc do 
kościoła, prawie zawsze było można się 
wyspowiadać, porozmawiać, po prostu 
znaleźć bratnią duszę.

BR. KACPER WIATR: 
W rozeznawaniu, czy 
moim powołaniem jest 
życie w Zakonie św. Fran-
ciszka, pomocą mi była 
internetowa działalność 

franciszkańska. Po rekolekcjach po-
wołaniowych i rozmowie z Ojcem Pro-
wincjałem zdecydowałem, by wstąpić 
do zakonu.

BR. PAWEŁ M.
SMUTEK: 
Na moje wstąpienie do 
zakonu miało wpływ pra-
gnienie naśladowania 
Jezusa, naszego Pana.
Pojechałem więc na reko-

lekcje do Niepokalanowa i tak zakocha-
łem się w duchowości franciszkańskiej.



Bracia od góry od lewej: Mariusz Grabowski, Wojciech 
Szutowicz, Przemysław Walczak, Marcin Janiszewski, 
Paweł Smutek, Kacper Wiatr

Bracia od lewej w górnym rzędzie: Kamil Pluszczewicz, Re-
migiusz Malinowski, George Odhiambo (Kenia), Szymon Bielak, 
Marcin Owczarek, Wojciech Kasprowicz, Paweł Ratyński, Karol 
Rzeźnicki. Bracia od lewej w dolnym rzędzie: Damian Rymkiewicz, 
Maciej Pieczynia, Maksymilian Konieczny, Peter Kyalo (Kenia)

Z NASZEGO ŻYCIA

seminarzyściBracia

Bracia od lewej w górnej części: Paweł Zieńkow, Mariusz Bie-
rzuński, Łukasz Bogucki, Marek Lauda, Adam Ślusarczyk, Michał 
Więch, Tomasz Górka. Bracia od lewej w dolnej części: Jakub Ga-
laszewski, Mariusz Mitrowski, Grzegorz Świerkosz, Rafał Jendras

Bracia od lewej: Łukasz Rombel, Adrian Zalewski, pod nimi 
Wiktor Mieleszko (Białoruś), Filip Ratke, Alaksiej Juchniewicz 
(Białoruś), Jakub Kamiński

Bracia od lewej: Damian Pietrowski, Bartosz Bogucki, Kamil Piotrowski

Bracia od lewej: Łukasz Jankowski, Łukasz Waszkielis

2017
2018

kurs I

kurs II

kurs III

kurs V

kurs VI

kurs IV
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23 września – 2 października Koniec września to tradycyjny czas rekolekcyjnego skupienia, które tym razem popro-
wadził dla nas o. Kazimierz Fryzeł CSsR. Przygotował on braci z kursów II-IV do złożenia ślubów czasowych. Kilka dni później 
rozpoczęliśmy natomiast kolejny rok akademicki, czas zdobywania wiedzy, przede wszystkim o Panu Bogu, nie suchej, teo-
retycznej, ale opartej na żywej relacji z Nim. Tę piękną drogę rozpoczęło 2 października 39 braci. Niech Dobry Bóg prowadzi 
nas, jak sam chce! 

Wakacje 2017  Wakacyjne praktyki klerycy odbywają w klasztorach, na pielgrzymkach czy rekolekcjach. Tymczasem bracia z 
zespołu Pokój i Dobro dodatkowo co roku uczestniczą w warsztatach muzycznych. Tym razem udali się na Białoruś, do naszego 
klasztoru w Iwieńcu, gdzie już od 15 lat organizowana jest Muzyczna Majsternia – warsztaty muzyczne prowadzone przez Jana 
Pospieszalskiego, jego rodzinę i zaproszonych gości, głównie z Polski. Nie z próżności, ale z kronikarskiej uczciwości donosimy, że 
nasi utalentowani estradowo bracia błyskawicznie podbili serca miejscowej publiczności podczas koncertów. 

Wakacje 2017 Na początku września bracia z kursu III wraz z o. Rektorem udali się na wspólne wakacje w góry. Pod-
czas tygodniowego pobytu w Zakopanem mimo niesprzyjającej aury codziennie wyruszali na tatrzańskie szlaki. W różnych 
składach zdobyli m.in. Giewont, Czerwone Wierchy, Kasprowy Wierch, Świnicę, Zawrat, a także Rysy, na których pojawił się 
już pierwszy śnieg. Najwytrwalsi zwiedzili też słowacką Jaskinię Wolności oraz malowniczy wąwóz Sucha Bela w rezerwacie 
Słowacki Raj.
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3-5 listopada Staraniem redakcji Naszego Życia” odbyły się w seminarium warsztaty pt. Media w służbie ewangelizacji. 
Uczestnikami byli, prócz nas, zaproszeni klerycy zakonni i diecezjalni, a w gronie prelegentów znaleźli się: o. Damian Karczmar 
OFMConv (dyrektor Radia Niepokalanów), państwo Irmina i Marcin Śliwińscy (produkcja filmów, spotów i reklam), o. Roman 
Bielecki OP (redaktor naczelny miesięcznika „W drodze”), o. Paulin Sotowski OFMConv (biblista, wieloletni redaktor „Posłańca 
św. Antoniego”) oraz dziennikarz i autor książek Tomasz P. Terlikowski. W zgodnej opinii uczestników był to niezwykle cenny 
czas, który mamy nadzieję, zaowocuje w pracy wszystkich redakcji uczestniczących w warsztatach.

18 listopada Uczestniczyliśmy w kursie pierwszej pomocy. Poprowadzili go dla nas br. Janusz Kulak – Prezes OSP Nie-
pokalanów razem z p. Grzegorzem Kurasem – strażakiem PSP w Sochaczewie. Dla niektórych braci było to przypomnienie, 
dla innych pierwsza lekcja jak ratować ludzkie życie. Uczyliśmy się jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy dorosłym, 
dzieciom i niemowlakom. Tego nam było trzeba!

13 listopada Blisko 150 kleryków z trzech seminariów duchownych (naszego oraz diecezjalnych Łodzi i Łowicza) uczest-
niczyło w dorocznym odpuście ku czci św. Stanisława Kostki – patrona WSD w Łodzi. Uroczystej Mszy świętej celebrowanej 
w seminaryjnej kaplicy przewodniczył ks. abp Grzegorz Ryś, nowy metropolita łódzki. Okazją do rozmów i wzajemnego za-
poznania były kolejne punkty programu dnia: wspólna agapa w seminaryjnym refektarzu oraz turniej piłki halowej. Nasza 
reprezentacja dwa mecze przegrała, dwa wygrała. Rewanż u nas tradycyjnie w maju.
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br. Maksymilian M. Konieczny, kurs II

Święty Tomasz More

Kim był Tomasz More? Pierwszy raz o nim dowiedziałem się na lekcjach historii w szkole średniej. 
Mówiono nam, że był to autor „Utopii”, wielki humanista, kanclerz Anglii za czasów Henryka VIII, a 
także był przyjacielem Erazma z Rotterdamu. Wtedy nawet nie podejrzewałem, że może on być świę-
tym Kościoła Katolickiego. Zakres nauczania w szkole nie obejmował jego życia osobistego, jego 
poglądów na temat wiary, a tym więcej jego zażyłej relacji z Panem Bogiem. Kim był tak naprawdę 
ten niezwykły człowiek, który oddał swoje życie za wierność Papieżowi i Kościołowi Rzymskiemu? 

SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM

Tomasz More urodził się w Londynie 
w drugiej połowie XV wieku, w rodzinie 
mieszczańskiej. Będąc wyjątkowo zdol-
nym do zdobywania wiedzy, otrzymał 
tak dobre wykształcenie prawnicze, że 
został zauważony przez dwór królewski 
i zrobił tam wielką i zaszczytną karierę, 
kulminacją której było stanowisko kanc-
lerza państwa – czyli najwyższa godność 
Anglii po królu. Musimy troszkę wrócić, 
aby spojrzeć na jego osobowość. Waż-
nym momentem jego młodzieńczego 
życia było poszukiwanie swojego powo-
łania. Zastanawiał się nad powołaniem 
zakonnym, myślał nawet o wstąpieniu do 
franciszkanów (Braci Mniejszych). Ale ży-
ciowe losy skierowali jego kroki do klasz-
toru kartuzów, gdzie spędził 4 lata. Będąc 
bardzo wrażliwym na obecność Boga 
w swoim życiu Tomasz rozpoznał, że to 
nie jest jego miejsce, opuszcza klasztor i 
zakłada rodzinę. Mając czwórkę małych 
dzieci zostaje sam, bo jego ukochana 
żona Jane umiera. More żeni się powtór-
nie, z nową żoną Alicją nie miął dzieci, 
ale ona całym sercem oddała się wycho-
waniu dzieci Tomasza. Ich dom był uwa-
żany za jeden z najbardziej gościnnych 
w Londynie, gdzie panowała harmonia i 
wesołość. Tomasz More po powrocie do 
życia świeckiego wstępuje do Trzeciego 

Zakonu św. Franciszka. More codziennie 
uczestniczył we Mszy Świętej i jak mówili 
świadkowie nie podejmował w życiu żad-
nej ważnej decyzji bez przyjęcia Komunii 
Świętej. Pomagał biedakom, 
nosił włosiennicę, na co-
dzienną modlitwę poświę-
cał kilka godzin dziennie. 
Kochał Boga i temu uczył 
swoich dzieci. Dobrze znał 
Pismo Święte. A ponadto nie 
patrząc na żadne zaszczyty 
i stanowisko, którymi był 
obsypany ze strony króla, 
służył do Mszy Świętej jako 
ministrant i śpiewał w ko-
ścielnym chórze. W życiu 
politycznym i życiu urzędowym nigdy nie 
przekroczył głosu własnego sumienia. To-
masz może być doskonałym przykładem 
poświęcenia się swojej pracy i swoim ide-
ałom. Był sumienny, wyrozumiały i spra-
wiedliwy do każdego. Mówiono o nim, 
że gdyby pewnego dnia stawił się przed 
nim własny ojciec i diabeł, to przyznałby 
rację szatanowi, jeśliby na nią zasługiwał. 
Był człowiekiem głęboko religijnym i od-
danym całym sercem Kościołowi i Bogu. 
Dlatego, gdy król Anglii Henryk VIII ogłosił 
siebie głową Kościoła anglikańskiego, aby 
móc poślubić swoją kochankę przy żywej 

pierwszej żonie, Tomasz More zrzeka się 
godności kanclerza. Odmawia uczestni-
czenia w ślubie króla. A ponadto wbrew 
rozkazowi Henryka VIII nie podpisuje 
dokumentu, który neguje władze papie-
ża w Anglii, uznaje króla za zwierzchnika 
Kościoła. Tomasza Mora skazali za zdra-
dę stanu, żadne groźby i więziennie nie 
skłonili go do zdrady wiary w powszech-
ny kościół katolicki, którego głową jest 
Papież. Będąc w więzieniu pisał listy do 
rodziny, w których czytelny pokój, jaki on 
miał w swoim sercu. On już żył nadzieją 
życia wiecznego. Król skazał go na śmierć. 
W dzień egzekucji, Tomasz idąc do kata 
powiedział królowi: „Kiedy obejmowałem 
urząd kanclerza, prosiłeś mnie królu, bym 
wpierw słuchał Boga niż Ciebie, a dziś 
ginę za to, że wpierw słuchałem Boga, a 
potem Ciebie…” Św. Tomasz do końca 
był wierny Bogu i jest dla nas wszystkim 
wielkim przykładem odwagi i wiary. Od-
wagi być wiernym swoim przekonaniom 
i swojemu sumieniu. Wiary niezdradzonej 
za żadne zaszczyty i pieniądza. Święty To-
maszu módl się za nami, abyśmy każde-
go dnia byli wierni Chrystusowi, nawet w 
najdrobniejszych sprawach i aby w czas 
próby pamiętaliśmy, że Jezus jest z nami.
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Święty Tomasz More

FELIETON

W ostatnich latach środki masowego przekazu oraz ludzie kreowani przez mainstream na „auto-
rytety” próbowali przekonać nas, iż procedura in vitro jest metodą leczniczą przywracającą zdolność 
poczęcia parom borykającym się z  problemem niepłodności. Koncepcja ta nie wytrzymuje jednak 
zdroworozsądkowej krytyki, ponieważ żaden człowiek nie został wyleczony z niepłodności tą metodą.

nieleczenia niepłodności

br. Remigiusz Malinowski, kurs II

IN VITRO
czyli metoda

In vitro to technika sztucznego za-
płodnienia polegająca na połącze-
niu komórki jajowej i plemnika poza 

organizmem kobiety – w warunkach 
laboratoryjnych – a następnie wszcze-
pieniu ich w organizm matki. W związ-
ku z tym tzw. „leczenie niepłodności” 
to nic innego jak zapłodnienie poza-
ustrojowe, które uderza w godność 
rodziców oraz dziecka na najwcze-
śniejszym etapie jego rozwoju. In vitro 
nieodłącznie związane jest z aborcją, 
ponieważ w trakcie tzw. „leczenia” 
dochodzi do masowej śmierci zarod-
ków poprzez mrożenie czy embriore-
dukcję, a więc uśmiercanie „nadlicz-
bowych” istnień, które rozwinęły się 
w jamie macicy. Badania przeprowa-
dzone przez Human Fertilisation and 
Embryology Authority, podsumowu-
jące działanie brytyjskiego programu 
zapłodnień pozaustrojowych w latach 
1992-2006 wykazały, iż z 3 806 699 dzie-
ci na etapie zarodkowym urodziło się 
tylko 122 043 żywych noworodków. To 
oznacza, że rzeczywista skuteczność 

procedury in vitro wyniosła 3,21%. 
Ponadto, dzieci „z probówki”, któ-
rym dane było się narodzić, są czę-
ściej od dzieci poczętych w sposób 
naturalny obciążone wadami gene-
tycznymi, a część z nich – sięgająca 
nawet kilkudziesięciu procent – ro-
dzi się inwalidami. Negatywne skutki 
zdrowotne tej metody dotyczą także 
matki, u której występuje zwiększone 
ryzyko zachorowania na raka piersi 
oraz dwukrotnie większe ryzyko cią-
ży pozamacicznej. Przytoczone dane 
jednoznacznie wskazują, iż w przy-
padku zapłodnienia in vitro mamy do 
czynienia z zupełną dehumanizacją 
poczęcia człowieka. Nie można od-
dzielać zapłodnienia od aktu mał-
żeńskiego, który został przewidzia-
ny przez Boga jako jedyny sposób 
przekazywania życia. Wszelkie inne 
działania zmierzające do poczęcia 
są wykroczeniem przeciwko naturze 
oraz prowadzą do genetycznych ma-
nipulacji i eksperymentów. Podobne 
próby ingerencji w ludzką genetykę 

miały miejsce w nazistowskich Niem-
czech. In vitro to kontynuacja tych 
zbrodniczych, eugenicznych praktyk, 
ponieważ poprzez odpowiedni do-
bór dawcy plemników można decy-
dować o pewnych cechach dziecka, 
jak płeć, kolor oczu czy inteligen-
cja. Wszelkie próby realizacji wła-
snych pragnień – choćby najbardziej 
wzniosłych i szlachetnych jak macie-
rzyństwo czy ojcostwo – są nie do za-
akceptowania w chwili, w której na-
ruszają wolność drugiego człowieka. 
Wobec czego małżeństwa otwarte na 
przyjęcie potomstwa, a borykające 
się z problemem bezpłodności mu-
szą stanowczo odrzucić procedurę 
in vitro. Mogą natomiast skorzystać         
z realnej metody leczenia niepłodno-
ści, jaką jest naprotechnologia, która 
dzięki diagnozie i odpowiedniej tera-
pii medycznej umożliwia małżonkom 
naturalne poczęcie. Ponadto, zachę-
ca się małżonków do adopcji, ponie-
waż wiele osieroconych dzieci czeka 
na kochających rodziców. ■
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Diakon
ŻONATY

„Diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami” (1 Tm 
3, 12). Wiemy jednak, że w Kościele katolickim z czasem wprowadzono celibat, a diakonat stał się 
jedynie stopniem w drodze do kapłaństwa. Natomiast zgodnie z zaleceniami Soboru Watykań- 
skiego II bł. Paweł VI przywrócił starożytną tradycję diakonatu jako „właściwego i trwałego stop-
nia hierarchicznego”. Określono także przypadki, kiedy kandydat do święceń nie jest zobowiąza-
ny do zachowywania celibatu.

Czym właściwie jest diakonat?

Słowo diakon pochodzi od grec-
kiego słowa diakonia, czyli sługa lub 
posługa, a w języku polskim oznacza 
postawę bezinteresownej służby, któ-
ra ma cechować cały Kościół oraz jego 
poszczególnych członków. Konstytu-
cja dogmatyczna o Kościele (Lumen 
gentium, 29), korzystając z myśli św. 
Hipolita, stwierdza, że jest to najniższy 
szczebel hierarchii, gdzie na wybranych 
nakłada się ręce nie dla kapłaństwa, 
lecz dla posługi. Wyraża się ona w za-
daniach wyznaczonych przez biskupa, 
takich jak: uroczyste udzielanie chrztu, 
rozdzielanie Komunii świętej, prowa-
dzenie adoracji Najświętszego Sakra-
mentu, asystowanie i błogosławienie 
w imieniu Kościoła związkom małżeń-
skim, udzielanie wiatyku, proklamacja 
Ewangelii i głoszenie słowa Bożego, 
przewodniczenie obrzędom pogrze-
bowym oraz innym nabożeństwom. 

Posoborowa reforma nie ogranicza się 
jednak do instrumentalnego traktowa-
nia diakonów jako pełniących jedynie 
określone funkcje liturgiczne w zastęp-
stwie lub jako pomoc dla kapłanów.

Potrójne posługiwanie

Pośród szerokiej argumentacji po-
pierającej przywrócenie tego stopnia 
święceń określono trzy główne płasz-
czyzny, na których wybrani do tego sta-
nu mieliby działać. Jest to posługa sło-
wa, posługa ołtarza i posługa miłości. 
Ta ostatnia jest w dzisiejszych czasach 
szczególnie potrzebna, bo nie braku-
je między nami chorych, cierpiących, 
pozbawionych najbardziej podstawo-
wych praw czy prześladowanych ze 
względu na pochodzenie, religię i po-
glądy. Poza tym świat nierzadko sprze-
ciwia się Prawdzie Ewangelii, co widać, 
obserwując tak zaciętą walkę o możli-
wość aborcji, eutanazji, rozwodów czy 

korzystania z antykoncepcji. Niezbęd-
ni są więc świadkowie, którzy żyjąc 
w społeczeństwie, swoją postawą po-
kazywaliby innym, że życie Ewangelią 
jest możliwe oraz zajęli się w imieniu 
Kościoła pomocą potrzebującym. Do 
tego wezwani są wszyscy chrześcija-
nie, w pierwszej kolejności zaś ci, któ-
rzy w wyjątkowy sposób poświęcili się 
służbie Bożej. Wśród nich specjalna 
rola powierzona została diakonom sta-
łym. Mają oni wypełniać swoje zadanie 
poprzez przepowiadanie słowa Boże-
go prowadzące do przyjęcia Euchary-
stii, która daje nowe życie i uzdalnia 
do bezinteresownych czynów miłości. 
Przejawiają się one np. w pełnieniu 
posługi charytatywnej, która powin-
na być jednym z ich priorytetów. Poza 
tym mogą oni oddziaływać w strefach 
takich jak, miejsce pracy z racji wykony-
wanego zawodu czy podczas różnych 
innych sytuacji życiowych, które ze swej 
natury nie są dostępne duchownym. 
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Nadmierna „klerykalizacja” 
czy szczególna łaska?

Taki zarzut pojawił się, gdy zaczęto 
powierzać ludziom świeckim funkcje 
wcześniej zarezerwowane jedynie du-
chownym. W  jakim celu święcić dia-
konów, skoro ich posługa może być 
również spełniana przez wiernych? 
Nie można się zgodzić z tym zarzutem.
Dzięki łasce sakramentalnej jesteśmy 
bowiem umacniani do życia w  komu-
nii z  Bogiem oraz do lepszego wypeł-
niania obowiązku naszego stanu. Stąd 
wniosek, że dzięki tej szczególnej łasce 
płynącej z sakramentu święceń diakon 
może owocniej wykonywać powierzo-
ne mu zadania.

Kto może być stałym diakonem?

Mogą nimi zostać zarówno kawale-
rowie mający co najmniej 25 lat, którzy 
pragną oddać swe życie Panu Bogu 
poprzez przyjęcie celibatu, a także żo-
naci, po 35. roku życia, za zgodą żony, 
posiadający właściwą postawę moral-
ną i nienaganną opinię. Wymaga się 
od nich ponadto odbycia przynajmniej 

trzyletniej formacji będącej zarówno 
czasem próby jak, i przygotowania do 
należytego wypełniania powierzonych 
im w przyszłości funkcji. Dodatkowo 
w odróżnieniu od tra-
dycyjnego sposobu 
zgłaszania się kandy-
datów, nawiązując do 
starożytnej tradycji po-
woływania diakonów, 
zachęca się, aby to pa-
rafie wybierały spośród 
swego grona mężczyzn 
z a a n g a ż o w a n y c h 
w życie parafialne i 
posiadających posia-
dającycharyzmaty od-
powiednie do wypełniania tej posługi.

Diakonat stały w praktyce

Przywrócenie diakonatu jako trwałego 
stopnia hierarchicznego oraz dopuszcze-
nie do przyjmowania tych święceń przez 
żonatych mężczyzn spotkało się z pozy-
tywną odpowiedzią świeckich. Dzisiaj na 
świecie posługuje już ponad 43 tys. stałych 
diakonów, w tym około 15 tys. w Stanach 
Zjednoczonych, w Polsce natomiast je-

dynie 23. Ich rola, czego początkowo się 
obawiano, nie sprowadziła się do zastę-
powania kapłanów, wręcz przeciwnie, stali 
się oni cennym wsparciem i uzupełnie-

niem, szczególnie w tych 
miejscach, gdzie na co 
dzień nie ma duchow-
nych. W praktyce bo-
wiem większość stałych 
diakonów pracuje, wy-
konując różne zawody: 
od lekarzy, urzędników, 
przedsiębiorców, po pra-
cowników fizycznych. 
Oprócz tego w swojej 
posłudze podejmują się 
takich zadań, jak: współ-

praca z proboszczem w parafii, katechiza-
cja, prowadzenie punktów Caritas, kierow-
nictwo bądź duszpasterstwo w szpitalach, 
domach opieki dla niepełnosprawnych 
lub starszych, praca z więźniami lub osoba-
mi uzależnionymi. W realizację powołania 
diakońskiego włączone są także żony. Ich 
udział nie ogranicza się jedynie do bierne-
go towarzyszenia, ale stanowiąc z mężem 
przykład jedności małżeńskiej wspólnie 
angażują się w sprawowanie posługi miło-
ści na różnych płaszczyznach. Jak można 

W naszym 
kontemplacyjnym 
powołaniu nie tyle 
my rezygnujemy 
z czynnego życia 

w świecie, ile 
podejmujemy Boże 
wezwanie do życia 

kontemplacyjnego w 
klauzurze.
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Bóg zna nasze serca i wie, na jakiej drodze osiągniemy pełnię szczęścia, dlatego powołuje nas do kon-
kretnych zadań i spraw. Wzorem wypełniania powołania jest Maryja. Życie Matki Bożej nie zakończyło się 
z chwilą Jej wniebowzięcia. Ona nadal działa, nadal jest zaangażowana i gdy tylko Jej pozwolimy, pomo-
że nam dobrze rozpoznawać i wiernie wypełniać to, do czego nieustannie jesteśmy wzywani. Wpatrzeni w 
Niepokalaną, czerpmy inspirację do przemiany własnego życia i do upiększania świata, w którym żyjemy.

Grzech to choroba

W mszale maryjnym znalazłem 
piękną prefację, która mówi o Niepo-
kalanej, jako Matce i Mistrzyni życia 
duchowego (msza nr 32). Zacytuję jej 
fragment: „Ona, najgłębiej złączona z 
tajemnicą Chrystusa, dla Ciebie nie-
ustannie rodzi z Kościołem nowe dzie-
ci, które przynagla dobrocią i pociąga 
przykładem ku doskonałej miłości. 
Ona bowiem jest wzorem ewangelicz-
nego życia, w Jej szkole uczymy się 
według Jej myśli kochać Ciebie nade 
wszystko, Jej duchem nieustannie 
kontemplować Twoje Słowo, Jej ser-
cem służyć braciom”.

Najgłębiej złączona z tajemnicą 
Chrystusa

Maryja jest doskonałą uczennicą 
swojego Syna, jest doskonale do Nie-
go podobna, jest ściśle zjednoczona z 
Jego życiem. Jego sprawy są zarazem 
Jej sprawami, Jego cierpienia są Jej 

cierpieniami, Jego radości są Jej ra-
dościami. Być złączonym z tajemnicą 
Chrystusa, to zapomnieć o sobie, a żyć 
Jego życiem. Pięknie wyraził to św. Pa-
weł Apostoł: „Razem z Chrystusem zo-
stałem przybity do krzyża. Teraz zaś już 
nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. 
Choć nadal prowadzę życie w ciele, 
jednak obecne życie moje jest życiem 
wiary w Syna Bożego, który umiłował 
mnie i samego siebie wydał za mnie” 
(Ga 2,19-20).

Dla Boga nieustannie rodzi            
z Kościołem nowe dzieci

Duchowe rodzenie człowieka po-
lega na poddaniu się przemieniającej 
łasce Bożej. Im bliższą mamy więź z Ma-
ryją, tym bardziej jesteśmy otwarci na 
działanie Ducha Świętego, który czyni 
nas coraz bardziej podobnymi do Chry-
stusa. Rola Niepokalanej jest nieoce-
niona, bo to przez wzgląd na Nią, Bóg 
daje nam wiele darów. Doświadczała 
tego św. Faustyna († 1938 r.). W swoim 

„Dzienniczku” wspomina o szczególnej 
łasce czystości, którą obdarzył ją Pan 
Jezus właśnie na prośbę Maryi: „Zdjął 
Jezus pas złoty z siebie i przepasał nim 
biodra moje. Od tej chwili nie doznaję 
żadnych poruszeń przeciwnych cnocie 
ani w sercu, ani w umyśle. Zrozumiałam 
później, że to jest jedna z największych 
łask, którą mi wyprosiła Najświętsza 
Maryja Panna, bo o tę łaskę prosiłam 
Ją przez wiele lat. Od tej pory większe 
mam nabożeństwo do Matki Bożej. Ona 
mnie nauczyła wewnętrznie kochać 
Boga i jak we wszystkim pełnić Jego 
świętą wolę. Radością jesteś, Maryjo, 
bo przez Ciebie Bóg zszedł na ziemię do 
serca mego” (Dz 40).

Które przynagla dobrocią                
i pociąga przykładem ku dosko-

nałej miłości

Maryja uczy zaangażowania, pocią-
ga swoją osobą, by coraz bardziej się 
starać, by nie być leniwym, ale całym 
sobą angażować się w zadania, które 

br. Paweł M. Ratyński, kurs II

Matka i Mistrzyni
życia duchowego
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powierzył nam Bóg. Patrząc na Nią i po-
stępując tak jak Ona, coraz jaśniej wi-
dzimy sens swojego powołania, coraz 
jaśniej widzimy jak je realizować. Mamy 
widzieć Niepokalaną nie jako nierucho-
mą figurę, która tylko ładnie wygląda, 
ale widzieć Ją jako żywą osobę, która 
niestrudzenie działa, która jest zapraco-
wana w dziele zbawienia, która swoim 
czynem i słowem ukazuje piękno Chry-
stusa. W tym duchu postępował św. 
Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin 
(† 1941 r.). Gdy chorował na gruźlicę, w 
pobliżu jego szpitala było sanatorium 
dla studentów. Tak wspomina go pew-
na pracowniczka: „Ilekroć go tylko po-
wiadamiałam, zawsze spieszył z pocie-
chą duchową do tych chorych! I czy to 
była czarna, głucha noc, a to się zdarza-
ło najczęściej, czy szalały śnieżyce i bu-
rze nad Gubałówką i Tatrami, w gorącz-
ce nieraz ponad 38 stopni, bez żadnego 
wierzchniego odzienia, nie ociągając 
się ani chwili, biegł wprost tam, gdzie 
dogasało czyjeś młode życie”.

Ona bowiem jest wzorem 
ewangelicznego życia

Bóg ma wobec nas plan, a Maryja 
wie jak go realizować, wie, co powinni-
śmy robić, by wzrastać, by pomnażać 
talenty, by zachwycać się Ewangelią i 
dobrze odczytywać pragnienia Boga. 
Świętym, który umiłował życie ewan-
geliczne, był z pewnością bł. Rafał 
Chyliński, franciszkanin († 1741 r.). Żył 
w czasach powszechnego zepsucia 
moralnego. Będąc szlachcicem, wdział 
franciszkański habit i podążał za Chry-
stusem w duchu Biedaczyny z Asyżu. 
Rozpoznał, że odpowiedzią na szerzą-
cą się obojętność i niesprawiedliwość 
społeczną jest miłość i służba najuboż-
szym. Nierzadko rozdawał jałmużnę 

z tego, co było niezbędne dla niego 
samego. Był jasnym światłem, które 
świeci w ciemności, był tym, który roz-
promieniał nieszczęśliwe oblicza ludzi 
chorych, ubogich i cierpiących.

W Jej szkole uczymy się według 
Jej myśli kochać Ciebie nade 

wszystko

Tak pisał św. Franciszek Antoni Fa-
sani, franciszkanin († 1742 r.): „Jeślibyś 
skierował każdą rzecz do Boga, stał-
byś się świętym. Śmiało, oczyść swe 
intencje, czyń dobro, kochaj dobro, 
ale jedynie dla Boga, samego Boga. 
Ucz się naśladować Najdoskonalszą i 
Niepokalaną Dziewicę Maryję, zawsze 
starając się o większe dary”. Oddanie 
się Niepokalanej, to nie bezczynne de-
klarowanie przynależności do Niej, ale 
żywe i energiczne bycie w Jej szkole, w 
szkole miłości; to oddanie się Jej spra-
wom, realizowanie Jej zamiarów, bo to 
Ona najlepiej wie jak kochać Boga.

Jej duchem nieustannie 
kontemplować Twoje Słowo

W Jej szkole uczymy się kontemplo-
wać Słowo Boga tak, jak to czynił np. 
św. Franciszek z Asyżu († 1226 r.), któ-
ry – jak pisze Tomasz z Celano – „Nie 
był głuchym słuchaczem Ewangelii, 
ale wszystko, co usłyszał, zachowywał 
w chwalebnej pamięci i starał się wy-
pełnić dokładnie, co do litery” albo jak 
św. Antoni, opat († ok. 355 r.), który – 
jak pisze św. Atanazy – „Z taką uwagą 
słuchał, gdy czytano Pismo, żeby nic 
z niego nie padło na ziemię”. Uważne 
i wytrwałe słuchanie uzdrawiającego 
Słowa Bożego otwiera nas na Boga, 
który błogosławi, który przemienia, 
który prowadzi do szczęścia.

Jej sercem służyć braciom

Wiele osób doświadczyło w swoim 
życiu, świadomie bądź nie, ile troski, 
opieki i starań wkłada nasza Niepoka-
lana Mama, byśmy byli bardziej szczę-
śliwi, niż jesteśmy. Doświadczenie mi-
łości Chrystusa uzdalnia człowieka do 
służby, do rezygnacji ze swoich wygód 
na rzecz dobra bliźniego. Taką osobą 
była na pewno królewna, św. Elżbieta 
Węgierska († 1231 r.). Tak pisze o niej 
jej kierownik duchowy: „Poleciła zbu-
dować szpital, w którym zgromadziła 
wielu chorych i słabych. (…) Wszyst-
kie dochody, pochodzące z czterech 
księstw swego małżonka wyczerpała 
do tego stopnia, iż w końcu na potrze-
by ubogich nakazywała sprzedawać 
klejnoty i kosztowne szaty. Dwa razy 
na dzień, rankiem i wieczorem, miała 
zwyczaj odwiedzać chorych. Osobi-
ście posługiwała tym, którzy cierpieli 
na odrażające choroby, podawała 
posiłek jednym, poprawiała posłanie 
drugim, niektórych dźwigała na ra-
mionach i spełniała wiele innych do-
broczynnych posług”.

Teraz Twoja kolej!

Zaproś Niepokalaną do swojego 
życia, pozwól Jej pokochać Ciebie, 
pozwól, by opowiedziała Ci o Jezusie. 
Spójrz w Jej oczy, zobacz jak żyje, a 
zobaczysz Go w Niej, usłyszysz Jego 
głos w Jej głosie. Pozwól prowadzić 
się do Niego, a wtedy nie zbłądzisz, 
wtedy Twoje odczuwanie świata zu-
pełnie się zmieni, wtedy Twoje życie 
nabierze prawdziwej pełni i głębszego 
sensu. Idź za Jezusem. Tylko nie sa-
memu, ale z Nią. ■

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ
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FRANCISZKAŃSKIE ŚWIĄTYNIE br. Mariusz M. Grabowski, kurs I

O Padwie
Za najbardziej znanego świętego uważa się św. Antoniego. Często nazywa się go:  św. Antoni z Lizbony 
lub św. Antoni z Padwy. Dlaczego wiąże się tego świętego z tymi miastami? Wynika to z tego, że są 
to miejsca jego narodzin i śmierci. Święty ten – wbrew powszechnej opinii – nie jest Włochem, lecz 
Portugalczykiem. Czy św. Antoni kiedykolwiek coś powiedział na temat Padwy? W literaturze znajdu-
jemy jego wypowiedź w odniesieniu do tego miasta. Antoni podkreślał: „Padwa – oto moja prawdziwa 
ojczyzna”. Jego pobyt w tym mieście oblicza się na około trzysta sześćdziesiąt dni. Przed swoją śmier-
cią prosił, aby zaprowadzono go do Padwy. Po jego śmierci doszło do sporu, gdzie ma być pochowany. 
Spór zaistniał pomiędzy franciszkanami, klaryskami i Padewczykami. Ostatecznie zdecydowano, że 
zostanie wybudowana bazylika w centrum miasta ku jego czci. 

słów kilka...

Najczęściej nazywana jest ona 
przez mieszkańców „Il Santo”. 
Bazylika jest w stylu romańsko-

-gotyckim. Została wybudowana na 
planie krzyża. Jej budowniczy jest nie-
znany. 

Budowa została zapoczątkowana 
w 1232 r., a ukończona około 1300 r. Ba-
zylika liczy 118 m długości oraz 32,5 m 
szerokości. Najwyższa wysokość wnę-
trza wynosi 28,5 metra. Jest ona uwień-
czona ośmioma kopułami, dwiema 
wieżyczkami i dwiema dzwonnicami 
(68 m). 

W  centrum prezbiterium widnieje 
krzyż oraz postacie Matki Bożej między 
św. Franciszkiem, św. Justyną, św. Lu-

dwikiem d’Angio, Antonim, Danielem 
i Prosdocimo (pierwszym biskupem 
Padwy). Można też dostrzec odtwo-
rzone sceny cudów dokonanych przez 
Antoniego oraz symbole Ewangeli-
stów i aniołów. Jedyna reprodukcja 
tego ołtarza znajduje się w kościele św. 
Kazimierza w Baltimore. Za ołtarzem 
można zauważyć: zdjęcie z krzyża Pana 
Jezusa i Jego złożenia do grobu oraz 
świecznik, który został uznany za naj-
wspanialszy na świecie. Po obu stro-
nach prezbiterium widocznych jest 12 
płaskorzeźb z brązu. Przedstawiają one 
sceny ze Starego Testamentu. Nato-
miast w głębi – za ołtarzem – rozciąga 
się trzynastowieczny chór. W bazylice 
– obok ołtarza głównego – znajdujemy 
siedem kaplic:

1. św. Antoniego;
2. Madonny;
3. bł. Łukasza z Padwy 
– ucznia i towarzysza 
św. Antoniego;
4. promienistą;
5. relikwii (skarbu);
6. św. Jakuba;
7. Najświętszego Sakramentu.

Pierwsza przytoczona kaplica za-
wiera czcigodne szczątki św. Antonie-
go. Jest to dzieło zapoczątkowane 
w 1500 r. Twórcą tej kaplicy był rzeź-
biarz padewski, A. Briosco. Kaplica za-
wiera dziewięć płaskorzeźb rozmiesz-
czonych wkoło grobu św. Antoniego. 
Ołtarz – grób św. Antoniego został wy-
konany przez T. Aspetti.
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Druga kaplica jest pozostałością po 
kościółku św. Marii, który był podarowa-
ny św. Antoniemu w 1229 r. przez biskupa 
Padwy. To w tym miejscu św. Antoni od-
prawiał Msze święte i wygłaszał kazania 
oraz posługiwał ludziom poprzez sakra-
menty święte. Pięć lat po jego śmierci 
w tym miejscu spoczywały jego doczesne 
szczątki. Na ścianach są widoczne freski 
z przełomu XIII i XIV w.

Trzecia kaplica jest poświęcona bł. 
Łukaszowi z Padwy. Znajdują się w niej 
jego doczesne szczątki. Ołtarz i freski po-
chodzą z XIII i XIV w. Prezentują one Matkę 
Bożą w otoczeniu Świętych Zakonu Fran-
ciszkańskiego oraz Złotą Legendę Apo-
stołów Filipa i Jakuba.

Czwarta kaplica swą nazwą nawiązuje 
do promieni, które rozchodzą się z absy-
dy. Kaplica ta jest znana także jako kaplica 
błogosławieństw. Zawiera ona 9 dodat-
kowych kaplic: św. Józefa, św. Franciszka 
Serafickiego, św. Leopolda (austriacko-
-węgierska), św. Stanisława (polska), skar-
bu, św. Stefana, św. Bonifacego (niemiec-
ka), św. Róży z Limy (amerykańska), św. 
Katarzyny z Aleksandrii.

Piąta kaplica posiada liczne pa-
miątki i cenne relikwie. Została wznie-
siona przy końcu XVII w. w stylu baro-
kowym. Na balustradzie widoczne są 
figury, które przedstawiają: św. Fran-

ciszka, Wiarę, Pokorę, Pokutę, Miło-
sierdzie i św. Bonawenturę. W trzech 
niszach znajdujemy relikwiarze i auto-
grafy świętych. Na szczególną uwagę 
zasługuje relikwiarz zawierający język 
św. Antoniego.

Szósta kaplica znajduje się naprze-
ciwko kaplicy – grobu św. Antoniego. 
Została wzniesiona w 1372 r. Na ścia-
nie podzielonej na trzy części można 
zauważyć scenę Ukrzyżowania. Nato-
miast w wyższych sklepieniach można 
dostrzec fragmenty fresku św. Jakuba 
Apostoła. W środku – w ołtarzu – znaj-
dują się relikwie św. Feliksa. W ścia-
nach bocznych znajduje się drewnia-
ny chórek. 

Siódma kaplica znajduje się w są-
siedztwie kaplicy św. Jakuba. Została 
wybudowana w 1458 r. Początkowo 
była z przeznaczeniem dla grobow-
ców: Gatamelaty i jego rodziny. Nato-
miast w 1651 r. została przeznaczona 
na kaplicę Najświętszego Sakramen-
tu.

Przy bazylice znajduje się klasztor 
franciszkański. Składa się on z pięciu 
obszernych dziedzińców klasztor-
nych, które posiadają różne nazwy: 
dziedziniec Raju, dziedziniec Nowi-
cjatu, dziedziniec Magnolii, dziedzi-
niec Generała, dziedziniec Muzeum.

W klasztorze tym wychowywał się  
przyszły papież, Sykstus IV. Natomiast 
pielgrzymowali tutaj papieże: Pius VI,  
Pius VII, św. Pius X i św. Jan XXIII.

W bazylice prowadzone są także róż-
ne inicjatywy: Chleb św. Antoniego, który 
jest rozdawany ubogim, mali Bracia św. 
Antoniego (do tej grupy przynależą oso-
by młode, które przygotowują się, aby 
mogły zostać kapłanami), Wioska św. 
Antoniego – działalność tej grupy wiąże 
się z przygotowaniem chłopców pozba-
wionych domu do wykonywania różnych 
zawodów, korespondencja i pomoc du-
chowa, misje św. Antoniego (polegają na 
współpracy z czasopismem „Posłaniec 
św. Antoniego” poprzez wsparcie finan-
sowe i zbiórkę odzieży), miłosierdzie św. 
Antoniego.

Padwa należy do tych miejsc, któ-
re warto zobaczyć. Wielu pielgrzymów 
w trakcie pielgrzymek kieruje tam swo-
je  kroki, aby zanieść swe prośby temu 
przemożnemu orędownikowi. Padwa 
– obok Asyżu i San Giovanni Rotondo – 
jest miejscem szczególnego kultu. Niech 
św. Antoni będzie dla każdego z nas wzo-
rem szczególnego umiłowania Chrystusa 
i Jego Matki. Drogi Nasz Patronie – o św. 
Antoni – spraw, abyśmy idąc za Twym 
przykładem, potrafili mieć ducha pokory 
i posłuszeństwa w służbie drugiemu czło-
wiekowi. ■



Historia naszego klasztoru ma dopiero 23 lata, ale nie jest to całkiem nowy klasztor. Jego powsta-
nie to kontynuacja przerwanego przez zaborcę 215 lat temu, życia klariańskiego, wyznaczanego ryt-
mem modlitwy i pracy przy ul. Kościuszki w Zamościu. Dzisiaj kilka kroków dalej w Sitańcu żyją te 
same siostry św. Klary, przepasane białym franciszkańskim sznurem z trzema węzłami, symbolem 
ślubów: czystości, ubóstwa oraz posłuszeństwa i znów przybyły z tego samego klasztoru co przed 
wiekami – ze Starego Sącza.

Nasze dziś na zamojskiej ziemi 
ma swój początek w XIII w., w powo-
łaniu św. Franciszka i św. Klary. 

Doświadczenie poszukiwania 
celu i sensu życia towarzyszy czło-
wiekowi nieustannie, ale najbardziej 
intensywne jest kiedy człowiek staje 
przed decydującym wyborem i musi 
się opowiedzieć  jaką drogę wybie-
ra. Tym, który powołuje jest zawsze 
Bóg. To On pierwszy wołał Samuela, 
gdy ten jeszcze Go nie znał: Samu-
elu, Samuelu! To On przemówił do 
Franciszka, gdy ten szukał przygód, 
a przemawiając do niego we śnie 

pod Spoleto, kiedy wyruszał na 
wojnę, marząc o wielkości i sławie 
zawrócił go z obranej drogi. Fran-
ciszku, komu lepiej 
służyć Panu czy słu-
dze? Oczywiście, że 
Panu! Dlaczego za-
tem idziesz za sługą? 
– pytał Franciszka 
Bóg. Franciszek dłu-
go szukał, aż wresz-
cie odnalazł własną 
drogę – Pan sam Mu 
ją wskazał – a kiedy ją odnalazł był 
tak zdecydowany, że nic nie zdoła-
ło Go odwieść od miłości Chrystusa 

i życia dla Niego. Prosił nawet, żeby 
w sercu swoim odczuł miłość taką 
jaka była w sercu Jezusa. Takiego 

Franciszka znała i 
takim zafascynowała 
się św. Klara. Duch 
Święty wzbudził w 
jej sercu to samo 
pragnienie, którym 
pałał Franciszek i to 
od wczesnej młodo-
ści. Całe Jej życie to 
doświadczenie miło-

ści, niestrudzone wpatrywanie się 
w Umiłowanego, rozważanie Jego 
ubóstwa, pokory, niezliczonych tru-

to moje życiowe powołanie
KLARYSKĄ
Jestem
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FRANCISZKANIZM o. Jan Walerian Hernik, egzorcysta (Białoruś)

„Patrz na Niego 
– Jezusa-, który 
dla ciebie został 

wzgardzony; stań się 
dla Niego wzgardzona 

na tym świecie 
i idź za Nim. ”.



dów i udręk, które wycierpiał dla 
odkupienia rodzaju ludzkiego. Była 
dzielna  w świętej służbie rozpo-
czętej z gorącej tęsknoty za ubogim 
Ukrzyżowanym.  Jej serce przylgnę-
ło do Niego, a On przez kontempla-
cję przemieniał Ją w siebie. Trawiła 
ją wielka miłość. Pisze do swojej 
siostry i przyjaciółki, św. Agnieszki 
z Pragi: „Patrz na Niego – Jezusa-, 
który dla ciebie został wzgardzony; 
stań się dla Niego wzgardzona na 
tym świecie i idź za Nim. Dostojna 
królowo, twój Oblubieniec, naj-
piękniejszy spośród synów ludz-
kich (Ps 45, 3), stał się dla twego 
zbawienia najlichszym z ludzi, był 
wzgardzony, zbity, poraniony przez 
biczowanie (por. Mt 19, 20; 27, 26) 
na całym ciele i zmarł wśród mę-
czarni na krzyżu; wpatruj się w Nie-
go, rozmyślaj o Nim, uwielbiaj i sta-
raj się Go naśladować.” (drugi list 
do św. Agnieszki z Pragi).  

Podobne doświadczenie jest 
udziałem i dziś wielu ludzi. Bóg nie 
przestaje wołać, zapraszać czło-
wieka: pójdź za Mną. Wielka tęsk-
nota, która ożywiała św. Francisz-
ka i św. Klarę, nie straciła ze swej 
intensywności przez wieki i jest 

żywa dziś. Chrystus jest naszym je-
dynym skarbem, dla którego warto 
żyć.  Podobne jak Klara i Jej pierw-
sze towarzyszki nie 
obawiamy się ubó-
stwa, pracy, trudów, 
poniżenia, pogardy 
świata. I pragniemy 
mieć tylko Ducha 
Pańskiego wraz z 
Jego uświęcającym 
działaniem i modlić 
się zawsze czystym 
sercem i wpatrywać 
się nieustannie w 
Chrystusa Ubogiego 
i Ukrzyżowanego, przyswoić sobie 
Jego sposób życia ukazany w Ewan-
gelii i tak przeżywać codzienność, 
by wszystko w niej świadczyło, że  
zostałyśmy  córkami i służebnicami 
Najwyższego i Największego Króla, 
Ojca niebieskiego i zaślubiłyśmy 
się  Duchowi Świętemu, wybierając 
życie według doskonałości Ewan-
gelii świętej.

On powołuje każdego tak jak 
sam chce. W naszym kontempla-
cyjnym powołaniu nie tyle my 
rezygnujemy z czynnego życia w 
świecie, ile podejmujemy Boże we-

zwanie do życia kontemplacyjnego 
w klauzurze. Każdy wybór pociąga 
za sobą jakąś rezygnację, ale nie 

ona jest najważ-
niejsza. Najważniej-
sza jest miłość. To 
ona skłoniła każdą 
z nas do opuszcze-
nia wszystkiego, by 
żyć tylko dla Boga. 
Jaki jest cel i sens 
życia kontemplacyj-
nego?  Celem jest 
mówiąc najogólniej 
dojście do zjedno-
czenia z Bogiem w 

miłości już tu na ziemi i kiedyś w 
wieczności. A sens?  Wszystko co 
czyni życie człowieka pięknym, do-
brym ma sens. Miłość nadaje sens 
wszystkiemu. Pan potrzebuje ludzi, 
którzy tak Go miłują, że nieustan-
nie o Nim rozmyślają, że spędzają 
swe życie na wpatrywaniu się w 
Niego, że niczego nie pragną i ni-
czego poza Nim nie szukają. Życie 
św. Franciszka i św. Klary było tak 
piękne dlatego, że wielka była ich 
miłość i rzeczywiście niczego poza 
Bogiem nie szukali. Zrozumie to 
każdy kogo Bóg wzywa na tę drogę 
jako jedyną drogę życia. ■

FRANCISZKANIZM

W naszym 
kontemplacyjnym 
powołaniu nie tyle 
my rezygnujemy 
z czynnego życia 

w świecie, ile 
podejmujemy Boże 
wezwanie do życia 

kontemplacyjnego w 
klauzurze.
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FRANCISZKANIZM o. Eugeniusz Różański, sekretarz prowincjalny ds. misji

Chciałbym w kilku słowach opowiedzieć Wam – drodzy Czytelnicy o życiu w seminarium. Zacznę od 
przedstawienia zwykłego dnia kleryka wewnątrz klasztoru, a następnie powiem coś o naszej działal-
ności. Nie wiem jak przeżywają dzień moi bracia, dlatego przedstawię go z mojej perspektywy.

Jest 6.00, dzwoni mój budzik, 
ciężko wstać, więc zdarza się, że 
włączam „drzemkę”. Po słodkich 

dziesięciu minutach szybko wstaję, 
ścielę, szykuję się, wkładam habit i w 
krótkiej modlitwie jak zwykle oddaję 
się Matce Bożej. W kaplicy jestem przed 
6.30. Odmawiamy całą wspólnotą po-
ranne modlitwy, pół godziny medytacji 
nad Pismem Świętym, i uczestniczy-
my w Ofierze Mszy Świętej połączonej 
z Jutrznią. Msza Święta to centrum 
naszego zakonnego dnia, z którego 
czerpiemy siłę do pracy i trudów co-
dzienności. Gdy następnie schodzimy z 
kaplicy do refektarza na śniadanie wita 
nas poranek zza okna. Bardzo lubię ten 
moment, zwłaszcza gdy niebo jest błę-
kitne. Wykłady zaczynają się o 8.30, ale 
zanim to nastąpi większość braci idzie 
do rekreacji, żeby napić się kawy, zjeść 
ciastko i zrelaksować się jeszcze chwilę. 
Rekreacja to takie miejsce przeznaczo-
ne do wspólnego spędzania wolnego 
czasu. Czas zajęć przerywają modli-
twy południowe o 13.00. Dają chwilę 
wytchnienia przy rozmowie z Bogiem 
i podsumowują pierwszą część dnia 
rachunkiem sumienia. Potem mamy 
obiad. Panie kucharki wkładają całe 
serce w przygotowanie dla nas posił-
ków. Dzięki nim nie martwimy się co 
będziemy jeść. Od 14.00 jest dalszy 

ciąg wykładów, lub jeśli ktoś nie ma 
zajęć, ma czas wolny do 15.00. Każdy 
wykorzystuje go jak chce. Jedni idą na 
boisko grać w piłkę albo w siatkę, inni 
do kaplicy pomodlić się samemu, ktoś 
czyta ulubioną książkę, inny się zdrzem-
nie, jeszcze inni posiedzą na rekreacji, 
pogadają, zagrają w jakąś grę, ktoś 
znów pójdzie na spacer do lasu,. Wybór 
jest duży. O 15.00 zaczyna się czas in-
dywidualnej nauki. Kolejny punkt dnia 
to Nieszpory i Godzina czytań o 18.00, 
a po nich kolacja i czas do własnej 
dyspozycji. O 21.00 jest półgodzinna 
adoracja Najświętszego Sakramentu 
– świetna okazja by spędzić z Panem 
Jezusem chwilę czasu i powiedzieć Mu 
jak minął dzień. Od tej godziny obo-
wiązuje także silentium sacrum (święte 
milczenie), czyli jak to mówił były ojciec 
rektor: „lądujemy” i już indywidualnie 
kończymy dzień Kompletą. Spoczynek 
o 22.30. Tak mniej więcej mija czas mło-
dym studentom w zakonie.  

Teraz trzeba kilka słów powiedzieć 
także o duszpasterstwach, które pro-
wadzimy. Jeździmy do domów dziec-
ka, ośrodka dla niepełnosprawnych 
umysłowo, a także do szpitala koło 
seminarium na oddział pediatrii. W na-
szym seminarium odbywają się co ty-
dzień spotkania z katechezą dla dzieci 

niepełnosprawnych umysłowo, oraz co 
miesiąc Msza Święta i katecheza wraz 
ze spotkaniem w auli seminaryjnej dla 
licznej grupy głuchoniemych. Przez pe-
wien czas jeździliśmy także do więzie-
nia, by porozmawiać z więźniami i być 
z nimi na Mszy Świętej. Niestety póki co, 
to duszpasterstwo jest zawieszone. 

Mamy także wewnętrzne grupy for-
macyjne tylko dla braci. Są to: Rycer-
stwo Niepokalanej, Oaza, Odnowa w 
Duchu Świętym. Aktywnie działa nasza 
drużyna piłki nożnej jeżdżąc na ogól-
nopolskie turnieje seminariów, oraz 
muzyczny zespół „Pokój i Dobro”, który 
wydał 4 płyty muzyki religijnej i jeździ z 
koncertami po różnych parafiach. Nie 
sposób nie wspomnieć o redakcji ga-
zety „Nasze Życie”, której owoc pracy 
macie przed oczami, a która wydaje ją 
w nakładzie około 10 tys. egzemplarzy i 
rozprowadza po Polsce, głosząc Ewan-
gelię przez słowo pisane.

Kończąc chcę powiedzieć, że semi-
narium to dla mnie miejsce szczególne 
i ważne. To tutaj podejmę ostateczną 
decyzję, by oddać Bogu swoje życie i 
poświęcić się służbie w Kościele dla 
dobra ludzi. Znalazłem swoje miejsce 
na ziemi. „Szczęśliwy, kto służy Panu i 
chodzi Jego drogami” (Ps 128,1). ■
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br. Alaksiej M. Juchniewicz, kurs IV FRANCISZKANIZM

1 Tenże [br. Leonard] opowiadał, że pewnego dnia u Świętej Maryi [Matki Boskiej Anielskiej] św. Franciszek zawołał         
brata Leona i powiedział: „Bracie Leonie, pisz”. 
2 Ten odpowiedział: «„Jestem gotów”». 
3 „Pisz – rzecze – czym jest prawdziwa radość. 
4 Przybywa posłaniec i mówi, że wszyscy profesorowie z Paryża wstąpili do zakonu; napisz, to nie prawdziwa radość. 
5 Że tak samo uczynili wszyscy prałaci z tamtej strony Alp, arcybiskupi i biskupi, również król Francji i Anglii; napisz, 
to nie prawdziwa radość. 
6 Tak samo, że moi bracia poszli do niewiernych i nawrócili wszystkich do wiary; że mam od Boga tak wielką łaskę, że 
uzdrawiam chorych i czynię wiele cudów; mówię ci, że w tym wszystkim nie kryje się prawdziwa radość. 
7 Lecz co to jest prawdziwa radość? 
8 Wracam z Perugii i późną nocą przychodzę tu, jest zima i słota, i tak zimno, że u dołu tuniki zwisają zmarznięte sople 
i ranią wciąż nogi, i krew płynie z tych ran. 
9 I cały zabłocony, zziębnięty i zlodowaciały przychodzę do bramy; i gdy długo pukałem i wołałem, przyszedł brat 
i pyta: «Kto jest?». Odpowiadam: «Brat Franciszek». 
10 A ten mówi: «Wynoś się; to nie jest pora stosowna do chodzenia; nie wejdziesz». 
11 A gdy ja znowu nalegam, odpowiada: «Wynoś się; ty jesteś [człowiek] prosty i niewykształcony. Jesteś teraz zupeł-
nie zbyteczny. Jest nas tylu i takich, że nie potrzebujemy ciebie». 
12 A ja znowu staję przy bramie i mówię: «Na miłość Bożą, przyjmijcie mnie na tę noc». 
13 A on odpowiada: «Nic z tego. Idź tam, gdzie są krzyżowcy, i proś». 
14 Powiadam ci: jeśli zachowam cierpliwość i nie rozgniewam się, na tym polega prawdziwa radość i prawdziwa 
cnota, i zbawienie duszy”. ■

Z PISM
ŚW. FRANCISZKA

Czym jest prawdziwa radość? Na pewno każdy z nas ma jakieś swoje kryteria prawdziwej radości. 
Gdy słyszymy słowo „radość”, to na pewno nie kojarzy się nam ono z przykrymi doświadczeniami i cier-
pieniem. Jeszcze będąc młodym chłopcem, z zachwytem słuchałem opowiadania Ojca Proboszcza 
z mojej parafii o tym, co św. Franciszek uważał za prawdziwą i doskonałą radość. Tak pokochałem św. 
Franciszka i chciałem go już wtedy naśladować. Cieszę się, że możemy razem przystąpić do tej lektury.

Prawdziwa i doskonała radość (Rad)
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Wzór mężczyzny znajdujemy w postaci bł. Carla Gnocchiego. Będąc kapelanem wojsk włoskich, podczas 
wyprawy na ZSRR w 1943 r., zapisał swoje wspomnienia, wydane pod nazwą Chrystus wśród strzelców al-
pejskich. Książka niesie ze sobą obraz, jak bardzo destrukcyjna może być wojna i jak negatywne niesie ze 
sobą konsekwencje dla całego społeczeństwa. Zachęcam do tej lektury jeszcze z innego powodu: pięknego, 
poetyckiego stylu pisania ks. Gniocchiego. Czytając jego wspomnienia, można zobaczyć szlachetność jego 
duszy, wyrażającą się w zapisanych zdaniach. ■
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Zimowa aura to czas długich wieczorów, które mogą kojarzyć się nam z nudą i dłużyzną. Wcale tak być 
nie musi. Warto te momenty wykorzystać, karmiąc się szeroko rozumianą sztuką, która będzie nie tylko 
czasoumilaczem, ale przede wszystkim rozwojem naszego wnętrza, które tak bardzo tęskni za pięknem 
Boga. Ważne, by wiedzieć, co wybrać, bo świat kultury zasypany jest pseudosztuką. W niżej opisanym 
filmie The square artyści zastanawiają się, czy torebka pozostawiona w muzeum już nie jest eksponatem-
-dziełem. Nie dajmy sobie wmówić, że tak jest. Poniżej przedstawię kilka propozycji, moim zdaniem am-
bitnych i pouczających.

KULTURA br. Maksymilian M. Konieczny, kurs II

książka

ks. Carlo Gnocchi, Chrystus wśród strzelców alpejskich
Arte 2015

Kończąc obchody setnej rocznicy objawień Maryi w Fatimie, warto dowiedzieć się więcej o tych cudow-
nych wydarzeniach. Są one ciągle aktualne. Powstało wiele wartościowych dzieł o tej tematyce. Jedną z nich 
jest książka ks. Manuela Fernando Silvy Dzieci, które widziały Maryję. Argumentem, że jest to pozycja wiary-
godna, jest fakt, że siostra Łucja kilkakrotnie ją przeczytała, komentując, że jest bardzo prawdziwa. Dodatko-
wo autor z wielką pasją opowiada o wydarzeniach z Portugalii, co sprawia, że książkę czyta się bardzo dobrze. ■

ks. Manuel Fernando Silva, Dzieci, które widziały Maryję
AA 2017

Na pytanie, jak wielką moc ma milczenie i jak bardzo jest do życia potrzebne, odpowiada ks. kardynał Ro-
bert Sarah. O tym, jak wielką moc ma milczenie i jak bardzo jest do życia potrzebne, świadczy również wielka 
popularność tej pozycji. Wywiad Nicolasa Diata z wyżej wymienionym hierarchą o nazwie Moc milczenia jest 
lekturą obowiązkową dla współczesnego człowieka. Naprawdę może odpowiedzieć na wiele Twoich proble-
mów w poszukiwaniu pokoju serca. ■ kardynał Robert Sarah, Nicolas Diat, Moc milczenia

Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2017
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Jest taki kompozytor… Na samotny, długi wieczór, który zachęca nas do przemyśleń, 
polecam, nawet bardzo, muzykę współczesnego estońskiego kompozytora Arvo Pärta. Jego 
dzieła charakteryzuje prostota, powtarzalność, które zachwycają swym minimalizmem. 
Częste dźwięki organów oraz język łaciński bezwolnie sprawiają, że słuchanie jego utworów 
staje się modlitwą. Sam artysta często czerpie z tekstów liturgicznych. Jego Salve Regina jest 
moim ulubionym wykonaniem tej cudownej antyfony.

Ponieważ ten numer „Naszego Życia” poświęcony jest tematowi męskości, polecam iście 
męskie granie, a więc twórczość Jacka Kowalskiego. Obudzenie w sobie rycerza, sarmaty 
(niesłusznie ośmieszanego), patrioty oraz idącymi za tym wartościami, na pewno pomoże 
mężczyznom odkryć ich prawdziwą tożsamość, rolę w świecie, jaką dostali od Stwórcy.

Episkopat Polski wydał niedawno instrukcję mówiącą o muzycznej oprawie obrzędów 
liturgicznych w naszym kraju. Troska hierarchów jest uzasadniona,gdy widzi się nadużycia 
w naszych świątyniach. Odpowiedzią na ten dokument mogą być warsztaty muzyki liturgicz-
nej, które są coraz częściej organizowane. Warto zainteresować się tematem, a na pewno 
znajdziemy coś w swojej okolicy. W ten sposób pomożemy sobie oraz innym lepiej przeżyć 
Eucharystię. Musimy pamiętać, że przed względami duszpasterskimi zawsze jest kult Boży. ■
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film
Klecąc te zdania ,za oknem widzę piękno złocącej się jesieni. Zdając sobie sprawę, że za Two-

im oknem, Drogi Czytelniku, i śnieg, i biało. Stąd dzielę się refleksją, do której doszedłem, obej-
rzawszy arcydzieło Franka Capry To wspaniałe życie (USA, 1946). Jest to historia mężczyzny, który 
w obliczu problemów postanawia odebrać sobie życie. Na pomoc zrozpaczonego bohatera 
Bóg posyła anioła z nieba, którego zadaniem jest ukazać sens życia. Wbrew pozorom nie jest 
to banalna baśń, a przepiękny obraz o tym, ile szczęścia daje bycie dobrym oraz jak ważne jest 
mieć kogoś, kogo się kocha, będąc jednocześnie kochanym. Film ubrany jest w klimat Bożego 
Narodzenia, co tylko potęguje pozytywne uczucia i zachęca, by te szczególne dni były czasem 
zmiany życia. Nie mogę zrozumieć, czemu to Kevin, który nieszczęśliwym przypadkiem zostaje 
sam w domu, tudzież na wskroś zagubieni bohaterowie Listów do M., są naszymi świątecznymi 
gośćmi. Raczej powinni nimi być George Bailey ze swoją przecudowną żoną Mary i gromadką 
dobrze wychowanych dzieci. Sprawiliby oni, że ze szczerym wzruszeniem krzyczelibyśmy, że 
nasze życie jest wspaniałe! Niech ten film, żaden inny, kojarzy nam się z Bożym Narodzeniem. 

100 lat od założenia Rycerstwa Niepokalanej to doskonała okazja, by przyjrzeć się bli-
żej fundatorowi tego pobożnego stowarzyszenia – św. Maksymilianowi Kolbemu. Michał 
Kondrat, reżyser i producent filmowy, który nie ukrywa, że postać świętego franciszkanina 
go zachwyca, stworzył film dokumentalno-fabularny Dwie korony. Jest to dzieło bardzo 
ważne. Po pierwsze , ukazuje fakty z życia „szaleńca Niepokalanej”, które nie są powszech-
nie znane, a po drugie odkłamuje kilka mitów, które narosły wokół o. Maksymiliana: jego 
chrześcijańskie podejście do Żydów oraz nieprzesadzoną miłość do Matki Bożej.

Zależało mi na zobaczeniu filmu The square z prostej przyczyny. Za ten obraz Ruben 
Östlund otrzymał Złotą Palmę, a nagrodę tę uważam za prestiżową. Chciałem więc wie-
dzieć, co dziś w Europie jest wysoko cenione. Szczerze się nie zawiodłem. Co prawda nie 
jest to film lekki, ale porusza wiele ważnych problemów socjalnych szwedzkiego spo-
łeczeństwa i estetycznych sztuki współczesnej. The square momentami wydaje się nie-
spójny, dłużący, a na koniec nieskończony (ale bez zakończenia otwartego), jednak po 
kilku godzinach po seansie doszedłem do bardzo ciekawych wniosków. Słowem, zmusił 
mnie do myślenia, co w świecie kina bardzo cenię.  ■

KULTURA
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KADR Z FILMU TO WSPANIAŁE ŻYCIE

KADR Z FILMU DWIE KORONY

KADR Z FILMU THE SQUARE
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Nagroda dla Zwycięzców
krzyżówki  z  nr. 125:

Płyta 
zespołu 
Fioretti
Mniejszy

KRZYŻÓWKA

KARTA ODPOWIEDZI
125 Imię i nazwisko...............................................................................

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

Na rozwiązania czekamy do 20 marca 2018 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. 124 otrzymali:

Monika Rejch z Elbląga, Monika Seń z Warszawy, 
Jarosław Jabłoński z Łodzi, Marek Pankowski z Gniezna

br. Adam M. Ślusarczyk, kurs III

POZIOMO: 1] urzędowe pismo papieża, 4] uczestniczy w konklawe, 7] imię autorki Dzienniczka, 10] dzień, w którym obchodzi 
się Boże Ciało, 11] raj, 15] jedno z insygniów biskupa, 18] … Jasnogórski – śpiewany codziennie o 21.00, 20] „Strzeżcie się …, to 
znaczy obłudy faryzeuszów” (zob. Łk 12), 21] miesięcznik założony przez św. Maksymiliana w 1922 r. (dwa wyrazy), 25] dawniej 
Abraham (zob. Rdz 17,5), 26] jeden z sakramentów świętych, 30] … Mądrości – wezwanie Litanii Loretańskiej, 31] „Błogosławieni 
…, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”, 33] strój liturgiczny kapłana, 34] król izraelski słynący z mądrości, 36] … Galilejska – 
miejsce przemienienia wody w wino, 37] Noego lub Przymierza, 38] przełożony klasztoru franciszkańskiego.

HASŁO: 7 865 11 12109 13321 4

PIONOWO: 2] uratował ludzi i zwierzęta przed potopem, 3] założycielka zakonu klarysek, 5] … Boża jest do zbawienia koniecz-
nie potrzebna – jedna z głównych prawd wiary, 6] inaczej Liturgia Godzin, 8] siedziba papieża, 9] kapłan przewiązuje nią ręce 
w czasie przysięgi małżeńskiej, 12] kolor używany w liturgii w Adwencie i w Wielkim Poście, 13] … et labora – „módl się i pracuj”, 
znana sentencja łacińska, 14] „Pokój i …” – franciszkański zespół muzyczny, 16] ostatnia księga w Piśmie Świętym, 17] patronka 
muzyki kościelnej, 19] kwiat, atrybut św. Antoniego, 22] ziarno gorczycy jest … ze wszystkich nasion, 23] jedno z miast działal-
ności Chrystusa, 24] bohater przypowieści z 10. rozdziału Ewangelii według św. Łukasza, 27] Zakon Braci Mniejszych Konwentu-
alnych – skrót, 28] niewierny …, 29] rzeźba Matki Bożej trzymającej na kolanach martwego Chrystusa, 32] wypowiedział słowa: 
„Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój” (zob. Mt 8), 35] papież przełomu XIX i XX w.



1. Starty ser wymieszać z mlekiem. 
2. Do gorącego wywaru dodać serki topione, aby się roz-
puściły. 
3. Boczek podsmażyć na patelni. Dodać do wywaru. 
4. Podsmażyć cebulę pokrojoną w kostkę, oprószyć mąką, 
dodać do zupy. 
5. Ser z mlekiem dodać do gotującego się wolno wywaru 
z serkami. 
6. Jeśli sery się rozpuściły i połączyły z innymi składnikami, 
a zupa ma jednolitą konsystencję, należy zestawić ją z ognia 
i wówczas dodać żółtka – mieszać trzepaczką! 
7. Podawać z grzankami i pietruszką.
8. Smacznego!

•  20 dag startego sera żółtego
   (cheddar, ementaler)
•  ser topiony (3 trójkąty)
•  1 l wywaru warzywnego 
   lub z kurczaka
•  15 dag wędzonego boczku

Składniki: (przepis dla 4 osób)

Przygotowanie:

PRZEPIS BRATA ADRIANA

•  1 cebula
•  czubata łyżka mąki
•  niecała szklanka mleka  
•  3 żółtka
•  garść posiekanej pietruszki
•  grzanki

Zupa serowa



160 rocznica
objawień MB w Lourdes

Pielgrzymuj
z franciszkańskim biurem 
do miejsc świętych

Dla grup
wyloty do Tel Awiwu

z Warszawy, Krakowa, Lublina,
Gdańska, Poznania, Wrocławia.

Bilety lotnicze
Ubezpieczenia

www.ziemiaswieta.pl www.patrontravel.pl www.pielgrzymki.info

ul. Zakroczymska 1, 00-225 Warszawa, tel. 22 635 97 75, fax 22 635 04 91, biuro@patrontravel.pl


