


SŁOWEM NA POWITANIE

Gdybym był bogaczem” to tytuł bardzo zna-
nej i wciąż popularnej piosenki z musicalu 
„Skrzypek na dachu”, którą wykonuje Tewje, 

główny bohater utworu. W piosence Tewje zasta-
nawia się, jak wyglądałoby jego życie, gdyby Bóg 
obdarzył go „małym majątkiem” i sławą z nim zwią-
zanym. Rozmarzony wymyśla jak to obdarowanie 
przez Boga zmieniłoby jego zwykłe i szare życie. 
Przywołuję tu utwór z musicalu bo przecież i nam 
potrafi przydarzyć się takie „rozmarzenie” (a może 
jak w przypadku Tewjego swoiste rozmodlenie) jak 
byłoby to wspaniale gdyby nasz skromny „mająte-
czek” tak nieoczekiwanie i z woli Najwyższego uległ 
pomnożeniu. Oj! Jak nagle odmieniło by się nasze 
życie! Jak stało by się kolorowe, radosne, inne…
Czy czasami nie zdarza się nam tak myśleć? Nie 
chcę powiedzieć przez to, że przysłowiowa „wygra-
na w Totka” jest czymś „niestosownym”. Nie o to 
mi chodzi. Chciałbym raczej zaprosić Was, Drodzy 
Czytelnicy do doświadczenia słów, które kiedyś wy-
powiedział Pan Jezus: „Błogosławieni ubodzy…” 
W obecnym numerze „Naszego Życia” bracia se-
minarzyści pragną podzielić się z Wami myślami  
i przemyśleniami na ten temat. W przywołanym tu 
„Skrzypku na Dachu” Tewje odkrywa, że to jednak 
nie powiększony majątek sprawia, że jego życie jest 
piękne i szczęśliwe.  A my, spotykając się w lekturze 
kolejnego numeru „Naszego Życia” co odkryjemy?
Ciesząc się z ponownego spotkania z Wami, Drodzy 
Czytelnicy naszego seminaryjnego pisma zapra-
szam, abyśmy wspólnie odkrywali co to znaczy być 
szczęśliwym (błogosławionym) będąc ubogim tak, 
jak mówi o tym Pan Jezus.
 
Zapewniam także o naszej modlitwie w Waszej 
intencji.

Dzisiejszy świat często przypomina 
pustynię, w której żyjemy i którą 
jesteśmy. Jakże wielu ludzi, nie-

wierzących i wierzących, przeżywa jakieś 
kryzysy, przykre życiowe doświadczenia,  
tragedie rodzinne. Jakże wielu jest sa-
motnych, często nawet w życiu rodzin-
nym. Naprawdę żyjemy w świecie pustyni 
serc, gdzie każdy tak naprawdę tęskni za 
życiem pełnym Życia. 

Nasze serca potrzebują Boga, jak spra-
gniona ziemia deszczu. Życie duchowe 
ma największą wartość. Nie możemy do-
puścić, aby nasze serca przekształciły się 
w pustynię.

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albo-
wiem do nich należy królestwo niebieskie” 
(Mt 5,3). Właśnie ubóstwu duchowemu 
jest poświęcony niniejszy numer „Nasze-
go Życia”. Ciekawe, że żyjemy w świecie, 
w którym nasze życie duchowe jest tak 
mocno narażone na zubożenie, a receptą 
na to jest postawa ubóstwa w duchu.

Bracia i Siostry, pamiętając o Was w na-
szych modlitwach, prosimy Was o modli-
twę za nas, abyśmy naprawdę całym ser-
cem oddali się Bogu i służbie bliźniemu.

Drodzy Czytelnicy, 
Przyjaciele naszego Seminarium! Pokój i Dobro!

br. Alaksiej M. Juchniewicz, 
Redaktor naczelny

o. Mariusz Fałkowski, 
Wicerektor WSD
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NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO br. Michał M. Więch, kurs IV

Nasze Życie nr 2/2018 (127)

Skąd jesteś?

Ubóstwo. Słowo tak głębokie, ale 
tak ograniczane jedynie do rzeczy, 
które się ma lub nie. Świat natomiast 
wciąż się rozwija, dlatego dziś trudno 
określić, czym może być prawdziwe 
ubóstwo, bo większość ludzi jednak 
ma dostęp do jedzenia, ubrania czy 
mieszkania. Kim więc jest człowiek 
ubogi? Szukając odpowiedzi, można 
zadać pytanie, czym jest bogactwo? 
W Apokalipsie Jezus mówi do Kościoła 
w Smyrnie: „znam twój ucisk i ubóstwo 
– ale ty jesteś bogaty”. Zna ubóstwo 
tego Kościoła, ale nazywa go bogatym. 
Jakby w oczach Boga bogactwo było 
czymś innym niż to, czym jest w oczach 
człowieka. Dlatego kiedy Jezus mówi 
o drodze do Królestwa Bożego, mówi 
o drodze wąskiej i ciasnej bramie. 
W tej samej wypowiedzi mówi o koń-
cu czasów, gdy wielu usłyszy od Boga 
słowa „nie wiem, skąd jesteś”, mimo iż 
mogło się wydawać, że są znani Jezu-
sowi. Wyjaśnienie tych słów może dać 
Apokalipsa, gdzie Jan opisuje wielki 
tłum, którego nikt nie mógł policzyć, 
a który składa się z tych, którzy zwy-

ciężyli w swoim życiu, bo „przychodzą 
z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, 
i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego 
są przed tronem Boga”. Tylko w takich 
okolicznościach Bóg rozpoznaje swo-
je dzieci i tylko wtedy wie, skąd są. 
Dlatego prawdziwe bogactwo czło-
wieka to ostatecznie Bóg i życie z Nim 
w zażyłej relacji już teraz i na wieki.

Jestem czy żyję?

Biblia mówi o wielu ludziach, któ-
rzy mieli władzę, majątki, tytuły, ale 
mówiąc paradoksalnie: nie mieli nic, 
chociaż mieli to wszystko. Bo można 
być szczęśliwym, ale nie mieć Szczę-
ścia. I tak Kain chodził smutny, bo nie 
wszedł w relację z Bogiem przez wiarę 
i czyny jak Abel. Doczesność, którą Kain 
posiadał, nie napełniała go prawdzi-
wą radością. Źródłem jego smutku był 
brak komunii z Bogiem, który dopro-
wadził go aż do zabicia własnego bra-
ta. Podobnie Haman z Księgi Estery, 
który był wywyższony ponad innych 
ludzi w królestwie Aswerusa doszedł 
do momentu, w którym wszyscy ludzie 
klękali przed nim. Jedyne kolana, któ-

re nie zgięły się przed nim, to kolana 
Mardocheusza – Izraelity na wygnaniu. 
On jedyny pozostał wierny Bogu i tylko 
przed Nim zginał kolana. Haman nato-
miast domagał się dla siebie boskiej 
czci od ludzi. Nie mógł znieść widoku 
tego jednego człowieka, który postę-
pował inaczej. Ten Izraelita przypomi-
nał mu, że jest on tylko człowiekiem. 
Serce Hamana nie mogło zaspokoić się 
już ani rzeczami, ani godnościami. On 
chciał być Bogiem. Jego pycha osta-
tecznie doprowadziła go do śmierci.

Ezaw, który był pierworodnym sy-
nem Izaaka, posiadał dziedzictwo,  
a w nim wszystkie obietnice Boga! 
Jednak nie to było wartością dla nie-
go, ale miska soczewicy, chwilowa roz-
kosz, za którą oddał pierworództwo 
swemu bratu Jakubowi. Ten znowuż, 
gdy uciekł z domu z lęku przed zemstą 
brata, stał się obrzydliwie bogaty, pra-
cując u swojego krewnego Labana. 
W tym wszystkim jednak nie znalazł 
spełnienia swojego życia. Okazało się, 
że czeka go powrót do domu i spotka-
nie z bratem. Kiedy wracał, pełen lęku 
przeniósł swój majątek i swoją rodzinę 

Ubóstwo w bogactwie
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NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO
przez rzekę Jabbok, aby mógł zostać 
sam. Dopiero tam doświadczył swo-
jego duchowego ubóstwa, że pośród 
tych wszystkich dostatków nigdy nie 
znał imienia Boga. To znaczy, że żył 
ze świadomością, że Bóg jest gdzieś 
tam, ale nie miał z Nim osobistej re-
lacji. Wyzbycie się wszystkiego, co go 
otaczało, pozwoliło mu, aby został 
sam i by mógł wyjść na spotkanie z Bo-
giem twarzą w twarz, gdzie odnalazł 
prawdziwą wartość – poznanie Boga.

Nienasycone serce

Eliasz, który całe życie poświęcił, 
aby odnowić wiarę w Izraelu i walczyć 
z pogaństwem w narodzie, doszedł 
do momentu, w którym otrzymał 
na górze Karmel znak od Boga. Wy-
dawało się wtedy, że królowa Izebel 
stoi pod ścianą i musi uznać JHWH za 
jedynego Boga. W tym szczytowym 
momencie Eliasz załamał się, bo 
w tych ludziach, mimo znaku, nic się 
nie zmieniło. Pozostali tak samo za-
twardziali. Załamał się, bo to było ce-
lem jego życia – nawrócić wszystkich. 
Wtedy uciekł i chciał umrzeć. Bóg jed-
nak wyprowadził go na Górę Horeb, 
przyszedł do niego w lekkim powie-

wie i wezwał go przed swoje oblicze. 
Dopiero wtedy Eliasz zrozumiał, że 
najważniejsza w życiu jest wola Boga, 
a nie to, co on chce zrobić. Sensem 
jego życia stało się to, co mówi Bóg.

Piękny obraz ubóstwa w bogac-
twie daje Ezechiel, gdy opisuje Je-
rozolimę, porównując ją do kobiety, 
która przy swoim narodzeniu została 
porzucona przez wszystkich i skaza-
na na śmierć. I tylko Bóg zwrócił się 
do niej, i dał jej życie, piękno, wszel-
kie bogactwa, a nadto swoją miłość. 
Ona jednak zapomniała o tym i za-
miast być piękną dla Boga, zaczęła 
wykorzystywać dary Boże, by cudzo-
łożyć. Mimo tych cudzołożnych czy-
nów z obcymi narodami Jerozolima 
nie nasyciła się tym wszystkim. Jej 
serce wciąż było puste i to nienasy-
cone serce było źródłem jej ciągłych 
poszukiwań miłości. Nie chciała na-
wet od kochanków zapłaty za swój 
nierząd! Co więc kierowało ją do ta-
kiego działania? Dlaczego nie potra-
fiła zwrócić się do swojej pierwotnej 
miłości – Boga, który jedyny mógł ją 
nasycić? To pokazuje, jak niezgłę-
biony jest człowiek, niemożliwy do 
nasycenia w niczym poza Bogiem.

Największy dramat to chyba osoba 
Judasza, który po trzech latach bycia 
z Jezusem – Bogiem, nie odkrył Go. 
W momencie zdrady Judasz pyta się 
Sanhedrynu, co chcą mu dać? Pyta, 
co chcą mu dać, jakby dawał do zro-
zumienia, że do tej pory nie ma nic. 
Paradoks. Ma Jezusa jako Przyjaciela, 
a pozostaje ślepy na tak wielką mi-
łość. Co go zaślepiło? Pieniądze? Jego 
oczekiwania wobec Jezusa? To dra-
mat człowieka, który jest przy Bogu, 
ale nie pozwala, by Bóg go wypełnił.

Jestem!

W całej Biblii wielokrotnie pojawia się 
imię Boga – JESTEM! Bóg chce przeko-
nać ludzi o tym, że jest, że jest Miłością, 
że tylko On może być ostatecznym celem 
życia i bogactwem ludzi. Bogactwem 
jest Jego miłość, która została dana lu-
dziom przez Jezusa w Duchu Świętym. 
Miłość, którą Ojciec miłuje Syna, a Syn 
Ojca – Duch Święty. Dlatego nie potrze-
ba szukać ubóstwa, ale prawdziwego 
bogactwa – Boga. Ubóstwo podejmuje-
my jedynie po to, by znaleźć prawdziwe 
bogactwo. I tylko wtedy, gdy skarbem 
ludzi będzie Bóg, serca ludzi, będąc przy 
Nim, znajdą tak upragnione nasycenie. ■
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Jeśli chcesz posiąść ukryte dzie-
dzictwo Boga, to ten artykuł         

jest dla Ciebie

Czy posiadanie mapy do żyły złota 
lub innego wielkiego skarbu jest celem 
samym w sobie? Czy ona ma dopie-
ro doprowadzić do tego, aby znaleźć 
ścieżkę, bramę do owego ukrytego 
skarbu i w końcu sam skarb? Zatem, 
odrywając myśl od powyższych wy-
wodów, można powiedzieć, że wie-
dza nie daje i nie zapewnia zbawie-
nia. Ponadto sama wiedza nie czyni 
szczęśliwym, ponieważ szczęście daje 
dopiero posiadanie skarbu, którym 
w tym aspekcie jest królestwo nie-
bieskie. Żeby przyjąć owo królestwo, 

które zostało nam już dane w Jezusie 
Chrystusie, trzeba mieć wiarę, z którą 
są połączone dobre uczynki. Lecz jeśli 
jesteś leniwy w walce duchowej, czy 
nie szkoda ci czasu, aby czytać o wę-
drówce, trudach i zmaganiach? Czy 
rozważanie o ubóstwie duchowym 
jest ci potrzebne? Podsumowując, ten 
artykuł jest o zdobywaniu królestwa, 
czyli o praktyce ubóstwa duchowego.

Jeden z najlepszych 
poszukiwaczy królestwa niebie-

skiego

Św. Franciszek z Asyżu, miłośnik 
ubóstwa, nie głosił tylko ubóstwa ma-
terialnego, lecz mówił także o ubóstwie 

ducha. Według niego, ubogi duchem 
jest ten, kto nie przywłaszcza sobie 
swojej woli. Czyli sam nie decyduje 
o tym, co jest dobre i złe, ale pod-
daje się w tym osądowi Boga, który 
w Piśmie Świętym mówi o tym, co 
jest dobre i złe, jak również poddaje 
się w tej materii osądowi Kościoła. 
Następnie ubogi duchem, według 
Franciszka, nie wynosi się z dobra, 
jakie czyni przez osobę, którą po-
sługuje się Bóg, nawet jeśli ma moc 
uzdrawiania i uzdrawia wszystkich, 
nawet jeśliby nawrócił wszystkich 
niewiernych, to dobro to traktuje 
jako własność Boga. Idąc dalej, ubo-
gi duchem wyrzeka się wszystkiego, 
co posiada, i składa samego siebie 

Jeśli ktoś kochający złoto natrafia na pisma objaśniające, gdzie jest skarb, a dotarcie do miejsca, 
w którym jest on ukryty, wymaga od żądnego bogactw wiele potu i trudu, czy ulegnie słabości i zre-
zygnuje z zysku, czy uzna bezczynność milszą od bogactwa? Na pewno nie! Lecz zwoła wszystkich 
przyjaciół i zebrawszy, skąd tylko będzie mógł, pomoc, dzięki pracy wielu rąk zdobędzie dla siebie 
ów ukryty skarb. To jest skarb, bracia, który wskazuje Pismo. […] Błogosławieni ubodzy duchem, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Św. Grzegorz z Nyssy

ODKRYTO MAPĘ OPISUJĄCĄ
POŁOŻENIE WIELKIEGO SKARBU
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w ręce przełożonych, władzy. Ubogi 
duchem, nawet jeśli sprawuje wysoki 
urząd, nie przywłaszcza sobie władzy. 
Pragnie zawsze pozostać pod stopa-
mi innych. Nie wynosi się on również 
z wiedzy ani ze zdolności, jakie po-
siada, ponieważ rozpoznaje w nich 
własność Boga. Nie zazdrości innym 
czynionego dobra, bo wie, że jest 
ono dziełem Pana, który w nich dzia-
ła. Nie sądzi innych, nie gniewa się 
i nie złości na nikogo. W końcu ubogi 
duchem nie gorszy się, ani nie od-
powiada niepokojem z powodu do-
znanej niesprawiedliwości w słowie 
lub przy pozbawieniu jakiejś rzeczy. 
Ponadto gotowy jest do podejmowa-
nia nowych wyzwań, a wolny jest od-
nośnie do układania przyszłości, jak 
również wolny jest wobec ocen, opi-
nii i sądów ludzkich względem siebie. 

Seraficki Patriarcha pokazuje tak-
że swoją osobą, że ubogi duchem 
nie chce posiadać wielkich majęt-
ności. Ponieważ kiedy się je po-
siada, to trzeba ich strzec i bronić, 
a to jest przeszkodą w miłości Boga 
i bliźniego. Ubogi duchem, według 
Franciszka, to również ten, który nie 
przywłaszcza sobie rzeczy, albowiem 
przywłaszczenie to pycha. Z tego 
powodu Święty nawet w swoich pi-
smach nie mówi o ubóstwie, ale 
używa wyrażenia sine proprio, czy-
li „bez własności”. Zatem ubóstwo 
ducha jest używaniem rzeczy, a nie 
ich posiadaniem. Owe ubóstwo jest 
dla niego również realizacją Ewan-
gelii, głoszącej, aby nie dopomi-
nać się zwrotu rzeczy pożyczonej.

Twoja i moja wyprawa 
po królestwo

Termin „królestwo niebieskie”, 
przez które mówimy o ubóstwie du-
chowym, nie jest sprawą miejsca, 
ale sprawą ducha. Greckie znacze-
nie tego wyrażenia można przetłu-

maczyć także jako Królestwo Boga, 
Panowanie Boga. Gdzie więc królu-
je Bóg i gdzie jest Jego panowanie? 
Otóż jest ono w człowieku pokor-
nym, czyli człowieku ubogim du-
chem. Wynika z tego, że aby wejść do 
królestwa niebieskiego, nie potrze-
ba drzwi materialnych, ale potrze-
ba zaprosić Pana do swojego serca 
i być pokornym. Biorąc wzór z naj-
lepszego poszukiwacza królestwa 
niebieskiego, idźmy za jego wska-
zówkami i zgodnie z mapą, którą 
zostawił, tylko nieco ją aktualizując. 

Oto droga do 
ubóstwa duchowego –

 królestwa niebieskiego

Na samym początku, człowiek 
powinien czasami, a potem stale, 
w kwestiach spornych ustąpić mał-
żonkowi czy rodzicom, a nie zawsze 
obstawać przy swoim zdaniu. Da-
lej, będąc dobrym katolikiem, nie 
można mówić, że to tylko JA czynię 
wiele dobra, że JA nawracam kole-
żanki, kolegów z pracy czy z uczel-
ni. Nade wszystko nie należy  przy-
pisywać w sercu sobie tego dobra, 
które Bóg czyni przeze mnie. Dalej, 
nie przywłaszczać sobie stanowisk, 
miejsc i nie bronić ich za wszelką 
cenę. Następnie, nie wynosić się 
wiedzą i zdolnościami, jakie dał mi 
Bóg, pogardzając innymi lub ich lek-
ceważąc. Później, nie zazdrościć in-
nym wielkich posług, zdolności, ta-
lentów, charyzmatów. Nie gniewać 
się i nie oburzać na innych. Nie za-
mykać się w gotowych schematach 
i chcieć podejmować nowe wyzwa-
nia i obowiązki. Kiedy ktoś znieważa 
albo traktuje mnie niesprawiedliwie, 
pomimo tego okazać mu szacunek 
i kochać go w swoim sercu. W końcu 
trzeba być otwartym na to, co przy-
niesie codzienny dzień, i nie oburzać 
się, jeśli ktoś lub coś przeszkodzi mi 
w wypełnieniu MOJEGO planu dnia. 
Ponadto nie dążyć tylko do powięk-

szania majątku, zaniedbując stronę 
duchową, czyli modlitwę prywatną, 
Mszę świętą i inne praktyki poboż-
ne. Dodatkowo nie dopominać się 
zwrotu rzeczy, które wcześniej poży-
czyłem innym. I dla wielu najcięższe, 
zgadzać się z Kościołem w kwestii 
niedopuszczalności: antykoncepcji, 
in vitro, aborcji, eutanazji; zgadzać 
się z dekretami Soboru Watykańskie-
go II i innymi dokumentami Kościoła. 

Ostatnia prosta do królestwa 
niebieskiego

Św. Franciszek w napomnie-
niu 14 wyjaśnił sylwetkę ducho-
wą człowieka ubogiego duchem. 
Mówi on, że wielu jest takich ludzi, 
którzy oddają się gorliwie modli-
twom i swoim obowiązkom, przy 
tym praktykują posty i umartwie-
nia, lecz z powodu jednego tyl-
ko słowa, które zdaje się być dla 
nich krzywdą, lub z powodu jakiejś 
rzeczy, której się ich pozbawia, 
wzburzają się i wpadają w gniew. 
Seraficki Patriarcha twierdzi, że 
tacy ludzie nie są ubodzy duchem, 
twierdząc, że „Kto bowiem jest 
rzeczywiście ubogi duchem, ten 
nienawidzi samego siebie (por. Łk 
14,26) i kocha tych, którzy ude-
rzają go w policzek (por. Mt 5,39)”. 

***

Znasz już zatem mapę na pa-
mięć. Wobec tego jest już czas do 
podjęcia wspinaczki i trudu, gdzie 
trzeba włożyć dużo potu i niekie-
dy także sporo łez, by być ubogim 
duchem i dać Bogu serce wolne, 
w którym będzie On mógł założyć 
swoje Królestwo. Ostatnią wska-
zówkę daje ci cytowany na samym 
początku autor, mówiąc: „[…] my, 
którzy pożądamy czystego złota, 
używajmy modlitw jakby wielu rąk, 
aby dotrzeć do tego skarbu […]”. ■
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***

1. „Błogosławieni ubodzy 
w duchu, albowiem do nich nale-
ży królestwo niebieskie. Którzy lu-
dzie są ubodzy w duchu? Ci, któ-
rzy są uniżeni i skruszeni w swym 
wnętrzu. Duchem nazwano tutaj 
duszę i wolę. Liczni są uniżeni, 
ale nie z własnej woli, lecz z ko-
nieczności; ich pomija (bo to nie 
byłoby żadną chlubą) i nazywa 
błogosławionymi najpierw tych, 
którzy dobrowolnie uniżają się 
i upokarzają. Ale dlaczego nie po-
wiedział: Uniżeni, lecz: Ubodzy? 
Bo to ma pełniejsze znaczenie niż 
tamto. Ma tu na myśli skruszo-
nych i drżących wobec Jego przy-
kazań, o których Bóg mówi przez 
Izajasza, że ich bardzo ceni:  Na ko-
góż wejrzę, wyłącznie na biednego 
i zgnębionego [na duchu], który 
drży na moje słowa (Iz 66,2)” (Św. 
Jan Chryzostom, Homilia XV na 
Ewangelię według św. Mateusza, 
tł. J. Krystyniacki, Wyd. WAM, Kra-
ków 2000, s. 173). 

***

2. „Błogosławieni ubodzy 
w duchu. Na innym miejscu czyta-
my: Ocali pokornych na duchu (Ps 
33,19). Aby zaś ktoś nie mniemał, 
że Pan głosi ubóstwo (doświad-
cza się go przecież niejednokrotnie 
z konieczności), dodał: w duchu, byś 
zrozumiał, że nie o nędzę tu chodzi, 
lecz o pokorę. Błogosławieni ubo-
dzy w duchu, którzy ze względu na 
Ducha Świętego z własnej woli po-
zostają ubodzy. Stąd też o tego ro-
dzaju ubogich mówi Zbawiciel przez 
Izajasza: Pan mnie namaścił, dlatego 
posłał mnie, bym głosił Dobrą No-
winę ubogim (Iz 61,1; Łk 4,18)” (Św. 
Hieronim ze Strydonu, Komentarz 
do Ewangelii według św. Mateusza, 
tł. J. Korczak, Wyd. WAM, Kraków 
2008, s. 23).

***

3. „Którzy to są ubodzy w du-
chu? Pan mówi: Słowa, które Ja wam 
powiedziałem, są duchem i są ży-

ciem, i w innym znowu miejscu: 
Duch Święty was wszystkiego na-
uczy i przypomni wam wszystko, co 
Ja wam powiedziałem, a nadto: Bo 
nie będzie mówił od siebie, ale po-
wie wszystko, cokolwiek usłyszy ode 
Mnie. Tacy to właśnie są ubogimi 
w duchu: którzy nie stali się ubogimi 
z żadnego innego powodu, jak tylko 
ze względu na nauczanie Pana, który 
powiedział: Idź, sprzedaj, co posia-
dasz, i rozdaj ubogim. Jeśli zaś ktoś 
przyjmuje ubóstwo, które z jakiejś 
przyczyny go dotknęło i, podob-
nie jak Łazarz, przeżywa je zgodnie 
z wolą Boga, ten nie jest wyłączo-
ny z błogosławieństwa” (Św. Bazyli 
Wielki, Reguły krótsze, 205, tł. ks.  
J. Naumowicz, w: Pisma ascetycz-
ne, t. 2, Wyd. Tyniec, Kraków 2011,  
s. 395-396).

***

4. Ubodzy w duchu są więc 
zasłuchani w słowo Boże, które 
wskazuje im drogę naśladowania 
ubogiego Chrystusa. Ci, którzy mają 

Ubodzy w duchu
w myśli Ojców Kościoła
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TEMAT NUMERU
majątki, sprzedają je, a pieniądze 
rozdawają ubogim. Ci, którzy nie 
posiadają majątków, przestają ich 
pragnąć. Dobrowolnie stają się słu-
gami Boga, gotowi do pełnienia 
Jego woli. Ponieważ zadaniem sługi 
jest słuchać i wypełniać, codzien-
nie uważnie słuchają Słowa Boże-
go, aby je wypełnić. Wolą Bożą jest 
uświęcenie człowieka, a podstawą 
uświęcenia jest pokora. Ubóstwo 
duchowe jest wewnętrznym pra-
gnieniem, które zaspokoić może je-
dynie Bóg. Pragnienie duszy zwraca 
się do Boga, ponieważ nic innego jej 
nie zaspokaja. Wszystko, czego po-
trzebuje dusza, jest u Pana. Wielkie 
dzieła Boże, Jego niewyczerpane 
dobrodziejstwa, stanowią źródło 
uświęcenia, dlatego pokora jest 
otwarciem swego umysłu i serca na 
Jego słowo, które wasze dusze może 
ocalić (Jk 1,21). 

***

5. Otóż każdy, kto słucha tych 
moich słów i wykonuje je, stanie się 
podobny do człowieka mądrego, któ-
ry swój dom zbudował na skale (Mt 
7,24). Pokorny uznaje Chrystusa za 
skałę swego życia, które jest wiecz-
ne, a zatem wymaga wiecznych fun-
damentów. Jezus jest odwiecznym 
Słowem, mocą którego wszystko 
zaistniało i dzięki któremu będzie 
trwać na wieki. Niebo i ziemia prze-
miną, a moje słowa nie przeminą (Mt 
24,35) – powiedział Jezus uczniom. 
Jego słowo nie tylko stwarza świat, 
lecz także sprawia wewnętrzną prze-
mianę człowieka: Ktokolwiek spełni 

wolę mojego Ojca, Tego w niebie, ten 
będzie moim bratem i siostrą, i mat-
ką (Mt 12,50). Człowiek doświadcza 
mocy Słowa Bożego, gdy je wypeł-
nia, gdy jest pokornym sługą, który 
słucha i wypełnia.

***

6. Przyjęcie Słowa Bożego 
ukazuje Chrystus w przypowieści 
o ziarnie wrzuconym w rolę. Tylko 
w żyznej ziemi może się ono za-
korzenić. Aby wyrosło potrzebuje 
deszczu. Słuchanie Słowa Boże-
go przynosi więc owoc, gdy serce 
człowieka nie jest drogą, po której 
przebiega tysiące myśli, ani płytką, 
powierzchowną akceptacją, ani też 
miejscem wybujałych pożądań, ale 
miejscem przygotowanym dla Sło-
wa Bożego, sercem dobrym i szcze-
rym.

***

7. „Jeżeli chcemy osiągnąć 
szczyt najwyższej pokory, jeżeli 
chcemy prędko dojść do owego nie-
biańskiego wyniesienia, do którego 
się wstępuje przez pokorę w życiu 
obecnym, trzeba dla wznoszących 
się w górę czynów zbudować tę dra-
binę, która ukazała się podczas snu 
Jakubowi, a na której widział scho-
dzących i wstępujących aniołów. To 
schodzenie i wstępowanie niczego 
innego nie oznacza, jak tylko to, 
że przez wynoszenie się spadamy, 
a przez pokorę wywyższamy. Sama 
zaś wzniesiona drabina to nasze ży-
cie doczesne, które Bóg do nieba 

podnosi, gdy serce jest pokorne” 
(Św. Benedykt z Nursji, Reguła, 7, 
5-8, tł. Bernard Turowicz OSB, w: 
Reguła Mistrza. Reguła św. Bene-
dykta, Wyd. Tyniec, Kraków 2006).

***

8. Wszechmocne działanie 
Boga poprzez Słowo i Ducha doko-
nuje się w głębokim uniżeniu Wcie-
lenia i Krzyża. Zbawienie człowie-
ka, uzdrowienie go z wyniosłości 
i pychy, dokonuje się w pokornej 
postawie Chrystusa, który uzdra-
wia wszystkich, którzy byli pod 
władzą diabła. Czymże jest mate-
rialne ubóstwo wobec ogołoce-
nia Jezusa z Boskiej chwały? Cóż 
znaczy pokora słabego człowieka 
wobec uniżenia się wszechmoc-
nego Boga? Aby Bóg mógł uczynić 
człowieka swoją świątynią, potrze-
ba tak niewiele – duchowego ubó-
stwa. Nikt nie dorówna pragnie-
niu Boga, by wynieść człowieka. 
Ponieważ tylko Bóg jest chwałą 
człowieka, tylko Jego obecność 
wypełnia chwałą dom, w którym 
mieszka, każdy człowiek, niezależ-
nie od swoich zewnętrznych walo-
rów, może się przed Nim otworzyć 
i przyjąć Go, jak przyjął Go celnik 
Mateusz. Świadomość swego ubó-
stwa, czyli pokora, jest nieodzow-
na, by pragnąć Jego przyjścia, by 
przyzywać Ducha Świętego, by 
wzywać Imienia Pańskiego. Jak 
wejrzał Bóg na pokorę swojej słu-
żebnicy Maryi, tak patrzy z miło-
ścią na ubogich duchem i przynosi 
im swoje królestwo. ■
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Problem biedy bądź ubóstwa doty-
czy najczęściej ludzi średnio upo-
sażonych, wszak skrajna bieda, 

jak i wystawne bogactwo są domeną 
określonego marginesu na kartach dzie-
jów ludzkości. Należy też zaznaczyć, że 
bieda nie jest cnotą. Cnotą jest ubóstwo. 
Ubogi był Pan Jezus. Jego ubóstwo na-
śladowali Biedaczyna z Asyżu oraz jego 
duchowy syn, św. Maksymilian z Niepo-
kalanowa. Ubóstwo nie wyklucza po-
siadania jakichkolwiek rzeczy. Ubóstwo 
wyklucza gromadzenie rzeczy  niepo-
trzebnych.

Dobrze to ilustruje współczesna ro-
dzina stojąca przed wystawą sklepową 
z rozwrzeszczanym małym tyranem, do-
magającym się kolejnej zabawki. Ilustru-
je to również domagająca się od męża 
kolejnej pary butów czy kreacji żona, 
ale również i jej „pan”, którego pasją jest 
gromadzenie gadżetów – rzeczy, które 
dzisiaj kupuje, a jutro wyrzuca do kosza. 
Najsmutniejsze obrazy rodziny biednej 
(nie-ubogiej) zobaczyć można w super-
marketach. Sunące wózki wypełnione 
wszelkimi dobrami, wędrują najpierw do 

samochodowych bagażników, a potem 
wypełniają po brzegi domowe lodówki, 
zamrażarki. Po kilku dniach, czasami już 
po weekendzie czy świętach, zakupio-
ne dobra trafiają na miejskie śmietniki, 
stając się żerem ptactwa i ludzi, którzy 
niczym owo ptactwo – nomen omen  – 
grzebiące, wygrzebują dla siebie nie tylko 
resztki pożywienia, ale i oryginalnie opa-
kowane, jeszcze nie 
otwarte, różnego 
rodzaju pojemniki 
z żywnością. Wszy-
scy wyżej opisani 
nie są ludźmi ubo-
gimi. Nie oznacza 
to jednak, że są bie-
dakami. Niejeden 
bezdomny zebrał 
na śmietnikach po-
kaźny „majątek”, 
dla obrony którego 
potrafi zabić dru-
giego bezdomnego. Z kolei „bogacze” 
i „średniacy” wyrzucający tonami żyw-
ność do kontenerów (Polska przoduje 
w tej dziedzinie w Europie!), wcale nie są 
aż tak bogaci, jak mogłoby się wydawać. 

W istocie to biedacy. Ludzie goniący za 
coraz to nowymi i niepotrzebnymi naj-
częściej rzeczami. Nic dziwnego, że za-
raz po zakupach wyrzucają je do kosza. 
Wróćmy jednak do rodziny. Statystyki 
światowe przedstawiają nam przeraża-
jące cyfry, za którymi kryją się miliony – 
ba! miliardy – rodzin, które żyją w skraj-
nym ubóstwie. Nie, nie w ubóstwie! Żyją 

w skrajnej biedzie. 
Różnicę pojęć wy-
jaśniliśmy sobie już 
wcześniej, na po-
czątku tekstu.

Czym jest zatem 
ubóstwo w rodzi-
nie? Jest umiarko-
waniem. Umiarko-
waniem nie tylko 
w jedzeniu i piciu, 
ale wiąże się rów-
nież z umiarem 

w nabywaniu rzeczy „niejadalnych” 
– służących naszej wygodzie, naszym 
zmysłom, ciału, rozumowi albo pod-
trzymujące nasz prestiż w towarzystwie. 
Tymczasem ani rolexy, ani dobrze skro-

Ubóstwo niejedno ma imię. Najczęściej rozumiemy przez nie zwyczajną biedę, która na tym świecie 
ogarnia ogromne przestrzenie. Ale bieda to nie jest ubóstwo. Ubóstwo występuje w pewnej korela-
cji między biedą a zbytkiem.  I tak, bogacz może być człowiekiem ubogim albo godnym pożałowa-
nia biedakiem. Podobnie bezrobotny i bezdomny może być nędzarzem albo człowiekiem bogatym.

UBÓSTWO W RODZINIE

Ubogi był Pan Jezus. Jego 
ubóstwo naśladowali 

Biedaczyna z Asyżu oraz 
jego duchowy syn, 
św. Maksymilian 
z Niepokalanowa. 

Ubóstwo nie wyklucza 
posiadania jakichkolwiek 
rzeczy. Ubóstwo wyklucza 

gromadzenie rzeczy  
niepotrzebnych.

15Ubóstwo
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jone garnitury czy kreacje nie zastąpią 
rozumu, nie mówiąc już o mądrości. Pre-
stiżu nie da się zastąpić rzeczami. Prestiż 
łączy się bowiem z autorytetem – nie 
z ubraniem.

Dzieci, widząc postawę rodziców, 
bardzo szybko wchodzą w buty do-
rosłych. W szkole muszą mieć już nie 
zwyczajne komórki, leciwe „cegły”, ale 
nowoczesne, wysmukłe, zgrabne i wielo-
zadaniowe smartfony, iPhone'y, tablety, 
netbooki. Muszą też nosić firmowe obu-
wie na nogach, nosić markowe T-shirty 
i spodnie (najlepiej z dziurami!); a jeśli 
potrzebne są okulary – to oprawki za co 
najmniej pół tysiąca złotych. Rodzice, 
średniacy i ci mniej zamożni, z trudem 
nadążają za modą i z gotówką. Trzeba 
brać jakieś „fuchy”, dorabiać „na boku”, 
żeby sprostać wymaganiom mody. 
Moda wszak szybko mija. Wczorajsze 
modne ciuchy i sprzęt GSM nie są już 
trendy dzisiaj. Ich miejsce jest na śmiet-
niku – i to nie na śmietniku historii, ale 
na zwyczajnym – osiedlowym, a potem 
na cuchnącym wysypisku za miastem…

Diogenes chodził w łachmanach, 
mieszkał w beczce. Nie posiadał rzeczy. 
Posiadał mądrość. I autorytet. Potrafił 
przekonać do swoich poglądów wielu 
słuchaczy. Był całkowicie niezależny od 
rzeczy. Był ubogi. Podobnie św. Franci-
szek. Jedyne, co „posiadał”, to Panią Bie-
dę. Ona zapewniała mu komfort życia – 
wolność od rzeczy 
niepotrzebnych. 
Św. Maksymilian 
również był czło-
wiekiem ubogim. 
Owszem, „posia-
dał” najnowocze-
śniejsze w tamtym 
czasie maszyny 
drukarskie, wielo-
nakładowe pismo; 
marzył o samolotach i flocie morskiej 
w służbie Niepokalanej, ale sam chodził 
w połatanym (czystym!) habicie.

Czego żąda ubóstwo od ludzi żyją-
cych w rodzinach? Odpowiedzi udzie-
liłem wyżej – umiaru. Ale jak ten umiar 
zaprowadzić? Najpierw trzeba zrobić 

przegląd szaf, strychów, piwnic; rozpra-
wić się zakurzonymi pudłami, walizami, 
skrzynkami. Odchudzić stan posiada-
nia. Zostawić to, co potrzebne. Resztę, 
jeśli nadaje się do użytku, rozdać bied-
niejszym albo instytucjom typu Caritas. 
A potem mądrze nabywać rzeczy. A co 
– zapyta ktoś – z „odrobiną luksusu”? 

Odrobina luksusu 
nikomu nie zaszko-
dzi, byleby tylko 
była to odrobina…

Tak odchudzo-
ne gospodarstwo 
rodzinne to naj-
lepsze miejsce dla 
urządzenia szkoły 
domowej, w któ-

rej we właściwy sposób kształtowany 
będzie charakter młodego pokolenia, 
chrześcijańska postawa wobec Boga, 
bliźniego i siebie. W takiej szkole dzieci 
nauczą się także patriotyzmu, co w roku 
stulecia Niepodległej niechaj stanie się 
dodatkowym impulsem dla praktyko-
wania ubóstwa w rodzinie. ■

Czym jest zatem 
ubóstwo w rodzinie? 
Jest umiarkowaniem. 
Umiarkowaniem nie 

tylko w jedzeniu i piciu, 
ale wiąże się również 

z umiarem w nabywaniu 
rzeczy „niejadalnych”.
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lipiec – 
listopadBądź Polakiem, to znaczy całe zdolności zużyj dla dobra Polski i wszystkich 

Polaków. Bądź katolikiem, to znaczy pragnij poznać Wolę Bożą, przyjmij ją za 
swoją i realizuj w życiu. Katolik to nie niedołęga, ale zdolny, przedsiębiorczy, 
służący dobru i walczący ze złem. Przez wykształcenie umysłu i charakteru osią-
gnąć musisz odpowiednie stanowisko społeczne – by cele te móc realizować.

Łukasz Ciepliński urodził się 26 listopada 1913 r. w Kwilczu. Po maturze, 
w 1934 r. podjął naukę w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazo-
wieckiej, a dwa lata później rozpoczął służbę w Wojsku Polskim. We wrze-
śniu 1939 r. brał udział w bitwie nad Bzurą, podczas której sam zniszczył 
sześć niemieckich czołgów. Z czasem podjął się działalności konspiracyj-
nej, tworząc struktury wywiadu i kontrwywiadu. W 1944 r. jego oddziały 
brały udział w wyzwoleniu Rzeszowa. W 1947 r. został aresztowany przez 
funkcjonariuszy UB, a następnie przez trzy lata poddawany był okrutnemu 
śledztwu. W 1950 r. „Pługa” i jego współtowarzyszy ze Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość skazano na karę śmierci. Zamordowany 1 marca 1951 r. 
w wieku 38 lat. Dzień jego śmierci został uznany za datę Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. ■

Zwycięstwo husarii dowodzonej przez Hetmana Stanisława Żół-
kiewskiego nad kilkukrotnie liczniejszą armią rosyjską w bitwie pod 
Kłuszynem w 1610 r. otworzyło Polakom drogę do Moskwy. Kilka mie-
sięcy później Polacy zdobyli to miasto, biorąc do niewoli cara Rosji 
Wasyla IV, jego żonę carycę Katarzynę, dowódcę armii rosyjskiej Wiel-
kiego Kniazia Dymitra oraz następcę tronu Wielkiego Księcia Iwana. 
29 października 1611 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, w obec-
ności Sejmu i Senatu, car Wasyl IV, kłaniając się do ziemi, złożył hołd 
królowi Zygmuntowi III Wazie. Uznał się za pokonanego, poprzysiągł 
posłuszeństwo i zapewnił, że Rosja już nigdy nie napadnie na Polskę. 
Następnie Król Polski podał klęczącemu przed nim rosyjskiemu carowi 
rękę do pocałowania. Hołd Ruski jest jednym z największych triumfów 
Rzeczypospolitej. ■

Gryps więzienny płk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa” skierowany do syna

WRZESIEŃ 1939
ATAK NIEMIEC NA POLSKĘ

PAŹDZIERNIK 1611
HOŁD RUSKI

LISTOPAD  1913
NARODZINY ŁUKASZA CIEPLIŃSKIEGO „PŁUGA”

1 września 1939 r. wojska niemieckie przekroczyły granicę Polski 
i rozpoczęły działania zbrojne. O godzinie 4.35 zbombardowano Wie-
luń, a kilka minut później niemiecki pancernik Schleswig-Holstein 
rozpoczął ostrzał Westerplatte. Tego dnia prezydent Rzeczypospo-
litej Ignacy Mościcki wprowadził stan wojenny. Osamotnione Woj-
sko Polskie, dysponując dwukrotnie mniejszą liczbą żołnierzy oraz 
kilkukrotnie mniejszą liczbą uzbrojenia i sprzętu, nie było w stanie 
skutecznie przeciwstawić się stronie niemieckiej. Wielkim bohater-
stwem w pierwszych dniach wojny wykazało się około 200 żołnierzy 
broniących Westerplatte, którzy przez 7 dni heroicznie odpierali ataki 
wroga z ziemi, morza i powietrza. ■
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Pogadałem więc wczoraj rano ze św. 
Franciszkiem z Asyżu i zapytałem go 
o ubóstwo w duchu. Zaczął od końca 

i powiedział mi , kto nie jest ubogi duchem: 

Wielu jest takich, którzy oddając się gor-
liwie modlitwom i obowiązkom, nękają 
swe ciała licznymi postami, umartwienia-
mi, lecz z powodu tylko jednego słowa, 
które zdaje się być krzywdą dla ich cia-
ła, lub z powodu jakiejś rzeczy, której się 
ich pozbawia, wzburzają się i wpadają 
w gniew. Ci nie są ubodzy duchem (Napo-
mnienie 14). 

Nie powiem, dał mi do ręki bardzo sku-
teczny i czuły wykrywacz ubóstwa w du-
chu (WUWD). A taki przyrząd jest po-
trzebny, bo to lepiej sprawdzić od czasu 
do czasu, z kim się ma do czynienia. 
Każdemu się przyda: ojcowie duchow-
ni mogą WUWD kleryków potraktować, 
mistrzowie nowicjatu mogą zmusić no-
wicjuszy do poddania się testom. A co 
tam, od razu będzie widać, kto Ewange-
lią żyje, a kto nie. Kto może zacząć robić 
rzeźbę w duchowych pakerniach, a kto 
jeszcze troszkę czasu musi zainwesto-
wać w robienie ewangelicznej masy. 

A że sprawa oceny ubóstwa w duchu 
nie jest prosta, pokazuje sam fakt, że 
już z ocenieniem zwykłego poziomu za-
możności mogą być problemy. 

No bo kto jest bardziej zamożny? Bab-
cia Janka Kowalska, co ma chałupkę 
swoją własną osobistą na końcu wsi, 
półdzikie stado kurczaków, co to po 
podwórku łażą, i kupę wolnego cza-
su? Czy Antek Malinowski, który wła-
śnie kupił 120-metrowe mieszkanie 
we wspaniałej dzielnicy Warszawy, ale 
czasu przez następne 20 lat nie będzie 
miał absolutnie na nic, bo jak nie bę-
dzie pracował 26 godzin dziennie, to 
go kredyt zeżre? A kto jest bardziej ubo-
gi? Student ekonomii z Gdańska, który 
mieszka w domu studenckim i wie-
czorami dorabia, żeby mieć na książki, 
a na wakacje i tak nie pojedzie, no bo za 
co? Czy ślubujący Panu Bogu ubóstwo 
franciszkański kleryk, też student, jeno 
że świętej teologii, któremu podano do 
stołu, na łeb deszcz nie pada i jeszcze 
ma ustawowo zagwarantowany czas na 
modlitwę, dzień skupienia i rekolekcje?  
Wiele czynników trzeba brać pod uwa-
gę, żeby zamożność ocenić. Taką wi-

UJEMNE SALDO

dzialną. A jak ocenić ubóstwo w duchu? 
Możliwe to w ogóle? Franciszek mówi – 
możliwe. Użyj WUWD. Idź do delikwenta, 
powiedz mu jedno słowo, takie praw-
dziwe, zobaczymy, jak zareaguje. Albo 
zabierz mu jedną rzecz. I sprawdź, czy 
wpadnie w gniew. 

Co Państwa najbardziej wyprowadza 
z równowagi? Kiedy Państwo wpadają 
najczęściej w gniew? Mnie na przykład 
doprowadza do szewskiej pasji to, że ktoś 
pozbawia mnie czasu. I każe siedzieć na 
nudnych spotkaniach organizacyjnych, 
na nasiadówkach, wywiadówkach, kon-
ferencjach, spotkaniach. Gdybym był 
ubogi w duchu, to bym się tym nie prze-
jął. Bo ubodzy w duchu wiedzą, że nie 
muszą cały czas produkować, zarabiać, 
wytwarzać. Są szczęśliwi, błogosławieni, 
bo wiedzą, że nie są bogaci ani w siły, ani 
w znaczenie, ani w moc zmiany świata za 
pomocą własnej wspaniałości. I zosta-
wiają miejsce Bogu, na jego interwencję, 
przekonani o własnej niemocy i ujemnym 
stanie duchowego konta. 

Idę się pomodlić o ubóstwo w duchu. I za-
brać klerykom ekspres do kawy.  ■

Napadli na mnie. Ci z redakcji „Naszego Życia”. Takie krótko ostrzyżone towarzystwo, 
z brodami. Boi się człowiek trochę o własne życie, więc odmówić nie mógł. Sterroryzowa-
li mailowo i nakazali, że felieton trzeba napisać. No to piszę. A ponieważ temat numeru jest 
o ubóstwie w duchu, to postanowiłem iść najpierw pogadać z kimś, kto się na tym zna. Oczy-
wiście, felietony są po to, żeby pisać subiektywnie i o czym tylko dusza zapragnie, ale żeby 
nie było całkiem od czapy, to postanowiłem choć minimalnie temat numeru uwzględnić.

o. Tomasz Szymczak, doktorant biblistykiFELIETONY
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Pierwotnie eutanazja oznaczała 
„dobrą śmierć”, a więc śmierć na-
turalną, pozbawioną przykrych 

cierpień, człowieka w pełni świadome-
go, który uregulował wszystkie sprawy 
osobiste. A co pod tym pojęciem kry-
je się dzisiaj? Współcześnie eutanazją 
nazywamy działanie lub zaniecha-
nie działania, które samo w sobie lub 
w zamierzeniu zadaje śmierć osobom 
znajdującym się w stanie skrajnego 
cierpienia, umierającym czy głęboko 
upośledzonym. W Polsce eutanazja 
jest poważnym przestępstwem, jednak 
w wielu europejskich krajach została już 
zalegalizowana. Niepokojące informa-
cje docierają do nas z krajów, w których 
obserwujemy systematyczną liberaliza-
cję kryteriów dopuszczających jej wyko-
nywanie. Zwłaszcza z Belgii czy Holandii, 
w których dochodzi do wielu nadużyć. 
Znane są przypadki, gdy lekarze lub ro-
dzina wywierają presję na cierpiącym, 
aby ten poddał się eutanazji, uwalniając 
ich samych od trudów opieki paliatyw-
nej, bądź ze względu na korzyści finan-
sowe z tytułu spadku lub ubezpieczenia. 
W przytoczonych krajach wykonuje się 
eutanazję nawet na osobach, które nie 

są śmiertelnie chore, co więcej, które 
poddane odpowiedniej terapii i opiece 
mogłyby dalej funkcjonować w społe-
czeństwie. Statystyki wskazują, że wśród 
poddanych eutanazji znaleźli się chorzy 
na depresję, demencję starczą czy cho-
robę alkoholową. Państwa legalizujące 
eutanazję z pewnością nie kierują się 
dobrem obywatela, lecz przede wszyst-
kim zimną kalkulacją, ile uda się zaosz-
czędzić, odbierając życie człowiekowi 
skazanemu na kosztowną opiekę zdro-
wotną. Dobrem bliźniego nie kierują 
się również lekarze, którzy odchodząc 
od swojej tradycyjnej roli – zabijając za-
miast leczyć – często usprawiedliwiają 
podjęte działania współczuciem, pod-
kreślając, iż chory sam prosił o dokona-
nie eutanazji. Tymczasem prośba cier-
piącego o zakończenie jego męki jest 
często dramatycznym apelem o chwilę 
uwagi ze strony rodziny czy personelu 
medycznego. Przytoczone powyżej fakty 
przypominają nam praktykę uśmierca-
nia upośledzonych czy niepełnospraw-
nych w nazistowskich Niemczech. I choć 
po wojnie eutanazja została potępiona 
jako zbrodnia wojenna, po kilkudziesię-
ciu latach powróciła, dzięki zabiegom 

przejawem postępu?

semantycznym, jako perspektywa god-
nej śmierci i ukojenia cierpienia. Dekla-
racja Kongregacji Nauki Wiary Iura et 
bona wskazuje jednoznacznie, że „nikt 
ani nic nie może w żaden sposób zezwo-
lić na zadanie śmierci niewinnej istocie 
ludzkiej, bez względu na to, czy chodzi 
o płód lub embrion, o dziecko, osobę 
dorosłą czy starca, o osobę nieuleczal-
nie chorą czy znajdującą się w stanie 
agonii”. Legalizacja eutanazji to nie po-
stęp, wręcz przeciwnie, to cywilizacyj-
ny krok wstecz, motywowany przede 
wszystkim względami ekonomicznymi 
oraz wygodą, uwalniającą od opieki nad 
chorym. To także hamulec dla rozwoju 
medycyny paliatywnej, bo skoro można 
pozbawić życia osobę cierpiącą, nie war-
to inwestować czasu i pieniędzy w roz-
wój coraz bardziej efektywnych metod 
uśmierzania bólu. Eutanazja to kolejna 
z egoistycznych propozycji współcze-
snego świata, jednak o tyle gorsza od 
innych, że prowadzi do jednej z najcięż-
szych zbrodni – umyślnego zabójstwa. 
Jaka przyszłość czeka narody odbierają-
ce życie własnym obywatelom? Dokąd 
zmierza Europa odcinająca się od swych 
chrześcijańskich korzeni? ■

EUTANAZJA

Prawa do eutanazji domagają się „postępowcy” rodem z lewicy, wpisując się w narrację tych, 
którzy na tym procederze robią ogromny biznes. Korzyści finansowe uzyskują bowiem nie tylko 
koncerny farmakologiczne produkujące zabójcze specyfiki, ale także rządy państw – z definicji 
broniące praw obywateli – którym korzystniej uśmiercić, niż ponosić koszty opieki zdrowotnej. 
Przyjrzyjmy się zatem, czym jest eutanazja i czy jej legalizacja rzeczywiście stanowiłaby „postęp”.

FELIETONYbr. Remigiusz Malinowski, kurs III
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marzec – czerwiec 2018   Nasz seminaryjny zespół Pokój i Dobro intensywnie pracował nad materiałem na nową płytę, 
która ma się ukazać jesienią tego roku. Poza  koncertami  odbył dwukrotnie warsztaty muzyczne z  Łukaszem i Nikodemem Pospieszalskimi.

24 lutego 2018 Nasza drużyna piłkarska wzięła udział w X Mistrzostwach Polski Wyższych Seminariów Duchownych 
i Zakonnych zorganizowanych w Kielcach.

19 marca 2018 W uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP i patrona naszego Zakonu, 11 braci z kursu III przyjęło posłu-
gę lektoratu, zaś 6 braci z kursu IV posługę akolitatu. W posługę wprowadził Ojciec Prowincjał Jan Maciejowski.

luty – marzec 2018 Jak w roku ubiegłym, tak i w tym roku kontynuowaliśmy w okresie Wielkiego Postu wyjazdy do 
Sióstr Misjonarek Miłości, które zajmują się ubogimi z miasta Łodzi. W ten sposób chcieliśmy wesprzeć siostry w dziele, które 

prowadzą na rzecz najbardziej potrzebujących.



kwiecień 2018 W ciągu tego miesiąca mieliśmy okazję spotkać się z naszymi braćmi, którym tematy misyjne nie są obce. Gości-
liśmy w naszym seminarium o. Jarosława Wysoczańskiego, br. Roberta Kozielskiego i o. Eugeniusza Różańskiego, a także o. Jarosława 
Bartkiewicza, który pracuje na misjach w Bułgarii, i kustosza kustodii francusko-belgijskiej, o. François Bustillo z klasztoru w Narbonne.

18 kwietnia 2018 Tego dnia  bracia z naszego seminarium uczestniczyli w V Ogólnopolskiej Pielgrzymce Wyższych 
Seminariów Duchownych na Jasną Górę. 

12 maja 2018  Pierwszymi nieszporami uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, pod przewodnictwem Ojca Prowincjała
Wiesława Pyzio, rozpoczęliśmy wiosenne spotkanie  łódzkich seminariów. W tym roku dołączyła do nas wspólnota z łowickiego 

seminarium. Po Liturgii Godzin odśpiewaliśmy  Litanię Loretańską, a następnie spędziliśmy czas przy grillu i rywalizacji sportowej.

26 maja 2018 W naszym sanktuarium św. Antoniego w  Łodzi Łagiewnikach abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, wyświęcił 
diakona Łukasza Jankowskiego na prezbitera, a braci: Kamila M. Piotrowskiego, Józefa Kibonge, Damiana M. Pietrowskiego, 

Łukasza Waszkielisa i Bartosza Boguckiego – na diakonów.
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Katarzyniec?

Ojcze, kim był o. Wenanty Katarzyniec? 
Mówiąc krótko: Wenanty Katarzy-

niec był franciszkaninem, kapłanem, 
wychowawcą zakonnej młodzieży, 
przyjacielem św. Maksymiliana, wiel-
kim zwolennikiem Rycerstwa Niepoka-
lanej i „Rycerza Niepokalanej”. Zmarł 
na gruźlicę w wieku 31 lat i został po-
chowany w Kalwarii Pacławskiej. 

Niestety, nawet przyglądając się 
bardziej szczegółowo jego życiu, nie 
znajdziemy tam spektakularnych wy-
darzeń i materialnych przedsięwzięć, 
które pozostałyby po o. Wenantym.

Urodził się 7 października 1889 r. 
w Obydowie koło Lwowa. Kilka dni 
później na chrzcie świętym otrzymał 
imię Józef. Wykształcenie podstawo-
we zdobywał w Obydowie, Kamionce 
Strumiłowej i w Radziechowie, a na-
stępnie podjął naukę w seminarium  
nauczycielskim we Lwowie. W sierpniu  
1908 r., po przełamaniu oporu rodzi-

ców, pragnących, aby został nauczy-
cielem, wstąpił do Zakonu Braci Mniej-
szych Konwentualnych i rozpoczął 
nowicjat. Po święceniach kapłańskich 
o. Wenanty pracował przez rok jako wi-
kariusz w parafii w Czyszkach. W sierp-
niu 1915 r. (mimo młodego wieku) 
przełożeni uznali go za gotowego do 
podjęcia trudu formowania młodych 
zakonników i polecili mu obowiązki 
mistrza nowicjatu. Funkcję tę spełniał 
przez 5 lat. Jego wychowankiem był 
m.in. o. Alfons Kolbe – brat św. Maksy-
miliana. 

O. Wenanty był człowiekiem bardzo 
zdolnym, twórczym, gorliwym spo-
wiednikiem i kaznodzieją. Jako mistrz 
nowicjatu przyczynił się znacznie do 
ożywienia gorliwości zakonnej w pro-
wincji. Jego przełożeni, współbracia, 
jak i wychowankowie stwierdzali, że 
obowiązki wychowawcy spełniał wzo-
rowo. Uczył posłuszeństwa, ubóstwa, 

pracowitości i modlitwy, ale przede 
wszystkim sam był żywym wzorem 
tych cnót. Wymagał od siebie i innych, 
a dla wychowanków zawsze był pełen 
ojcowskiej troski. 

Zmarł przedwcześnie, oceniając po 
ludzku, w wieku 31 lat, 31 marca 1921 r.

Jak Ojciec odkrył Wenantego? 
Chciałoby się powiedzieć: przez 

przypadek! W trakcie nowicjatu mieli-
śmy obowiązek przeczytania kilkuna-
stu lektur przedstawiających wybitne 
postacie zakonu franciszkańskiego. 
Jedną z wielu, które można było wy-
brać, była książka o. Cecyliana Niezgo-
dy Cichy bohater. Tę właśnie książkę 
wziąłem (przez przypadek!) w podróż, 
kiedy jako nowicjusze pojechaliśmy 
odwiedzić naszych braci w Kalwarii 
Pacławskiej. Dopiero lektura tej książ-
ki uświadomiła mi, że jadę do miejsca, 
gdzie spoczywa o. Wenanty. Pięknie 

Rozmowa z o. Michałem Chylakiem, franciszkaninem, o tajemniczym przyjacielu św. Maksymilia-
na, czyli o cichym zakonniku z Kalwarii Pacławskiej – o. Wenantym Katarzyńcu.

Kim jest
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do wnętrza sanktuarium w Kalwarii 
Pacławskiej. Jednak przypomnienie 
szerszemu gronu osoby o. Wenante-
go dokonało się dzięki nowej książ-
ce Tomasza Terlikowskiego Wenanty 
Katarzyniec. Polski 
Szarbel. Autor, który 
nie ukrywa, że napi-
sał tę książkę w do-
wód wdzięczności za 
wysłuchanie prośby 
przez o. Wenantego, 
zachęca, by wszyscy 
zwracali się do nie-
go w swoich potrze-
bach. Mam nadzieję, 
że ta zachęta przy-
czyni się do jak naj-
szybszego wyproszenia u Pana Boga 
cudu za wstawiennictwem o. Wenan-
tego i przyczyni się do jego szybkiej 
beatyfikacji.

Myślę jednak, że poza pytaniem: 
dlaczego Pan Bóg przypomina nam 
o o. Wenantym, warto (dla naszego 
własnego uświęcenia) zastanowić się 
nad pytaniem: o czym Pan Bóg nam 
przypomina, ukazując/przypomina-
jąc osobę o. Katarzyńca. Tu wyliczył-
bym kilka rzeczy.

Po pierwsze, każdy człowiek jest 
powołany do wierności obowiązkom 
swojego stanu. Heroiczne wypełnia-
nie swoich obowiązków wystarczy, 
by podobać się Bogu. Tę prawdę 
m.in. wyraża opinia św. Maksymiliana 
o o. Wenantym:  „nie silił się na rzeczy 
nadzwyczajne, ale zwyczajne wykony-
wał w sposób nadzwyczajny”. 

Po drugie, w walce o wierność 
Panu Bogu człowiek nie może pozwo-

się złożyło, że Człowieka, którego życie 
mnie zainspirowało i który od razu stał 
się dla mnie przykładem życia zakon-
nego, mogłem odwiedzić w miejscu 
jego doczesnego spoczynku.  

Kiedyś, wypowiadając się o o. We-
nantym, powiedziałem, że jesteśmy 
przyjaciółmi. Dziś, kiedy lat „naszej 
znajomości” jest jeszcze więcej, mogę 
to tylko potwierdzić. Wszystkie intencje 
i sprawy powierzane mi przez innych 
oraz moją prośbę o wierność Panu 
Bogu każdego dnia przedstawiam  
o. Wenantemu. O. Wenanty nie jest 
biernym przyjacielem. Mogę zaświad-
czyć, że w prawie każdej zanoszonej 
do niego prośbie zostałem wysłucha-
ny. Nawet te, po ludzku – niewysłu-
chane, z czasem rozwiązywały się „po 
Bożemu”. W naszej przyjaźni staram się 
nie być dłużny. Każdego dnia słowami 
nowenny proszę o beatyfikację o. We-
nantego.

Dlaczego akurat teraz Pan Bóg 
przypomina nam o o. Wenantym? 

Tego nie wiem. Nie znam wyroków 
Bożej Opatrzności. Faktem jest, że 
w ostatnim czasie Pan Bóg nam o nim 
przypomina. Można powiedzieć, że to 
„przypominanie” zaczęło się 26 kwiet-
nia 2016 r., kiedy to papież Franciszek 
wyraził zgodę na publikację dekre-
tu o heroiczności cnót Sługi Bożego 
Wenantego Katarzyńca. Od tego dnia  
przysługuje mu tytuł Czcigodnego 
Sługi Bożego. Niejako konsekwencją 
tego dekretu była ponowna reko-
gnicja doczesnych szczątków o. We-
nantego dokonana 24 marca 2018 r. 
i przeniesienie ich z podcieni kościoła 

lić sobie na półśrodki. Jedno z jego re-
kolekcyjnych postanowień brzmiało: 
„Wyrzeknę się wszystkiego, choćby 
mi to nie wiem jak drogie było, jeśli 
mi przeszkadza w zbawieniu duszy”. 

Trzecią rzeczywisto-
ścią jest służba. Ka-
tarzyniec wiedział, 
że Boga nie miłuje 
się słowem i języ-
kiem, ale czynem 
w y ś w i a d c z o n y m 
drugiemu człowie-
kowi. Dlatego w ca-
łym swoim życiu nie 
zmarnował żadnej 
okazji, by spieszyć 
z pomocą potrzebu-

jącym. Siłę, zarówno do wierności 
Panu Bogu, jak i do służby bliźnim, 
Wenanty czerpał na modlitwie. Wie-
dział,  że czas poświęcony modlitwie 
nigdy nie jest czasem zmarnowanym, 
dlatego często prosił swoich wycho-
wanków: „nie bądźmy skąpymi dla 
Boga!”. Sam był przykładem umiło-
wania Chrystusa obecnego w Naj-
świętszym Sakramencie.

Ostatnią rzeczą, na jaką chcę 
zwrócić uwagę, jest troska o niezmar-
nowanie czasu, który Pan Bóg nam 
daje. O. Wenanty zdawał sobie z tego 
sprawę, dlatego w jego notatkach 
znajdujemy taki zapis: „Nie mogę już 
tego naprawić, co przeminęło. Dnia 
jutrzejszego nie jestem pewien, tyl-
ko dniem dzisiejszym mogę rozpo-
rządzać. Czas, w którym żyjemy, jest 
drogi jak niebo, jak Przenajświętsza 
Krew Pana Jezusa, jak sam Bóg”.

Dziękuję za rozmowę. ■

Dziś, gdy myślę 
o moim powołaniu, 
to pojawiło się ono 
wcześnie. Jeszcze 

w dzieciństwie 
pojawiał się „ten 

niepokojący głos”, 
który później 

rozpoznałem jako  
głos Boga.

BIERZUŃSKI NA BIEŻĄCO
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Kalwaria Pacławska, 24.03.2018: Uroczyste przeniesienie nowej trumny ze szczątkami  
Czcigodnego Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca do wnętrza kościoła. (O. Michał Chylak szósty od lewej)
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WIARA DOJRZAŁA br. Grzegorz M. Świerkosz, kurs IV

Część 1 – Obrzędy wstępne
„To jest Ciało moje za was wydane. To jest kielich Nowego Przymierza we Krwi mojej. Czyńcie to 

na moją pamiątkę!” (por. 1 Kor 11,24-25). Ustanawiając w ten sposób sakrament Eucharystii i świę-
ceń, Chrystus dał fundament chrześcijańskiej Liturgii, będącej wykonywaniem Jego kapłańskie-
go urzędu i w której On zawsze jest obecny. Jak podkreślał ostatni sobór, Liturgia jest czynnością 
publiczną, w której udział bierze cały Kościół. Dlatego w Konstytucji o Liturgii świętej wzywał, aby 
wierni uczestniczyli we Mszy świętej nie „jak obcy i milczący widzowie”, ale „świadomie, pobożnie 
i czynnie”, dzięki dobremu zrozumieniu sprawowanych tajemnic. Skłoniło mnie to do przedstawio-
nej pogłębionej refleksji nad poszczególnymi elementami Eucharystii.

Dlaczego to takie istotne? Jak za-
znacza wspomniana już Konstytucja, 
Liturgia jest czynnością najświętszą 
i jej skuteczności nie dorównuje żad-
na inna. Uczestnicząc w świętych ob-
rzędach, najlepiej wyrażamy nasze 
dziękczynienie i uwielbienie Boga. 
Przyjmując Komunię świętą, otrzy-
mujemy łaskę w sposób najpełniej-
szy, czyniąc nasz udział w tej Ofierze 
doskonalszym. Dlatego Kościół go-
rąco zachęca wiernych, którzy nie 
mają żadnych przeszkód, do częste-
go przystępowania do Stołu Ciała 
Pańskiego. Od wszystkich natomiast 
oczekuje się świadomego i czynne-
go uczestnictwa oraz postawy po-
bożności, wyrażonej przez zaanga-
żowanie wewnętrzne i zewnętrzne.

Aby tak się stało, potrzebna jest 
znajomość Ordo Missae, czyli rytu 
Mszy świętej. Opisany jest w Mszale 

Rzymskim i obejmuje: obrzędy wstęp-
ne, Liturgię Słowa, Liturgię Euchary-
styczną oraz obrzędy zakończenia. 

Obrzędy otwarcia

U początków chrześcijaństwa Eu-
charystia zaczynała się czytaniami bi-
blijnymi, jednak z czasem zaczęto roz-
budowywać obrzędy je poprzedzające. 
Obecnie zgromadzenie eucharystycz-
ne rozpoczyna się od procesji wejścia. 
W uroczystych celebracjach na począt-
ku idą ministranci z kadzielnicą i kadzi-
dłem w „łódce” (turyferariusz i nawiku-
lariusz), za nimi ministrant z krzyżem 
(krucyferariusz) wraz z ministrantami 
światła (ceroferariuszami), później do-
piero pozostali ministranci i lektorzy, 
diakon niosący księgę Ewangelii oraz 
kapłani z głównym celebransem – 
przewodniczącym Liturgii. Towarzyszy 
im śpiew, którego podstawowym za-

daniem jest wprowadzenie w myśl da-
nego dnia liturgicznego i pogłębienie 
jedności zgromadzonych. Po przyjściu 
do prezbiterium kapłani pozdrawiają 
ołtarz poprzez głęboki pokłon, poca-
łunek, a w uroczystych Mszach także 
okadzenie. Jest to wyraz szacunku 
oraz oddania czci Chrystusowi, które-
go symbolem jest ołtarz. Co ciekawe, 
ten element pochodzi m.in. od staro-
żytnego zwyczaju całowania stołu ro-
dzinnego przed posiłkiem. Stosowanie 
kadzidła również pochodzi z tamtego 
okresu i dzisiaj jest oznaką oddawania 
szczególnej czci ołtarzowi i krzyżowi. 
Jego używanie przyczynia się również 
do wprowadzenia wiernych w rze-
czywistość odmienną od codziennej, 
pozwala zbliżyć się do sfery sacrum.

Znak Krzyża, wykonywany przez 
kapłana i wszystkich zebranych przy-
pomina, że Krzyż Chrystusa jest źró-
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WIARA DOJRZAŁA

dłem naszego zbawienia, stanowi 
równocześnie krótkie wyznanie wiary. 
Następujące po nim pozdrowie-
nie ma złączyć zebranych w jedną 
wspólnotę, jednocześnie wyraża-
jąc szacunek oraz uznanie dla każ-
dego z osobna. Mszał podaje do 
wyboru pięć różnych formuł, ich 
treść pochodzi z Pisma Świętego.

Kolejnym elementem obrzędów 
wstępnych jest akt pokuty. Składa 
się z czterech elementów: wezwania, 
chwili refleksji i rachunku sumienia, 
wyznania win i prośby o przebacze-
nie. W polskim mszale występuje 
w czterech formach. Najbardziej 
znaną jest formuła: Spowiadam 
się. Poza nią istnieją formy: dialo-
gowana, oparta o wersety biblijne; 
litanijna, tzw. tropy Kyrie eleison, 
mające bardziej charakter uwiel-
bienia; oraz aspersja, czyli pokro-
pienie nawiązujące do chrztu i jego 
odkupieńczego charakteru. Warto 
wiedzieć, że ten akt oczyszcza nas 
z wszystkich grzechów powszednich, 
które jednak powinno wyznać się 
podczas sakramentalnej spowiedzi.

Jeśli przewodniczący Liturgii 
nie użył jako aktu pokuty tropów, 
następuje aklamacja Kyrie eleison 
– Panie, zmiłuj się nad nami. Swo-
je źródło ma w Ewangelii i wołaniu 
niewidomego: Jezusie, Synu Dawi-
da, ulituj się nade mną (Łk 18,38). Do 
Liturgii wprowadzono ją już około 
V w., chociaż używano jej w innym 
miejscu. Ma ona charakter uwielbie-
nia, zawierającego prośbę o miło-
sierdzie, kierowaną przez Kościół do 
Chrystusa zmartwychwstałego, który 
jest przebłaganiem za grzechy nasze.

W niedziele (za wyjątkiem okresu 
Adwentu i Wielkiego Postu), święta 
i uroczystości śpiewa się także hymn 
Chwała na wysokości. Pochodzi ze 
starożytności i nawiązuje do śpiewu 
aniołów, z relacji narodzin Jezusa za-
wartej w Ewangelii wg św. Łukasza, 
dlatego nazywa się go „hymnem anio-
łów”. Początkowo był jednym z wielu 
śpiewów kościelnych, występował 
w wielu wersjach. Jako stały element 
w Liturgii Eucharystii najpierw poja-
wił się w Mszach papieskich, a sze-
rzej zaczęto go stosować od VI w. 

Ostatnim z elementów obrzę-
dów wstępnych jest kolekta. Do-
słowne tłumaczenie z języka łaciń-
skiego oznacza „zbierać razem”. 
Znaczenie nazwy wskazuje na ze-
branie wszelkich dotychczasowych 
modlitw w jedną całość. Poza tym 
pełni jeszcze funkcję przygotowu-
jącą do przyjęcia Słowa Bożego. 
Obejmuje wezwanie kapłana „Mó-
dlmy się”; chwilę ciszy na indywi-
dualną modlitwę wiernych; tekst 
modlitwy, którą kieruje celebrans 
do Boga przez Chrystusa w Duchu 
Świętym w imieniu wszystkich ze-
branych; oraz potwierdzenia we 
wspólnej odpowiedzi: „Amen”. 

Refleksja nad pierwszą częścią 
Liturgii Mszy świętej powinna uzmy-
słowić, jakie pełni w niej zadanie. 
Przede wszystkim ma prowadzić do 
uświadomienia wiernym poczucia 
wspólnoty, którą tworzą nieprzy-
padkowo, oraz przygotować ich na 
owocne przyjęcie najpierw Słowa, 
a potem Ciała Chrystusa.  Mając to 
na uwadze, przeżywajmy kolejne 
Eucharystie bardziej świadomie. ■



RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

Rycerstwo Niepokalanej ma w swoich szeregach rycerzy, którzy nierzadko przykuci do łóżka zmagają 
się z chorobami i towarzyszącym im bólem. Przez ręce Niepokalanej ofiarują swoje modlitwy i cierpienia 
w intencji działalności MI. Są nimi rycerze Niepokalanej u Stóp Krzyża, czyli – jak to pisał św. Maksymilian – 
duchowa straż przednia MI.

Idea powstania RNSK

O idei tego ruchu wspominał już 
św. Maksymilian w 1931 r. w liście do 
o. Floriana Koziury, który był wtenczas 
gwardianem polskiego Niepokalano-
wa (Maksymilian w tym czasie był w ja-
pońskim Niepokalanowie): „O czym ja 
jeszcze marzę? Mamy kłopotów co 
niemiara w obydwu Niepokalanowach 
i będziemy mieli jeszcze więcej. Czyżby 
więc nie wybiła już godzina, by Centrala 
MI pomyślała o kołach modlitwy i cier-
pienia w intencji MI. (…) Chorzy swoimi 
cierpieniami wiele dusz zdobyć by mo-
gli. Może już czas na takie koła?”.

Marzenia św. Maksymiliana zosta-
ły spełnione ponad 50 lat później. 31 
maja 1983 r. w święto Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny pierwszą taką 
wspólnotę utworzyła grupa starszych 
i chorych franciszkanów posługujących 
w Klasztorze Marytown w USA (w ame-
rykańskim Niepokalanowie). Pierw-
szym rycerzem u Stóp Krzyża był śp.  

o. Szymon Kaczmarek OFMConv, który 
chory na raka obiecał ofiarować swoje 
modlitwy i cierpienia dla rozwoju Ry-
cerstwa, aby jego członkowie umieli się 
całkowicie oddać w ręce Niepokalanej. 
Potem ruch RNSK został rozpowszech-
niony w  1995 r. w Polsce przez o. Piotra 
Pawlika OFMConv w Gdańsku przy ko-
ściele Ojców Franciszkanów pw. Trójcy 
Świętej. Obecnie Rycerstwo Niepoka-
lanej u Stóp Krzyża w tym regionie liczy 
ok. 400 osób. Drugim ośrodkiem, który 
przyjmuje zgłoszenia i utrzymuje kon-
takt z RNSK, jest Biuro MI w Niepokala-
nowie Lasku. Posiada ono w rejestrze 
ok. 1250 członków, w tym ok. 50 z zagra-
nicy. Oba ośrodki dwa razy w roku wy-
syłają cierpiącym członkom list forma-
cyjny wraz z życzeniami z okazji świąt 
Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Na czym polega RNSK?

Do Rycerstwa Niepokalanej u Stóp 
Krzyża należą przede wszystkim lu-
dzie, którzy z powodu starszego wie-

ku lub choroby nie są w stanie ak-
tywnie uczestniczyć w działalności 
ewangelizacyjnej Rycerstwa Niepoka-
lanej, a chcieliby mieć udział w misji 
głoszenia Ewangelii. Co w takim razie 
robią? Ich zadanie jest niezwykle istot-
ne: oddają się Niepokalanej i stojąc ra-
zem z Nią pod Krzyżem Chrystusa, ofia-
rują swoje modlitwy, cierpienia i trudy 
dnia codziennego w intencji tych, któ-
rzy pod sztandarem Niepokalanej od-
dają swe siły, zdolności i wysiłki dziełu 
głoszeniua Ewangelii na całym świecie. 

Czy cierpienie ma sens?

Na świecie jest wiele cierpienia, 
jednak powstaje pytanie: czy ma ono 
sens? Wiele osób twierdzi, że nie, stąd 
też tyle samobójstw i eutanazji. Rycer-
stwo Niepokalanej u Stóp Krzyża to 
idea zupełnie przecząca tym poglądom. 
Cierpienie może, a nawet powinno zo-
stać wykorzystane do rozwoju dobra, 
do walki o pokój, do zbliżenia ludzi do 
Boga. Często jest tak, że człowiek nie 

Niepokalanej
u Stóp Krzyża

Rycerstwo
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RYCERSTWO NIEPOKALANEJ
ma wpływu na to, czy cierpi, czy nie, 
po prostu jest to fakt, w takim jest po-
łożeniu i koniec. Nie może wybrać, czy 
cierpieć, czy nie, ale może wybrać, czy 
jego cierpienie będzie miało sens. Ryce-
rze u Stóp Krzyża chcą, by ich cierpienie 
i trud życiowy przynosiły korzyść nie tyl-
ko im, ale i innym. Ich postawa jest god-
na podziwu, bo zamiast egoizmu i na-
rzekania głoszą światu naukę, na czym 
polega prawdziwa miłość i co oznacza 
naprawdę kochać.

Krzyż drogą doskonałych

Cierpienie ma wartość i czyni duszę 
piękną tylko wtedy, kiedy człowiek łą-
czy je z Ofiarą Chrystusa. Męka i śmierć 
Pana Jezusa są największymi dowoda-
mi Jego miłości do ludzi. Chrystus cier-
piał nie dlatego, że musiał, ale dlatego, 
że kochał, i kochał tak bardzo, że dobro-
wolnie oddał za każdego człowieka ży-
cie. Warto sobie uświadomić, że gdyby 
nie Jego cierpienie, to ludzkość do dnia 
dzisiejszego nie miałaby nadziei na 
uzdrowienie z choroby, jaką jest grzech. 
„Jezus powołuje swoich uczniów do 
wzięcia swojego krzyża i naśladowania 
Go, ponieważ cierpiał za wszystkich 

i zostawił nam wzór, abyśmy szli za 
Nim Jego śladami. Chce On włączyć do 
swojej ofiary odkupieńczej tych, którzy 
pierwsi z niej korzystają. Spełnia się to 
w najwyższym stopniu w osobie Jego 
Matki, złączonej ściślej niż wszyscy inni 
z tajemnicą Jego odkupieńczego cier-
pienia” (KKK 618). Rycerze u Stóp Krzy-
ża podejmują to wezwanie i pragną na-
śladować swojego Mistrza szczególnie 
w tajemnicy Krzyża, 
stąd ich ważna rola, 
gdyż naśladowanie 
Chrystusa przez cier-
pienie jest doskonal-
sze od działania, bo 
krzyż jest większym 
podobieństwem do 
Chrystusa. Natomiast 
odpowiedzi na pyta-
nie: „jak cierpieć, by uświęcać siebie 
i innych?” szukają u najlepszej nauczy-
cielki, jaką jest Maryja. Katechizm Ko-
ścioła Katolickiego wyraźnie wskazuje, 
że Niepokalana jest dla wszystkich 
wierzących wzorem przeżywania cier-
pienia w jedności ze swoim Synem, 
Jezusem. Dlatego też rycerze u Stóp 
Krzyża w codziennej modlitwie ufnie 
powierzają się w Jej ręce, by pomaga-

ła im wytrwać na tej niełatwej drodze 
trwania pod Krzyżem i by czyniła z nich 
użyteczne narzędzia do jak największe-
go rozszerzenia Królestwa Najświętsze-
go Serca Jezusowego.

Patrząc na współczesny świat, moż-
na zauważyć, że za wszelką cenę, nawet 
za cenę śmierci unika się cierpienia, 
a ubóstwia się przyjemność. „Nauka 

bowiem krzyża głup-
stwem jest dla tych, 
co idą na zatracenie, 
mocą Bożą zaś dla 
nas, którzy dostępuje-
my zbawienia” (1 Kor 
1,18). Rycerze u Stóp 
Krzyża dają wyraźne 
świadectwo, że cier-
pienie ma sens, ale 

tylko wtedy, gdy jest złączone z cier-
pieniem Chrystusa, bo siłą, która prze-
mienia ludzkie cierpienie w dobro, jest 
Jego miłość. Rycerstwo Niepokalanej 
u Stóp Krzyża jest wielką łaską, bo nie-
sie nadzieję tym, którzy myślą, że przez 
swoją niedyspozycyjność są niepo-
trzebni, a także jest błogosławioną dro-
gą, na której pod opieką Niepokalanej 
osiąga się świętość. ■

Cierpienie może, 
a nawet powinno 

zostać wykorzystane 
do rozwoju dobra, 
do walki o pokój, 
do zbliżenia ludzi 

do Boga.

APLIKACJA DOSTĘPNA NA

MODLITEWNIK 
RYCERSTWA 

NIEPOKALANEJ

Aplikacja zawiera szereg modlitw 
dedykowanych dla Rycerstwa Niepokalanej, rozważania 

wspomagające formację duchową oraz kalendarz liturgiczny. 
WIĘCEJ NA: MI-POLSKA.PL
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Już od ponad dwunastu wieków, Cud Eucharystyczny, który miał miejsce w Lanciano, jest zna-
kiem żywej obecności Chrystusa w Eucharystii. Warto dodać, że był pierwszym takim wydarze-
niem w historii Kościoła katolickiego, a obecnie Bracia Mniejsi Konwentualni są kustoszami sank-
tuarium, w którym znajdują się święte relikwie.

Gdzie to jest?

Sam Cud Eucharystyczny miał 
miejsce, kiedy istniało jeszcze staro-
żytne frentańskie miasto Anxanum, 
które znajdowało się w środkowej 
części obecnych Włoch. To właśnie 
w małym kościele św. Legoncjana 
i Domicjana, który był oddalony od 
miasta o ok. 3 km, chleb przemienił 
się w Ciało, a wino w Krew. Dzisiaj 
jest to teren miasta Lanciano, poło-
żonego na terenie regionu Abruzja.

Prawdziwe Ciało
 i Krew Chrystusa

W VII w., w okolicach obecnego 
Lanciano, schronienie znalazła gru-
pa bazylianów. Byli to mnisi, któ-
rych prześladowano za wystąpienie 
w obronie kultu ikon w Konstantyno-
polu. Szukając schronienia na zacho-

dzie, napotykali na wiele trudności. 
Pomimio nieznajomości języka, zwy-
czajów czy kultury walczyli z błędną 
nauką, która poddawała w wątpli-
wość rzeczywistą obecność Jezusa 
w Eucharystii. Kiedy w tymże wieku 
jeden z mnichów celebrował Naj-
świętszą Ofiarę, po słowach konse-
kracji: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało 
moje; bierzcie i pijcie, to jest Krew 
moja” zobaczył, że trzyma prawdziwe 
Ciało i Krew Chrystusa. Czy była  to 
odpowiedź na brak wiary tego kapła-
na? A może to była nagroda za jego 
nieugiętą wiarę w obliczu trudności? 
Nie znamy dokładnej odpowiedzi, 
ale wiemy, że prawdziwy cud doko-
nał się przez jego ręce. Najświętsza 
Hostia zamieniła się w Ciało Chrystu-
sa, pozostawiając w niektórych miej-
scach wygląd Ciała Sakramentalne-
go. Natomiast wino stało się Krwią, 
zbijając się w pięć nieregularnych 

grudek, różniących się między sobą 
formą i wielkością. Bardzo szybko 
mnich bazyliański zrozumiał, że była 
to odpowiedź zarówno dla niego, jak 
i dla świata, że Bóg jest zawsze obec-
ny w Eucharystii.

Opiekunowie 
świętych relikwii

Przez pięć wieków bazylianie 
pilnie strzegli skarbu, jaki został 
im powierzony przez Opatrzność 
Bożą, a do którego tłumnie przyby-
wali pielgrzymi. Byli świadkami, jak 
całe pokolenia rodzin przybywały 
do ołtarza, na którym wydarzyło 
się przemienienie w Ciało i Krew. 
Dopiero pod koniec XII w. mnisi 
bazyliańscy opuszczają Lanciano, 
zostawiając kościół oraz przyle-
gający do niego klasztor. Na ich 
miejsce przybywają benedyktyni 
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i od tej pory to oni stają się stróża-
mi świątyni. Jednak ich obecność 
nie trwała zbyt długo. Najprawdo-
podobniej z powodu trudnych, bli-
żej nam nieznanych doświadczeń, 
jakie spotkały opactwo św. Jana 
w Venere, od którego zależał klasz-
tor św. Legoncjana, benedyktyni 
opuszczają to miejsce. Dodatko-
wym powodem, dla którego zdecy-
dowali się odejść, mógł być stan, 
w jakim znajdował się kościół ra-
zem z klasztorem. Świątynia była 
niemalże w ruinie po trzęsieniu 
ziemi, które nawiedziło Lanciano 
w połowie XIII w. Wtedy, po otrzy-
maniu oficjalnej zgody lokalnego 
biskupa, nowymi kustoszami stali 
się Bracia Mniejsi Konwentualni. 
W upadające mury starego kościo-
ła i klasztoru tchnęli ducha odno-
wy. Franciszkanie przekształcili 
stary kościółek, otoczony nędzny-
mi chałupkami, w piękną i harmo-
nijną świątynię, która poświęcona 
była św. Franciszkowi z Asyżu.

Do zobaczenia w Lanciano

Majestatyczna fasada nowego ko-
ścioła wznosiła się ponad otaczające ją 
zabudowania, a kończyła się linią po-
ziomą. Widać w niej było tchnienie sztu-
ki abruzyjskiej. Kiedy znajdziemy się 
we wnętrzu, na naszą uwagę zasługują 
trzy freski umieszczone na sklepieniu.  
Przedstawiają trzy kobiety ze Starego 
Testamentu: Rachelę, Judytę i Esterę. 
Na jednej ze ścian wisi obraz, przed-
stawiający wydarzenie Cudu Euchary-
stycznego. Kapłan ukazuje zgromadzo-
nym wiernym Ciało i Krew Chrystusową. 
W podziemiach kościoła, dokładnie 
pod ołtarzem głównym, znajduje się 
zachowana kaplica św. Legoncjana. 
Warto poświęcić czas, aby zobaczyć ta-
bernakulum, w którym przechowywany 
był Najświętszy Sakrament razem z Cu-
dem przez ponad pięć wieków, a który 
znajduje się w kaplicy bocznej, tzw. ka-
plicy pojednania. Jednak to, co moim 
zdaniem najbardziej przykuwa wzrok, 
to monstrancja pochodząca z XVII w., 

w której obecnie przechowywane jest 
Ciało i Krew Chrystusa, umieszczona 
w ołtarzu głównym. Wykonana przez 
neapolitańskich artystów monstrancja 
ukazuje Hostię, która wewnątrz jest 
jakby rozerwana, i grudki Krwi, które 
umieszczone są w pięknie zdobionym 
kryształowym kielichu.

Misja franciszkanów

Duchowi synowie św. Franciszka, 
odkąd przybyli do Lanciano, starają się 
gorliwie szerzyć kult Najświętszej Eu-
charystii. Jako kustosze Sanktuarium 
Cudu Eucharystycznego ofiarnie posłu-
gują w konfesjonałach i swoją obecno-
ścią towarzyszą w przemianie serc tych, 
którzy przekraczają progi świątyni. Przy-
jeżdżają tu liczne grupy pielgrzymów 
z całego świata. Drzwi otwarte są zarów-
no dla wierzących, którzy chcą pogłębić 
swoją wiarę, jak i dla ateistów, którzy po 
spotkaniu z Jezusem Eucharystycznym 
na nowo mogą zastanowić się nad ist-
nieniem Boga. ■
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W tym roku obchodzimy 40-lecie istnienia Wyższego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów 
w Łodzi Łagiewnikach. Warto przybliżyć historię i okoliczność powstania seminarium, miejsca, 
w którym franciszkańscy alumni przygotowują się do kapłaństwa oraz życia na wzór św. Franciszka 
z Asyżu. Historia seminarium w Łagiewnikach rozpoczęła się z chwilą, gdy prowincjał Prowincji 
Matki Bożej Niepokalanej o. Stanisław Frejlich dnia 22 czerwca 1978 r. wydał dekret powołujący do 
życia franciszkańskie Wyższe Seminarium Duchowne.

Zanim jednak doszło do tego waż-
nego wydarzenia, warto wspo-
mnieć, co działo się z klerykami 

wcześniej, jak przebiegała ich formacja 
na drodze ku kapłaństwu. Pierwot-
nie miejscem studiów filozoficzno-
-teologicznych był Kraków, a było to 
związane z faktem, iż wówczas w Pol-
sce istniała tylko jedna prowincja na-
szego Zakonu. Dopiero 23 sierpnia  
1939 r., tuż przed agresją Niemiec 
i ZSRR na Polskę, powstała druga pro-
wincja, mianowicie Prowincja Matki 
Bożej Niepokalanej. Po wojnie od 1968 
r. funkcjonowało dwustopniowe mię-
dzyprowincjalne seminarium dla oby-
dwu polskich prowincji. Cała formacja, 
zarówno filozoficzna, jak i teologiczna 
(z małymi wyjątkami) odbywała się 
w Krakowie. Jednak brak pełnej au-
tonomii wspólnoty seminaryjnej od 
klasztornej zrodził pewne pomysły 
co do rozwiązania tej sprawy. Trud-
ności związane z takim przebiegiem 
formacji oraz rosnąca liczba powołań 
były motorem do podjęcia uchwały  

w 1976 r. o stworzeniu niezależnego se-
minarium dla prowincji warszawskiej, 
którego owocem było powstanie fran-
ciszkańskiego WSD w Łagiewnikach 
w 1978 r.

Pierwsi klerycy przybyli na pełne 
już studium filozoficzno-teologiczne 
do Łagiewnik jesienią 1978 r. Było to 
32 alumnów z trzech roczników, pozo-
stałe roczniki (IV, V i VI) swoją formację 
zakończyły w Krakowe. Seminarium 
mieściło się w łagiewnickim klasztorze, 
a pieczę nad klerykami powierzono 
gwardianowi i jednocześnie rektorowi 
WSD o. Feliksowi Mecheckiemu; wice-
rektorem został o. Maurycy Sulej. 

Z roku na rok przybywali nowi fran-
ciszkanie, a sam klasztor, mimo swych 
rozmiarów, stał się za szczupły, aby po-
mieścić ciągle rosnącą liczbę kleryków. 
Rektor o. Mechecki rozpoczął starania, 
aby na cele seminarium zaadaptować 
grupę zabudowań, które znajdowały 
się w miejscu obecnego budynku se-

minarium. Tak rozpoczął się proces 
wznoszenia gmachu seminarium. Nie 
było to proste w ówczesnej Polsce 
z kilku powodów: nieprzychylność 
władz komunistycznych do Kościoła 
katolickiego, stwarzanie problemów 
z akceptacją projektów budowlanych, 
trudność o materiały budowlane, 
a także duże koszty budowy. Jednak 
dzięki Bożej Opatrzności udało się uzy-
skać odpowiednie zgody, a samo roz-
poczęcie budowy nowego seminarium 
miało miejsce w maju 1981 r. Nad reali-
zacją tego dzieła czuwał o. Rektor; war-
to wspomnieć, że gromadzeniem ma-
teriałów budowlanych zajmował się 
o. Paulin Sotowski, wieloletni wykła-
dowca Pisma Świętego. Budowa prze-
biegała etapowo, najpierw powstało 
wschodnie i południowe skrzydło. 
Ważnym wydarzeniem było wmurowa-
nie kamienia węgielnego pod plano-
waną kaplicę przy udziale ordynariu-
sza ks. bpa Józefa Rozwadowskiego 6 
czerwca 1982 r. W sierpniu 1983 r. we 
wschodnim skrzydle seminarium za-

DZIEJE NASZEGO SEMINARIUM
40 LAT MINĘŁO

30 Nasze Życie nr 2/2018 (127)

FRANCISZKANIZM br. Karol Rzeźnicki, kurs III



mieszkali pierwsi klerycy, natomiast 
w południowym rozpoczęto wykłady. 
Ostatecznie budowa gmachu semina-
rium zakończyła się w 1986 r., chociaż 
samo wykończenie wnętrza zakończy-
ło się dwa lata później.

Kolejnym ważnym wydarzeniem 
dla seminarium oraz naszego Zakonu 
było powstanie w 1986 r. z części Pro-
wincji Matki Bożej Niepokalanej nowej 
prowincji, mianowicie Prowincji Świę-
tego Maksymiliana Marii Kolbego. Od 
tego czasu łagiewnickie WSD stało się 
międzyprowincjalnym seminarium, 
w którym studiują franciszkańscy klery-
cy z prowincji gdańskiej i warszawskiej.

Od początku funkcjonowania semi-
narium starano się, aby formacja nie 
była pewnego rodzaju wyizolowaniem, 
lecz żeby pomagała powoli nabierać 
zdolności duszpasterskich. Alumni 
często włączali się w życie parafialne, 
lecz także prowadzili duszpasterstwa 
tj.: Duszpasterstwa, Osób Niedosłyszą-
cych i Głuchoniemych, Duszpasterstwo 

Domu Dziecka, Duszpasterstwo DPS 
Spadkowa, Duszpasterstwo Dzieci Bł. 
Rafała Chylińskiego. Szczególnego ro-
dzaju duszpasterstwem jest zespół mu-
zyczny Pokój i Dobro założony w 1978 
r. Warto wspomnieć, że w budynku se-
minarium mieści się Instytut Francisz-
kański, w którym można znaleźć wiele 
publikacji o tematyce franciszkańskiej 
oraz biblioteka prowincji warszawskiej, 
z ponad 60 tys. skatalogowanych tytu-
łów. 

Głównym celem seminarium jest 
formacja do kapłaństwa i życia za-
konnego, dlatego dbałość wyższych 
przełożonych o rozwój alumnów był 
priorytetem. Każdy rektor, jako głowa 
seminarium, odpowiada za odpowied-
nie przygotowanie kandydatów do 
święceń, nie tylko pod względem teo-
retycznym, ale nade wszystko ducho-
wym. Zawsze tę funkcję powierzano 
odpowiedzialnym i doświadczonym 
zakonnikom. Klerycy oprócz pomocy o. 
Rektora, o. Wicerektora oraz o. Magistra 
mogli liczyć na pomoc ojców duchow-

nych, by dojrzewać w powołaniu. Dzięki 
takiej trosce franciszkańskie semina-
rium wydało licznych i dobrych kapła-
nów, aby pomóc wiernym w drodze do 
świętości.

W czasach, w których żyjemy, po-
trzebujemy dobrych, a nade wszystko 
świętych kapłanów. Obecnie w naszym 
seminarium do kapłaństwa przygoto-
wuje się 32 kleryków, a sześciu braci 
odbywa formację junioracką. Forma-
cja to czas codziennego odpowiadania 
Panu Bogu na Jego zaproszenie, by stać 
się narzędziami w Jego rękach. Prośmy 
Przenajświętszą Trójcę przez Niepoka-
laną, przez Jej Matczyne Serce o umoc-
nienie powołanych. Nie zapominajmy 
o tych, których Pan powołuje, otoczmy 
ich opieką, aby potrafili odpowiedzieć 
na to zaproszenie Pana Boga: pójdź za 
Mną!

Autor napisał artykuł korzystając 
z tekstu o. Paulina Sotowskiego OFM-
Conv zamieszczonego w nr. 5(2004) 
„Lignum Vitae”. ■
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To ci, którzy przychodzą z wiel-
kiego ucisku, i opłukali swe 
szaty, i w krwi Baranka je wy-

bielili”  (Ap 7,14).

„Wychwalajmy mężów sławnych 
[…] Niektórzy spomiędzy nich zostawili 
po sobie imię, tak że opowiada się ich 
chwałę; ale są i tacy, o których nie pozo-
stała pamięć: zginęli, jakby wcale nie ist-
nieli, byli ale jakby ich nie było […] Lecz 
także ci są mężami czcigodnymi, któ-
rych dobre czyny nie zostały zapomnia-
ne” (Syr 44,1.8-10). I w naszym francisz-
kańskim Zakonie są tacy, którzy choć 
są przez Kościół uznani za błogosławio-
nych, po czasie jednak ich życie i czyny 
zostają zapomniane. Powodem tego 
może być m.in. to, że nie pozostawili 
po sobie wielkich dzieł zewnętrznych, 
tak jak np. św. Maksymilian (Niepoka-
lanowy, czasopismo itd.) lub św. Jan od 
Krzyża (pisma ascetyczno-mistyczne). 
Ale także to, że zostali beatyfikowani 
wśród innych. Jedną z tych osób jest bł. 
Jan Chrzciciel Triquerie OFMConv, mę-
czennik rewolucji francuskiej. Urodzony 
w 1737 r. w Laval, we Francji. Wstąpił do 

Błogosławiony

„
franciszkanów w Olonne. W wieku 41 lat 
zostaje przełożonym tego klasztoru. Po 
ukończeniu służby przełożonego zosta-
je spowiednikiem sióstr. 
   

Nad Francją zaczęły pojawiać się 
coraz ciemniejsze chmury nienawiści 
do wszelkiej religii, a szczególnie kato-
lickiej. Chodzi o rewolucję francuską.  
Klasztory zamieniano w więzienia, do 
których zamykano kapłanów. Niektó-
rych przesiedlano. Z początku szcze-
gólnie tych, którzy nie chcieli podpisać 
się pod „świecką konstytucją kleru”, 
przez którą próbowano podporządko-
wać Kościół państwu. Bł. Jan przez trzy 
lata ukrywał się. Podobnie jak Jezus, 
został wydany przez szpiega za 30 lirów. 
Przebywał w więzieniu wraz z innymi 
w bardzo trudnych warunkach. Ich je-
dyną pociechą była modlitwa. Dzięki 
powstaniu wandejczyków bł. Jan zo-
staje uwolniony z więzienia, jednak 
na krótką chwilę. Gdy terror powrócił, 
kazano wszystkim więźniom wracać, 
a prześladowania stały się brutalniejsze 
niż poprzednio. Bł. Jan wrócił dobro-
wolnie z towarzyszami, zabierając to, co 

Jan Chrzciciel Triquerie
potrzebne do Mszy świętej. Wyrok już 
zapadł. Ścięcie przez gilotynę. Jednak 
dla pozoru stawiono ich przed sądem, 
dając im propozycję, aby podpisali się 
pod konstytucją. Odrzucili ją i męż-
nie wyznali swą wiarę, oznajmiając, że 
milsza im śmierć niż zaparcie się Tego, 
który za nich życie oddał. A słowa po-
twierdzili czynem. Dali swoje głowy pod 
gilotynę na placu miasta. „Choć nawet 
w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, 
nadzieja ich pełna jest nieśmiertelno-
ści” (Mdr 3,4). 
  

Niech Jego świadectwo pociąga nas 
do odrzucania tego świata, gdy wymaga 
tego Miłość Boża. „A gdy dopełnią swo-
jego świadectwa, Bestia, która wychodzi 
z Czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich 
i zabije. A zwłoki ich [leżeć] będą na pla-
cu wielkiego miasta […] A po trzech i pół 
dniach duch życia z Boga w nich wstą-
pił, i stanęli na nogi […] Posłyszeli oni 
donośny głos z nieba do nich mówiący: 
«Wstąpcie tutaj!». I w obłoku wstąpili do 
nieba, a ich wrogowie zobaczyli ich […] 
A pozostałych ogarnęło przerażenie i od-
dali chwałę Bogu nieba” (Ap 11,7-13). ■



Himalaje, Arktyka i Róg Afryki – to 
trzy miejsca na Ziemi, w których 
będzie głoszona Ewangelia w ra-
mach Omnes Gentes Project. Cho-
dzi o zaniesienie jej tam, gdzie do-
tychczas Jezus nie jest jeszcze znany. 

Hanna Chrzanowska, pionier-
ka pielęgniarstwa społecznego, 
bliska współpracownica Karola 
Wojtyły, została beatyfikowana 
28 kwietnia w sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia w Łagiewni-
kach. Błogosławiona cechowała 
się wrażliwością na krzywdę i cier-
pienie drugiego człowieka, oferu-
jąc swoją bezinteresowną pomoc.

18 kwietnia z udziałem ponad 2 tys. 
kleryków na Jasnej Górze odbyła się 
5. Ogólnopolska Pielgrzymka Wyż-
szych Seminariów Duchownych.  
Spotkanie odbywało się pod hasłem: 
„W Sercu Jezusa, w Sercu Maryi”.  
Obecnie w Polsce w seminariach die-
cezjalnych i zakonnych przygotowuje 
się do kapłaństwa 3 150 alumnów.

W Polsce powstaje jedna z 12 na świe-
cie Kaplic Pokoju. W bazylice w Nie-
pokalanowie tworzone jest Światowe 
Centrum Modlitwy o Pokój, którego czę-
ścią jest Kaplica Wieczystej Adoracji 
Najświętszego Sakramentu. To jedyne 
miejsce w Polsce i jedno z 12 na świecie, 
należące do 12 Gwiazd w Koronie Maryi 
Królowej Pokoju, Międzynarodowych 
Centrów Modlitwy o Pokój, błogosławio-
nych przez Ojca Świętego.

28 kwietnia w Niepokalanowie 
odbyło się Pierwsze Ogólno-
polskie Spotkanie Apostolatu 
Margaretka. Pielgrzymka osób, 
które modlą się o świętość ka-
płanów, zgromadziła prawie 2 
tys. wiernych.

9 kwietnia Stolica Apostolska za-
prezentowała tekst Adhortacji 
Apostolskiej Gaudete et exsultate 
Ojca Świętego Franciszka. Papież 
porusza w niej temat powołania do 
świętości w świecie współczesnym. 
Przypomina o powszechnym powo-
łaniu człowieka do świętości.  Wska-
zuje na aktualność przesłania Jezu-
sa zawartego w Ewangelii.

Inicjatywna modlitewna „Różaniec do 
granic”, która została zapoczątkowana 
w Polsce i odbywała się wzdłóż granic nasze-
go kraju 7 października 2017 r., okazała się 
iskrą na cały świat i przekroczyła nasze gra-
nice. Wielu katolików nie tylko w Europie, ale 
już na całym świecie wciąż bierze przykład 
z Polski i organizuje własne wersje tego wy-
darzenia, których celem jest modlitwa oraz 
okazanie wierności i posłuszeństwa Maryi. 
Jest to też dobra okazja do przeproszenia 
i wynagrodzenia Matce Bożej za wszelkie 
zniewagi i bluźnierstwa. Katolicy całego 
świata dostrzegają wielką wartość modlitwy 
różańcowej i chcą błagać przez wstawien-
nictwo Niepokalanej o błogosławieństwo 
dla swoich ojczyzn i całego świata.
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br. Wojciech Kasprowicz, kurs III SKANER

Co nowego w Kościele?
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KULTURA

br. Mariusz M. Mitrowski, kurs IV

Wraz z nadejściem wiosny w 2018 r. pojawiła się trzecia płyta ks. Kuby Bartczaka. Jego 
osoby raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. W ciągu ostatnich sześciu lat mogliśmy po-
znać go jako charyzmatycznego i prostego w przekazie kapłana i rapera, którego głównym 
celem jest mówić o Bogu. Jak sam mówi, przede wszystkim jest on księdzem katolickim. 
Wszelkie działania muzyczne i koncerty są dodatkiem. Jego głównym zadaniem jest po-
sługiwanie jako kapłan w społeczności Ludu Bożego. Pasję do rapu i talent, który, jak sam 
mówi, zawdzięcza dobremu Bogu, stara się dobrze wykorzystać i docierać z Bożym przeka-
zem do tych, którzy tego potrzebują. Jego najnowsza płyta Bóg jest działa to 13 utworów, 
które mówią o Bogu. To On jest ich głównym bohaterem. Twórczość ks. Kuby to częsty 
materiał służący w dzisiejszej ewangelizacji. Jasny przekaz i konkretny cel twórczości jest 
widoczny w każdym utworze. Poza rapem na najnowszym krążku nie zabraknie wielu mo-
mentów śpiewanych z gościnnym udziałem osób, które, podobnie jak ks. Kuba, widzą 
w tej formie głoszenia Słowa Bożego wielkie dzieło prowadzące do spotkania z żyjącym 
pośród nas Bogiem, który (jak sam tytuł albumu sugeruje) jest i działa. Nie każdy musi być 
miłośnikiem hip-hopu. Jednak każdy powinien przekonać się o tym, jak dobrze można 
mówić o Bogu – rapując. ■

Bóg jest działa (2018)
Ks. Kuba Bartczak

ks. Krzysztof Grzywocz, Wybrane na drogę 
Dom Słowa 2017

Tristan Gooley, Przewodnik wędrowca. Sztuka odczytywania znaków natury 
Otwarte 2017

Tego lata, w sierpniu, minie rok od zaginięcia w Alpach ks. Krzysztofa Grzywocza, kapłana die-
cezji opolskiej, miłośnika gór, cenionego rekolekcjonisty i kierownika duchowego. Wiele osób 
nadal czerpie z jego nauczania pozostawionego w formie sesji rekolekcyjnych, uwiecznionych 
w internecie, na płytach czy w opracowaniach książkowych. Dla tych, którzy jeszcze nie znają, 
niniejsza pozycja będzie dobrym wprowadzeniem. To zbiór blisko 30 tekstów poświęconych 
życiu i duchowości chrześcijańskiej. Ks. Krzysztof, doktor teologii duchowości, hojnie czerpiąc 
ze skarbców zarówno teologii, mistyki, ale i psychologii wskazuje na potrzebę harmonijnego 
rozwoju wszystkich sfer w człowieku, a więc ciała, psychiki i ducha. Stąd tematy, które poru-
sza, dotyczą zarówno modlitwy, dobrej spowiedzi, zdrowej ascezy, jak i doświadczeń trudnych, 
które są dziś udziałem tak wielu osób: odnajdywania sensu w życiu, depresji, trudności w bu-
dowaniu głębokich więzi. Swoim duszpasterskim doświadczeniem dzieli się w sposób konkret-
ny, a jednocześnie taktowny, z mądrością ewangelicznego siewcy, który Panu Bogu zawierza 
wzrost tego, co sieje. Gorąco polecam. ■

W jednym z angielskich seriali komediowych jest scena, w której generał rozkłada mapę 
sztabową, pochyla się nad nią i krzyczy: „Mój Boże, przecież to jałowa i nijaka pustynia!”. Jego 
asystent patrzy na pusty arkusz i mówi: „Mapa jest po drugiej stronie, Sir”. Tym, którzy umieją 
posługiwać się mapą, i tym, którzy nie umieją, ale nie są obojętni na piękno otaczającego nas 
świata przyrody i cenią sobie czas spędzany na łonie natury, polecam tę wciągającą lekturę. 
Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że jest to pozycja tylko dla (wąskiego bądź co bądź) gro-
na harcerzy. Ponad 850 wskazówek dotyczących orientacji, odnajdywania kierunku w terenie 
czy szacowania odległości na podstawie obserwacji krajobrazu, przewidywania pogody, roz-
poznawania roślin, zwyczajów zwierząt, a wszystko podane w formie przyjacielskiej opowieści 
przy ognisku. To świetny impuls, by choć na kilka godzin (a jeszcze lepiej dni) oderwać się od 
smartfona i zachwycić bogactwem otaczającego świata. Niech przybywa wśród nas tych, którzy 
z wielkości i piękna stworzeń poznają przez podobieństwo ich Stwórcę (por. Mdr 13,5). ■
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Mniejszy (2017)
Fioretti

W sierpniu ubiegłego roku ukazała się kolejna franciszkańska płyta braci z Krakowa. Al-
bum Mniejszy to już 16. dzieło naszych współbraci z zespołu Fioretti. Historia zespołu sięga 
50 lat i warto wspomnieć, że został on założony w 1968 r. w naszym Wyższym Seminarium 
Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi Łagiewnikach, a po roku działalności przenie-
siony został do seminarium w Krakowie. Tym razem bracia z zespołu przy udziale przyjaciół 
przygotowali 14 utworów, które w dużej mierze skupiają się na tematyce franciszkańskiego 
postrzegania świata i refleksji nad życiem. Daje to słuchaczowi okazję do chwili namysłu 
nad wartościami, o których dzisiaj w pędzie życia często zapominamy. Płyta poza walora-
mi artystycznymi jest również pomocą w modlitwie. Ma charakter rozmyślania, pomaga 
w wyciszeniu się i wejściu w dialog z Bogiem. Osobiście, słuchając tej płyty, zawsze wspo-
mnieniami wracam do moich pierwszych chwil, kiedy poznawałem osobę św. Franciszka 
i jego zakon. Analizuję, ile jest we mnie mojej pierwszej gorliwości, która mówiła mi, by 
pójść jego śladami. Ponad 50 minut muzyki, która niesie w sobie przesłanie św. Franciszka 
z Asyżu, ubogaci z pewnością każdego sympatyka duchowości franciszkańskiej. A tym, któ-
rzy jej jeszcze nie znają, z pewnością pomoże ją odkryć. ■

Wojna toczy się tuż za ścianami bloku, wewnątrz którego uwięziona jest nie-
wielka społeczność złożona z dwóch sąsiadujących ze sobą rodzin. Film niemal 
całkowicie rozgrywa się w odizolowanej od świata zewnętrznego barykadami i za-
słonami przestrzeni złożonej z ocalałych pomieszczeń mieszkania. W warunkach 
niedostatku wody i żywności walka toczy się o zapewnienie podstawowych środ-
ków do życia i o zaspokojenie fundamentalnych potrzeb. Na niewielkim obsza-
rze reżyser śledzi reakcje poszczególnych postaci, które okazują sobie wzajemne 
wsparcie. Starzec wymienia uśmiech z dzieckiem, dzieci malują kolorowankę, ale 
już zaraz zagrożenie niewzruszenie dobija się do drzwi. Mieszkanie jest jedynym 
schronieniem, które równie dobrze może stać się pułapką. Niejednokrotnie sły-
chać jedynie echa eksplozji, ale oblężenie przypomina o sobie na każdym kroku 
i z różnym natężeniem. Akcja W czterech ścianach życia dzieje się podczas jednej 
doby na małym terenie, co potęguje klaustrofobiczne odczucia. Stale z zewnątrz 
dobiegają odgłosy strzałów, a zagrożenie ze strony snajperów i szabrowników jest 
namacalne. Wszystko składa się na ludzkie doświadczenie, gdzie każda postać 
ma swoją chwilę, by przeżywać strach, lęk o życie i przyszłość. Muzyka jest nie-
obecna w scenach nasyconych dramatycznym napięciem, kiedy subtelna praca 
kamery skupia się głównie na sugestywnych zbliżeniach i uchwyceniu niepokoju 
wymalowanego na twarzach niewolników własnego przeznaczenia. Pomaga to 
uzyskać efekt zdystansowania wobec przejmującej sytuacji bez wyjścia. Nieko-
rzystny obrót wydarzeń sprzyja ujawnieniu się niepochlebnych postaw. Trudno 
jest znaleźć się w skórze osób, dla których los okazał się wyjątkowo niełaskawy, 
dlatego w miejsce osądu pojawia się współczucie. Gdy epicentrum wojennego 
konfliktu niebezpiecznie zbliży się do czterech ścian mieszkania, w głowie oglą-
dającego zaczną kłębić się pytania. Co powinno dojść do głosu w pierwszej ko-
lejności w wypadku ryzyka naruszenia strefy domowego ogniska: instynkt samo-
zachowawczy, czy uczucia wyższe stojące po stronie heroicznych czynów? Czym 
jest odwaga w tak trudnych warunkach? Jak daleko sięga poświęcenie, gdy w grę 
wchodzi ochrona życia i zdrowia bliskich? ■

W czterech ścianach życia
reż. Philippe Van Leeuw

dystrybutor: Aurora Films
Belgia, Francja, Liban 2017

br. Wojciech Kasprowicz, kurs III



POZIOMO: 3] opisuje wydarzenia z życia Chrystusa, spisana przez Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, 7] podróż do miejsc świę-
tych, 8] kapłan posługujący np. w szpitalu, więzieniu, wojsku, 9] w koszyku wielkanocnym, 11] święta męczennica z III w. z Sy-
cylii, wspominana 5 lutego, 14] jeden z darów przyniesionych przez mędrców ze Wschodu, 16] jeden z twórców reformacji, 18] 
atrybut św. Piotra, 19] wielkopostne nabożeństwo składające się z 14 stacji (dwa wyrazy), 21] skrót zakonu jezuitów (Societas 
Iesu), 24] broń Dawida w walce przeciw Goliatowi, 25] na grobie zmarłego, 26] kolor używany w liturgii w okresie wielkanoc-
nym, 28] jeden z synów Jakuba (zob. Rdz 30), 29] „…, a od tej chwili już nie grzesz!” – słowa Chrystusa do kobiety cudzołożnej  
(zob. J 8), 30] liczba sakramentów świętych, 33] pora, o której przyszedł do Jezusa faryzeusz Nikodem, 36] państwo, z którego 
pochodzi papież Franciszek, 38] nazwisko papieża Benedykta XVI, 39] Bożego Ciała lub rezurekcyjna, 40] konieczna do chrztu.

PIONOWO: 1] „Wierzę w jeden, święty, powszechny i … Kościół”, 2] oznaczamy nią drzwi naszych domów 6 stycznia, 4] stworzone 
przez Boga na początku, 5] brat Jakuba, 6] Józef z … – złożył ciało Chrystusa w grobie, 10] Sobór … II – ostatni sobór powszechny, 
odbywał się w latach 1962-1965, 12] Ostatnia … – znany obraz Leonarda da Vinci, przedstawiający ważną scenę biblijną, 13] wal-
czyli z Polakami w bitwie pod Grunwaldem, 15] starotestamentalny prorok, który „wśród wichru wstąpił do nieba” (zob. 2 Krl 2), 
17] Msza wotywna o NMP w Adwencie, rozpoczyna się przy zgaszonych światłach, 20] „… bowiem w słabości się doskonali” (zob. 
2 Kor 12), 22] napis umieszczany na krucyfiksie oznaczający: Jezus Nazareński Król Żydowski, 23] służy przy ołtarzu, 27] miejsce, 
gdzie chowa się zmarłych, 31] miasto, w którym urzęduje prymas, a także pierwsza stolica Polski, 32] często w oknie kościoła,  
34] … gregoriański – tradycyjny śpiew liturgiczny w Kościele, 35] jeden z Ewangelistów, 37] babcia Pana Jezusa.

Nagroda dla Zwycięzców
krzyżówki  z  nr. 127:

Na rozwiązania czekamy do 10 listopada 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. 126 otrzymali:
Cyprian Malczuk z Siedlec, Monika Marciniak ze Skotnik, Emilian Budny z Łodzi, 

Sylwia Gintowt z Ostródy, s. Ewelina Sobczak ze Skaryszewa

Książka Tomasza  
P. Terlikowskiego, 
Wenanty Katarzyniec.
Polski Szarbel

KARTA 
ODPOWIEDZI
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KRZYŻÓWKA br. Adam M. Ślusarczyk, kurs IV
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CIASTO

1. Szpinak wyjąć z zamrażarki na 2 godziny przed przygotowaniem ciasta.

2. Jajka utrzeć z cukrem na gładką masę przy pomocy miksera.

3. Do masy dodać również olej; wszystko dokładnie zmiksować.

4. Mąkę i proszek do pieczenia przesiać przez sito, dodać do masy, wymieszać przy 
pomocy łyżki (nie miksera!).

5. Szpinak dokładnie odsączyć z nadmiaru wody przy użyciu gazy, dodać go do masy, 
wymieszać całość łyżką.

6. Ciasto przełożyć na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, równo rozsmarować 
i włożyć do piekarnika rozgrzanego do 180°C. Piec przez godzinę.

7. Ciasto po upieczeniu wyjąć, ostudzić, odkroić jego wierzch (ok. 1/3 ciasta) i roz-
drobnić.

KREM

1. Śmietanę ubić z serkiem mascarpone przy użyciu miksera.

2. Następnie dodać cukier wanilinowy, cukier puder, a na samym końcu Śmietan-fixy, 
wszystko dokładnie zmiksować na gładką masę.

3. Krem wyłożyć na przekrojony biszkopt, równo rozprowadzić, posypać wcześniej 
przygotowanymi okruchami. Na górnej części ciasta wyłożyć owoce granatu.

Smacznego!

CIASTO:
•  3 jajka
•  450 g mrożonego, rozdrobnionego szpina-
ku
•  1 i 1/3 szklanki cukru
•  1 i 1/3 szklanki oleju
•  2 szklanki mąki krupczatki
•  3 łyżeczki proszku do pieczenia
•  1 łyżeczka aromatu waniliowego

Składniki:

Przygotowanie:

BRAT ADRIAN POLECA

KREM:
•  200 ml śmietany „Kremówki” 30%
•  100 g serka mascarpone
•  2 śmietan-fixy
•  1 cukier wanilinowy
•  2 łyżki cukru pudru
DODATKOWO:
•  owoce granatu

Ciasto leśny mech
Aby zamówić prenumeratę, 
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