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SŁOWEM NA POWITANIE

Wydaje mi się, że w zeszłym roku więk-
szość z nas, gdy mówiła o pokoju, 
miała na myśli abstrakcyjną ideę albo 

wysiłki różnych międzynarodowych organizacji 
zmierzające do przywrócenia stabilizacji poli-
tycznej w odległych rejonach świata. 

Jak bardzo wyobrażenie o pokoju zmieniło się 
w przeciągu ostatnich 12 miesięcy? Teraz, gdy za 
naszą granicą trwa regularna wojna i często my 
sami i ludzie nam bliscy doświadczamy jej skut-
ków, widzimy, że pokój jest wartością niezbędną 
do godnego życia, bardzo konkretną, potrzebną 
tu i teraz. 

Przypatrując się z bliska procesom społecz-
nym i politycznym w czasie wojny, możemy ła-
twiej zauważyć powiązanie, jak kondycja mo-
ralna poszczególnego człowieka wpływa na 
zachowania całych wspólnot. Widzimy, że waż-
ne miejsce w życiu narodów zajmuje religia i do 
czego może prowadzić ograniczenie wolności jej 
wyznawania czy wykorzystywanie jej do doraź-
nych politycznych celów. 

Bracia klerycy w niniejszym numerze Nasze-
go Życia podjęli niełatwy temat pokoju. Razem 
z Wami, Drodzy Czytelnicy, pragną lepiej poznać, 
czym jest ten wielki dar i zachęcić do spotkania 
z Chrystusem, który mówi do uczniów: „Pokój 
zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak 
daje świat, Ja wam daję” (J 14,27).

 

Istnieje w Kwiatkach św. Franciszka pewna 
opowieść, która opisuje, jak to św. Franci-
szek miał nawrócić okrutnego i dzikiego wil-

ka, który terroryzował tamtejszą okolicę. Nasz 
Święty uspokoił bestię i w całej tamtejszej kra-
inie zapanował pokój. W jaki sposób to zrobił? 
Uczynił znak krzyża i w imię Chrystusa nakazał 
mu, aby więcej nie czynił zła.

Ten wilk może być symbolem nas samych, 
którzy zamiast żyć Dobrą Nowiną o pokoju (por. 
Ef 6,15), dajemy dostęp do naszych serc: zawi-
ści, przemocy, zazdrości itp. Dlatego autor opo-
wieści wkłada dalej w usta Świętego te słowa: 
„Powróćcie więc, najdrożsi, do Boga i czyńcie 
pokutę za wasze grzechy, a Bóg was uwolni od 
wilka w tym życiu, a w przyszłym od ognia pie-
kielnego”.

Drodzy Czytelnicy! Chcemy w tym numerze 
podzielić się z Wami naszymi przemyśleniami 
na temat tego, czym jest pokój i w jaki sposób 
możemy starać się go wprowadzać. A czy jest 
coś lepszego niż zacząć od własnego serca, by 
zamiast wilkiem było ono łagodnym barankiem 
podobnym do Serca Jezusowego? Niech słowa 
utworu Bracia Wilcy zespołu Pokój i dobro będą 
dla nas wszystkich inspiracją do tego.

„Bracie wilku, świat jest piękny
Bracie wilku, to Bóg stworzył go
Bracie wilku, odmień życie
Ulecz duszę z nienawiści”.

Drodzy Czytelnicy, 
Przyjaciele naszego seminarium! Pokój i dobro!

br. Piotr M. Januszewski, 
Redaktor naczelny

o. Piotr M. Żurkiewicz, 
Rektor WSD
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W Starym Testamencie na 
oznaczenie pokoju używa-
no hebrajskiego słowa שלום 

[szalom]. Pochodzi ono od czasow-
nika שום [szlm] – i ma bardzo bogate 
znaczenie. Oznacza stan nienaru-
szenia, szczęście, pomyślny obrót 
spraw, dobrobyt, dobro, zdrowie, 
pokój, bezpieczeństwo i przyjaźń. 
Stosowano je także jako powitanie. 
W Nowym Testamencie termino-
wi temu odpowiada greckie słowo 
eἰρήνη [eirene] – brak wojny, spo-
kój, zgoda i ład. Podstawowe zna-
czenie słowa szalom oznacza: coś 
pełnego, kompletnego, nienaru-
szonego lub skończonego. Szalom 
może również oznaczać kamień, 
który nie ma żadnych pęknięć. O ta-
kich właśnie kamieniach jest mowa 
w księdze Jozuego: „Wtedy Jozue 

Słowo „pokój” jest często używane w różnych językach świata. Mówi się o traktatach pokojo-
wych, misji pokojowej czy o czasie pokoju. Ogólnie rzecz biorąc, oznacza ono brak wojny. W Piśmie 
Świętym słowo „pokój” może odnosić się również do braku konfliktów, ale może też wskazywać 
na sytuację, kiedy coś, co było gorsze, ustępuje miejsca czemuś lepszemu.

Przywrócić pokój zranionej naturze

zbudował ołtarz dla Pana, Boga 
Izraela, na górze Ebal, jak rozkazał 
Mojżesz, sługa Pana, Izraelitom: jak 
napisano w księdze Prawa Mojżesza: 
Ołtarz z kamieni surowych, nie ocio-
sanych żelazem. Na nim złożono 
Panu ofiary uwielbienia i biesiadne” 
(Joz 8,30-31). Może ono także ozna-
czać coś, co jest zbudowane z wielu 
elementów, ale jest całe i harmonij-
ne. Hiob, kiedy policzył swoje stada 
i zauważył, że są one kompletne i nie 
brakuje w nich żadnego zwierzęcia, 
powiedział, że w jego namiotach pa-
nuje szalom: „Ujrzysz twój namiot 
spokojnym, mieszkanie zastaniesz 
bez braków” (Hi 5,24). Widzimy więc, 
że szalom może odnosić się także 
do czyjegoś powodzenia. Dawid, 
gdy wysłał młodzieńców do Nabala 
w Karmelu, nakazał im: „Powiedz-

cie memu bratu: pokój niech będzie 
z tobą, pokój w twym domu i we 
wszystkim, co do ciebie należy!” (1 
Sm 25,6). W Księdze Sędziów Gede-
on po wizji anioła i zburzeniu ołta-
rza Baala postawił ołtarz na cześć 
Boga Izraela i nazwał go „Pan - Po-
kój” (por. Sdz 6,24). Gedeon określa 
Boga jako Tego, który po zwycię-
skich walkach z najeźdźcami zawrze 
przymierze i doprowadzi do pokoju. 
Tytuł „Bóg pokoju” występuje wie-
lokrotnie w Nowym Testamencie: 
„A Bóg pokoju niech będzie z wami 
wszystkimi!” (Rz 15,33);  „Zresztą, 
bracia, radujcie się, dążcie do do-
skonałości, pokrzepiajcie się na 
duchu, jedno myślcie, pokój zacho-
wujcie, a Bóg miłości i pokoju niech 
będzie z wami!” (2 Kor 13,11); „Czyń-
cie to, czego się nauczyliście, co 
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nicy” (Wj 22,4). Trzeba dać to, czego 
brakuje i przywracasz stan pełni. To 
samo tyczy się relacji międzyludz-
kich. W Księdze Przysłów czytamy: 
„Gdy drogi człowieka są miłe Panu, 
pojedna On z nim nawet wrogów” 
(Prz 16,7). Przynieść szalom oznacza 
też pojednać się i odnowić zepsutą 
relację. Kiedy w Biblii dwa wrogie 
sobie królestwa zawierają szalom, 
nie oznacza to tylko tego, że prze-
stają ze sobą walczyć, ale także to, 
że zaczynają współpracować dla 
wspólnego dobra. „Wówczas, kie-
dy Pan da ci pokój po twych cier-
pieniach i kłopotach, i po twardej 
niewoli, którą cię przytłoczono, (…) 
powiesz:  O, jakże nadszedł kres cie-
mięzcy! (...) Cała ziemia odetchnęła 
uspokojona, szaleje z radości” (Iz 
14,3-4.7).

Prorok Izajasz oczekiwał przy-
szłego króla – księcia szalom. Jego 
panowanie miało przynieść niekoń-
czący się pokój, czas, gdy Bóg za-
wrze przymierze ze swoim ludem, 
naprawi całe zło i uleczy wszystko, 
co zostało złamane: „Albowiem 
Dziecię nam się narodziło, Syn zo-
stał nam dany, na Jego barkach 
spoczęła władza. Nazwano Go imie-
niem: Przedziwny Doradca, Bóg 
Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę 
Pokoju. Wielkie będzie Jego pano-
wanie w pokoju bez granic na tro-
nie Dawida i nad Jego królestwem, 
które On utwierdzi i umocni prawem 
i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. 
Zazdrosna miłość Pana Zastępów 
tego dokona” (Iz 9,5-6).

Właśnie dlatego w Nowym Testa-
mencie narodziny Jezusa zapowie-
dziano jako nadejście eirene ( jak już 
wcześniej przytaczałem, eirene to 
greckie słowo, które oznacza pokój). 
Jezus przyszedł bowiem, aby dać 
swój pokój innym. Powiedział do 
uczniów „Pokój zostawiam wam, po-
kój mój daję wam. Nie tak jak daje 

świat, Ja wam daję. Niech się nie 
trwoży serce wasze ani się lęka!” (J 
14,27). Apostołowie mówili, że Jezus 
zaprowadził pokój między grzesz-
nymi ludźmi a Bogiem, kiedy umarł 
i powstał z martwych. „Dostąpiwszy 
więc usprawiedliwienia przez wiarę, 
zachowajmy pokój z Bogiem przez 
Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Rz 
5,1). Jezus odnowił zepsutą relacje 
między ludźmi a ich Stwórcą. Wła-
śnie dlatego Apostoł Paweł powie-
dział, że to On jest naszym eirene. 
„On bowiem jest naszym pokojem. 
On, który obie części ludzkości uczy-
nił jednością, bo zburzył rozdzielają-
cy je mur – wrogość. W swym ciele 
pozbawił On mocy Prawo przyka-
zań, wyrażone w zarządzeniach, aby 
z dwóch rodzajów ludzi stworzyć 
w sobie jednego nowego człowie-
ka, wprowadzając pokój” (Ef 2,14-
15). On stał się w pełni człowiekiem, 
człowiekiem takim, jakim ja miałem 
być. Ja zawiodłem, grzesząc, a On 
daje mi w darze swoje życie i przy-
wraca w moim życiu szalom. My, na-
śladowcy Jezusa, jesteśmy powołani 
do tego, by czynić podobnie. Paweł 
uczył lokalne Kościoły, żeby zacho-
wywały jedność przez więź pokoju, 
która wymaga pokory, cierpliwości 
i znoszenia innych w miłości. Sta-
wać się ludźmi pokoju oznacza mieć 
udział w życiu Jezusa, który pojednał 
ze sobą wszystko w niebie i na ziemi. 
Przywrócił pokój przez swoją śmierć 
i zmartwychwstanie, „Zechciał bo-
wiem Bóg, aby w Nim zamieszkała 
cała Pełnia, i aby przez Niego znów 
pojednać wszystko z sobą: przez Nie-
go – i to, co na ziemi, i to, co w nie-
biosach, wprowadziwszy pokój przez 
krew Jego krzyża” (Kol 1,19-12).

Pokój kosztuje wiele pracy, ponie-
waż nie jest tylko brakiem konfliktu. 
Prawdziwy pokój wymaga przywró-
cenia pełni tam, gdzie jej brak, czy to 
w naszym życiu, czy w relacjach, czy 
na świecie. ■

przejęliście, co usłyszeliście i co zo-
baczyliście u mnie, a Bóg pokoju bę-
dzie z wami” (Flp 4,9) oraz w innych 
miejscach takich jak (1 Tes 5,23), (2 
Tes 3,16), (Hbr 13,20).

Pokój jest równoznaczny z bło-
gosławieństwem Bożym. Dlatego 
na kartach Starego Testamentu wie-
lokrotnie natrafiamy na fragmenty, 
w których Naród Wybrany usilnie 
wznosi modły do Pana, by obdarzył 
go pokojem: „Niech góry przyniosą 
ludowi pokój, a wzgórza – sprawie-
dliwość (Ps 72,3); „Pragnę słuchać 
tego, co mówi Pan Bóg: oto ogłasza 
pokój ludowi swemu i świętym swo-
im, tym, którzy do Niego powracają 
z ufnością (Ps 85,9); „Proście o po-
kój dla Jeruzalem, niech zażywa-
ją pokoju ci, którzy ciebie miłują! 
Niech pokój będzie w twoich mu-
rach, a bezpieczeństwo w twych pa-
łacach! Przez wzgląd na moich braci 
i przyjaciół będę mówił: Pokój w to-
bie!” (Ps 122,6-8).

Nasze życie składa się z wielu 
elementów, wydarzeń, tworzymy 
wiele relacji. Gdy któraś z tych rze-
czy nie jest na swoim miejscu lub 
jej brakuje, wtedy szalom się rozpa-
da. Życie przestaje być kompletne 
- musi zostać odnowione. Przynieść 
pokój oznacza dosłownie uzupełnić 
brak, odnowić coś. Salomon przy-
nosi szalom świątyni, gdy kończy jej 
budowę: „Trzy razy w roku Salomon 
składał ofiary całopalne i ofiary bie-
siadne na ołtarzu, który zbudował 
Panu, oraz składał przed Panem 
ofiary kadzielne, odkąd wykończył 
świątynię” (1 Krl 9,25). A w sytuacji, 
gdy czyjeś zwierzę przez przypadek 
niszczy pole sąsiada, należy przy-
wrócić mu szalom, dając pełną re-
kompensatę za szkody: „Jeśliby ktoś 
wypasł pole lub winnicę i wypuścił 
bydło, niszcząc cudze pole, wów-
czas wynagrodzi tym, co ma najlep-
szego na swoim polu i w swojej win-
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KOMPLETNY TRAKTAT POKOJOWY
Żyjemy w świecie pełnym konfliktów. Za naszą granicą toczą się walki, w których brat zabija 

brata. Żyjemy w kraju, w ktorym społeczeństwo jest mocno podzielone. Patrząc jeszcze bliżej, 
dostrzegamy, że w naszym najbliższym otoczeniu jest wiele podziałów. Brakuje nam przeba-
czenia, które by uzdrowiło te wymiary naszego życia.

I  dąc dalej, każdy z nas może we 
własnym sercu dostrzec wewnętrz-
ne rozdarcie. Wszyscy chcemy do-

bra, jednak coś nas kusi, żeby iść za 
fałszem, za złem. Potrzebujemy moc-
nego fundamentu, na którym byśmy 
mogli oprzeć nasze życie. Powiemy 
sobie o tym w dalszej części tego ar-
tykułu.

Świat ofiaruje nam wiele takich 
„oparć”, które pomogą nam „po-
składać się” w całość. Czy jednak ta-
kie operacje dotrą do najgłębszych 
miejsc naszego serca, do którego 
dostęp ma tylko Bóg? Nawet Sza-
tan, Sprawca wszelkiego zła, nie jest 

w stanie dotrzeć do tych obszarów. 
Tylko Bóg, Stwórca naszego serca, 
ma taką moc. Jednak czy my wycią-
gniemy rękę po tę pomocną dłoń? 
Zależy to tylko od nas. Nie bójmy się 
tego zrobić. Dajmy Mu szansę, a zoba-
czymy, że nasze relacje się odmienią. 
To, co wcześniej wydawało nam się 
niemożliwe, stanie się rzeczywisto-
ścią. Zaufajmy mu, a On wszystkiego 
dokona. 

Bóg potrzebuje jednak tego jedne-
go małego kroku, potrzebuje naszego 
zaufania. Zrobiło to wielu świętych 
i nie zawiedli się. Zrobił to między in-
nymi nasz współbrat o. Kolbe. Skut-

ki tego zaufania widać szczególnie 
w ostatnich dniach jego życia, kiedy 
to w heroiczny sposób oddał życie 
za drugiego człowieka, jednocześnie 
wybaczając swoim oprawcom. Takie 
przykłady można mnożyć w tysiące. 
Jest wiele życiorysów świętych, w któ-
rych każdy z nas może o tym przeczy-
tać. Wystarczy tylko trochę chęci. To 
niewątpliwie pomoże nam otworzyć 
się na Boga, który gwarantuje praw-
dziwy pokój. Dlatego powtarzam, 
nie bójmy się Jemu zaufać. Tylko On 
może przemienić nas i ten świat.

Jednak świat, w którym żyjemy, 
jak już wyżej powiedzieliśmy, ofe-
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TEMAT NUMERU
ruje nam wiele innych możliwości 
zabezpieczenia się przed tymi we-
wnętrznymi konfliktami. Mogą one 
przerodzić się w konflikty zewnętrz-
ne, które nieraz obejmują nawet 
cały świat. Wszyscy możemy obser-
wować te procesy w mediach. Jed-
ną z takich opcji zabezpieczenia się 
jest traktat pokojowy między pań-
stwami. Ale czy na pewno zagwa-
rantuje nam on w stu procentach 
bezpieczeństwo i pokój? Historia 
pokazuje, że człowiek o własnych 
siłach nie jest w stanie dotrzymać 
słowa danego drugiemu człowie-
kowi czy grupie ludzi. Możemy za-
obserwować to, patrząc na społe-
czeństwa, które w ostatnim czasie 
prowokowały wojny. Widać wyraź-
nie, że odrzuciły Tego, który może 
zagwarantować prawdziwe szczę-
ście. Potrzebujemy wsparcia płyną-
cego nie od nas słabych, grzesznych 
ludzi, ale od Tego, który jest w sta-
nie przebaczyć wszystko.

Tym, który wszystko oparł na 
Bogu, jest Jezus Chrystus. Bóg 
mówi przez Niego: „Błogosławieni 
pokój czyniący, albowiem oni będą 
nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9). 
Kiedy patrzymy z zewnątrz na ży-
cie Syna Bożego, to widzimy, że to 
Jego życie było po ludzku pasmem 
wielkich niepokojów. Niemal cią-
gle zagrażała mu utrata życia lub 
zdrowia. Był śledzony przez faryze-
uszów, przez bliskich wyśmiewa-
ny, a w końcu umęczony i zabity 
na krzyżu. Jednak patrząc oczami 
wiary, widzimy, że Jego serce było 
nieustannie wypełnione głębokim, 
prawdziwym pokojem płynącym od 
Ojca. Kiedy mu złorzeczono, On mo-
dlił się za swoich prześladowców. 
Kiedy prowadzono Go na ukrzyżo-
wanie, On pełen pokoju poddał się 
temu. Daje nam przykład, że można 
zachować pokój pośród licznych 
prześladowań. Nie możemy go po-
mylić ze świętym spokojem, który 

daje nam świat. Ten światowy po-
kój jest atrakcyjny tylko z zewnątrz. 
Jednak kiedy ułuda zadowolenia 
zacznie mijać, pozostaje tylko lęk, 
strach.

Pokój, który daje nam Chrystus,  
to głęboka jedność umierającego 
na krzyżu Chrystusa z Ojcem. Ten 
pokój wypełniał o. Kolbego, który 
oddał swoje życie za drugiego czło-
wieka, umierając w obozie koncen-
tracyjnym. Jednak każdy z nas, aby 
mógł zostać człowiekiem pokoju, 
musi zacząć od siebie samego. Nie 
możemy uniknąć wielu konfliktów, 
które przychodzą na nas w trakcie 
życia. Jednak możemy i powinni-
śmy jako ludzie oddani Chrystuso-
wi przebaczać tym ludziom, którzy 
w jakiś sposób nam zawinili. Aby 
osiągnąć ten pokój, potrzebujemy 
silnego fundamentu, który może 
dać jedynie Ten, który cały świat 
podtrzymuje w istnieniu. Wypełnia 
On go swoim pokojem, jeżeli otwie-
ramy się na Niego. Ten pokój polega 
na uznaniu swojej niemocy w walce 
z tym, który jest źródłem wszelkiego 
niepokoju. Jest nim Szatan. To On 
wprowadził podział już na samym 
początku historii człowieka. Ewa 
zwiedziona przez szatana zjadła za-
kazany owoc, następnie podała go 
Adamowi. Ten zrzucił całą winę na 
Ewę i tak powstał między nimi kon-
flikt. Jednak to od człowieka i jego 
woli zależy, czy oprze się złu. Wola 
takiej osoby musi być ugruntowa-
na na mocnym fundamencie, jakim 
jest Bóg. Szatan, Diabeł, uwielbia 
podziały. Jest królem chaosu. Wy-
korzystuje on tę broń do walki z Ko-
ściołem i z drugim człowiekiem. Co 
więcej, samo słowo „diabeł” wywo-
dzi się od greckiego słowa „diabo-
los”, co oznacza dzielić.

Papież Franciszek powiedział 
wiele o tym działaniu Szatana, kie-
dy kierował swoje słowa do uczest-

ników spotkania dla biskupów 
z terenów misyjnych: „Podziały są 
bronią, którą diabeł najczęściej się 
posługuje, aby niszczyć Kościół od 
środka. Ma dwa rodzaje broni, ale 
tą główną jest podział (…). Pro-
szę, walczcie z podziałami, bo jest 
to jeden z rodzajów broni, jakimi 
dysponuje diabeł, żeby zniszczyć 
Kościół lokalny i Kościół powszech-
ny. Zwłaszcza różnice wynikające 
z obecności różnych grup etnicz-
nych na tym samym terytorium nie 
powinny wpływać na wspólnoty 
chrześcijańskie, tak by przeważały 
nad ich dobrem. Istnieją wyzwania, 
z którymi trudno jest się zmierzyć, 
ale z Bożą łaską, modlitwą, pokutą 
jest to możliwe. Kościół jest wzy-
wany, aby umiał być zawsze ponad 
uwarunkowaniami plemiennymi 
i kulturowymi, a biskup, będący wi-
dzialną zasadą jedności, ma za za-
danie nieustannie budować Kościół 
partykularny w jedności wszystkich 
jego członków”.

Świat oferuje nam wiele dróg, 
rzekomo prowadzących do pokoju. 
My jednak musimy się dobrze zasta-
nowić i wybrać tę właściwą, a taką 
proponuje nam Bóg - drogę przeba-
czenia. Tylko czy ja ją wybiorę? Czy 
społeczeństwo chwiejące się za fa-
sadą sztucznego pokoju pójdzie tą 
drogą? To zależy tylko od każdego 
z nas. Ile mądrości możemy zna-
leźć w słowach naszego Mistrza Je-
zusa Chrystusa: „Miłujcie waszych 
nieprzyjaciół i módlcie się za tych, 
którzy was prześladują; tak będzie-
cie synami Ojca waszego, który jest 
w niebie; ponieważ On sprawia, że 
słońce Jego wschodzi nad złymi 
i nad dobrymi, i On zsyła deszcz 
na sprawiedliwych i niesprawiedli-
wych” (Mt 5,44-45). Miłość do tych, 
którzy nam wyrządzili zło, rozbroi 
wroga i może przemienić nawet 
obszar walk w teren pełen Bożego 
pokoju. ■
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Ciekawe miejsca w okolicy
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„Daj mi spokój” – to zdanie zapewne słyszał nieraz każdy z nas. Najprawdopodobniej miało 
to miejsce, kiedy kogoś o coś prosiliśmy. Bo jest w człowieku czasem jakieś takie pragnienie, 
żeby wszyscy się od niego odczepili, żeby choć na chwilę miał „święty spokój”. Pytanie, czy 
faktycznie jesteśmy w stanie tu, na ziemi zaznać tego „świętego spokoju”?

N  ie da się ukryć, że dzisiejszy 
świat jest bardzo hałaśliwy. 
Dodatkowo wszyscy gdzieś 

pędzą i się śpieszą: a to do pracy, 
a to na spotkanie służbowe, a to 
na Mszę św., czy do sklepu. Jak to 
ktoś powiedział: „Coraz szybciej jest 
coraz szybciej”. Można by to zdanie 
lekko przerobić i napisać, że „coraz 
szybciej tracimy pokój i coraz wol-
niej go odzyskujemy”. Przyczyn ta-
kiego stanu rzeczy można wyróżnić 
całą masę, jednak ja pozwolę sobie 
wymienić, moim zdaniem, te naj-
ważniejsze. A właściwie jedną: nie-
porozumienie. Nieporozumienie, 
które wynika z mylnego pojmowa-
nia, czym jest prawdziwy pokój. 

Pokój można traktować jako brak 
działań czynionych z inicjatywy za-
równo zewnętrznej, jak i wewnętrz-
nej. Ale jest to bardziej opis spoko-
ju, kiedy nikt ode mnie niczego nie 
chce tudzież ja niczego nie chcę od 
nikogo (w tym od siebie). Myślę, że 
dzisiaj wielu ludzi ma problem z tym 
rozróżnieniem. Dużo osób mówi 
o pokoju, ale mają na myśli spokój. 
Choć z jednej strony pragną pokoju, 
to z drugiej nie wiedzą, że go pragną. 
Chodzą na różne terapie, spotkania, 
jogi czy inne medytacje, by choć na 
chwilę wyrwać się z wszechogarnia-
jącego pędu, by znaleźć ukojenie, 
by ktoś powiedział im, jak radzić 
sobie z cierpieniem, by nabrać sił na 

kolejny dzień, tydzień, miesiąc, rok. 
Kupują coraz nowsze i droższe rzeczy, 
by poczuć się lepiej, nie zważając, iż 
często te rzeczy są równie drogie, co 
niepotrzebne.

Tymczasem prawdziwy pokój 
to stan wewnętrznej równowagi, 
trwałego szczęścia, z którego nie 
są w stanie wybić żadne okoliczno-
ści. To taki sposób bycia, w którym 
człowiek może być sobą, bez po-
trzeby udawania kogokolwiek. To 
brak potrzeby zaspokajania swo-
ich pragnień, bo w człowieku jest 
już uczucie „sytości”. To umiejętne 
przeżywanie cierpienia, nawet nie-
zawinionego, które nie skutkuje żą-

TEMAT NUMERU br. Wojciech Szutowicz, kurs V

10 Nasze Życie nr 2/2022 (139)

ŚWIĘTY SPOKÓJ CZY UBOGI POKÓJ?



dzą zemsty, ale przebaczeniem. Po 
więcej przemyśleń, czym jest praw-
dziwy pokój, odsyłam na str. 7. Ale 
czy sami z siebie możemy taki pokój 
osiągnąć?

Jest takie stare polskie przysłowie: 
„Od przybytku głowa nie boli”. Głowa 
może i nie boli, ale pokoju w sercu 
to też nie zapewni. Z drugiej strony: 
„Pieniądze szczęścia nie dają”. To 
stwierdzenie jest już bliższe prawdy 
i naszym rozważaniom. A skoro nie 
przybytek (dobrobyt) i pieniądze dają 
szczęście i pokój, to co?

Pismo św. mówi: „Owocem zaś 
Ducha jest: miłość, radość, pokój, 
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 
wierność” (Ga 5,22). Wniosek wyda-
je się oczywisty – prawdziwy pokój 
jest darem od Boga. Jednakże znaj-
duje się tutaj pewien haczyk. Prosty 
przykład. Jeżeli mamy w szklance 
mętną wodę po pierogach, a chcie-
libyśmy się napić czystej wody, to 
choćbyśmy kogoś bardzo o tę wodę 
prosili, nie ma możliwości, byśmy ją 
otrzymali. A przynajmniej dopóty,  
dopóki nie wylejemy starej wody ze 
szklanki. Bo o to tu chodzi. Nie mogę 
mieć pokoju w sercu, jeśli nie mam 
w nim na niego miejsca. Jak w ta-
kim razie zrobić miejsce w życiu, aby 
otrzymać pokój? Przez ubóstwo. Ale 
nie pojmowanie jako biedę, lecz jako 
wolność od przywiązania do rzeczy 
tego świata, a przywiązanie serca do 
Boga. Chodzi o ubóstwo w duchu, 
o którym mówi Jezus w Ewangelii: 
„Błogosławieni ubodzy w duchu, al-
bowiem do nich należy Królestwo 
niebieskie” (Mt 5,3).

Dwie skrajności

Przy temacie duchowego ubó-
stwa należy zaznaczyć dwie, nie-
bezpieczne skrajności. Pierwsza, to 
wspomniane już wyżej rozumienie 
ubóstwa jako biedy. Człowiek wtedy 

stara się wyzbyć wszystkich rzeczy 
materialnych, także tych dobrych, 
czy po prostu nieszkodliwych. Uwa-
ża, że im mniej rzeczy posiada, tym 
łatwiej będzie mu skupić się na 
Bogu i tym trudniej będzie mu utra-
cić pokój, gdyż świat będzie miał 
mniej miejsc do „zahaczenia”. I po 
części jest to prawdą, jednakże nie 
działa to automatycznie. Faktycz-
nie, im mniej rzeczy posiadamy, tym 
łatwiej skupić się na wyższych war-
tościach, aczkolwiek nie mając ser-
ca przywiązanego do Boga, można 
być równie łatwo nieszczęśliwym, 
żyjąc w biedzie.

Drugą skrajnością w staraniu się 
o ubóstwo duchowe jest bagatelizo-
wanie przywiązania do rzeczy mate-
rialnych. Człowiek tłumaczy sobie, 
że ubóstwo duchowe dotyczy ducha, 
a nie ma nic wspólnego z rzeczami 
materialnymi. Stara się wtedy rozwi-
jać swoją relację z Bogiem, ale nieja-
ko na siłę. Gromadzi przy tym sporo 
różnych rzeczy mniej lub bardziej ko-
niecznych i użytecznych, które pod-
świadomie odciągają go od Boga.

W tym wszystkim trzeba umieć 
znaleźć i zachować złoty środek. 
Człowiek jest istotą cielesno-ducho-
wą. Mają na niego wpływ zarówno 
rzeczy materialne, jak i niematerial-
ne. Ilość posiadanych przedmio-
tów ma wpływ na stan wewnętrzny 
człowieka, lecz nie jest to główny 
jego wyznacznik. Chodzi o relację 
z Bogiem, o postawę zaufania, że On 
daje mi tyle, ile faktycznie potrzebu-
ję. Że troszczy się o mnie i prowadzi 
według Swej niezmierzonej mądro-
ści. Rozumiał to autor natchniony 
Księgi Przysłów, kiedy modlił się do 
Boga: „Kłamstwo i fałsz oddalaj ode 
mnie, nie dawaj mi bogactwa ni nę-
dzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, 
bym syty nie stał się niewiernym, nie 
rzekł: «A któż jest Pan?», lub z biedy 
nie począł kraść i imię mego Boga 

znieważać” (Prz 30, 8-9). Bóg wie, 
czego nam potrzeba do szczęścia 
i chce nam to dawać. Od nas zależy, 
czy to przyjmiemy i wykorzystamy. 
Sam Jezus wzywał, aby nie trosz-
czyć się zbytnio i nie mówić: „Co 
będziemy jeść? co będziemy pić? 
czym będziemy się przyodziewać? 
Bo o to wszystko poganie zabiega-
ją. Przecież Ojciec wasz niebieski 
wie, że tego wszystkiego potrzebu-
jecie. Starajcie się naprzód o króle-
stwo i o Jego sprawiedliwość, a t o 
w s z y s t k o  będzie wam dodane” 
(Mt 31b-33). „To wszystko” – a więc 
i omawiany pokój. Przy czym nie 
trzeba od razu porzucać świata i cał-
kowicie poświęcać się np. głoszeniu 
Ewangelii. Istotne jest raczej przy-
kładanie większej wagi do szukania 
woli Boga i jej realizowania, niż do 
nadmiernej troski o zapewnienie 
lepszego jutra.

Większość ludzi jest powołana do 
bycia świadkiem Chrystusa pośród 
świata. Są jednakże i tacy, których 
Pan wzywa do pójścia szczególną 
drogą ubóstwa. W naszym Zakonie 
składamy między innymi ślub ubó-
stwa, aby dzięki niemu niepodziel-
nym sercem służyć Bogu. Wezwanie 
do ewangelicznego ubóstwa ma dla 
nas, zakonników, szczególny aspekt, 
gdyż będąc w Zakonie, doświadcza-
my spełnienia obietnicy, jaką złożył 
Jezus w Ewangelii: „I każdy, kto dla 
mego imienia opuści dom, braci lub 
siostry, ojca lub matkę, dzieci lub 
pole, stokroć tyle otrzyma i życie 
wieczne odziedziczy” (Mt 19,29).

Niezależnie od powołania, jakim 
nas Bóg obdarza, każdy jest wezwa-
ny do ubóstwa duchowego, bo 8 
Błogosławieństw dotyczy każdego 
chrześcijanina. Ważne, byśmy pa-
miętali, że „Królestwo Boże to nie 
sprawa tego, co się je i pije, ale to 
sprawiedliwość, pokój i radość w Du-
chu Świętym” (Rz 14,17). ■
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Przyjmujemy, że było to wydarzenie historyczne (29 sierpnia 1219 roku), poświadczone 
świadectwami również poza franciszkańskimi - o tym spotkaniu mówiły kroniki krzyżowców, 
zapiski kronikarskie muzułmańskie, jak i ich legendy, oraz list Jakuba z Vitry. Historyczność 
tego wydarzenia jest zatem poświadczona, ale pozostaje problem jego interpretacji.

Najstarszym tekstem, oprócz 
wspomnianych świadectw jest 
relacja Tomasza z Celano, który 

w latach 1228-1229 zredagował „Ży-
ciorys pierwszy św. Franciszka z Asyżu”. 
W nim zawarł informacje o podróży, jaką 
ten odbył trzynaście lat po nawróceniu, 
a więc w 1219 r. Tomasz zapisał, że celem 
jej było: „płonąc pragnieniem świętego 
męczeństwa, chciał przepowiadać wiarę 
chrześcijańską i pokutę Saracenom i in-
nym niewiernym”. Dalej opisał Tomasz 
z Celano samo spotkanie z sułtanem: 
„Wszakże, chociaż wielu odnosiło się 
do niego wrogo i ze wstrętem, to jednak 
sułtan przyjął go bardzo uprzejmie. Jak 
mógł, tak go uczcił, a ofiarowawszy mu 
wiele darów, usiłował go nakłonić do bo-
gactw doczesnych. Ale kiedy spostrzegł, 
że on jak najbardziej wszystko to uważa 
za śmiecie, był pełen podziwu dla niego 

i patrzył nań jako na męża niepodobne-
go do wszystkich innych. Poruszony jego 
słowem, słuchał go bardzo chętnie”.

Drugim autorem relacji o tym wyda-
rzeniu był św. Bonawentura, ale musimy 
pamiętać, że jego relacja powstała dużo 
później. Bonawentura w Życiorysie więk-
szym wspomina najpierw o wydanym 
przez sułtana edykcie, mówiącym o tym, 
że „jeżeli ktokolwiek przyniesie głowę 
jakiegoś chrześcijanina, to w nagrodę 
otrzyma złotą monetę”. Doktor Seraficki 
powiedział w Mowach o naszym świętym 
Ojcu..., iż Biedaczyna z Asyżu: „Sam po-
szedł do pogan dla głoszenia wiary chry-
stusowej, do najokrutniejszego sułtana, 
pragnąc cierpieć dla Chrystusa; sułtan 
zauważywszy to, nie chciał przyczynić 
się do tego, aby on został męczenni-
kiem i dostąpił tak wielkiego zaszczytu”. 

Bonawentura w Życiorysie większym 
dał nam najobszerniejszy obraz wizyty 
na dworze Malika al-Kamila. Według 
niego, Franciszek zabrał ze sobą brata 
Illuminata z Rieti i tylko w jego towarzy-
stwie wyruszył w drogę, podczas której 
zostali napadnięci, pobici i ledwo żywi 
doprowadzeni przed oblicze sułtana. 
Tam Franciszek dał świadectwo swojej 
wiary, co wzbudziło sympatię władcy. 
Natomiast najbardziej kontrowersyjnym 
punktem wizyty Franciszka na dworze 
sułtana była propozycja „próby ognia”. 
Bonawentura zapisał, że została ona 
zaproponowana przez samego Francisz-
ka w celu potwierdzenia prawdziwości 
wiary chrześcijańskiej. Tzw. „ordalia” [tj. 
sądy Boże, w których sam Bóg miał za-
wsze cudownie chronić niewinnego; 
przyp. red.] zostały zabronione przez 
Sobór Laterański IV, stąd Bonawen-
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tura nie przypisywałby Franciszkowi 
takiego wykroczenia bez powodu. 
Sułtan Malik al-Kamil jednak wyraził 
wątpliwość, że którykolwiek z jego 
kapłanów jest w stanie wejść w ogień 
dla obrony wiary. Zauważył bowiem 
jednego ze swoich najbardziej zaufa-
nych doradców, który po propozycji 
Franciszka wycofał się z pomiesz-
czenia, w którym przebywali. Praw-
dopodobnie chodziło o Fakhr-Din 
Muhammad Ibn Ibrahim Farisi, do-
radcę duchowego sułtana. Na kamie-
niu grobowym na cmentarzu Qarafa 
w Kairze można przeczytać słowa 
o jego spotkaniu z Franciszkiem: 
„Urodzony w 1134, zmarł w 1244 
w Kairze, i jego przygoda (z sułtanem 
Malikiem al-Kamelem) jest tą, która 
mu się przytrafiła z powodu brata św. 
Franciszka, jest wszystkim znana”. 
Franciszek, według Bonawentury, 
ponowił swoją propozycję, doda-
jąc, że sam wejdzie w ogień, a jeżeli 
spłonie, to prosi, aby świadkowie nie 
przypisywali tego zdarzenia Bogu, 
a raczej grzechom jego samego. Je-
żeli natomiast nie spłonie, sułtan 
wraz ze wszystkimi poddanymi miał 
przejść na chrześcijaństwo. Malik al-
-Kamil nie podjął jednak wyzwania, 
ponieważ, jak to ujął Bonawentura: 
„bał się buntu narodu”.

Do tych świadectw dodajmy kilka 
uwag innych wiarygodnych ówcze-
snych i współczesnych autorów. Św. 
Franciszek podjął decyzję o spotka-
niu ze sułtanem Malikiem al-Kami-
lem w Damietcie. Jakub z Vitry wspo-
minał to wydarzenie w jednym ze 
swoich listów: „Ich przywódca, który 
założył ten zakon, przyszedłszy do 
naszego wojska zapalony gorliwością 
wiary, nie bał się przejść do wojska 
nieprzyjaciół i, głosząc przez parę dni 
Słowo Boże saracenom, nie uzyskał 
większych efektów”. Jakub z Vitry za-
pisał także, że kiedy Franciszek został 
zapytany o tożsamość, odpowiadał 
po prostu, że jest chrześcijaninem.

Najsłynniejszy współczesny ba-
dacz franciszkanizmu Raoul Manselli 
zwrócił uwagę na jeszcze jedną ważną 
sprawę związaną z wizytą u sułtana: 
„Pozostaje jednak trudny do wyjaśnie-
nia fakt, w jaki sposób dotarł przed 
oblicze Malika al-Kamila, i nie pomoże 
nam rozwiązać tego problemu to, co 
opowiada w swojej Chronica Jordan 
z Giano, jakoby św. Franciszek miał 
krzyczeć „Sułtanie, sułtanie”, dopóki 
nie został do niego doprowadzony”.

Wobec zaistniałych i zaprezento-
wanych powyżej faktów pojawia się 
problem: co spowodowało, że w trak-
cie trwającej wojny św. Franciszkowi 
udało się dotrzeć do samego naczel-
nego wodza przeciwnej strony tejże 
wojny? Wspomniane powyżej teksty 
sugerują zadziałanie łaski Bożej, aby 
cała ta sprawa dokonała się po myśli 
Bożej. Z takim stanowiskiem trudno 
jest dyskutować, bowiem nikt z nas nie 
ma wglądu w decyzje Boże. Pozostaje 
jednak pewien margines interpretacji 
racjonalnej, który pozwala postawić 
mi osobiście jeszcze jedną hipotezę 
badawczą.

Prowadzenie wojen w tamtych cza-
sach dość często polegało na wykrwa-
wieniu przeciwnika, ale nie przeszka-
dzało to w istnieniu instytucji wykupu 
pojmanych do niewoli rycerzy, zwłasz-
cza jeżeli pochodzili z bogatych rodzin. 
Spotkało to nawet króla francuskiego 
Ludwika IX. Dla funkcjonowania wy-
kupu potrzebni byli negocjatorzy, któ-
rzy udawali się do obozu wroga, aby 
podejmować negocjacje w celu uwol-
nienia danego rycerza. Bardzo więc 
możliwe, że gdy muzułmanie zobaczyli 
św. Franciszka udającego się w czasie 
wojny do nich, mówiącego, że przycho-
dzi w „imię Boże”, uznali, że jest takim 
emisariuszem do wykupu, i to kogoś 
bardzo ważnego, jeżeli powołuje się na 
samego Boga. To pozwoliło mu dotrzeć 
przed oblicze samego sułtana. Ale to, co 
się wydarzyło później, że św. Franciszek 

mógł z nim porozmawiać, i „głowy nie 
stracił”, gdy się okazało, że nie przynosi 
żadnej przynoszącej zysku propozycji 
wykupu kogoś ważnego, to jest na-
prawdę zagadka historyczna!

Rozwiązanie zaproponowane przez 
wspomniane powyżej teksty jest pro-
ste. To specjalna łaska Boża towarzy-
sząca Franciszkowi ochroniła go przed 
śmiercią, a nawet pozwoliła mu zdobyć 
sympatię sułtana.

Istnieje jednak średniowieczna: 
La Chronique d’Ernoul et de Bernard 
le Trésorier, wydana w Paryżu w 1871 
r., na stronach 431-434 omawia spo-
tkanie Franciszka ze sułtanem. Zosta-
ło tam podane, że Franciszek i jego 
towarzysz, co mogło sugerować, że 
przybywają jako emisariusze do wy-
kupu jakiegoś znaczniejszego uwię-
zionego rycerza, stają przed sułtanem 
i św. Franciszek mówi: „że przybyli do 
niego z polecenia ( jako wysłannicy) 
Pana Boga, aby oddać jego duszę 
Bogu”. To jest kolosalna zmiana, jeżeli 
nawet sam sułtan spodziewał się zwy-
czajowej oferty finansowej za jakiegoś 
bardzo ważnego więźnia chrześcijań-
skiego, to to było dokładnie czymś 
zupełnie nieoczekiwanym! Teraz na-
stępuje coś najbardziej ciekawego! 
To kpiąca odpowiedź sułtana Malika 
al-Kamila, który stwierdził, że jest im 
wdzięczny: „że podjęli podróż, żeby 
umrzeć dla jego duszy, świadomie, 
zgodni z tym, co sądzą, żeby oddać ją 
Panu Bogu”. Sułtan przekonawszy się, 
że ma do czynienia z człowiekiem głę-
bokiej wiary, ale zupełnie nieprzydat-
nym do jego interesów politycznych, 
a już wojskowych w szczególności, 
pozwolił mu opuścić swój dwór; na-
tomiast informacja, która musiała się 
rozejść wśród zwolenników Allaha, że 
ten człowiek rozmawiał z samym suł-
tanem, wzbudziła ogromny respekt 
wśród wszystkich muzułmanów, stąd 
mógł on szczęśliwie powrócić do 
swojej Ojczyzny, czyli Włoch. 

TEMAT NUMERU
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Trzy przykłady nadinterpretacji

Widzenie w tym wydarzeniu po-
czątków ekumenizmu jest poważnym 
nieporozumieniem, bowiem ani Fran-
ciszek, ani Malik al-Kamil nawet przez 
chwilę nie myśleli o zagadnieniu doga-
dania się na jakiejkolwiek płaszczyźnie.

Karol Wilczyński postawił tezę, że wi-
zyta Franciszka u sułtana miała prowa-
dzić do dialogu. Kto chociaż trochę zna 
św. Franciszka i jego nauczanie, z pewną 
oczywistością przyzna, że nie jest to myśl 
Biedaczyny z Asyżu, a już doszukiwanie 
się postawy dialogicznej u muzułmań-
skiego władcy toczącego krwawą wojnę 
z chrześcijaństwem jest czymś zabawnie 
nieprawdziwym.

Kolejną kontrowersyjną tezę posta-
wił prof. F. Kusiak, mianowicie że św. 
Franciszek miał świadomość, iż spotyka 
się ze sułtanem Malikiem Al-Kamilem, 
uważanym za głównego przeciwnika 
ówczesnego chrześcijaństwa. Głównym 

celem tego spotkania było nawrócenie 
sułtana na katolicyzm. Jednak Bieda-
czyna z Asyżu miał swój ukryty plan: 
gdyby ta podróż misyjna się nie powio-
dła, to zapewne czekałaby Franciszka 
śmierć męczeńska, która byłaby dla 
niego w oczach Boga wielką zasługą. 
Franciszek Kusiak podaje jeszcze inny 
motyw, to jest pragnienie Francisz-
ka, aby nawiedzić miejsca uświęcone 
obecnością Chrystusa w Ziemi Świętej. 
Jeżeli by nawet przyjąć tak karkołom-
ną hipotezę, to trzeba by jednocześnie 
przyznać, że św. Franciszek wybrałby 
sobie najgorszy z możliwych momen-
tów, w samym środku toczonej krwawej 
wojny, by nawiedzić miejsca święte? Św. 
Franciszek był mistykiem, człowiekiem 
gorącej modlitwy, wielkiego rozmiłowa-
nia się w Bogu, ale to nie oznacza bycia 
człowiekiem, który żyje oderwany od 
rzeczywistości.

To tylko kilka spostrzeżeń co do sa-
mego wydarzenia spotkania św. Fran-
ciszka z Asyżu ze sułtanem Malikiem 

al-Kamilem, a także kilka uwag co do 
różnych interpretacji tego zdarzenia 
historycznego. Istnieje niebezpieczeń-
stwo, że przypiszemy Biedaczynie z Asy-
żu rzeczy, o których on sam nawet by nie 
pomyślał, a tym bardziej nie zrealizował. 
Ale to jest nieszczęściem wielkich ludzi 
tego świata, że czasami bywają interpre-
towani w sposoby najbardziej nieocze-
kiwane, a nawet sprzeczne z tym, co my-
śleli, mówili i działali faktycznie w swoim 
życiu…1  ■

1 Wykorzystana bibliografia: Źródła 
Franciszkańskie, oprac. zb., Kraków 2005; 
R. Manselli, Święty Franciszek z Asyżu. Editio 
maior, Kraków: 2006; Tenże, Pierwsze stulecie 
historii franciszkanów, Kraków: 2006; Tenże, 
Św. Franciszek i jego towarzysze, Kraków: 2009; 
S. Jaromi, Idea franciszkańska. Wielkie proble-
my współczesności i nasze małe odpowiedzi, 
Kraków 2018; Karol Wilczyński: https://deon.pl/
kosciol/komentarze/co-sw-franciszek-powie-
dzial-sultanowi,371827 [Dostęp 13.05.2022]; F. 
Kusiak, Osiemsetlecie spotkania św. Franciszka 
z sułtanem Egiptu i nawiedzenia najważniej-
szych dla chrześcijan miejsc świętych na Bli-
skim Wschodzie na obrazkach religijnych, wyd. 
Bernardinum, Pelplin 2019.
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„Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił” – ogłaszał światu Mickiewicz, gdy 
pisał o Ojczyźnie. A wcześniej Kochanowski donosił, że podobnie jest i ze zdrowiem: „nikt się 
nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz”.

B  rak, strata – pozwala docenić 
to, co się przyjmowało za pew-
nik, to, co uznawało się za coś 

oczywistego. Dwa lata temu, z okazji 
pandemii COVID-19 okazało się, że 
wcale nie jest takie znowu oczywiste, 
że można sobie pochodzić po mie-
ście, uścisnąć komuś dłoń na powita-
nie, pośpiewać w chórze i iść na mecz 
piłki nożnej. Okazało się, że wcale nie 
jest takie znowu oczywiste, że można 
swobodnie oddychać, że ludziom wi-
dać uśmiech i że w klasie są studenci. 
I że można iść na Mszę św. 

W tym roku odkrywamy kolejną 
rzecz. Odkrywamy, że niebieskie nie-
bo, z którego nie spada żadna rakieta, 
nie jest takie znowu oczywiste. Że je-
dzenie obiadu w kuchni, a nie w schro-
nie, nie jest znowu takie oczywiste.

Gdy pierwszy raz przestraszyłem się 
wojny światowej, to kalendarz mówił, 
że jest 1982 rok. Dla porządku dodam, 
że ze stanu wojennego w Polsce pamię-
tam niewiele, jedynie tyle, że tata mu-
siał chodzić częściej do pracy i wściekał 
się, że kazali przemalować niektóre 
ciężarówki, należące do chojnickiego 
PTHW (Przedsiębiorstwo Transporto-
we Handlu Wewnętrznego). Na zielono. 
Po co komu była ciężarówka-chłodnia, 
przemalowana na zielono, nie wiem, 
nie dociekam, tyle pamiętam ze stanu 
wojennego, więcej wspomnień nie je-
stem w stanie w głowie odszukać. 

Ale już ten przestrach z 1982 r., bo 
zakładam, że był to 1982 r., to pamię-
tam. Pewnie nie pamiętają Państwo 
żadnej wojny światowej z 1982 r., 
ale ja pamiętam, bo się jej przestra-

szyłem. Tata był w pracy, mama wy-
szła na strych powiesić pranie, brat 
– nieduży, jednoroczny – spał i nie 
wiedział niczego o Bożym świecie. 
A siostra dopiero miała się na świecie 
pojawić. Więc byłem sam w wielkim 
mieszkaniu. Wówczas wydawało mi 
się wielkie, dzisiaj pewnie bym się 
zastanawiał, jak się w nim pomieści-
liśmy. W kuchni gadało radio i mó-
wiło: „bomba atomowa”, i że rozwali 
świat, i że Rosjanie już dogadują się 
z Amerykanami, kiedy rozwali i jak 
mocno rozwali. Ale że rozwali to na 
pewno, bo i jedni, i drudzy mają tych 
bomb pod dostatkiem i nie będą się 
zastanawiać zbyt mocno, tylko będą 
sobie je na głowy zrzucać, a teraz się 
jedynie umawiają na termin, aby się 
dobrze przygotować. Pamiętam do 
dziś efekt tego przebywania sam na 

BŁOGOSŁAWIENI POKÓJ CZYNIĄCY
                              CZYLI JACY? CO ROBIĄCY?
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sam z tymi wiadomościami radiowy-
mi. Rezultat był mianowicie taki, że 
przykleiłem się plecami do nagrzane-
go pieca kaflowego i postanowiłem 
się nie ruszać, żeby nie prowokować 
ani jednych, ani drugich. Żeby nie 
wywołać wojny światowej na rakiety 
atomowe.

Nie mam czerwonego pojęcia, jak 
kwadrans później mama zdołała wy-
tłumaczyć mojej czteroletniej główce, 
że nie chodzi o to, że Rosjanie i Ame-
rykanie będą ostrzeliwali się rakieta-
mi z głowicami jądrowymi, ale o to, 
że rozmawiają o tym, żeby tego nie 
robić. Nie pamiętam momentu, kiedy 
odkleiłem się od pieca, ale chyba mu-
siałem się w którymś momencie od-
kleić, bo później to nawet do przed-
szkola poszedłem i próbowałem być 
grzeczny. W każdym razie – potem 
z dość dużym niepokojem reagowa-
łem na każdą wieść o tym, że gadają 
o bombach atomowych. 

Czteroletni chłopak, słuchający 
radia, w którym mówią o rozmowach 
między USA a ZSRR w sprawie reduk-
cji (!) zbrojeń. Sterroryzowany tymi 
wiadomościami, które zrozumiał 
oczywiście całkowicie opacznie. Gdy 
przypominam sobie to wydarzenie, 
jeszcze gdzieś tam błąkające się po 
umyśle, to zastanawiam się, co się 
może dziać w głowach, w sercach, 
w pamięci ludzi – małych, dużych – 
którzy wojny doświadczają teraz na 
własnej skórze. I wyobrażam sobie, 
że jest to niewyobrażalne. Skoro moż-
na przestraszyć dzieci wiadomością 
o rozmowach rozbrojeniowych (sic!), 
to jaki efekt wywołują rakiety, które 
naprawdę na osiedle spadają? 

Zastanawiałem się w ostatnich 
dniach, jaka powinna być nasza od-
powiedź na wojnę. Podzieliłem się 
tą myślą z jednym takim mądrym 
współbratem, a on na to, że ja głu-
pi jestem, skoro jeszcze nie wiem, 

bo odpowiedź jest w Ewangelii zaraz 
na samym początku: „Błogosławieni 
pokój czyniący, bo oni będą nazwa-
ni synami Bożymi”. Łatwo mu to było 
powiedzieć, ale jak przełożyć to na 
praktykę? Jak czynić ten pokój? Czy 
wystarczy, że z sekretariatu general-
nego Zakonu roześlę po wszystkich 
klasztorach prośbę Ojca Generała 
o wsparcie dla naszych braci na Ukra-
inie? Coś mi się wydaje, że nie. 

Zajrzałem do wyjaśnień mądrych 
ludzi. Ot, na przykład Papież Franci-
szek, komentując to błogosławień-
stwo w czasie swoich katechez środo-
wych, 15 kwietnia 2020 r., mówił mniej 
więcej tak: „[Dzieci Boże], błogosła-
wieni wprowadzający pokój, o których 
mówi siódme błogosławieństwo, szu-
kają pokoju i zgody za wszelką cenę. 
Mają świadomość, że nie ma pojedna-
nia bez ofiarowania czegoś ze swego 
życia, że zawsze należy dążyć do po-
koju. Prawdziwy szalom, Chrystusowy 
pokój, oparty na prawdzie i sprawie-
dliwości, wyrasta z Jego Krzyża i rodzi 
nowego człowieka, nową ludzkość, 
która podejmuje ewangeliczną drogę 
życia. Niech to będzie także naszym 
zadaniem i dążeniem”. 

Takie wyjaśnienie błogosławień-
stwa dotyczy kogoś, kto jest stroną 
w konflikcie, nie kogoś, kto jest bez-
pośrednio niezaangażowany. A przy 
okazji czujemy, że nikt normalny, 
zdrowo myślący i twardo stąpający 
po ziemi, nie będzie w stanie wpro-
wadzić w życie nauki tego błogosła-
wieństwa, polegając tylko na wła-
snych siłach. Że do tego potrzeba 
jakiegoś heroizmu. Potrzeba Bożego 
natchnienia, potrzeba Ducha Świę-
tego. Żeby szukać pokoju i zgody za 
wszelką cenę… 

W moich poszukiwaniach prak-
tycznej aplikacji błogosławieństwa 
o tych, co wprowadzają pokój, po-
stanowiłem zasięgnąć języka i u św. 

Franciszka z Asyżu i sprawdzić, co 
on myśli sobie na ten temat. A myśli 
tak: „Błogosławieni pokój czyniący, 
bo nazwani będą synami Boga (Mt 
5,9). Nie może poznać sługa Boży, ile 
ma cierpliwości i pokory, dopóki się 
wszystko dzieje po jego myśli. Gdy 
zaś przyjdzie czas, kiedy ci, którzy 
powinni postępować według jego 
woli, zaczną mu się sprzeciwiać, ile 
wtedy okaże cierpliwości i pokory, 
tyle jej ma, nie więcej” (Napomnie-
nie 13).

Franciszek z Asyżu wiąże zatem to 
błogosławieństwo z pokorą i cierpli-
wością, i z przeciwnościami. Ale to 
nie wszystko. W Napomnieniu 15 pi-
sze: „Ci przynoszą naprawdę pokój, 
którzy wśród wszystkich cierpień, ja-
kie ich spotykają na tym świecie, dla 
miłości Pana naszego Jezusa Chry-
stusa zachowują pokój duszy i ciała”.

Wynikałoby z tego, że daleko szu-
kać nie trzeba, aby dołożyć cegiełkę 
do budowania pokoju na świecie. 
Wystarczy nieco spokojniej zareago-
wać na dziwny manewr kierowcy ja-
dącego przede mną. Wystarczy nieco 
spokojniej zareagować na spóźnie-
nie się kogoś, kto miał być o 19.15, 
a przyszedł o 19.17. Wystarczy nieco 
z większą cierpliwością zareagować 
na x, na y, na z. Na przeciwność, na 
cierpienie, na trudność, niewygodę, 
niedogodność.

Wystarczy? Tylko tyle? Z całą 
pewnością nie. Ale od czegoś mogę 
zacząć. Wieczorem zrobię sobie ra-
chunek sumienia z tego, jak zare-
agowałem dzisiaj na przeciwności. 
Ze spokojem, czy nerwowo? Jeśli 
ze spokojem, to znaczy, że dołoży-
łem mikromilimetrową cegiełkę do 
budowania pokoju na świecie. Je-
śli nerwowo, to znaczy, że jest nad 
czym pracować. Czynienie pokoju na 
świecie najlepiej zacząć od zrobienia 
porządku w swoim sercu. ■
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Nagle usłyszał za sobą znajomy głos.
- Tales! Ludzie mówili, że wróci-

łeś. Co tam masz? – zapytał wskazu-
jąc na bagaże.

- Aretes! Jak dobrze Cię widzieć – 
odpowiedział. – To papirusy. Zdąży-
łem już trochę je przejrzeć w drodze.

- I co tam wyczytałeś? – zacieka-
wił się Aretes.

- Jest wiele o roli bogów przy two-
rzeniu się świata. Ale nie znalazłem 
tam nic na temat tego, nad czym my-
ślę już od jakiegoś czasu. Czy nie za-

stanawiałeś się, co było na początku 
świata?

- Talesie, każdy młody Jończyk 
oderwany od piersi matki powie Ci, 
że na początku był chaos. A Ty się 
o to pytasz… - westchnął Aretes.

- Nie chodzi mi o mity przekazy-
wane przez pokolenia. Cały czas nie 
mogę wyjść z podziwu nad uporząd-
kowaniem świata, który nas otacza. 
Jak wiele można opisać, używając 
matematyki! Pamiętasz, jak wyli-
czyłem zaćmienie Słońca? – zapytał 
podekscytowany Tales.

- Oj tak, mieszkańcy miasta byli 
zdumieni – uśmiechnął się Aretes.

- Dlatego wierzę, że rozum może 
nam o świecie wiele powiedzieć. 
Także o tym, jak i z czego jest zbu-
dowany. Chciałbym odkryć, Arete-

P  rzenieśmy się do VI w. przed 
Chrystusem. Parę minut spę-
dzimy w Jonii, w starożytnej 

Grecji. Słychać nieopodal stukot kół 
zbliżającego się wozu. Podróżnik 
jest bardzo zajęty – nos ma utkwio-
ny w papirusach, które udało mu się 
zdobyć w Egipcie.

- Tales wraca – powiedział ktoś 
na ulicy. – Ciekawe, gdzie był…

- Ostatnio po takiej podróży ob-
liczył, że zbliża się zaćmienie Słoń-
ca – odpowiedział mu towarzysz. 
– Czego się spodziewać tym razem?

Nasz bohater nie słyszał, że prze-
chodnie o nim rozprawiają. Jego 
myśli zajmował tekst o początkach 
świata. Bardzo się tym tematem in-
teresował. Zamyślony nie zwrócił 
uwagi, kiedy koń zdążył już dopro-
wadzić wóz pod dom.

- Będę musiał pogadać o tym 
z Aretesem – powiedział, odrywając 
się od zapisków. – Ooo! – wykrzyk-
nął, widząc, że dotarł na miejsce. Na 
koniu nie wywarło to większego wra-
żenia – gasił swe pragnienie, pijąc 
wodę z wiadra.

- Zasłużyłeś! Co my byśmy bez tej 
wody zrobili... - rzucił zamyślony Ta-
les i zabrał się do wyciągania bagaży. 

TALES Z MILETU
W tym tekście przedstawię jednego z greckich „mędrców”. Ten mędrzec jest dla mnie 

kimś wartym uwagi nie ze względu na to, co powiedział, ale przez to, o co zapytał. Mam na-
dzieję, że ta postać zachęci nas do stawiania pytań sobie i otaczającemu nas światu. Przed 
Państwem - Tales z Miletu.

sie, pierwotny materiał, z którego 
wszystko powstało; z którego rodzą-
ce się życie czerpie swoją siłę i w co 
wszystko się rozpada…

- Talesie, chyba zbyt długo prze-
bywałeś na Słońcu. Lepiej idź już do 
domu, bo Twoje kwiaty na pewno 
się już rozpadły! – rzucił żartobliwie 
Aretes i pożegnał swego przyjaciela.

- Racja! – ruszył pędem Tales 
do domu. – Wszystkie uschły! Brak 
wody to dla nich koniec życia… 
Właśnie, woda daje im życie…. 
Woda!!!

Czy tak Tales doszedł do wnio-
sku, że źródłem życia dla całego 
świata jest woda? Trudno powie-
dzieć. Ale ta krótka historia może 
pomóc nam w odpowiedzi na pyta-
nie: czego może nauczyć nas Tales? 
I czy w ogóle może nas czegoś na-
uczyć? Przecież jego pomysł – woda 
jako podstawowy budulec świata – 
jest dzisiaj nieaktualny. Co to więc 
za lekcja, bracie? – mógłbyś powie-
dzieć mi drogi Czytelniku.

Chociaż pomysł z wodą był nie-
trafiony, to Talesa cenię nie za to, 
jakie rozwiązanie znalazł, ale za fakt 
dociekania prawdy. Był filozofem – 
zadziwił się otaczającym go światem 
i chciał go zrozumieć. Niech jego 
przykład uczy nas odważnego zada-
wania pytań i szukania odpowiedzi. 
Żebyśmy dociekali prawdy w ota-
czającym nas świecie – w świecie, 
który jest piękny, a prawda w nim 
tkwiąca – fascynująca. ■

Czy zastanawiałeś się,
co było na początku świata?

... jak i z czego jest zbudowany

CZEGO MOŻE NAS NAUCZYĆbr. Rafał Ołdak, kurs III
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Ojciec Edward Sobolewski, ojciec duchowny w naszym łagiewnickim seminarium, wieloletni forma-
tor. Mistrz postulatu, nowicjatu i spowiednik zgodził się być moim i Waszym, Drodzy Czytelnicy, gościem. 
Posłuchajmy historii jego powołania oraz doświadczeń z posługi bycia formatorem.

Br. Marek: Zanim o życiu innych, 
niech opowie najpierw Ojciec świa-
dectwo o sobie. Ile to już lat spędził 
Ojciec pod skrzydłami św. Francisz-
ka, ile to już lat w Zakonie?

O. Edward: Moje powołanie rodzi-
ło się powoli w życiu świeckim, miałem 
zamiar wejść w szeregi kapłanów lub 
zakonników, ale taki definitywny krok 
nastąpił 13 czerwca 1981 r. w Kosza-
linie. Rozmawiałem wtedy wcześniej 
z jednym z ojców o tym, że zastana-
wiam się nad moim powołaniem i po 
Mszy św. w uroczystość św. Antonie-
go o godzinie dziewiątej przyszedł do 
mnie i zapytał: ,,Czy piszemy podanie?” 
Odpowiedziałem: „Tak jest!”. Dokład-
nie pamiętam moment, w którym pod-
jąłem decyzję.

Wybór padł na Franciszkanów ze 
względu na św. Franciszka?

POWOŁANIA NIE DAJE ANI MAMA, ANI TATA,
ANI PRZEŁOŻONY

O świętym Franciszku wiedziałem… 
mało, w ogóle nie wiedziałem (śmiech). 
Natomiast o św. Antonim Padewskim 
wiedziałem dużo, czciłem go, nawet od-
prawiałem nowennę i modliłem się do 
niego. 

A później postulat, nowicjat... Jakie 
były Ojca pierwsze kroki w nowicjacie?

Nie było wtedy postulatu. Kiedy przy-
jechałem na nowicjat, poprzednicy skła-
dali swoje pierwsze śluby, między innymi 
jeden z męczenników z Peru. Magistrem 
był o. Mariusz Paczóski, więc to była taka 
dobra szkoła franciszkańska, było dużo 
modlitwy. W czasie nowicjatu 13 grudnia 
wybuchł stan wojenny, więc rozpoczęli-
śmy intensywną całodobową modlitwę 
za Ojczyznę. Pierwsze śluby zakonne 
złożyłem w stanie wojennym 1 września 
1982 r. w Smardzewicach. Później 6 lat se-
minarium i święcenia. 

Pamięta Ojciec, kto udzielał 
święceń?

Oczywiście! Biskup łódzki Adam Lepa, 
który niedawno odszedł do Pana. Byliśmy 
jego ,,pierworodnymi dziećmi” pierwszy-
mi, którzy byli święceni jako prezbiterzy.

A po ukończeniu seminarium szyb-
ko zaczął Ojciec formować kolejne po-
kolenia zakonników?

Przez 3 lata byłem w Gdyni. Tam była 
„szkoła życia”, bo spadło na mnie dużo 
zajęć. Katecheza w salkach katechetycz-
nych, później też praca w szkole. Zaj-
mowałem się kandydatami do Zakonu, 
którzy przychodzili, nie mówiło się jesz-
cze wtedy o postulacie, ale była to już 
formacja przygotowująca do wstąpienia. 
Później przeniesiono mnie do Gniezna na 
magistra nowicjatu, tam przez 5 lat zajmo-
wałem się nowicjuszami, a od 1996 r. by-
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łem przez trzy lata formatorem jako magi-
ster postulatu w Darłówku. Tam mieliśmy 
dom, w którym przygotowywaliśmy braci 
do życia zakonnego.

A potem do seminarium?

Nie, później byłem w różnych pla-
cówkach w Koszalinie, Dobrej, Poznaniu, 
Ostródzie, Kwidzynie aż przełożony de-
legował mnie na ojca duchownego se-
minarzystów w 2009 r. Później, od 2012 r. 
byłem w Gnieźnie.

Jako spowiednik postulantów.

Jako spowiednik, a także jako kape-
lan szpitala, a od dwóch lat jestem znów 
w seminarium i dzięki temu możemy po-
rozmawiać! 

Dla mnie postulat, nowicjat i se-
minarium to dwa… trzy różne światy. 
A jak to wygląda z perspektywy forma-
tora?

Na pewno jest różnica pełnienia funk-
cji ojca duchownego i magistra, który 
jest przełożonym tych braci, których się 
formuje. Ojciec duchowny musi czuwać 
szczególnie na forum wewnętrznym. Wie-
my, że tu obowiązuje pewna tajemnica, 
bo to jest związane ze spowiedzią, towa-
rzyszeniem duchowym, rzeczami, które 
mogą być konsultowane z kierownikiem, 
czy właściwie na modlitwie z Panem Bo-
giem. Jednak rola magistra… tam forum 
wewnętrzne też w jakimś stopniu obowią-
zuje, bo są i takie rozmowy, ale nie obo-
wiązuje tak jak w byciu spowiednikiem 
czy kierownikiem duchowym, bo tam 
jest totalna dyskrecja. Natomiast zmienia 
się sposób formacji, ponieważ zmienia 
się i kondycja człowieka, i znaki czasu, 
i te zagrożenia, które są dla młodego czło-
wieka w tych czasach. I to ogromne tem-
po, które jest, za którym człowiek często 
nie nadąża (np. technologicznie). To też 
może być źródłem problemów, lęków, 
niepokojów. Człowiek chce nadążać za 
światem, a w życiu duchowym pewnych 

rzeczy to my nie przeskoczymy. Jest taka 
pokusa osiągnięcia bardzo szybko i bar-
dzo łatwo sukcesu, wyników i owoców. 
A w życiu duchowym niezbędny jest czas. 
Stąd musi być wielka cierpliwość i ojców 
duchownych i formatorów, ale też osoby, 
która jest formowana. Dobre rzeczy rozwi-
jają się w czasie i nie można ich pominąć, 
to jest niemożliwe.

Czyli ktoś, kto przychodzi do zako-
nu, nie musi być jeszcze gotowym ma-
teriałem na zakonnika?

Nie musi być, ale ja uważam, że 
ogromnie ważne jest, z jakiego środowi-
ska ten człowiek przychodzi, jaki klimat 
panuje w domu osoby, która jest powo-
łana. Klimat wiary, ogromnego szacunku 
rodziców do siebie, do ludzi. Myślę, że to 
jest fundament nie do przeskoczenia, że 
życie rodzi życie. Dzisiaj masę tych zra-
nień, rany naszych serc, uczuć i emocji, 
Jezus chce uzdrawiać, bo każdy człowiek 
jest raniony. Są one mniejsze, kiedy kli-
mat w rodzinie, w relacjach jest właściwy, 
ludzki. Rodzina jest fundamentem. 

Więc to w rodzinie powstaje po-
wołanie? Czy musi to być rzucenie się 
z zamkniętymi oczami w miłość Jezu-
sa, czy należy bardziej się do tego przy-
gotować?

Powołania nie daje nam ani, mama, 
ani tato, ani przełożony, ani dziadek, ani 
sam powołany sobie go nie daje. Powoła-
nie jest darem i najważniejsze jest odkry-
cie, czy jestem powołany. Wydaje mi się, 
że każdy powołany musi oczywiście, choć 
nie własnymi siłami, przeżyć doświadcze-
nie, że jest powołany. To jest trudne. Ja 
sam starałem się realizować swoje powo-
łanie w ślubach, literalnie. Wydawało mi 
się, że tak je realizowałem w seminarium, 
ale w pewnym momencie przyszedł kry-
zys i zadałem sobie pytanie, czy ja tego 
powołania sam sobie nie wymyśliłem? 
I dopiero doświadczenie miłości Boga, 
który mnie powołuje, sprawiło, że wszyst-
kie te wątpliwości runęły. To doświadcze-

nie może przychodzić na różne sposoby. 
Na modlitwie, w jakimś przeżyciu, ale jest 
jakby fundamentem. Bo ,,nie wyście mnie 
wybrali, ale Ja was wybrałem”. To Bóg 
mnie powołał takim, jakim jestem. Z moją 
kondycją, słabością, niemocą, talentami, 
zaletami i wadami. To doświadczenie jest 
ważne.

Czy to doświadczenie może przyjść 
na różnych poziomach formacji?

Może przyjść na różne sposoby i na 
różnych poziomach. To jest doświadcze-
nie Boga, który powołuje i powołał mnie. 
Może przyjść nawet przed przyjściem 
do zakonu taka pewność, że człowiek 
jest powołany. Oczywiście, że w zakonie, 
w seminarium weryfikuje się, czy są owo-
ce powołania. Po to są przełożeni, skru-
tynia, wypowiedzi braci, którzy mówią 
o tym, czy pojawiają się owoce tego po-
wołania. To weryfikuje w pewien sposób 
to doświadczenie, ale jest ono dla mnie 
fundamentalne. Chociaż można mieć 
przekonanie, że Bóg powołuje, a mimo 
to zmarnować swoje powołanie. Niestety, 
można je zmarnować… 

Jak znaleźć, wejść w szukanie takie-
go doświadczenia?

Takim doświadczeniem powołania 
może być radość z modlitwy. Oczywi-
ście jest wielu świeckich, którzy czerpią 
radość z modlitwy i poświęcają na nią 
dużo czasu. Na modlitwę czy rekolekcje. 
Ale dla mnie radość z modlitwy, rozko-
chanie w niej jest takim sygnałem czy 
znakiem powołania.

Chciałbym zadać jeszcze wiele sza-
lenie ciekawych pytań, żebyśmy mo-
gli dłużej zagościć w domach naszych 
Czytelników. Jednak rozmiłowanie 
w modlitwie to temat, który zostawi-
my w Ich sercach jako ostatni, a Ojcu 
serdecznie dziękuję za przemiłą roz-
mowę.

Niech się tak stanie! Dziękuję. ■
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WIARA DOJRZAŁA br. Piotr M. Januszewski, kurs III

„Liturgia Godzin jest modlitwą całego Ludu Bożego” (Laudis canticum 1, dalej LC) i ma na 
celu uświęcenie dnia i ludzkiej działalności (Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin 11, dalej 
OWLG)”. Nie jest to zatem modlitwa jedynie kapłanów i zakonników. Każdego wierzącego „za-
chęca się do wypełnienia obowiązku wspólnej modlitwy Kościoła (OWLG 27) „w jedności serc 
i głosów (OWLG 22)”.  Uczestnictwo w Liturgii Godzin przyczynia się do duchowego wzrostu 
Ludu Bożego. Jest ono ukrytym, ale bardzo istotnym apostolstwem (OWLG 18). My, franciszka-
nie, codziennie modlimy się w ten właśnie sposób zgodnie ze słowami zachęty: „nieustannie 
się módlcie!” (1 Tes 5,17). Dlaczego więc warto tak się modlić?

Z czego składa się brewiarz

Niezależnie od miejsca i czasu, gdzie 
gromadził się Kościół, istniała chęć mo-
dlitwy nieustannej. W tym celu powsta-
ła modlitwa brewiarzowa. Dzięki niej 
chciano uświęcić cały dzień, każdą go-
dzinę dnia. Choć struktura tej modlitwy 
zmieniała się, zawsze była wypełniona 
psalmami. To właśnie w nich Kościół 
odkrył, że kryją się zapowiedzi Mesjasza, 
a więc Jezusa. Poza tym modlił się nimi 
i nasz Pan, będąc na ziemi. Dlaczego 
więc nie naśladować tej Jego postawy?

„Kiedy więc mówimy do Boga (…)  [Je-
zus] modli się za nas i w nas, a my modlimy 
się do Niego” (św. Augustyn).

CZYM JEST BREWIARZ,
I JAK GO WIDZIAŁ ŚW. FRANCISZEK

Dziś brewiarz składa się z kilku czę-
ści (tzw. godzin): Wezwania, Jutrzni, 
Modlitwy w ciągu dnia, Nieszporów 
i Komplety. Pierwsza godzina wzywa 
nas do chwalenia Pana m.in. tymi 
słowami: „Panie, otwórz wargi moje, 
a usta moje będą głosić Twoją chwa-
łę”. Jutrznia jest uświęceniem po-
rannych godzin dnia (OWLG 38) oraz 
wspomnieniem Zmartwychwstania, 
bo rano nawiedza nas Wschodzące 
Słońce - Chrystus zmartwychwstały. 
W trakcie modlitwy w ciągu dnia wy-
bieramy sobie jedną z godzin (przed-
południową, południową, lub popo-
łudniową), by uświęcić także środek 
dnia związany z naszą codzienną 
pracą. Poza tym jest jeszcze „Godzina 

Czytań”, która może być dostosowana 
do każdej pory dnia. Na nią, oprócz 
psalmów, składa się przede wszyst-
kim czytanie fragmentów Pisma św. 
oraz tekstów z Ojców Kościoła lub 
innych autorów kościelnych czy ha-
giograficznych. Dzięki temu możemy 
lepiej poznać Słowo Boże i Tradycję 
Kościoła. Nieszpory są modlitwą wie-
czorną. W nich dziękujemy za wszel-
kie dobro, które „zostało nam dane, 
i za dobro, które przez nas było do-
konane” (OWLG 39). Ostatnia godzina 
jest modlitwą na zakończenie dnia, 
podczas której robimy rachunek su-
mienia. Odmawiana jest ona przed 
spoczynkiem, by godnie zakończyć 
dzień, który się kończy.
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WIARA DOJRZAŁA
Brewiarz: rozmowa z Umiłowanym

„Gdy pewnego dnia [Franciszek] 
wracał z Rzymu, i ciągle padało, zszedł 
konia dla odmówienia oficjum [tj. bre-
wiarza]. Długo stojąc tak na modli-
twie, cały skąpał się w deszczu” (2 Cel 
96). Mówił bowiem czasami: „z jakimże 
spokojem i ukojeniem dusza winna 
przyjmować swój pokarm, jakim jest jej 
Bóg!” (2 Cel 96).

Nasz święty musiał mieć wielkie 
upodobanie w tej modlitwie. Odpędzał 
od siebie wszelkie troski i przeszkody: 
czy to duchowe, czy takie zwykłe jak 
choćby wspomniany deszcz. Dzięki 
temu zawsze odmawiał oficjum po-
bożnie i z należytym szacunkiem, po-
mimo trudów i chorób, które go tak 
często dotykały. Franciszek doskonale 
wiedział, z Kim rozmawia, wiedział, 
że jest to Najwyższy, Wszechmogący, 
dobry Pan, którego nazywał także mi-
łosiernym Zbawicielem. Wzywał Go 
też czule, mówiąc: „Ty jesteś miłością, 
kochaniem”. Nie jest zatem trudne 
do zrozumienia, że czas spędzony na 
modlitwie z Bogiem uważał za drogo-
cenny, bo kogoś, kogo się bardzo ko-
cha, traktuje się w sposób wyjątkowy 
i poświęca się mu wiele czasu. Dlate-
go napisał braciom w Regule: „Bardzo 
wystrzegajmy się złości i przebiegłości 
szatana, który nie chce, aby człowiek 
miał umysł i serce skierowane do 
Pana” (1Reg 22,19).

Słowa, które zapadają w pamięć

Umiłowanie przez niego modli-
twy psalmami możemy dostrzec także 
w ułożonym przez niego tekście nazwa-
nym „Oficium o Męce Pańskiej”. Jest to 
zbiór piętnastu psalmów ułożonych 
przez świętego ze znanych nam psal-
mów oraz innych tekstów Pisma św. 
Opiewają one nie tylko Mękę, ale całą 
tajemnicą Chrystusa. To piękne złoże-
nie tekstów pokazuje nam, jak głęboko 
w sercu miał św. Franciszek Słowo Boże 

zawarte w Piśmie Świętym, jak żył nim 
na co dzień, skoro tak różne fragmenty 
umiał ze sobą połączyć w jedną spój-
ną całość. Dzięki przyswajaniu sobie 
słów psalmów miał Pana zawsze przy 
sobie i był wyposażony w oręż do wal-
ki ze złem. Dlatego właśnie tak dzielnie 
radził sobie w godzinie swojej śmierci, 
kiedy odmawiał on Psalm 142 („Głośno 
wołam do Pana”) wyrażający trudy jego 
ostatniej walki, ale i pełne ufności za-
ufanie do Tego, którego umiłował. I dla 
nas jest to przykład, by znać i pamiętać, 
jakie jest Słowo Boże, by w czasie próby 
uniknąć upadku i wytrwać aż do końca 
w miłości.

Pobożnie odmawiać oficjum

Św. Franciszek chciał „by klerycy od-
mawiali oficjum z pobożnością wobec 
Boga, nie tyle zważając na melodyjność 
głosów, co na harmonię ducha, aby głos 
zgadzał się z duchem, a duch z Bogiem, 
żeby mogli przez czystość serca przejed-
nać Boga, a nie miękkością głosów pie-
ścić uszy ludzkie” (LZ 41-42).

Święty pokazuje nam, że brewiarza 
jak i innych modlitw, nie należy odma-
wiać dla jakiejkolwiek korzyści (np. po-
chwał, zadowolenia), lecz po to, by po-
dobać się samemu Bogu i Jemu oddać 
chwałę. Bóg zna intencje, dla których 
coś wykonujemy i nie jest dobrze, gdy 
świętą rzecz, jaką jest modlitwa, wyko-
nujemy jak faryzeusze, by się pokazać 
czy osiągnąć jakiś zysk. 

Stać się modlitwą

Słowa mówiące o tym, by „Głos zga-
dzał się z duchem, a duch z Bogiem” 
rozjaśniają się, gdy czytamy biografię 
świętego mówiącą, że: „Cały stał się nie 
tyle modlącym się, co samą modlitwą” 
(2 Cel 94), oraz Reguły mówiącej: „Żeby 
[bracia] nie gasili ducha świętej modli-
twy i pobożności, któremu powinny 
służyć wszelkie sprawy doczesne” (2 
Reg 5,2).  Franciszek wzywa więc nas do 

tego, aby nie tylko uświęcić jakąś chwi-
lę (np. daną godzinę brewiarzową), ale 
całe nasze życie. Chce, byśmy nieustan-
nie byli zjednoczeni z Bogiem i aby na-
sze słowa były potwierdzane przez kon-
kretne czyny codziennego życia. Chce 
naszej świętości. Na innym miejscu po-
daje nam wskazówkę, jak z Bożą pomo-
cą tego dokonać. Zachęcał nas: „aby-
śmy usunąwszy wszystkie przeszkody 
i odrzuciwszy wszystkie troski i kłopo-
ty, czystym sercem i czystym umysłem 
jak najlepiej służyli Panu Bogu, kochali 
Go, wielbili i czcili; bo tego Bóg ponad 
wszystko pragnie” (1Reg 22,26).

Cześć dla Tej, która dała Zbawiciela

„Matkę Jezusa darzył niewysłowioną 
miłością za to, że Pana majestatu uczy-
niła naszym bratem. Odprawiał dla Niej 
osobne Chwalby, zanosił modlitwy, ofia-
rowywał uczucia, tak wiele ich i takich, 
że ludzki język nie zdoła wypowiedzieć” 
(2Cel 198).

Franciszek zanosił wiele modlitw 
do Naszej Pani, które wypływały z jego 
prywatnej pobożności. Lecz miłość szu-
ka coraz to nowszych sposobów, aby 
uczcić Tę, którą kochało jego serce. A jak 
lepiej to zrobić niż modląc się wspólnie 
z całym Ciałem, czyli Kościołem? Nie 
jest zatem dziwne, że odmawiał on spe-
cjalną modlitwę tuż przed końcem Ofi-
cjum, polecając się Jej opiece. 

„Po zakończeniu psalmu odmawiał 
tę antyfonę: Święta Maryjo Dziewico; 
odmówieniem antyfony kończyło się 
oficjum” (Wstęp do Oficjum o Męce 
Pańskiej).

Ta mała, a jakże wielka pobożność, 
była kontynuowana przez kolejnych 
braci. To m.in. dzięki nim podobny 
zwyczaj pozdrawiania Maryi został przy-
jęty przez Kościół i trwa po dziś dzień. 
I my także kochajmy Maryję i głośmy jej 
cześć, bo to dzięki Niej przyszedł Jezus, 
nasz Zbawiciel. ■
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Przy mamie można było poczuć 
się bezpiecznie

Każdy z nas jako małe dziecko 
eksplorował otaczającą go rzeczy-
wistość, niczym odkrywca nowych 

światów, lecz kiedy to odkrywanie 
napotykało na jakieś przeszkody, 
zagrożenia, szukaliśmy ratunku 
w kimś, kto mógł go nam udzielić, 
zwykle była to mama. Mama przytu-
lała, gdy zrobiliśmy sobie krzywdę, 

pocieszała, gdy trzeba było pogodzić 
się ze zranieniem, czy z czułością tłu-
maczyła, jak unikać zagrożenia. Przy 
mamie można było poczuć się bez-
piecznie. Śmiało można powiedzieć, 
że podobnie sprawa ma się z Maryją 

br. Arkadiusz M. Burzec, kurs V

KRÓLOWO POKOJU - módl się za nami
Każdy z nas nosi w sobie pragnienie pokoju, życia w zgodzie, zarówno z ludźmi jak i samym 

sobą. O tym marzymy i doskonale zdajemy sobie sprawę, jak trudno nam to osiągnąć. Z każdej 
strony bombardują nas informacje przekonujące nas o coraz większej wrogości między ludźmi. 
Wojny, przemoc na ulicach i wszelkiego rodzaju zagrożenia generują w nas obawę przed drugim 
człowiekiem.  Atmosfera wrogości i pomieszania wartości nie jest pocieszeniem ani dla wcho-
dzących w życie ludzi, ani tym bardziej rodziców wychowujących młode pokolenie. Największym 
jednak źródłem niepokoju, który pochodzi z naszego wnętrza, jest grzech.  Kiedy na kogoś się 
gniewamy, zazdrościmy, a co gorsza, nienawidzimy - wprowadzamy do swego serca nieporządek, 
chaos. Ten stan nie pozwala nam dobrze funkcjonować, widzieć w prawdzie siebie i innych ludzi. 
Oczywiście można tkwić w pozornym spokoju, oszukując siebie. Często powodem tego jest nie-
wiedza, że można inaczej. Jednak pod skórą pojawia się wątpliwość, że coś nie gra, nie jest tak jak 
powinno. Gdzie jest źródło pokoju, gdzie go szukać i jak do niego dążyć?
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i z nami. Maryja podobnie jak w Ka-
nie Galilejskiej troszczy się o naszą 
codzienność, zaradza naszym nie-
dostatkom. Ona pierwsza dostrzega 
ten niepokój w nas i zwraca się do 
Jezusa, prosząc Go za nas. Od nas 
oczekuje „abyśmy czynili wszystko, 
cokolwiek On nam powie”.  Dlacze-
go to robi?  Ponieważ Bóg tak chce. 
Sam zechciał nam dać Maryję za 
matkę. Uczynił to w testamencie da-
nym nam z krzyża. „Rzekł [wtedy] do 
ucznia, którego miłował”, a z którym 
winniśmy się utożsamić jako wierzą-
cy w Chrystusa, iż Maryja jest naszą 
Matką. Maryi powierzył misję i zada-
nie, by przyjęła nas z miłością jako 
Swoje dzieci. Ta prawda, wynikająca 
z zaufania Bogu i Jego planowi, win-
na wzbudzać w nas potrzebę zawie-
rzenia się Jej. Maryja, nasza Matka 
i Królowa Pokoju, zawsze odsyła nas 
do Jezusa, do Tego, który jest Kró-
lem Pokoju. W Jezusie mamy źródło 
i cel prawdziwego pokoju. To nie są 
żadne substytuty, którymi tak często 
się karmimy. Poszukujemy szczęścia 
w innych, w rzeczach materialnych, 
wyobrażeniach, które podsuwa nam 
świat. Często te wyobrażenia po-
dobne są do reklam, które ogląda-
my w telewizji. 

Naturalne pragnienie pokoju

Człowiek został stworzony, by żyć 
w pokoju z innymi. Każdy, kto wierzy 
w Boga i doświadcza Jego miłosier-
dzia, zwłaszcza w sakramencie spo-
wiedzi, wie, że tylko w Bogu można 
odnaleźć pokój. Maryja, Królowa 
Pokoju, w doskonały sposób uczy 
nas, jak go szukać u Jezusa. Zapra-
sza nas Ona do odnajdywania go 
w sakramentach: w sakramencie 
pokuty, Eucharystii, by podnosił On 
nas, uzdalniał i umacniał, obdarza-
jąc swoim pokojem. Tak jak darował 
swój pokój apostołom, tak daruje go 
nam. To ten pokój, który sprawia, że 
mimo panującej dookoła nawałnicy 

problemów, waśni i zagrożeń, gdzieś 
głęboko w naszym sercu odczuwa-
my Obecność. Odkrywając Ją, mo-
żemy ukryć się w ramionach kocha-
jącej Osoby, która ma moc uratować 
nas z każdej opresji. Ta ufność musi 
wypływać z pokory, świadomości, 
że sami nie jesteśmy w stanie sobie 
poradzić. Trzeba rzucić się w te ra-
miona, przestać neurotycznie oszu-
kiwać się, wierząc w swoją samowy-
starczalność. Świetnie określają to 
słowa Psalmu: „powierz Panu swą 
drogę, zaufaj Mu, a on Sam będzie 
działał” (Ps 37). Oddając swoje ży-
cie Bogu przez Maryję, powierzamy 
wszystkie sytuacje swojego życia, 
dobre i złe. Ona, która urodziła Je-
zusa w pasterskiej grocie, później 
z Bożym Dzieciątkiem musiała ucie-
kać do Egiptu. Ona wiedziała, że 
urodziła Boga, jednak w zaufaniu 
wypełniała wolę Bożą.  Patrząc na 
mękę i śmierć Jezusa, bez rozpaczy, 
choć z nieopisanym bólem, zacho-
wywała pokój w sercu wynikający 
z pełni zaufania Bogu. Kiedy czło-
wiek odkrywa tę prawdę i wprowa-
dza ją w życie, stara się przywoływać 
na myśl, że oddanie się Bogu to nie-
ograniczająca Go postawa zawarta 
w słowach „Jezu, ufam Tobie”. Jest 
to powierzenie się bez pokusy po-
układania swojego życia według 
własnego planu.  

Człowiek, doświadczając łaski 
Bożej przemiany, może spojrzeć na 
otaczającą go rzeczywistości w no-
wym świetle. Nieprzychylni ludzie 
nie są wrogami, a takimi samymi 
jak on braćmi i siostrami pragnący-
mi miłości i akceptacji. Z nadzieją, 
która wynika z miłości Bożej, może 
przyjąć każde wyzwanie jako możli-
wość do wzrostu w łasce, by poko-
nywać swoje ograniczenia, egoizm 
na rzecz szczęścia wynikającego 
z ofiarowania siebie. Doświadcza-
jąc pokory i miłosierdzia Bożego, 
łatwiej okazuje się je innym. Tylko 

w ten sposób możemy budować po-
kój między sobą a dzięki temu przy-
czyniać się do panowania pokoju 
w świecie doświadczanym wojną. 

„Odmawiajcie różaniec”

W kontekście wojny, która trwa 
u naszych granic, warto przypomnieć 
sobie to, czego od nas oczekuje Ma-
ryja. W Fatimie pouczała nas, co po-
winniśmy czynić w intencji pokoju.  
Prosi o modlitwę – codzienne odma-
wianie różańca, pokutę – przyjmowa-
nie cierpienia jako zadośćuczynienia 
za grzechy. Prosi o poświęcenie Jej 
Niepokalanemu Sercu świata i Rosji, 
przestrzegając przed błędami, woj-
nami i prześladowaniami Kościoła, 
które będą się szerzyć, jeśli się nie na-
wrócimy. Maryja okazuje swoje zatro-
skanie spowodowane bezbożnością 
i demoralizacją ludzi. Jeśli się nie na-
wrócą i nie będą żałować za grzechy, 
nastąpi straszliwa kara. „Nie jest fan-
tazją, że świat może spłonąć w mo-
rzu ognia”, jak mówił kard. Ratzinger. 
Człowiek sam przez swoje wynalazki 
zgotował sobie ognisty miecz. Tej 
niszczącej sile zła może przeciwsta-
wić się jedynie Matka Boża wspólnie 
z tymi, którzy przyjmują Jej wezwanie 
do pokuty i nawrócenia. Odrzucenie 
Boga i Jego praw jest największym 
zagrożeniem pokoju dla ludzkości. 
Papież Benedykt XVI przypomina, że 
„naszym jedynym pokojem jest – Je-
zus – Książę Pokoju, który przyszedł 
zburzyć mur rozdzielający ludzi i na-
rody, czyli wrogość”. Poucza nas, by-
śmy zwrócili się z ufną modlitwą do 
Matki Boga, by w naszych sumieniach 
ukształtował się szacunek wobec każ-
dej osoby i zdecydowany sprzeciw 
wobec wojny i przemocy.

„Pomóż nam Maryjo, Ty, która wy-
dałaś na świat Jezusa, abyśmy przy-
jęli od Niego dar pokoju, byśmy byli 
szczerymi i odważnymi budowniczy-
mi pokoju”. ■
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A CO NA TO ŚW. FRANCISZEK? br. Paweł Brot, kurs III

Powyższy fragment listu św. Fran-
ciszka to tylko jeden z bardzo wie-
lu przykładów jego życzeń pokoju. 

W podobny sposób zaczynał też listy do 
rządzących, sędziów, przełożonych, a tak-
że osobiste listy do swoich braci. Życzył 
pokoju wszystkim, do których się zwracał. 
Aby lepiej zrozumieć to pozdrowienie, 
przyjrzyjmy się, co Franciszek mówi nam 
przez swoje słowa i przez swoje życie.

„Zachowywali pokój ze wszystkimi” 
(1Cel 41)

Pierwszy biograf Franciszka opi-
sał krótko pewne zwyczajne i wy-
dawałoby się, mało znaczące wyda-

„NIECH PAN OBDARZY WAS POKOJEM!”

rzenie. Jest ono następujące: kiedy 
Franciszek przebywał w więzieniu, 
był tam również inny więzień, nie-
zwykle nieznośny, z którym nikt 
nie chciał się zadawać. Natomiast 
Franciszek „znosił nieznośnego, 
a wszystkich nakłaniał do pokoju 
z nim” (2 Cel 4). Żaden wielki czyn, 
żaden heroizm; zwykła życzliwość. 
Widać tu jednak wyraźnie, że Fran-
ciszek był szczególnie wrażliwy na 
kwestie pokoju już od młodości. Nie 
dziwi więc, że tego, który „jest wier-
ny w małej rzeczy”, Bóg wybrał do 
rzeczy wielkich, aby „przygotował 
Panu drogę światła i pokoju do serc 
wierzących” (1 B 1).

Rzeczywiście, zachowywanie i gło-
szenie pokoju było dla Franciszka nie-
zwykle ważne. Z wielką troską, poprzez 
własny przykład i napomnienia dbał, 
by jego bracia zachowywali pokój ze 
wszystkimi, zawsze działali „skromnie 
i pokojowo” (1 Cel 41), a unikali wszyst-
kiego, co prowadzi do zgorszeń i nie-
zgody. Szczególnie leżały mu na sercu 
stosunki braci z duchowieństwem die-
cezjalnym i hierarchią kościelną. Franci-
szek chciał, aby jego bracia byli dla księ-
ży wsparciem w pracy nad zbawianiem 
dusz, a nie stanowili dla nich niezdrowej 
konkurencji. Był przekonany, że łatwiej 
osiągnąć pożytek dla dusz w pokoju 
z duchownymi, niż w niezgodzie, któ-

„Wszystkim chrześcijanom – żyjącym w zakonie, duchownym i świeckim, mężczyznom i kobietom, 
wszystkim, którzy mieszkają na całym świecie, brat Franciszek, sługa ich i poddany, składa wyrazy 
czci i uszanowania oraz życzy prawdziwego pokoju z nieba i szczerej miłości w Panu” (1 LW 1).
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ra jest dodatkowym zgorszeniem dla 
wiernych. Nie znaczy to, że Franciszek 
nie widział błędów i nadużyć ówczesne-
go duchowieństwa. Przeciwnie, znał je 
bardzo dobrze. Mimo to zachęcał swo-
ich braci, aby byli im poddani i pokor-
nie starali się wypełniać ich braki. W ten 
sposób pragnął, aby jego bracia stano-
wili dla wiernych wzór życia w pokoju. 
Było to wyrazem wielkiej troski Fran-
ciszka nie tylko o pożytek ludu, ale także 
troski o zbudowanie samych kapłanów, 
a więc troski o dobro całej wspólnoty 
Kościoła.

„Idźcie głosząc ludziom pokój” 
(1 Cel 29)

Nasz Święty nie zachęcał do poko-
ju jedynie swoich braci, ale głosił go 
wszystkim spotykanym ludziom. Za 
każdym razem, zanim rozpoczął prze-
mawiać, mówił: „Pan niech was obda-
rzy pokojem” (1 Cel 23). Jak wspomi-
na w swoim Testamencie, to sam Pan 
objawił mu taką formę pozdrowienia. 
Również, gdy wysyłał swoich braci do 
innych miast, polecał im, gdziekolwiek 
przybędą, jako pierwsze głosić właśnie 
pokój. 

Franciszek nie był też obojętny na 
sprawy publiczne. Wspomniano już 
choćby jego List do rządzących. Znamy 
też opis sytuacji, kiedy to w Asyżu miał 
miejsce poważny konflikt między tam-
tejszym burmistrzem a biskupem - do-
szło nawet do obłożenia burmistrza eks-
komuniką. Św. Franciszek, przejęty tą 
sytuacją, dopisał wtedy do swojej „Pie-
śni słonecznej” jeszcze jedną zwrotkę:

„Pochwalony bądź, mój Panie,
przez tych, którzy przebaczają dla 

miłości Twojej i znoszą niesprawie-
dliwość i utrapienie.

Błogosławieni ci, którzy wytrwają 
w pokoju, albowiem przez Ciebie, 

Najwyższy, będą ukoronowani”
(PSł 10-11).

Kiedy Franciszek posłał braci, aby 
odśpiewali skłóconym całą pieśń, za-
równo burmistrz jak i biskup uznali 
swoją winę, pogodzili się i wrócili do 
dawnej przyjaźni.

„Bądźcie cierpliwi i pokorni” 
(1 Cel 29)

Święty nie ograniczał się tylko do 
wzywania ludzi do pokoju. Dawał 
przy tym konkretne wskazania, jak 
go zachować. Braciom, których wy-
syłał, aby głosili pokój, radził: „Bądź-
cie cierpliwi w utrapieniach, czujni 
w modlitwie, wytrwali w pracach, 
skromni w rozmowach, poważni 
w obyczajach i w świadczeniu dobra 
uprzejmi” (1B 7). Także w innym miej-
scu mówił: 

„Pytającym odpowiadajcie pokornie, 
prześladującym błogosławcie, krzyw-
dzącym was i ubliżającym dziękujcie, 
ponieważ ze względu na nich czeka 

nas królestwo wieczne” 
(1 Cel 29).

Nie są to rady ani odkrywcze, ani 
oryginalne - i nie ma w tym nic dziw-
nego. Franciszek nie chciał głosić 
niczego nowego, ale jedynie przy-
pominał ludziom naukę jedynego 
Nauczyciela, Jezusa. Zatem drogą 
do życia w pokoju jest po prostu za-
chowywanie Ewangelii, a zwłaszcza 
serdeczna służba innym, cierpliwe 
znoszenie krzywd i przeciwności, 
i zachowanie w tym wszystkim po-
kory. Dla naszego świętego nie były 
to puste słowa. On sam starał się 
jak najwierniej wypełniać wskaza-
nia Ewangelii i zachęcał braci, aby 
traktowali te rady z najwyższą po-
wagą i starali się wcielać je w życie. 
Nie jest to łatwe zadanie na jeden 
wieczór, ale raczej wezwanie do wy-
trwałej pracy nad sobą, prowadzą-
cej do wewnętrznej przemiany. We-
zwanie do nawrócenia.

„A głosząc pokój, przepowiadajcie 
pokutę” (1 B 7)

I tutaj dochodzimy do istoty rze-
czy. Franciszek zawsze, gdy głosił 
pokój, wzywał przy tym do nawróce-
nia i pokuty. Bez nawrócenia, a więc 
bez przemiany serca i pojednania 
z Bogiem nie ma pokoju. Począt-
kiem pokoju nie są więc zewnętrzne 
działania człowieka, ale jego serce. 
O tym, jak Franciszek rozumiał po-
kój, najlepiej świadczy jedno z jego 
napomnień: „Ci przynoszą napraw-
dę pokój, którzy wśród wszystkich 
cierpień, jakie ich spotykają na tym 
świecie, dla miłości Pana naszego 
Jezusa Chrystusa zachowują pokój 
duszy i ciała” (Np 15,2). Nie powinno 
więc być zaskoczeniem, że jedynym 
dawcą takiego pokoju może być 
tylko Jezus, „w którym to, co jest 
w niebie i to, co jest na ziemi, zosta-
ło obdarzone pokojem i pojednane 
z Wszechmogącym Bogiem” (LZ 13).

„Błogosławieni pokój czyniący” 
(Np 15,1)

Dobrym przykładem Franciszko-
wego rozumienia pokoju jest przy-
padek jednego z braci św. Francisz-
ka. Otóż, gdy ów brat się nawrócił, 
został nazwany Pacyfikiem, co moż-
na tłumaczyć jako „czyniący pokój”, 
bo, jak mówił Franciszek, „został 
przywrócony do pokoju z Panem” (2 
Cel 106). Tym prostym gestem Fran-
ciszek odsłonił całą tajemnicę praw-
dziwego pokoju: ten, kto został przy-
wrócony do pokoju z Bogiem, staje 
się jednocześnie tym, który czyni 
pokój.

Na koniec, z pełną świadomością 
jego znaczenia, jeszcze raz wsłuchajmy 
się we Franciszkowe pozdrowienie:

„Niech Pan obdarzy was pokojem!” 
(T 23). ■
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Świętość kojarzymy często z nad-
zwyczajnym ludzkim wysiłkiem 
i błędnie sądzimy, że zwykli ludzie 

nie mogą nimi być. Tymczasem każdy 
z wielkich świętych zaczynał od tego sa-
mego – spotkania z Bogiem pomimo 
problemów, czuwania przy Bogu oraz 
umiejętności odnajdywania Jego miło-
ści i obecności w codziennych, prostych 
czynnościach.

Gdy Adam Chmielowski miał 8 lat, 
zmarła jego matka, a w wieku 14 lat stra-
cił ojca. Mając lat 18, walczył w Powstaniu 
Styczniowym u boku Zygmunta Chmie-
leńskiego. 30 września 1863 r.  w trakcie 
jednej z bitw w lesie nieopodal wioski 
Mełchów został ciężko ranny. Odłamek 

NIESTRUDZONY

TERCJARZ FRANCISZKAŃSKI

BRAT ALBERT

Jest mnóstwo powodów, dla których możemy utracić bezcenny pokój ducha: kryzys psy-
chiczny, brak zdrowia, przedłużające się leczenie, tragedia życiowa, własne nałogi czy grze-
chy. Jeśli kogoś właśnie dopadł ten stan, odsyłam po pomoc do świętego Brata Alberta 
Chmielowskiego! Zwróć się do niego, np. nowenną. Zanim został ogłoszony świętym, do-
świadczył wielu niepokojów i przeżył niejeden dramat życiowy…

rosyjskiego granatu, który spadł tuż 
pod konia, rozerwał zwierzę na strzępy 
i uderzył w lewą nogę Adama. Amputo-
wano mu ją bez żadnych środków znie-
czulających poniżej stawu kolanowego. 
Potem trafił do niewoli rosyjskiej. 

Adam przeżył głęboki kryzys psy-
chiczny, trwający 20 miesięcy, wywo-
łany licznymi, bolesnymi zdarzeniami: 
inwalidztwem, śmiercią najlepszego 
przyjaciela, pustką, niepowodzeniem 
na płaszczyźnie artystycznej. Dodatko-
wo wpadł w kryzys duchowy wywołany 
złamaniem ślubu, który złożył przed 
Bogiem - rzucenie palenia papierosów. 
W swoim postanowieniu wytrzymał 
dwa miesiące. Gdy złamał przyrzecze-

nie, wyobraził sobie, „że śmiertelnie 
obraził Boga, i że został przez Niego 
odrzucony, dlatego nie odważał się ani 
wejść do Kościoła, ani przystąpić do 
sakramentów”. Nie był w stanie dokoń-
czyć formacji na nowicjacie rozpoczętej 
u jezuitów i musiał poddać się leczeniu. 
W 1881 r. przeniesiono go do Krajowego 
Zakładu dla Umysłowo Chorych w Kul-
parkowie pod Lwowem. Rozpoznany 
u niego stan określono jako „zaduma, 
melancholia, co odpowiada chorobie 
obecnie określanej depresją lub cho-
robą afektywną”. Brat Albert o tym, co 
wtedy przeżywał, mówił tak: „Byłem 
przytomny, nie postradałem zmysłów, 
ale przechodziłem okropne męki i katu-
sze, skrupuły najstraszliwsze”.

br. Grzegorz Kmiecik, kurs VŚWIĘCI FRANCISZKAŃSCY
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Punktem zwrotnym była rozmo-
wa o miłosierdziu Bożym z kapłanem 
Leopoldem Pogorzelskim, prałatem, 
proboszczem i spowiednikiem w Sza-
rogrodzie. To spotkanie zachęciło go do 
spowiedzi, po której odzyskał utraco-
ny pokój i pogodę ducha. Pokonawszy 
trudności i niepokoje, rozpoczął nowy 
etap życia. Po tych wydarzeniach Adam 
Chmielowski w 1883 r. został tercjarzem 
franciszkańskim: „Odtąd jako członek III 
Zakonu św. Franciszka wiele czasu po-
święcał modlitwie. Nakłaniał do wstępo-
wania w szeregi tercjarstwa przekonując, 
że tercjarstwo jest prawdziwym zakonem 
dla ludzi żyjących w świecie. Przekony-
wał, że kiedy wspólnoty tercjarskie po-
wstaną w parafiach, będą potęgą ducho-
wą naprzeciw bezbożności i wszelkiej 
niegodziwości, dlatego nieprzyjaciele 
Kościoła boją się tercjarstwa, nazywając 
je masonerią katolicką. Przekonywał, że 
tercjarstwo to dzieło głęboko humanitar-
ne i patriotyczne, szlachetny socjalizm, 
w którym króluje miłość, a przez to 
tworzą się rodziny i społeczeństwa 
prawdziwie katolickie, potężne i groźne 
dla nieprzyjaciół Krzyża. Zachodził na 
plebanie krakowskich kościołów i do-
mów zakonnych, jeździł poza Kraków 
i namawiał proboszczów do zakładania 
grup tercjarskich w parafiach, przeko-
nany, że dobrze prowadzony III Zakon 
Franciszkański może stać się świetnym 
narzędziem w pracy parafialnej”. Nawet 
wśród wybitnych i znanych obywateli, 
malarzy i literatów Krakowa, prócz roz-

mów o sztuce i literaturze śmiało poru-
szał kwestie religii, nawiązywał często do 
idei franciszkańskich, a także do pomocy 
bezdomnym w Krakowie. W 1887 r. wy-
dał Przewodnik do Reguły III Zakonu św. 
Franciszka dla tercjarzy i tercjarek. Rok 
później złożył śluby zakonne, w chwili 
obłóczyn miał 42 lata. Od tej pory przyjął 
imię Albert. Potem powstał zalążek Zgro-
madzenia Braci Tercjarzy św. Franciszka 
Posługujących Ubogim. Swoją decyzję 
o wyborze życia zakonnego wyjaśniał 
w taki oto sposób: „Już nie mogłem zno-
sić tego złego życia, którym nas świat 
karmi, nie chciałem już dłużej tego cięż-
kiego łańcucha nosić. Świat jak złodziej 
wydziera co dzień i w każdej godzinie 
wszystko dobre z serca, wykrada miłość 
dla ludzi, spokój i szczęście, kradnie nam 
Boga i niebo. Dla tego wszystkiego wstę-
puję do Zakonu. Ubóstwiać samego sie-
bie to przecież najgłupszy i najpodlejszy 
gatunek bałwochwalstwa”. 

Już za życia Brat Albert przyciągał do 
siebie nie tylko przyjaciół, ale i obcych, 
rozmawiając z nimi o sztuce, a także 
o różnych sprawach zarówno świeckich 
jak i teologicznych. Był zawsze pomocny 
dla szukających rady, pomocy duchowej, 
przeżywających frustracje, wątpliwości, 
udręki, niepowodzenia, bez względu na 
wyznawane poglądy czy religię. Poświę-
cał swój czas osobom różnych wyznań, 
żydom, ateistom – wszystkim, którzy 
chcieli podyskutować nad sensem życia. 
Umiał przekonywać do Boga i wyjaśniać 

sens wiary. Mówił z zaciekawieniem 
o Bogu, radach ewangelicznych, życiu 
zakonnym, opowiadał z przekonaniem 
o cnotach, zwłaszcza miłości ku ubo-
gim, którą sam był przepełniony. Roz-
mawiał o modlitwie, pokucie, umiał 
podnosić na duchu i rozweselać. To, 
co mówił, znał z własnego życia, z wła-
snych, bolesnych doświadczeń, co czy-
niło go świetnym kierownikiem ducho-
wym i wychowawcą. Na przykładzie 
swego życia przekonywał, że doznawa-
ne cierpienia, nie tylko fizyczne z po-
wodu inwalidztwa, pomagają pogłębić 
osobowość, wzbogacić się duchowo, 
nauczyć się współczuć innym. 

Życie Brata Alberta niesie przesła-
nie, że świętość chrześcijanina często 
musi się kształtować i wyrabiać w obli-
czu wielu trosk, walki duchowej, bólu, 
ogromnych zmagań, czy przeżywanych 
dramatów. Nie wierzmy w fałszywy ob-
raz świętego, mającego łatwe i pomyślne 
życie, któremu problemy same się roz-
wiązują. Nauka i przykład Brata Alberta 
zawsze będzie inspirować i dawać na-
dzieję, że Bóg jest silniejszy od trudności 
i lęków i że to On w nas zwycięża. 

Cytaty, którymi posłużyłem się w tym 
artykule, zaczerpnąłem z biografii pt. 
„Święty Brat Albert” (wyd. „M”,  Kraków 
2021, wydanie II) autorstwa Andrzeja Ró-
życkiego. Dla głębszego poznania życio-
rysu i duchowości Brata Alberta odsyłam 
do wspomnianej książki. ■

ŚWIĘCI FRANCISZKAŃSCY



P rzez Turcję oprócz kupców i znaj-
dujących się tam dyplomatów 
przejeżdżali także pątnicy w dro-

dze do Ziemi Świętej. Począwszy od kon-
federacji barskiej w 1768 r., nad Bosforem 
zaczęli pojawiać się licznie uchodźcy 
polityczni. Tych przybyszów znad Wisły 
otaczali duszpasterską opieką polscy za-
konnicy m.in. obserwanci, jezuici, tryni-
tarze, którzy wchodzili w skład międzyna-
rodowych wspólnot zakonnych osiadłych 
w Stambule.

W XVII i XVIII w. istniała misja jezuicka, 
której celem była troska o polskich ska-
zańców pracujących na galerach i prze-
bywających w tureckich więzieniach. Na 
szczególne uznanie zasługuje działalność 
ojców trynitarzy, którzy podejmowali 
wiele wypraw, tzw. redempcji, w celu wy-
kupywania rodaków z niewoli tureckiej. 
W obliczu braku potrzebnych środków 
finansowych ofiarowali nierzadko własne 
życie za wolność innych.

W XIX w. świątynią skupiającą Polaków 
stał się wybudowany w 1861 r. w dzielni-
cy Şişli kościół Matki Boskiej z Lourdes. 
Do jego powstania przyczyniło się wielu 
rodaków. Ołtarz został wyrzeźbiony przez 
polskiego snycerza Józefa Ratyńskiego, 
zaś pułkownik Jordan, przedstawiciel rzą-
du narodowego w Turcji, ofiarował obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej.

FRANCISZKAŃSKA

TURCJA - STAMBUŁ 
OBECNOŚĆ

W okresie międzywojennym zadania 
wskrzeszenia duszpasterstwa polonij-
nego w Stambule podjął się o. Romu-
ald Filonowicz, franciszkanin. Od 1939 r. 
z pełnym poparciem nuncjusza Angelo 
Giuseppe Roncallego, późniejszego pa-
pieża Jana XXIII, zaczął regularnie odpra-
wiać Msze św. po polsku w kościele św. 
Antoniego na Beyoğlu. W złowrogim cza-
sie II wojny światowej o. Filonowicz niósł 
duchową pociechę polskim uchodźcom 
przybyłym z obozów jenieckich z Wę-
gier i Rumunii. Następnie rozszerzył swą 
duszpasterską działalność na inżynierów 
i fachowców z kombinatu hutniczego 
w miejscowości Karabük oraz pracow-
ników Ambasady Polskiej i innych roda-
ków zamieszkałych w Ankarze. W latach 
1941-46 w budynku Ambasady RP dzia-
łała kaplica wyposażona w ufundowany 
przez miejscową Polonię wspaniały oł-
tarz. Jego losy po likwidacji kaplicy po-
zostają do dziś nieznane.

W Stambule w 1941 r. na skutek 
nieporozumień z włoskimi współbrać-
mi o. Filonowicz przeniósł polskie na-
bożeństwa z kościoła św. Antoniego 
do leżącego nieopodal kościoła św. 
Ludwika przy konsulacie francuskim. 
W 1962 r. administrator apostolski Fran-
cesco Lardone pismem „Exsul familia” 
ustanowił na terenie Wikariatu Apo-
stolskiego w Stambule polską parafię 

personalną. Niezwykłym wydarzeniem 
w dziejach Polonii nad Bosforem było 
spotkanie z papieżem Janem Pawłem 
II, które miało miejsce 30 listopada 1979 
r. w gmachu Nuncjatury Watykańskiej 
w Stambule. Po śmierci o. Filonowicza 
w 1981 r. jego następcą został o. Jerzy 
Sima, którego posługa kapłańska roz-
poczęła się w tragicznych latach stanu 
wojennego i trwała do 1995 r. Oprócz 
regularnej pracy w Stambule i w Anka-
rze docierał także do polskich uchodź-
ców w obozach przesiedleńczych oraz 
na tereny wielkich inwestycji przemy-
słowych realizowanych przez polskie 
przedsiębiorstwa energetyczne, bu-
dowlane i stoczniowe. Ogromne zasłu-
gi dla zachowania ciągłości polskiego 
duszpasterstwa miał przybyły w 1988 r. 
do Stambułu brat Atanazy Sulik. Jako 
delegat generalny Zakonu Ojców Fran-
ciszkanów zabiegał usilnie u przełożo-
nych o zapewnienie stałej działalności 
pastoralnej wśród stambulskiej Polonii. 
Dzięki jego staraniom od 1988 r. Msza 
św. po polsku odprawiana jest ponow-
nie przy kościele św. Antoniego. Od 2013 
r. opiekę nad wspólnotą katolicką zło-
żoną głównie z pracowników polskich 
i międzynarodowych korporacji, rodzin 
mieszanych, studentów i licznych tury-
stów sprawuje o. Michał Sabatura. ■

Źródło: duszpasterstwowstambule.pl/stambul/

Pierwsze wzmianki o obecności Polaków w Azji Mniejszej sięgają schyłku czasów bizantyńskich 
i początków tworzenia się potęgi Osmanów.

FRANCISZKAŃSKIE MISJE br. Dominik M. Hawerczuk, kurs II
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Z życia Kościoła

OBLICZENIA SKANERA:
Największy trybularz świata znaj-
duje się w katedrze w Santiago de 
Compostelo. Mierzy 160 cm wyso-
kości. Pusty waży ok. 60 kg. Do jego 
rozpalenia potrzeba ok. 40kg węgla 
drzewnego i kadzidła.

Andrzej Jawień to pseudonim 
Karola Wojtyły. Używając go, de-
biutował w dodatku krakowskie-
go tygodnika „Dzwon Niedzielny” 
(nr 37) w 1933 r.

Z NAUCZANIA  
OJCA ŚWIĘTEGO:

„«Wiarę przekazuje się, świadcząc o niej i to świadec-
two daje siłę słowom. Zobaczcie, jak oni się kochają!» 
– mówiono o pierwszych uczniach Chrystusa, rozpo-
znając dzięki temu, że są chrześcijanami”.

CZY WIESZ, ŻE…

Sudan Południowy przygotowuje się do wizyty Papieża Franciszka

Papieska wizyta w Sudanie Południowym już wydaje owoce, zanim się jeszcze rozpoczęła. Sytu-
acja w kraju się uspokaja. Wskazuje na to bp Edward Hiiboro Kussala. Franciszek będzie w tym 
najmłodszym państwie świata od 5 do 7 lipca. Już teraz trwają intensywne przygotowania. W Dżu-
bie powstaje wielki ołtarz, przy którym Papież odprawi Eucharystię. We wszystkich parafiach trwają 
modlitwy w intencji pomyślnego przebiegu podróży oraz trwałego pokoju. Taki jest bowiem główny 
cel papieskiej wizyty – podaje strona watykańska”.

Pielgrzymi z Łodzi u Papieża

„Miłosierdzie i ekumenizm stanowią dziedzictwo oraz zadanie dla przyszłych po-
koleń” – powiedział Papież do pielgrzymów z Polski, którzy przybyli do Rzymu 
z okazji 100-lecia archidiecezji łódzkiej. Ojciec Święty nawiązał do trwającego 
obecnie Synodu Biskupów na temat synodalności, którego diecezjalny etap po-
woli dobiega końca. Zaznaczył, że pielgrzymka jest pięknym obrazem Kościoła sy-
nodalnego, który gromadzi osoby z różnych parafii i wspólnot, stanów i powołań.

Kościół w Syrii

W Homs odbyło się spotkanie syryjskiej młodzieży pod patronatem Wspólnoty z Taizé. Wzo-
ruje się ono na noworocznych spotkaniach młodych Europejczyków w jednym miast Sta-
rego Kontynentu. Syria po raz pierwszy jest gospodarzem takiego wydarzenia. Uczest-
niczy w nim 800 osób w wieku od 18 do 25 roku życia. Połowa z nich pochodzi z Homs, 
pozostali z innych miast Syrii. Wszyscy przyjezdni zostali ugoszczeni w miejscowych rodzinach.

Papież Franciszek
Msza św. w Domu św. Marty,

Rzym, 26 styczeń 2018 r.

Kardynał Robert Sarah…

Chcąc przezwyciężyć kryzys powołań, trzeba zadbać o rodziny. Wskazuje na to kard. Robert Sarah, były 
prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Mówił o tym podczas wizyty we fran-
cuskiej diecezji Nancy. Kościół w tym kraju od kilkudziesięciu lat boryka się z problemem niewystarcza-
jącej liczby kapłanów. Nie może być nowych powołań, jeśli rodziny chrześcijańskie nie mają dzieci ani 
nie tworzą warunków, w których młodzi mogliby usłyszeć głos Pana, jeśli nie uczą ich modlitwy.

Taizé
Homs

br. Grzegorz M. Zabłotny, kurs III SKANER



br. Rafał Ołdak, kurs III

Autor płyty, którą chcę Wam przedstawić, tak mówi o sobie: „Kocham być kapła-
nem. Gdybym żył jeszcze tysiąc razy, ponownie wybrałbym kapłaństwo za każdym 
razem. Moją pasją jest to, co robię; moją pasją są ludzie, którym służę; moją pasją 
jest życie i przesłanie, które niosę – miłość, miłość Boga. (…) Myślę, że właśnie to 
jest sercem kapłaństwa – głosić Słowo i sprawować Sakramenty.” Te słowa wypo-
wiedział fr. Rob Galea – ksiądz z Australii. Jak sam przyznaje w wywiadzie – szukał 
sposobu, w jaki mógłby dotrzeć do młodych ludzi z przesłaniem Ewangelii. Dotrzeć 
do nich z Dobrą Nowiną, używając języka, który do nich przemówi. Tak zrodziło się 
„FRG Ministry” – katolicka organizacja szerząca Ewangelię na całym świecie. Jed-
nym z narzędzi wykorzystywanym w Jej głoszeniu jest muzyka.

Owocem tego projektu jest m. in. płyta „Coming Home”. Trafiłem na nią przypad-
kowo. Ot, wyskoczyła w proponowanych utworach. Pierwszą rzeczą, która sprawiła, 
że na dłużej uzyskała dostęp do moich uszu, była różnorodność brzmień w utworach. 
Od spokojnych po mocne kawałki. Po ogólnym zapoznaniu z płytą przyszedł czas 
na bliższą znajomość. Wymagało to większej ilości czasu i translatora. Dzięki temu 
ja, słuchacz, mogłem, oprócz warstwy muzycznej, dostrzec historię zawartą w tych 
utworach – historię osoby, która spotkała wielką miłość Boga i chce się nią podzielić 
z innymi; historię, w której możemy odnaleźć siebie także i my. „Moją” piosenką jest 
„You draw us in” – a Twoją, drogi Czytelniku? ■

fr. Rob Galea
Coming Home

SŁUCHAJ OGLĄDAJ CZYTAJ

muzyka

KULTURA



książka

br. Michał Wysocki, kurs III

Film pt. „Powołany” reżyserii Jana Sobierajskiego ujrzał światło dzien-
ne w kwietniu 2022 r. Zrealizowany został m.in. ze środków uzyskanych od 
darczyńców za pośrednictwem Internetu. Jest to przede wszystkim siedem 
prawdziwych historii ludzi, którzy w dramatycznych momentach swojego ży-
cia spotkali żywego Chrystusa i od tamtej pory nic już nie było dla nich takie 
samo. Historie te umiejętnie wplecione są w wątek fabularny, opowiadający 
o księdzu, który przychodzi z wizytą duszpasterską do pewnej rodziny. Tata, 
syn i córka, łagodnie mówiąc, są wielkimi sceptykami wobec duchowieństwa 
i Kościoła. Zadają dociekliwe pytania i stawiają popularne zarzuty wobec Ko-
ścioła i wiary, a ksiądz ze spokojem odpowiada, korzystając również z przy-
kładów wspomnianych wyżej prawdziwych historii nawróceń.

Oprócz ewidentnych wartości płynących z treści i przesłania filmu, jego 
wielkim atutem jest również to, że jest produkcją w całości polską i katolic-
ką, co w połączeniu z bardzo dobrym montażem, zdjęciami i muzyką tworzy 
wielkie dzieło i narzędzie ewangelizacji. Dodatkowo, produkcja ta jest w cało-
ści darmowa i dostępna w Internecie. W ciągu pierwszych dwóch tygodni od 
opublikowania zanotowała już ponad milion wyświetleń. „Powołany” podkre-
śla bezcenną posługę każdego kapłana, który ofiarując swoje życie na służbę 
Bogu i bliźniemu, jest niezastąpionym szafarzem sakramentów. Z całą pew-
nością warto rozpropagowywać ten film, gdzie tylko nam się uda, ponieważ 
może przyczynić się on do nawrócenia wielu ludzi. ■

Pewnie każdy chciałby lepiej poznać Maryję, mieć z Nią lepszą relację. Ja również. 
Dlatego chcę Wam, Drodzy Czytelnicy, przedstawić książkę autorstwa ks. Krzysztofa 
Wonsa – salwatorianina – pod tytułem „Cała piękna. Maryja”. Na wstępie chcę za-
znaczyć, że pogłębianie relacji nie polega jedynie na zwiększaniu zasobu wiedzy, 
którą posiadamy na temat Maryi, czy innego świętego. Jest też związane z otwar-
ciem naszego serca na Boże działanie, wsłuchiwaniem się w Jego głos i dialogiem 
z Nim, by umieć lepiej i głębiej poznawać osoby wokół nas. Jak wspomniałem na 
początku, książka ta ma pomóc lepiej poznać Tą, która jest cała piękna. Czytając 
tę pozycję, można zauważyć, że autor jest osobą bardzo uduchowioną. Pomaga to 
nie tylko czytać te duchowe teksty, ale również daje nam możliwość, by stały się 
one modlitwą. Jest to pewien zbiór rozmyślań na temat Maryi, które są napisane na 
podstawie Pisma Świętego. Czytając tę książkę, znajdziemy wiele fragmentów słowa 
Bożego, które dane są nam po to, aby pogłębić naszą wiarę oraz pomóc odkryć ich 
głębię i sens. Maryja jest ukazana jako ikona, która została napisana przez Ikonogra-
fa – Ducha Świętego. Ponadto jest najpiękniejszym stworzeniem, ponieważ została 
zachowana od wszelkiego grzechu i jest Matką Boga. My także jesteśmy piękni, po-
nieważ Bóg zostawił w nas cząstkę Swojego piękna. Ta lektura niech będzie dla nas 
przypomnieniem, że jesteśmy dziećmi Boga oraz dziećmi Maryi, naszej ukochanej 
Matki i do Niej możemy zwracać się z każdą potrzebą, a Ona na pewno nas wysłucha 
i zaniesie te prośby do Swojego Syna Jezusa. Dobrze przeczytać tę książkę, a jeszcze 
lepiej pogłębić relację z Matką Bożą, bo o to w tym wszystkim chodzi. ■

ks. Krzysztof Wons SDS 
Cała piękna. Maryja 

Wydawnictwo Salwator

br. Dominik M. Hawerczuk, kurs II

KADRY Z FILMU POWOŁANY
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HASŁO: 

POZIOMO: 5] Święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego to inaczej Matki Bożej ...; 9] Pieśń: Apel ...; 10] Objawiony św. 
Katarzynie Labouré: Cudowny ...; 13] Założył je św. Maksymilian: ... Niepokalanej; 14] Piesza podróż do sanktuarium; 
15] 1 stycznia mamy Uroczystość Świętej Bożej ... Maryi; 17] Miejsce jedynych zatwierdzonych przez Kościół objawień 
Maryi w Polsce; 18] Matka Boża w Wilnie; 21] Śluby lwowskie zostały złożone w 1656 r. przez króla Jana...; 24] 15 
sierpnia mamy Uroczystość ... NMP; 25] Imię taty Maryi; 26] Tam objawiła się mama Maryi ( jest tam nowicjat francisz-
kanów); 29] Najbardziej znane sanktuarium w Meksyku; 31] Przedstawienie Madonny trzymającej zmarłego Jezusa; 
32] Msze wotywne o NMP w Adwencie; 35] Modlitwa odmawiana na koronce; 36] Rycerstwo Niepokalanej po łacinie: 
... Immaculatae;.

Na rozwiązania czekamy do 11 listopada 2022 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 poprzedniego numeru (138) otrzymali:

Adam S. z Lęborka, Agnieszka N. ze Starych Bielic, Wiktoria S. z Łodzi,  
Alojzy Jacek D. z Mysłowic, Bogdan R. z Darłówka

PIONOWO: 1]  Tam Madonna objawiła się Bernadecie Soubirous; 2] Zawołanie biskupie Jana Pawła II podkreślające od-
danie się Maryi: Totus ...; 3] Miesiąc poświęcony Matce Bożej; 4] Pieśń śpiewana przed bitwą pod Grunwaldem; 6] Nazwa 
klasztoru, który założył św. Maksymilian; 7] Bł. Paulina Jaricot beatyfikowana 22 maja 2022 r. założyła … Różaniec; 8] 3 maja 
obchodzimy Uroczystość NMP ... Polski; 11] Litania ... do NMP; 12] Modlitwa: Pod Twoją ...; 16] Miejsce objawień Maryi 
w Portugalii; 17] Jasna ...; 19] 8 grudnia obchodzimy Uroczystość Niepokalanego ... NMP; 20] Jest tam największa świątynia 
w Polsce, poświęcona Matce Bożej; 22] Najprostsza modlitwa do Madonny: ... Maryjo; 23] Tam Matka Boża ukazała się św. 
Maksymilianowi, trzymając dwie korony; 27] Święty, który wg legendy miał otrzymać różaniec od Matki Bożej; 28] Anioł, 
który zwiastował Bogurodzicy; 30] Modlitwa odmawiana w południe: Anioł...; 33] Mąż Maryi; 34] Imię mamy Matki Bożej.
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KRZYŻÓWKA br. Krzysztof Małaśnicki, kurs II

Imię i nazwisko...............................................................................
Adres................................................................................................
Wiek........................

Nagroda dla zwycięzców
krzyżówki  z  nr. 139:

film 
"Fatima” (2021)
reż.  Marco Pontecorvo



siostra M. Paula, klaryska, Stary Sącz

Przygotowanie:

Angielskie 
pączki

SIOSTRA PAULA POLECA

Składniki:

Ser zmielić razem z margaryną, dodać pozostałe 
składniki i wyrobić ciasto. Rozwałkować je na gru-
bość 1 cm. Wykrawać szklanką kółka, a w środku 
małe dziurki zakrętką od butelki. Smażyć na głębo-
kim oleju. Ostudzone pączki posypać cukrem pu-
drem.

•	 1 kg sera
•	 1 margaryna
•	 3 żółtka
•	 3 całe jajka
•	 4 łyżeczki sody

•	 2 szk. cukru
•	 1 kg mąki
•	 2 kieliszki wódki
•	 trochę soli
•	 cukier puder

Smacznego!



Powołaniowe Dni Skupienia
(Niepokalanów Lasek)

REKOLEKCJE POWOŁANIOWE 2022

PROWINCJA GDAŃSKA

PROWINCJA WARSZAWSKA

KONTAKT

Asystent prowincjalny 
ds. powołań:

  660 421 200
  kontakt@powolanie.com.pl
  www.powolanie.com.pl

781 213 240 
barkafranciszkanie@gmail.com
www.barka.franciszkanie.pl

Asystent prowincjalny
ds. powołań:      

● 4 – 6 listopada – 1. stopień
● 2 – 4 grudnia – 1. stopień

PROWINCJA WARSZAWSKA

● 22 – 24 lipca – 2. stopień
● 29 – 31 sierpnia – 1. stopień
● 7 – 9 października – 1. stopień


