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SŁOWEM NA POWITANIE

Seminarium i rodzina - na pierwszy rzut oka 
te tematy mogą się wydawać niezwiązane 
ze sobą. Seminarium jest przecież przygo-

towaniem do życia duchownego, którego filarem 
jest bezżeństwo, zaś życie rodzinne jest głęboko 
osadzone w doczesności… Jeżeli jednak przyj-
rzymy się głębiej zagadnieniu, to zobaczymy 
liczne powiązania między stronami, które na po-
czątku wydawały się pozornie sprzeczne. 

Każdy seminarzysta wywodzi się z rodziny i 
często to w domu odkrywał powołanie zakonne i 
kapłańskie. Także posługa, którą podejmują bra-
cia po zakończeniu formacji początkowej i przy-
jęciu święceń kapłańskich, w dużej części jest 
skierowana właśnie do rodzin. Tych wzajemnych 
powiązań i uwarunkowań można znaleźć o wiele 
więcej. Z tego względu redaktorzy Naszego Życia 
jako temat przewodni nowego numeru wybrali 
rodzinę. 

Pochylenie nad tym tematem jest dla braci 
dobrym uzupełnieniem własnego studium, a dla 
Czytelników, których powołaniem jest życie ro-
dzinne, może być pomocą w patrzeniu na swój 
dom pod innym aspektem. Mam nadzieję, że 
140. numer naszego pisma pomoże w głębszym 
zrozumieniu wzniosłej roli tych dwu powołań w 
Kościele. 

Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie 
umiera dla siebie (Rz 14,7). Do tego, by 
żyć, potrzebujemy innych. Sami się 

nie rodzimy, sami nie dajemy sobie wykształ-
cenia. Wzrastamy bowiem od początku życia 
u boku innych ludzi, którzy w mniejszym lub 
większym stopniu jakoś się nami opiekowali, 
troszczyli się o nas. Od początku żyliśmy we 
wspólnocie.

To życie, aby mogło dobrze wzrastać, po-
trzebuje odpowiedniego środowiska, by mo-
gło rozkwitnąć i wydać dobry plon. To właśnie 
ma dawać rodzina. Bez niej warunki się psują, 
pojawiają się nad nami ciemne chmury i nie 
możemy prawidłowo wzrastać „w mądrości, w 
latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2,52). 

W tym numerze pragniemy Wam, Drodzy 
Czytelnicy, pokazać nie tylko piękno i trudno-
ści życia we wspólnocie rodzinnej, ale także 
wskazać wartość naszej rodziny duchowej, 
Kościoła. W Nim także tworzymy razem jeden 
wspólny dom.

Drodzy Czytelnicy, 
Przyjaciele naszego seminarium! Pokój i dobro!

br. Piotr M. Januszewski, 
Redaktor naczelny

o. Piotr M. Żurkiewicz, 
Rektor WSD
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J uż na samym początku Nasz 
Pan i Stwórca, który z miłości 
powołał nas do życia, pomaga 

nam wzrastać w miłości, posługując 
się relacjami: Bóg - człowiek oraz 
człowiek - człowiek.

Z Pisma św. dowiadujemy się: „Po 
czym Pan Bóg z żebra, które wyjął 
z mężczyzny, zbudował niewiastę. 
A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, 
mężczyzna powiedział: Ta dopiero 

Małżeństwo – „regulowany przez prawo trwały związek kobiety i mężczyzny zawarty 
w celu wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra założonej rodzi-
ny, a zwłaszcza wychowania dzieci” (źródło: Encyklopedia PWN). Tak brzmi definicja mał-
żeństwa. W tym krótkim artykule przyjrzymy się przykładom relacji małżeńskich z Pisma 
Świętego oraz jak do nich dochodziło.

Mężczyzną i kobietą stworzył ich

jest kością z moich kości i ciałem z mego 
ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo 
ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to 
mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę 
swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że 
stają się jednym ciałem” (Rdz 2,22-24). 

Święta Rodzina z Nazaretu

Najpiękniejszym przykładem ży-
cia małżeńskiego, który znamy, jest 
oczywiście przykład życia św. Józefa 
i Najświętszej Maryi Panny. Możemy 
sobie wyobrazić, jaka miłość, radość 
musiała panować w domu nazaretań-
skim. Wypływała ona przede wszystkim 
z niezwykłej pokory domowników. Mat-
ka Najświętsza jest „Pełna Łaski”, a św. 
Józef człowiekiem, o którym Pismo św. 
mówi: „był człowiekiem sprawiedliwym” 

(Mt 1,19). Serca rodziców Pana Jezusa 
pełne były Ducha Świętego. Pisał o nich 
św. Paweł, mówiąc: „owocem zaś ducha 
jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, 
uprzejmość, dobroć, wierność, łagod-
ność, opanowanie” (Ga 5,22-23). Posia-
danie tychże darów gwarantuje nie tylko 
wzrost w wierze, miłości, ale i wierności 
w sakramencie małżeństwa. Jeśli chce-
my rzetelnie sprawdzić poziom naszego 
życia duchowego, warto zastanowić się, 
czy te cnoty posiadamy.

Pomyślmy jeszcze, jak mogłaby wy-
glądać kłótnia Maryi i św. Józefa, skoro 
oboje byli przepełnieni miłością ofiar-
ną, usłużnością i przebaczeniem, które 
nie wypomina sobie nawzajem swoich 
słabości. Taka kłótnia po prostu nie mo-
głaby mieć miejsca. Oby i dzisiejsze mał-

„Potem Pan Bóg rzekł: «Nie jest 
dobrze, żeby mężczyzna był sam, 
uczynię mu zatem odpowiednią 

dla niego pomoc»”.
(Rdz 2,18)
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była już bliska załamania z tego powo-
du, błagała o pomoc Pana Boga. Wtedy 
Tobiasz wraz z archaniołem Rafałem, 
który odbywał z nim podróż, przyszli do 
jej domu. Młodzi zakochali się w sobie. 
Problemem była jednak po raz kolejny 
noc poślubna. Tym razem jednak w sfe-
rę intymności wkroczył sam Bóg, który 
przez archanioła Rafała pouczył ich, co 
mają zrobić, by odegnać Asmodeusza 
(złego ducha). Młodzi wykonali to, co 
im polecono, a następnie pomodlili się 
wspólnie, wypowiadając słowa pięknej 
modlitwy: „bądź uwielbiony, Boże oj-
ców naszych i niech będzie uwielbione 
imię Twoje na wieki przez wszystkie po-
kolenia! Niech Cię uwielbiają niebiosa 
i wszystkie Twoje stworzenia po wszyst-
kie wieki. Tyś stworzył Adama i stworzy-
łeś dla niego pomocną ostoję - Ewę, jego 
żonę i z obojga powstał rodzaj ludzki. I Ty 
rzekłeś: Nie jest dobrze być człowiekowi 
samemu, uczyńmy mu pomocnicę po-
dobną do niego. A teraz nie dla rozpu-
sty biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla 
związku prawego. Okaż mnie i jej miło-
sierdzie i pozwól razem dożyć starości! 
I powiedzieli kolejno: «Amen, amen!»” 
(Tb 8, 5-8). Tym razem noc poślubna nie 
stała się powodem żałoby, ale źródłem 
prawdziwej radości.

Sfera życia intymnego nie może być 
zatem oderwana od życia duchowego. 
Przykład ten pokazuje, że takie myślenie 
jest błędne. Pan Bóg, jak mawiał śp. ks. 
Pawlukiewicz, cieszy się aktami płciowy-
mi swoich dzieci w świętym sakramen-
cie małżeństwa. Nie chce tych dwóch 
rzeczywistości od siebie oddzielać. Jest 
naszym „Abba - Tatusiem”, który pra-
gnie, abyśmy byli prawdziwie wolni we 
wszystkich aspektach naszego życia.

Dawid i Batszeba

Nasze życie to nie zawsze trafne 
wybory. Obciążeni jarzmem grzechu 
pierworodnego czasem upadamy. 
Tak było w przypadku wielkiego króla 
Izraela, Dawida. Miał wszystko: bo-

gactwo, sławę, żony (w tamtym czasie 
poligamia była powszechna). Mimo to 
dał się zwieść złemu duchowi i swoim 
nieuporządkowanym pożądliwościom. 
Wszystko zaczęło się dość niewinnie: 
„pewnego wieczora Dawid, podniósł-
szy się z posłania i chodząc po tarasie 
swego królewskiego pałacu, zobaczył 
z tarasu kąpiącą się kobietę. Kobieta 
była bardzo piękna. Dawid zasięgnął 
wiadomości o tej kobiecie. Powiedzia-
no mu: «To jest Batszeba, córka Eliama, 
żona Uriasza Chetyty». Wysłał więc Da-
wid posłańców, by ją sprowadzili. A gdy 
przyszła do niego, spał z nią” (2Sm 11,2-
4). Potem Dawid po zabójstwie swoje-
go żołnierza (którego wysłał w miejsce 
najzacieklejszych walk tylko po to, aby 
zginął) bierze Batszebę za żonę i udaje, 
że nic się nie stało. Dopiero po napo-
mnieniu proroka Natana wyznaje swo-
ją winę i podejmuje pokutę.

Wszystko to zaczęło się od spojrze-
nia. Najpierw pragnienie oglądania, 
potem myśl, a w końcu czyn. To cenna 
wskazówka dla nas wszystkich, nie tyl-
ko dla małżonków, aby starać się kon-
trolować swój wzrok.

Co Bóg złaczył, człowiek
niech nie rozdziela

Warto pamiętać, że małżeństwo sa-
kramentalne to nie tylko mąż i żona.  
Przy małżonkach obecny jest Pan Bóg. 
On jest gwarantem miłości i sił do wier-
nego wypełnienia przysięgi małżeń-
skiej. Pewne statystyki podają, że oko-
ło 99% małżeństw nie modlących się 
codziennie ulega rozpadowi. Nic w tym 
dziwnego, bo sami z siebie nic nie mo-
żemy. Żadnej przysięgi nie jesteśmy 
w stanie dochować o własnych siłach. 
Jeśli jednak wejdziemy w prawdziwą 
relację z Bogiem, wtedy odnajdziemy 
siły do miłości ofiarnej, zapomnienia 
o sobie, łagodności czy przebaczania. 
To zrodzi zaś wierność przyrzeczeniom 
w sakramencie małżeństwa czy wier-
ność ślubom zakonnym. ■

żeństwa mogły powiedzieć słowa „niech 
nad naszym gniewem nie zachodzi słoń-
ce” (Ef 4,26). Niech wszystkie kłótnie koń-
czą się przed zachodem słońca, byśmy 
mogli wrócić do pokoju i zgody w na-
szych domach rodzinnych. 

Rut i Booz

W Starym Testamencie w Księdze Rut 
odnaleźć możemy przykład, jak wier-
ność, sprawiedliwość i miłość dawana 
innym przynoszą nam owoce w postaci 
dobra. Nasze dobre czyny widzi nie tyl-
ko Ojciec Niebieski, ale i inni ludzie. Tak 
było i w historii Rut. Była ona Moabitką, 
nie pochodziła z Narodu Wybranego. Po 
śmierci swojego męża i dwóch synów 
nie zostawiła swojej teściowej samej, ale 
postanowiła się nią zaopiekować i pójść 
wraz z nią do Betlejem. Następnie zna-
lazła ciężką pracę przy zbiorze kłosów 
zbóż, dzięki której miały zapewnione 
przetrwanie: „przyszła i pozostała od 
rana aż dotąd, a jej odpoczynek w domu 
był krótki (Rt 2,7). Jej niezwykła ofiarność, 
zapomnienie o sobie zostały dostrze-
żone, Booz, właściciel pola, zobaczył ją 
i powiedział: „czyja jest ta młoda kobie-
ta?” (Rt 2,5). Niedługo później ten sam 
mężczyzna stanie się jej mężem i zwróci 
się do niej tymi słowami: „wszystko, co 
powiedziałaś, uczynię dla ciebie, gdyż 
wie każdy mieszkaniec tego miasta, że 
jesteś dzielną kobietą” (Rt 3,11).

Było więc w Rut coś niesamowitego. 
Coś, co zachwycało wszystkich wokół, 
nie tylko Pana Boga, ale i ludzi. Jakże 
godny to przykład do naśladowania, 
niszczyć swój egoizm, a pragnąć służyć 
innym. To zawsze się opłaca i w życiu do-
czesnym i w wieczności.

Tobiasz i Sara

W Księdze Tobiasza znajdziemy 
zdumiewającą, ale i jakże pouczającą 
historię związaną z Sarą i Tobiaszem. 
Miała już ona 7 mężów, lecz każdy z nich 
podczas nocy poślubnej umierał. Kiedy 

NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO

7Razem przez życie



Bracia seminarzyści

br. Krzysztof Małaśnicki
br. Mateusz Żuk
br. Dominik M. Hawerczuk

kurs III

kurs II

kurs I

br. Piotr M. Januszewski
br. Michał Kaliszewski
br. Marek M. Świstek
br. Grzegorz M. Zabłotny
br. Uladzislau M. Molchan
br. Rafał Ołdak
br. Paweł Brot
br. Michał Wysocki

br. Mateusz M. Buksiński
br. Artur M. Kupczyński
br. Łukasz M. Preihs
br. Maciej Sibiński
br. Rafał M. Płucieńczak
br. Stanisław M. Klimza 



Rok akademicki 2022 
2023

br. Maciej Pieczynia

kurs V

kurs VΙ

kurs języka 

br. Paweł M. Lubiński
br. Wojciech Szutowicz
br. Adam M. Dunst
br. Arkadiusz M. Burzec
br. Grzegorz Kmiecik
br. Marcin M. Janiszewski

br. Joachim Mendes
br. Moses Okeyo
br. André Salomão
br. Ludan Valerian Shayo
br. Gabriel Kyalo Munyao
br. Wilson Richard Mshana



Większość z nas z pewnością ceni sobie rodzinne spotkania. Święta, imieniny czy różne rocz-
nice są dla wielu pięknym momentem spotkania z najbliższymi, być może z tymi, których nie wi-
działo się od długiego czasu. Te spotkania dają poczucie przynależności, bycia potrzebnym, ko-
chanym i akceptowanym, są okazją do oderwania się od pracy, szkoły lub innych obowiązków. 

Bóg każdemu z nas dał rodzinę, 
gdyż od początku powołał nas 
do życia w relacji. Czy jednak 

zdajemy sobie sprawę z tego, że dobry 
Bóg zaprasza nas do Rodziny, która nie 
kończy się na mamie, tacie i najbliż-
szych krewnych? Czy zdajemy sobie 
sprawę z tego, że jesteśmy członkami 
Rodziny królewskiej? 

Masz wielką godność!

Każdy ochrzczony został przyjęty 
do największej Rodziny świata – Ko-
ścioła. Czy pamiętamy datę naszego 
chrztu? Przecież to jeden z najważniej-
szych dni w naszym życiu! To wtedy 
przez obmycie z grzechu Bóg przyj-

muje nas jako swoje dzieci, włącza 
nas do swojej Rodziny, mamy prawo 
do Jego Królestwa! „Albowiem wszy-
scy ci, których prowadzi Duch Boży, 
są synami Bożymi. Nie otrzymaliście 
przecież ducha niewoli (…), ale otrzy-
maliście ducha przybrania za synów, 
w którym możemy wołać: «Abba, Oj-
cze!». Sam Duch wspiera swym świa-
dectwem naszego ducha, że jesteśmy 
dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy 
dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami 
Boga, a współdziedzicami Chrystusa” 
(Rz 8,14-17). Czy to nie fascynujące? Bóg 
daje nam wielkie dziedzictwo i nie zdą-
żamy do niego sami, ale we wspólnocie 
dzieci Bożych, Kościele, którego Gło-
wą jest sam Chrystus (por. Ef 4,15-16).

Kościół to zgromadzenie (łac. 
ecclesia – zgromadzenie). Tym, któ-
ry gromadzi, jest sam Bóg, a zbiera 
swoje dzieci po to, by w tej rodzinie 
wzajemnie się kształtowały i wspiera-
ły. Kościół więc składa się z każdego 
z nas, z każdego, kogo Bóg przygar-
nął do siebie jak ptak, który groma-
dzi pisklęta pod swoje skrzydła (por. 
Mt 23,37). Bóg chce do tej rodziny 
przyjąć  każdego z nas, nie można 
więc uważać się za osobę wierzącą, 
ale nie należącą do Kościoła. Przy-
należność do Niego jest naszą naj-
większą godnością, godnością by-
cia członkiem rodziny królewskiej! 
Jest jedyną drogą do osiągnięcia 
naszego celu – Królestwa Bożego.

TEMAT NUMERU br. Maciej Sibiński, kurs I
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Płynie w nas ta sama Krew

Codzienność pokazuje nam, że na 
naszej WSPÓLNEJ drodze do zjed-
noczenia z Ojcem w Jego Królestwie 
często się potykamy (niestety, nieraz 
podkładając sobie nawzajem nogi). 
Nasza grzeszna natura wciąż daje 
o sobie znać, a szatan chce nas po-
zbawić naszej godności dziecka Bo-
żego. Wystarczy niewiele, aby w na-
szej wspólnocie doszło do rozłamu 
czy poróżnienia, jednak łączy nas 
znacznie więcej niż dzieli. 

Święta Faustyna, gdy została iro-
nicznie nazwana „królewną”, odpo-
wiedziała ze spokojem: „A tak, jestem 
królewna, bo przyjęłam Pana Jezusa, 
więc płynie we mnie krew królew-
ska”. Czy pamiętamy, że po przyję-
ciu Komunii Świętej płynie w każ-
dym z nas Krew Chrystusa, ta sama 
Krew. Podczas Mszy św., w modlitwie 
eucharystycznej, modlimy się o jed-
ność dla nas, przyjmujących Ciało 
i Krew Chrystusa. Będąc w komunii 
z Bogiem, jesteśmy też wezwani do 
bycia w jedności między sobą. Wy-
chodząc z kościoła, mamy naszym 
braterskim postępowaniem świad-
czyć przed innymi ludźmi o miłości 
i dobroci samego Boga! Mamy da-
wać świadectwo jedności pomimo 
naszych różnic.

O tę jedność zabiega sam Chry-
stus, gdy w Modlitwie Arcykapłań-
skiej prosi Boga, abyśmy byli „zespo-
leni w jedno” (J 17,23), a także ucząc 
nas modlitwy „Ojcze nasz”. Jezus 
w tej modlitwie zwraca się do Boga 
„Abba”, to znaczy „Tato”. Zwrot ten 
zawiera w sobie dziecięcą ufność. 
Chrystus wzywa nas, byśmy zanosili 
modlitwy do naszego Taty właśnie 
z takim zaufaniem, wstawiając się 
jedni za drugich. Nie modlimy się Oj-
cze „mój”, ale „nasz”. W tej modlitwie 
łączy się cały Kościół, podkreślając, 
że mamy wspólnego Tatę (Abba).

Jak w każdej rodzinie dba się 
o swoich krewnych, tak w rodzinie 
Kościoła Chrystus wzywa nas do mo-
dlitewnego dbania o swoich braci 
i swoje siostry – modlitwą wstawien-
niczą i codzienną pomocą w dźwiga-
niu krzyża, aby przez to okazywała się 
nasza miłość.

Potrzebujemy siebie

Zapewne nieliczni mogą pochwa-
lić się, że byli kiedyś na afrykańskim 
safari, ale zdecydowana większość na 
pewno zetknęła się z nim na różnych 
filmach przyrodniczych. Takie pro-
gramy często serwują nam krwawe 
sceny polowań drapieżników, takich 
jak lew czy lampart. Oglądając takie 
sceny, łatwo można „rozszyfrować” 
metodę ich działania. Najważniejsze 
jest dla nich, żeby z grupy zwierząt 
wybrać jedną sztukę i oddzielić ją od 
reszty stada. Jedno zwierze, dla przy-
kładu antylopa, bez pomocy stada 
jest praktycznie bezradna po dosta-
niu się w pazury lwa.

W życiu duchowym jest podob-
nie. „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! 
Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ry-
czący krąży, szukając kogo pożreć” 
(1P 5,8). Żyjemy na safari,  podczas 
którego drapieżnik, szatan, ciągle 
zastawia na nas sidła i próbuje nas 
„pożreć”! Jego brudna gra jest po-
dobna do sposobu działania dzikich 
zwierząt. On chce nas oddzielić od 
reszty naszej wspólnoty, a wtedy 
atakuje. Jak zaczyna się niejeden 
dramat rodziny czy wspólnoty za-
konnej? Gdy zaczynają padać sło-
wa: „i tak nikt mnie nie zrozumie”, 

„nie mogę na nikogo liczyć”, „ze 
wszystkim muszę radzić sobie sam”, 
„ja już nikomu nie ufam”. Szatan 
wmawia nam takie rzeczy, żeby zbu-
rzyć nasze zaufanie do wspólnoty, 
oddzielić nas od naszych bliskich. 
Tworzy się iluzja, że sami sobie ze 
wszystkim damy radę, nie potrze-
bujemy nikogo ani niczyjej pomocy. 
Wtedy może atakować. I to rzeczywi-
ście się sprawdza. 

Bóg nie powołuje nas do rela-
cji z innymi, do rodziny – Kościoła, 
abyśmy Go wychwalali i wielbili. 
Bóg tego nie potrzebuje. On nie po-
trzebuje naszych modlitw czy po-
chwał, bez tego jest już doskonale 
szczęśliwy. Bóg zaprasza nas do 
tej jedności i bliskości, gdyż wie, że 
osamotnieni zginiemy. Robi to ze 
względu na nas samych. Nikt z nas 
nie jest powołany do samotności. 
Najpiękniejsza prawda o Koście-

le jest taka, że my naprawdę po-
trzebujemy siebie nawzajem. To 
prawda, że do tej Rodziny wszy-
scy wnosimy coś innego, nie tyl-
ko cnoty i talenty, ale też wady 
i ułomności. To prawda, że Kościół 
składa się z grzeszników. Jesteśmy 
słabi, ale cytując fragment utwo-
ru zespołu Luxtorpeda „wiele sła-
bych nici razem to jedna silna lina”. 
Być może, gdy rzeczywiście sobie to 
uświadomimy, poczujemy prawdzi-
wą dumę z naszej przynależności do 
królewskiej Rodziny i uwierzymy na 
nowo, że razem możemy stawić czo-
ło przeciwnościom i zagrożeniom 
oraz dotrzeć do celu – naszego dzie-
dzictwa. Pan jest z nami: „nie zosta-
wię was sierotami: Przyjdę do was” 
(J 14,18)! ■

„Przykazanie nowe daje wam,
abyście się wzajemnie miłowali 

(...). Po tym wszyscy poznają,
żeście uczniami moimi”.

(J 13,34-35)

„Wiele słabych nici
to jedna silna lina”.

(Luxtorpeda)

TEMAT NUMERU
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„Juliusz i Marianna Kolbe byli bardzo pobożni. Małżonkowie często modlili się wspólnie przed do-
mowym ołtarzykiem. Mieli szczególne nabożeństwo do Maryi: lubili odmawiać różaniec, a Juliusz cho-
dził na pielgrzymki do Częstochowy. Oboje byli członkami Trzeciego Zakonu św. Franciszka. Codziennie 
rano chodzili też do kościoła, nawet wtedy, kiedy oboje musieli pracować po 13 godzin w fabryce. Ale 
państwo Kolbe nie ograniczali się tylko do praktyk religijnych. Aby przekonać się, jaka naprawdę była 
pobożność rodziców św. Maksymiliana, przyjrzyjmy się kilku wymownym wydarzeniom z ich życia.

Kariera i dobrobyt w Łodzi

„Cóż bowiem za korzyść odniesie 
człowiek, choćby cały świat zyskał, 
a na swej duszy szkodę poniósł?”. 

(Mt 16,26)

W poszukiwaniu lepszych warun-
ków życia państwo Kolbe przepro-
wadzili się do Łodzi. Wydawałoby 
się, że znaleźli idealne miejsce do 
osiedlenia się na stałe. Duże miasto, 
stabilna praca, możliwości rozwoju. 
Jednak życie w mieście miało też 
swoje ciemne strony: alkoholizm, 
związki niesakramentalne, przestęp-
czość, a do tego zdobywająca po-
parcie społeczne ideologia komu-
nistyczna i socjalistyczna. Marianna 

Kolbe widziała w tym wszystkim 
ogromne zagrożenie dla życia du-
chowego i moralnego swoich dzieci. 
Zatem z jednej strony możliwość ka-
riery i dobrobytu, a z drugiej dobro 
duchowe dzieci. Dla wielu trudny 
dylemat, ale dla rodziców Maksy-
miliana wybór był oczywisty. Odpo-
wiedź wypływa przecież z Ewange-
lii, bo czyż jakieś bogactwo może 
być cenniejsze nad duszę i to duszę 
własnych dzieci? Dlatego szybko się 
z Łodzi wyprowadzili. 

Porażka, bankructwo

„Czyńcie dobrze i pożyczajcie, nicze-
go się za to nie spodziewając”. 

(Łk 6,35)

Państwo Kolbe pracując w fa-
bryce i prowadząc oszczędne życie, 
zgromadzili tyle funduszy, że otwo-
rzyli własny sklep. Osiągnęli sukces: 
z robotników stali się posiadaczami 
skromnego majątku. Ale państwu 
Kolbe wcale nie zależało na bogace-
niu się. Zamiast tego chętnie dzielili 
się z ubogimi i sprzedawali towary 
„na zeszyt”, nie domagając się zwro-
tu. Tak prowadzony biznes wkrótce 
się rozsypał. Nie dość, że zlikwido-
wali sklep, to musieli także wyprowa-
dzić się z domu. Dla wielu taka klęska 
finansowa i obniżenie poziomu życia 
oznaczałyby trudną do zniesienia po-
rażkę. Ale nie dla rodziców świętego 
Maksymiliana. Przeciwnie, Marianna 
wspominała, że w zasadzie zawsze 

TEMAT NUMERU
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pragnęła życia ubogiego i skromnego, 
a bogactwo tylko przeszkadza w życiu 
duchowym. Istotnie, na co bogactwa, 
skoro „bogaty z trudnością wejdzie do 
królestwa niebieskiego” (Mt 19,23)?

Pan Kolbe i złodziej 

„On jest dobry dla niewdzięcznych 
i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz 

jest miłosierny”. (Łk 6 35-36)

Zdarzyło się pewnego razu, że do 
mieszkania państwa Kolbów włamał się 
złodziej. Szczęśliwie przestępcę złapała 
policja. Kiedy pan Kolbe dowiedział się 
o tym, prosił, żeby złodzieja wypuszczo-
no. Argumentował to w ten sposób, że 
złodziej i tak nic by mu nie ukradł, bo też 
nic kosztownego w domu nie posiada. 
A jeżeli chciał ukraść coś rzeczywiście 
potrzebnego do życia, to on chętnie się 
z nim podzieli. Oto świadectwo prawdzi-
wej pobożności: ewangelicznego ubó-
stwa, przebaczenia krzywd, miłosierdzia 
dla potrzebujących; pobożności która 
bierze początek z modlitwy i Ewangelii, 
a wypełnia się w życiu w postawie serca 
i konkretnych wydarzeniach. 

Kto okazał się bliźnim tego człowieka? 
Ten który mu okazał miłosierdzie.  

Idź i ty czyń podobnie 
(por. Łk 10,36-37).

Umiłowanie ojczyzny

W czasach, kiedy Polska była pod 
zaborami, Juliusz był zaangażowany 
w działalność społeczną i konspiracyjną. 
Działał w chrześcijańskich stowarzysze-
niach robotniczych, rozprowadzał zaka-
zane przez rosyjskiego zaborcę pisma 
i książki. Brał też udział w niepodległo-
ściowych manifestacjach. Juliusz, który 
często opowiadał synom dzieje polskich 
bohaterów oraz polskie legendy, był też 
ich pierwszym nauczycielem historii 
i literatury. Nie powinno więc dziwić, że 
Maksymilian, mając taki wzór w ojcu, za-
stanawiał się nawet, czy zamiast wstępo-

wać do zakonu, nie poświęcić się raczej 
walce o niepodległość ojczyzny. Dzia-
łalność ojca mogła też w jakimś stopniu 
być inspiracją dla Maksymiliana do za-
łożenia wydawnictwa i rozprowadzania 
„Rycerza” wśród różnorodnych środo-
wisk w wolnej już Polsce dla duchowego 
zbudowania narodu.

Troska o dzieci

„Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojące-
go obok Niej ucznia, którego miłował, 

rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». 
Następnie rzekł do ucznia: 

«Oto Matka twoja»”. (J 19,26-27).

Z opisanych wydarzeń można dość 
dobrze odczytać, czym państwo Kolbe 
kierowali się w życiu, jakie mieli priory-
tety. Możemy sobie wyobrazić, jak wielki 
wpływ miało to wszystko na dzieci, które 
były przecież świadkami tych wydarzeń, 
świadkami autentycznego życia wia-
rą rodziców. Dla państwa Kolbe troska 
o dzieci była zresztą sprawą najwyższej 
wagi. Zadbali o to, aby już samo przeby-
wanie w ich domu sprzyjało dobremu 
wychowaniu. Nikt nie przeklinał, nie było 
alkoholu ani papierosów, dom był pełen 
rodzinnego ciepła i miłości. Chętnie po-
magali sobie nawzajem i tego uczyli swo-
je dzieci. Nie tylko przez własny przykład, 
ale też włączając dzieci w pomoc w domu, 
tak że z czasem dzieci same przygotowy-
wały obiad dla pracujących rodziców, 
a niekiedy pomagały ojcu w pracy w fa-
bryce. Tam też oglądały jego pracowitość 

i uczciwość. Ważne było też oczywiście 
wychowanie w szczerej pobożności, któ-
rej uczyli dzieci poprzez wspólne prakty-
ki oraz własną postawę. Jednak mimo 
tego, że państwo Kolbe poświęcali tyle 
uwagi i wysiłku dla dobrego wychowa-
nia dzieci, byli świadomi, że nie wszyst-
ko zależy od nich. Dlatego od początku 
Marianna zawierzała swoje dzieci Maryi, 
prosząc, by była Matką dla jej dzieci i aby 
to Ona je wychowywała. 

Znaleźć dobrego męża 

„Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego 
sprawiedliwość, a to wszystko będzie 

wam dodane”. (Mt 6,33)

Czytając o rodzicach św. Maksymilia-
na, można pomyśleć, że Marianna miała 
wielkie szczęście, że trafiła na takiego do-
brego i kochającego męża, a Juliusz, że 
znalazł taką żonę. Ale nie było to szczęście 
zupełnie przypadkowe. Podczas, gdy wie-
le młodych dziewcząt myśli o tym, żeby 
mąż był przystojny, zdolny czy zabawny, 
Marianna szukała „takiego męża, który by 
nigdy nie zaklął, nie pił wódki i nie chodził 
do szynku na zabawy”. Szukała kogoś, kto 
będzie uczciwy i wierny, kto będzie ko-
chał ją, dzieci i Boga. O takiego męża pro-
siła Boga i takiego męża znalazła - zresztą 
w kościele. A to, że był przystojny, i zdolny, 
i zabawny „zostało jej dodane”. 

Życie Ewangelią - prawdziwa
pobożność

Na początku wspomnieliśmy o prak-
tykach religijnych rodziców św. Mak-
symiliana. To oczywiście bardzo waż-
ne, ale o ich pobożności jeszcze lepiej 
świadczy to, że do opisu ich życia z ła-
twością można było wykorzystać słowa 
Ewangelii, którymi przyozdobiono ten 
skromny artykuł. ■

Źródła:
1. Tomasz Terlikowski „Maksymilian M. Kol-
be. Biografia świętego męczennika”,
2. Natalia Budzyńska „Matka męczennika” 
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 ROZMYŚLANIE
nad Słowem Bożym ze świętymi

Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim 
mówić. Ktoś rzekł do Niego: «Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić 
z Tobą». Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: «Któż jest moją matką i którzy 

są moimi braćmi?» I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. 
Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką»

Mt 12, 46-50, Biblia Tysiąclecia



Kochając Go [Jezusa Chrystusa], jesteście czysta, dotknąwszy, staniecie się 
jeszcze czystsza, przyjąwszy, jesteście dziewicą.

Jego potęga jest większa, szlachetność wyższa, spojrzenie piękniejsze, miłość 
słodsza i cały wdzięk wytworniejszy.

On już was wziął w swoje objęcia, pierś waszą ozdobił drogimi kamieniami, 
w wasze uszy włożył bezcenne perły, a całą przystroił ślicznymi, jaśniejącymi 
klejnotami i uwieńczył głowę złotą koroną mającą znak świętości (Syr 45, 14).

A więc, najdroższa siostro, albo lepiej, pani godna wszelkiego szacun-
ku, jesteście oblubienicą, matką i siostrą Pana mego Jezusa Chrystusa 
(por. 2 Kor 11, 2; Mt 12, 50), niezwykle wyróżnioną sztandarem nienaruszonego 
dziewictwa i najświętszego ubóstwa, bądźcie dzielną w świętej służbie rozpo-
czętej z gorącej tęsknoty za ubogim Ukrzyżowanym; wycierpiał On za nas wszyst-
kich mękę krzyżową (por. Hbr 12, 2) i wyrwał nas spod władzy księcia ciemności 
(por. Kol 1, 13), który nas trzymał skutych kajdanami z powodu grzechu Adama. 
I tak pojednał nas (por. 2 Kor 5, 18) z Bogiem Ojcem.

1Kl 8-14 - Pierwszy list św. Klary do św. Agnieszki

Wszyscy, którzy miłują Pana z całego serca, z całej duszy i umysłu, z całej 
mocy (por,. Mk 12, 30) i miłują bliźnich swoich jak siebie samych (por. Mt 

22, 39), a mają w nienawiści ciała swoje z wadami i grzechami, i przyjmują Ciało 
i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, i czynią godne owoce pokuty: O, jakże 
szczęśliwi i błogosławieni są oni i one, gdy takie rzeczy czynią i w nich trwają, bo 
spocznie na nich Duch Pański (por. Iz 11, 2) i uczyni u nich mieszkanie i miejsce 
pobytu (por. J 14, 23), i są synami Ojca niebieskiego (por. Mt 5, 45), którego dzie-
ła czynią, i są oblubieńcami, braćmi i matkami Pana naszego Jezusa Chrystusa 
(por. Mt 12, 50). Oblubieńcami jesteśmy, kiedy dusza wierna łączy się w Duchu 
Świętym z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Braćmi dla Niego jesteśmy, 
kiedy spełniamy wolę Ojca, który jest w niebie (por. Mt 12, 50). Matkami, gdy 
nosimy Go w sercu i w ciele naszym (por. 1 Kor 6, 20) przez miłość Boską oraz 
czyste i szczere sumienie; rodzimy Go przez święte uczynki, które powinny przy-
świecać innym jako wzór (por. Mt 5, 16). O, jak chwalebna to rzecz mieć w niebie 
świętego i wielkiego Ojca! O, jak świętą jest rzeczą mieć pocieszyciela, tak pięk-
nego i podziwu godnego oblubieńca! O, jak świętą i cenną jest rzeczą mieć tak 
miłego, pokornego, darzącego pokojem, słodkiego, godnego miłości i ponad 
wszystko upragnionego brata i takiego syna: Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
który życie oddał za owce swoje (por. J 10, 15) i modlił się do Ojca (...)

1LW 1-13 - List św. Franciszka do wiernych (redakcja pierwsza)
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br. Maciej 
Sibiński – 21 lat
Urodziłem się 
w Zgierzu, wychowa-
łem się w wierzącej 
rodzinie. Przez około 

10 lat służyłem jako ministrant w ła-
giewnickim Sanktuarium św. Anto-
niego, gdzie pierwszy raz zetknąłem 
się z duchowością franciszkańską, 
a także mogłem obserwować życie 
zakonników z klasztoru oraz kle-
ryków z seminarium. To doświad-
czenie oraz wewnętrzne przeżycia 
sprawiły, że po zdaniu matury po-
stanowiłem wstąpić do zakonu św. 
Franciszka aby nieść ludziom Pokój 
i dobro.

Z NASZEGO ŻYCIA

CO ZADECYDOWAŁO
 o moim wyborze drogi zakonnej?
br. Rafał M. Płucieńczak
– 28 lat
Pochodzę z Łodzi. Od młodości 
moim marzeniem było zostać pił-
karzem. Całe życie temu celowi 
podporządkowałem. Kiedy mia-

łem 20 lat, Pan Jezus upomniał się o mnie i wkro-
czył w moje życie przez Dzienniczek św. Faustyny. 
Potem zrodziły się myśli o powołaniu. Prosiłem 
Dobrego Boga o znak, w którym poznałbym Jego 
świętą Wolę. Tak się też stało, Pan wskazał na fran-
ciszkanów. Dziś z radością mogę powiedzieć, że 
nie chciałbym mieć sławy, pieniędzy Lewandow-
skiego, ale nade wszystko wolę służyć Bogu w Za-
konie Braci Mniejszych Konwentualnych.

br. Łukasz M. 
Preihs – 31 lat
Urodziłem się w litur-
giczne wspomnienie 
Matki Bożej z Fatimy,  
w Pucku (woj. Po-

morskie). Spotkanie się ze śmiercią 
bliskiej osoby było dla mnie trudnym 
przeżyciem, dlatego utwierdziłem się 
w pragnieniu służby bliźnim. W cało-
ści chcę należeć do Boga jako osoba 
konsekrowana, żyjąc wg rad ewange-
licznych. Inspirując się św. Francisz-
kiem, pragnę iść do ludzi cierpiących 
na duszy i ciele. Powołanie jest dla 
mnie tajemnicą, którą nieustannie 
odkrywam przed Chrystusem. Ufam, 
że pomoże mi w tym Matka Boża.

br. Stanisław M. 
Klimza – 19 lat
Urodziłem się w Szar-
kowszczyźnie obok 
białoruskiego Niepo-
kalanowa. Pochodzę 

z praktykującej, katolickiej rodziny. 
Od piątego roku życia jestem mini-
strantem i wtedy już chciałem zostać 
kapłanem. Po spotkaniu ojców fran-
ciszkanów na rekolekcjach „Wakacje 
z Bogiem” odkryłem w sobie pra-
gnienie życia zakonnego. Bracia dużo 
opowiadali o ich życiu, o duchowości 
franciszkańskiej. Chciałem naślado-
wać Chrystusa na wzór św. Francisz-
ka. Dziękuję wszystkim, którzy pomo-
gli mi w rozeznaniu mego powołania. 

br. Artur M. Kupczyński – 28 lat
W młodości nie przeżywałem świadomie swojej wia-
ry. Z czasem zacząłem się zastanawiać. O co chodzi 
z Bogiem? Jaki jest cel życia? Szukając odpowiedzi, 
natknąłem się na książkę wschodniego pustelnika. 
Radykalne zasady życia duchowego tego mnicha po-

mogły mi zrzucić z siebie starego człowieka (do dzisiaj muszę to ro-
bić). Wstąpiłem też do młodzieży franciszkańskiej i znalazłem kierow-
nika duchowego. Tam poznałem św. Franciszka, którego życie przed 
nawróceniem wydawało mi się bardzo podobne do mojego (oprócz 
tego, że ja nie byłem taki bogaty), a jego życie po nawróceniu impo-
nowało mi ogromną miłością do Boga i radykalizmem. Coraz bardziej 
zauważałem w sobie pragnienie odosobnienia, modlitwy i odbywania 
pokuty za siebie i cały świat – dlatego przywdziałem krzyż św. Francisz-
ka i oto jestem.

br. Mateusz M. Buksiński – 34 lata
Poświęcenie życia Bogu zrodziło się 
w moim sercu 12 lat temu w momencie 
doświadczenia swojej bezsilności, któ-
ra skierowała mnie na Jezusa Chrystusa 
Ukrzyżowanego. W chwilach samotności, 

ciszy i milczenia pragnienia powracały, a czas pozwolił mi 
nie tylko dojrzeć do decyzji, ale również uporządkować swo-
je relacje z Bogiem, samym sobą i innymi na miarę swoich 
możliwości. Patrząc wstecz, tym, co zadecydowało o moim 
wyborze drogi zakonnej jest czas, a przede wszystkim do-
świadczenie miłości i miłosierdzia Bożego.

br. Uladzislau M. Molchan – 25 lat
Moje pierwsze spotkanie z osobą św. ojca 
Franciszka zafascynowało mnie jego przy-
kładem życia i relacją z Panem Jezusem. 
Jakiś czas później zacząłem przypatrywać 
się sposobowi życia braci mniejszych. Zoba-

czyłem, że ta droga prowadzi do bram nieba, więc pytałem 
Pana Jezusa na modlitwie, czy to jest szlak, który został dla 
mnie przygotowany. Znaki Bożej Opatrzności w moim sercu 
i w wydarzeniach mojego życia odczytałem jako zaprosze-
nie do naśladowania Chrystusa na wzór św. ojca Franciszka 
i w jego towarzystwie i przyjąłem owo zaproszenie.



Z NASZEGO ŻYCIA

JESTEM TU,
aby pełnić Twoją wolę!

br. André Salomão – 30 lat
Należę do Prowincji São Maximilia-
no w Brazylii. Jako dziecko czułem się 
powołany do bycia księdzem, ale od-
sunąłem tę myśl aż do 20 roku życia, 
kiedy rozpocząłem proces nawrócenia. 

W tym czasie studiowałem prawo, pracowałem w kan-
celarii i grałem na basie w dwóch zespołach rockowych. 
W 2012 r. spotkałem braci franciszkanów. Z każdym mi-
jającym dniem coraz bardziej identyfikowałem się z cha-
ryzmatem franciszkańskim. Po długim okresie wątpliwo-
ści i obaw, w wieku 23 lat, ukończyłem szkołę prawniczą 
i wstąpiłem do postulatu. Do Polski przyjechałem w lu-
tym 2022 r. wraz z br. Joachimem, aby uczyć się języka, 
studiować teologię i budować wspólnotę z braćmi 
z Polski.

br. Ludan Valerian Shayo - 29 lat
Pokój Wam. Pochodzę z kustodii św. Maksymilia-
na M. Kolbego z Tanzanii. Do tego, by stać się fran-
ciszkaninem, pociągnęła mnie ich duchowość, 
w szczególności ich pobożność do Błogosławionej 
Maryi Dziewicy. Z czasopisma „Messenger of Mary 

Immaculate” czerpałem informacje i znalazłem kontakt do braci. 
Skontaktowałem się z asystentem powołaniowym i wyraziłem pra-
gnienie wstąpienia do Zakonu, aby być kapłanem i misjonarzem. 
Zostałem zaproszony do programu „come and see” w Morogoro 
w Tanzanii na jeden miesiąc. Na zakończenie zapytano mnie, czy 
chciałbym wstąpić i odpowiedziałem: „tak, i jestem gotowy, by się 
uczyć i stawić czoła życiu”.

br. Moses Okeyo – 32 lata
Moje powołanie do Braci Mniejszych Kon-
wentualnych zaczęło się, kiedy przeczytałem 
wydawane przez nich czasopismo „Messen-
ger of Mary Immaculate”. Skontaktowałem 
się z asystentem powołaniowym, wyrażając 

moje pragnienie dołączenia do nich. Zostałem zaproszony 
dwa razy na wydarzenie „come and see”. Podczas nich mie-
liśmy krótkie wykłady o życiu i historii Zakonu i powiedziano 
nam, że życie braci mniejszych polega na zachowywaniu i ży-
ciu według Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. W taki 
oto sposób zostałem zachęcony i wzrosło we mnie pragnie-
nie zostania franciszkaninem.

br. Wilson Richard Mshana
– 30 lat
Powołanie do braci konwentualnych 
rozpoczęło się, kiedy zobaczyłem ich 
w mojej parafii. Pociągnęło mnie ich 
życie modlitwy, sposób pracy oraz 

życie razem we wspólnocie. Zostałem zaproszony 
na program „come and see”, aż w końcu w 2016 r. 
wstąpiłem do Zakonu. Odbyłem dwa lata postulatu, 
rok nowicjatu i trzy lata studiowałem filozofię. Teraz 
oczekuję na kontynuowanie studiów, aby uczyć się 
teologii. Czas, który przeżywam od wstąpienia do Za-
konu, jest czasem błogosławionym.

br. Joachim Mendes – 31 lat
Moi rodzice zawsze troszczyli się o formację 
religijną moją i mojego rodzeństwa. Wycho-
wałem się w katolickim domu. W 2012 r. mój 
brat wstąpił do seminarium (choć potem 
zrezygnował), a siostra poszła do Zakonu św. 

Klary. Wejście mojego rodzeństwa na drogę życia zakonnego 
dodało mi odwagi, aby pójść tą samą drogą, na którą Pan mnie 
wzywał. Byłem na krótkich spotkaniach powołaniowych u be-
nedyktynów, ale nie identyfikowałem się zbytnio z nimi, bo 
oni prowadzą życie bardziej kontemplacyjne. Dzięki mojemu 
bratu poznałem franciszkanów. U nich znalazłem wszystko, 
czego szukałem: modlitwę, pracę, studia, życie braterskie i wie-
le innych elementów życia franciszkańskiego. Tak więc za św. 
Franciszkiem powiedziałem: „To jest to, czego chcę, to jest to, 
czego szukam”.

br. Gabriel Kyalo Munyao – 29 lat
Pochodzę z prowincji św. Franciszka 
z Asyżu z Kenii. Moja przygoda jako 
franciszkańskiego brata rozpoczęła się 
3 września 2015 r. Poznałem franciszka-
nów dzięki mojemu przyjacielowi. Co 

spowodowało, że wybrałem Braci Mniejszych Konwen-
tualnych? Zapoznanie się z ich duchowością w trakcie 
uczęszczania na spotkania „come and see” (przyjdź i zo-
bacz), gdzie pokazali mi sposób ich życia.  Także same-
mu zgłębiałem ich charyzmat i byłem pod wrażeniem. 
Wciąż czuję, że to jest życie, którym mam żyć, ponieważ 
Pan tego pragnie.



Koncerty zespołu „Pokój i Dobro”



- Dobrze się składa. Tutaj ma Pan 
gazety, a w nich informacje o życiu 
gwiazd… O, a tam „Nasze Życie” – 
wskazała rozmówczyni.

- Nie o tym mówię. Ciekawi mnie 
to, jak on powinien postępować, aby 
był szczęśliwy. Jak powinien żyć… - 
zadumał się Mędrzec.

- Ja myślę, proszę Pana, że nie 
powinno się mówić innym, jak mają 
postępować – stanowczo zadeklaro-
wała Eironeia.

- Ciekawa myśl. Aż szkoda, by 
zachowała ją Pani tylko dla siebie – 
przytaknął Sokrates.

- Zgadza się. Uważam, że trzeba 
mówić o tym ludziom – powiedziała.

- Niełatwe zadanie. Czy Pani naj-
bliżsi już o tym wiedzą? – zapytał za-
troskany Ateńczyk.

- Ach, szkoda słów… Oni w ogó-
le nie chcą słuchać tego, co do nich 
mówię… - westchnęła Eironeia.

- A ma Pani dzieci? Trzeba im 
koniecznie tę mądrość przekazać! – 
rzekł Mędrzec.

- Właśnie! Tak też zrobiłam. Prze-
cież one są jeszcze takie małe i nie 
wiedzą, co należy robić. A ja bardzo 
chcę, aby były szczęśliwe… - odpo-
wiedziała.

W jednym z parków miejskich 
jakaś nietypowa osobi-
stość, wtulona w drzewo, 

ucięła sobie drzemkę.

- Czy Pan też jest miłośnikiem 
drzew? – spytała Sokratesa pewna 
pani, budząc go.

- Nie, proszę Pani, drzewa mnie 
niczego nie nauczą. Idę szukać czło-
wieka – odparł Sokrates, wyjmując 
liść z brody.

Jak powiedział, tak też zrobił. 
Skierował swoje kroki tam, do-
kąd pędził tłum ludzi z pieniędzmi 
w ręku. Przekonany, że to miejsce, 
gdzie sofiści udzielają nauk, ruszył 
wartkim krokiem. Jednak był to su-
permarket.

- Czy jest tu „σοφια” (sophia)? – 
zapytał Sokrates napotkaną osobę.

- Zofia? Jest w sektorze z artyku-
łami biurowymi. W prawo i trzecia 
alejka w lewo – wskazał przecho-
dzień.

Filozof z Aten ruszył za wskazów-
ką. Gdy dotarł na miejsce, zobaczył 
wielką ilość zeszytów i długopisów.

- Ile jest tu rzeczy, których w ogó-
le nie potrzebuję – wykrzyknął So-
krates.

- A czego Pan potrzebuje? – zapy-
tała Pani Eironeia, która zastępowa-
ła dziś Zofię.

- Potrzebuję informacji o człowie-
ku – odparł Sokrates.

SOKRATES

- Wszystko się zgadza! Jak to do-
brze wiedzieć, że są jeszcze rodzice, 
którzy mówią swoim dzieciom, że 
nie powinny słuchać, gdy inni mó-
wią im, jak mają postępować! Pro-
szę pozdrowić ode mnie dzieci! – 
rzucił na odchodne Sokrates.

- Dziękuję! Na pewno to zrobię – 
odpowiedziała Eironeia.

Poczuła się jednak trochę dziw-
nie, gdy wybrzmiało w jej głowie 
echo słów Sokratesa. Tak jakby ktoś 
gdzieś pukał do drzwi, które są do-
brze zamknięte…

Jak pokazuje ta hipotetyczna sy-
tuacja, Sokrates całkiem nieźle po-
radził sobie w naszych czasach. Czy 
w tym opowiadaniu jest jakaś nauka 
dla nas? Myślę, że tak. Po pierwsze, 
Sokrates był jednym z pierwszych 
filozofów, który skupił się niemal 
wyłącznie na człowieku. Ukazuje on, 
że refleksji nad istotą ludzką, nad 
jej postępowaniem i dążeniem do 
szczęścia warto poświęcić czas. Po 
drugie, w powyższym dialogu widać, 
że możemy mieć w sobie niewłaści-
we przekonania. Filozof z Aten, uży-
wając ironii, starał się doprowadzić 
rozmówcę do tego, aby on sam do-
strzegł błąd swojego rozumowania. 
I my bierzmy od czasu do czasu swo-
je przekonania na „przejażdżkę”, by 
zobaczyć, czy prowadzą nas one we 
właściwą stronę. By nie okazało się, 
że prawda, która będzie chciała do-
stać się do drzwi naszych serc, napo-
tka dobrze zamknięte drzwi. ■

Filozof z Aten, używając ironii, 
starał się doprowadzić rozmówcę 

do tego, aby on sam dostrzegł 
błąd swojego rozumowania.

„Wiem, że nic nie wiem”. Może zdarzyło się nam użyć tych słów. Wzbudziliśmy wtedy nie-
mały podziw naszego otoczenia: „Cóż za mądrość, prawdziwy filozof” – mówiono wtedy. 
I choć cytat ten jest szeroko znany, to o postaci, która wypowiedziała to zdanie, często nie-
wiele wiemy. Dlatego spróbujemy się jej dzisiaj przyjrzeć. Przed Państwem: Sokrates!

CZEGO MOŻE NAS NAUCZYĆbr. Rafał Ołdak, kurs III
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Poznałem wspaniałych ludzi, Mariusza i Sylwię z Łodzi, którzy są małżeństwem od 18 lat, mają czwórkę 
dzieci: półtorarocznego Bartusia, dziewięcioletniego Kamila, dwunastoletniego Filipa i czternastoletnią 
Julię (i jak dodają, piąte u Pana Boga). Od 17 lat należą do wspólnoty Domowego Kościoła. Oto fragment 
naszej rozmowy, która była dla mnie jak dobre rekolekcje!

Jak w ogóle znaleźliście się w krę-
gu Domowego Kościoła?

Mariusz: Tak naturalnie! (śmiech), bo 
oboje byliśmy bardzo związani z Oazą 
młodzieżową, więc kiedy powstał krąg 
Domowego Kościoła, wstąpiliśmy rok po 
ślubie i należymy już 17 lat.

Łatwe było dla Was takie przejście?

Sylwia: Przyznam, że początki były 
trudne, bo nie czuliśmy więzi. Zastana-
wialiśmy się, czy to dla nas, czy damy 
radę się odnaleźć? Mieliśmy niedosyt po 
Oazie młodzieżowej, gdzie ciągle coś się 
działo, z różnych okazji…

Mariusz: Też tęskniliśmy za tam-
tą wspólnotą, bo byliśmy bardzo zżyci 
z tamtymi ludźmi. Brakowało nam coty-
godniowych spotkań, a krąg spotyka się 

DOMOWY KOŚCIÓŁ 
DROGĄ FORMACJI MAŁŻEŃSKIEJ

raz w miesiącu. Natomiast, kiedy już po-
jawiły się dzieci, przyznaliśmy, że jednak 
ks. Franciszek Blachnicki (założyciel tych 
wspólnot) dobrze to przemyślał, bo cięż-
ko jest ustalić nawet ten jeden termin 
w miesiącu.

Jak wyglądają spotkania w kręgu 
Domowego Kościoła?

Sylwia: Spotkanie ma kilka części: 
najpierw jest dzielenie się życiem przy 
kawie, herbacie, czyli każde małżeń-
stwo opowiada o radościach, smut-
kach, co ich spotkało od ostatniego 
spotkania. Generalnie dzielimy się tym, 
co obopólnie ustalimy. Potem sprząta-
my poczęstunek i jest część modlitew-
no-duchowa, czyli dzielenie się Słowem 
Bożym, dziesiątka różańca, dzielenie 
się zobowiązaniami oraz omówie-
nie danego tematu formacyjnego.

A co to za zobowiązania?

Mariusz: Chodzi o pracę nad sobą, 
czyli jak postanawiamy się rozwijać 
duchowo. Jednocześnie są to dla nas 
dary, mianowicie modlitwa osobista, 
małżeńska, rodzinna, jakieś postano-
wienie na dany czas pod kątem życia 
Ewangelią na co dzień.

Sylwia: Ogromne owoce w naszym 
małżeństwie przynoszą także dary co-
miesięcznego dialogu małżeńskiego 
oraz rekolekcje, na które staramy się 
jeździć co roku. Jeśli chcemy wzrastać, 
to wspólnota i rekolekcje bardzo dużo 
dają! Oczywiście na takich rekolekcjach 
jest nie tylko formacja, ale i część rekre-
acyjna, co sprawia, że jest to też wypo-
czynek rodzinny. W Domowym Koście-
le są różne etapy, najpierw jest taki etap 
pilotażu każdego małżeństwa, są też re-

br. Grzegorz Kmiecik, kurs VWYWIAD NUMERU
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kolekcje podstawowe, które trwają peł-
ne 15 dni zgodnie z tajemnicami różańca. 

Mariusz: Ale są też krótsze, np. pięcio-
dniowe czy trzydniowe rekolekcje tema-
tyczne, dotyczące różnych sfer życia. Jest 
dużo różnych opcji według możliwości 
danych małżeństw.

Czyli taki krąg nie jest dla idealnych 
małżeństw…

Mariusz: Pffff… takich nie ma 
(śmiech), przynajmniej my nie znamy! 
Gdyby jakaś rodzina była święta, to nie 
potrzebowałaby takiego kręgu, prawda?

A kogo i jak zachęcilibyście do wstą-
pienia do kręgu Domowego Kościoła?

Mariusz: Jest to dla małżeństw sa-
kramentalnych, ale tak to - wszystkich! 
Natomiast jak? Na przykład chcąc grać 
na instrumencie, oczywiście można uczyć 
się samemu, ale z pewnością łatwiej by-
łoby zapisać się do szkółki i w kilka osób 
się wspierać. Podobnie w sporcie, można 
trenować piłkę nożną samemu, ale lepiej 
w drużynie, itd. prawda? Więc już sam fakt 
spotkania ludzi, którzy myślą podobnie, 
chcą tego samego, sprawia, że robi się 
łatwiej, bo nie jestem sam, a nikt nie jest 
bezludną wyspą. Inni też przeżywają po-
dobne problemy czy troski i możemy so-
bie nawzajem pomagać.

Sylwia: Dodajmy, że nie ma ograni-
czeń wiekowych. We wspólnocie szybko 
nawiązują się relacje rodzinne, jesteśmy 
chrzestnymi nawzajem. Pomagamy sobie 
w różnych sytuacjach, np. w opiece nad 
dziećmi, itp. Najważniejsze jest to, że chce 
się być bliżej Pana Boga i rozwijać z Nim 
relacje. To nadaje naszej rodzinie pewien 
szczególny styl życia. Obraliśmy konkret-
ną drogę formacji, rozwoju i nią podąża-
my. To szczególny rodzaj inwestycji w na-
sze małżeństwo i rodzinę!

Mariusz: Tak, dzięki temu wiemy, co 
mamy robić, mimo że nie zawsze jest to 

proste, i też uważam, że jest to duży plus 
dla naszych dzieci, które widzą, że my 
nie jesteśmy jedyną rodziną, która chce 
żyć wiarą, chociaż wśród rówieśników 
zauważają to, że nie wszystkie rodziny są 
wierzące. No i sam Pan Jezus zachęca, 
żeby spotykać się w grupie.

Jestem pewien, że dajecie ogromne 
świadectwo swoim dzieciom, dalszej 
rodzinie i znajomym, zwłaszcza tam, 
gdzie nie ma wspólnej modlitwy, nie 
rozmawia się o Panu Bogu, nie chodzi 
wspólnie na Mszę świętą.

Mariusz: Też mamy taką nadzieję…

Sylwia: Na przykład ostatnio córka 
zaproponowała mi, żebyśmy się we dwie 
wybrały na taką indywidualną spowiedź 
- rozmowę z kapłanem… taką po prostu 
poza konfesjonałem. Pamiętam też takie 
niesamowite doświadczenie, pilotowali-
śmy bardzo młode małżeństwo i podzie-
liliśmy się trudnym przeżyciem. Jak się 
później okazało, oni mierzyli się z tym sa-
mym bolesnym doświadczeniem. Myślę, 
że spotkać kogoś, kto odnalazł spokój po 
trudnych doświadczeniach, komu uda-
ło się przejść przez to razem, jest bardzo 
cenne i ważne. Poza tym wspólnota Do-
mowego Kościoła niesamowicie zmie-
niła nasze codzienne życie, nasz sposób 
bycia, myślenia, relacje, wartości, a to jest 
bezcenne. 

A jak myślicie, dlaczego dziś młodzi 
niekoniecznie chcą zakładać rodzinę?

Mariusz: Komuś zależy na tym, żeby 
tak było. Widzimy, że odgórnie są narzu-
cane pewne mody i standardy. Dzisiaj 
modniejsze wydaje się zakładanie związ-
ków partnerskich, są pewne nagonki na 
tych, co to czekają do ślubu z seksem, 
więc po prostu czasami trudno jest się 
temu przeciwstawić… Z drugiej strony 
są też pewne trudności obiektywne, czyli 
jak tu pogodzić rodzinę z życiem zawo-
dowym? A trzeba dokonać pewnego wy-
boru, bo nie zawsze da się pogodzić to, 

że ktoś chce być na przykład profesorem, 
a jednocześnie super tatą.

Sylwia: Ja myślę, że to również strach 
i brak wiary, że można wytrwać z jedną 
osobą, a jest to wymagające! Często lu-
dzie chcą być z kimś, dopóki jest dobrze 
i wygodnie. No, a w małżeństwie całe ży-
cie nawzajem się szlifujemy i docieramy. 
Styl życia bez odpowiedzialności i dla wy-
gody jakby z tym koliduje.

Mariusz: … i to też bywa bolesne!

Sylwia: … i szkoda, że właśnie taki 
obraz jest kreowany: „po co będziesz się 
zmuszał do bycia z kimś, skoro jest trud-
no, coś tam nie gra między wami”. Stąd 
też ludzie mają ten strach: „co, jeżeli zawrę 
małżeństwo, a coś nie wyjdzie?” - a to nie 
takie pytania trzeba stawiać. Tylko „czy 
zrobię wszystko, żeby z tą osobą być? Czy 
jestem gotowy, aby walczyć o to małżeń-
stwo?” Dochodzi też kwestia relacji z Pa-
nem Bogiem, czyli oparcia i powierzenia 
Mu wszystkiego, codziennej, intensywnej 
modlitwy - nas to ratuje! Zaczęliśmy się 
modlić razem jeszcze za czasów narze-
czeństwa, bo skoro Pan Bóg nas złączył, 
to niech nam pomaga szukać rozwiązań 
i wyjścia. 

Mariusz: Małżeństwo to nie tylko to, 
że „ja ci obiecuję”, ale przyrzekamy to 
przed Panem Bogiem. Ślub to nie przed-
stawienie dla innych, tylko coś, co sami 
dla siebie wybraliśmy.

Sylwia: Są momenty, kiedy nasza gor-
liwość czy jedność osłabia się, ale mamy 
na przykład swoją regułę życia, żeby zna-
leźć czas dla siebie, zostawić obowiąz-
ki, pobyć razem sami. Każdy z nas robi 
wszystko, aby tę relację podtrzymywać, to 
nie zrobi się samo. Potrzebne narzędzia 
i środki podsuwa nam właśnie wspólnota 
Domowego Kościoła, inni się z nami po-
dzielili nimi, podpowiedzieli. 

Ogromnie Wam dziękuję za Wasze 
świadectwo i rozmowę! ■

WYWIAD NUMERU
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WIARA DOJRZAŁA

Szopki są piękne! Są pastuszkowie, trzej królowie, zwierzęta, sianko, gwiazda betle-
jemska. A w środku Jezus, Maryja i Józef. Ale najlepsze są żywe szopki, z prawdziwymi 
zwierzętami. Bez nich Boże Narodzenie to nie to samo. Wytwarzają świąteczny nastrój. 
Ale skąd się wzięły? Historia jest bardzo ciekawa. Czytajcie dalej, a sami się zdziwicie.

Co jest w centrum szopki? 

Proste! Pan Jezus. To Jego uro-
dziny świętujemy podczas Bożego 
Narodzenia. Wiemy z Ewangelii, że 
urodził się w stajni, bo zabrakło dla 
niego miejsca w gospodzie (Łk 2,7). 
Chrześcijanie od zawsze zbierali się, 
by świętować narodziny Pana Jezu-
sa. Przecież wtedy przyszedł na świat 
nasz Zbawca. Jednak dopiero św. 
Franciszek zaczął tradycję budowania 
szopek na wzór betlejemskiej groty.

Co było w stajence 
u Pana Jezusa? 

Od św. Łukasza wiemy, że Mary-
ja po urodzeniu Jezusa owinęła go 
w pieluszki i położyła w żłobie (Łk 2,7). 
Czym jest żłóbek? Niby każdy wie, ale 

A PO CO TA SZOPKA?

z opisem jest już pewien problem. 
A żłób to po prostu naczynie na po-
karm dla zwierząt. Było w nim sia-
no – czyli jedzenie dla wołu i osła. 
W Ewangelii nie ma mowy o zwie-
rzętach przy Jezusie. Pomocą jest 
proroctwo (czyli zapowiedź) z księ-
gi proroka Izajasza: „wół rozpozna-
je swojego pana i osioł żłób swego 
właściciela” (Iz 1,3). I stąd właśnie te 
zwierzęta umieszczane są w stajen-
kach.

Co? Gdzie? Kiedy?

Św. Franciszek chciał, by uczcić 
pamiątkę Narodzenia Pana Jezusa 
i chciał być wierny przekazowi z Pisma 
św. Jego szopka była więc bardzo pro-
sta. Mamy żłóbek, siano, wołu i osła, 
a za nimi był ołtarz. Gdzie to było? 
W miasteczku Greccio (czyt. Greczio) 
w środkowych Włoszech, 90 km od 
Rzymu. Mieszkańcy Greccio przynie-
śli świece i pochodnie dla oświetlenia 
nocy. Kiedy? W nocy z 24 na 25 grudnia 
1223 r., a więc wkrótce minie 800 lat. 

Dlaczego szopka? 

Franciszek chciał uczcić tajem-
nice Wcielenia – to, że Jezus stał się 
człowiekiem. Oddajmy głos samemu 
Świętemu: „chcę naocznie pokazać 

br. Krzysztof Małaśnicki, kurs II

„Chcę bowiem dokonać 
pamiątki Dziecięcia, 

które narodziło się w Betlejem”.
św. Franciszek
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WIARA DOJRZAŁA
Jego braki w niemowlęcych potrze-
bach, jak został położony w żłobie i jak 
złożony na sianie w towarzystwie wołu 
i osła” (1 Cel 84). Rzeczywiście, to, 
że Jezus stał się człowiekiem, to wy-
darzenie niesłychane. Przecież to Bóg 
– mógł zostać w niebie z Ojcem i Du-
chem Świętym. A on chciał urodzić się, 
wcielić się jako małe, niewinne i bez-
bronne dzieciątko. W ten sposób Fran-
ciszek przypomniał tajemnicę Bożego 
Narodzenia sobie i innym.

Greccio – franciszkańskie Betlejem 

Szopka w Greccio ma głębokie 
przesłanie. Tu uczczono prostotę – bo 
szopka, podobnie jak stajenka Pana 
Jezusa, miała jedynie parę prostych 
elementów. Tu wysławiono ubóstwo, 
w którym urodził się Pan Jezus, bo 
przyszedł na świat w biednej stajni. 
Położono Go w żłóbku – naczyniu na 
pokarm dla zwierząt – nie było łóżecz-
ka. Tu podkreślono pokorę, bo wielki 
Bóg stał się małym, niewinnym dziec-
kiem.

Przyszło mnóstwo ludzi, by w ten 
sposób uczcić tę tajemnicę Boga-Czło-
wieka, pokazaną w nowy sposób. 
Przybyli też bracia mniejsi i śpiewali 
na chwałę Bogu. Św. Franciszek stał 
przed żłobkiem i wzruszył się głęboko. 
Był przejęty czcią i ogarnięty przedziw-
ną radością. Dla wszystkich była to 
noc wesela i szczęścia z Bożego Naro-
dzenia. 

Pasterka

Podobnie jak na rozpoczącie Bo-
żego Narodzenia jest Msza św. zwana 
Pasterką, tak też za żłóbkiem odpra-
wiono Eucharystię. Święty Franciszek 

przeczytał Ewangelię i wygłosił kaza-
nie. Naturalnie o „dziecięciu z Betle-
jem”, które choć było ubogie, jedno-
cześnie było Królem. Sam Franciszek 
jakby czuł obecność Chrystusa, bo 
mówiąc o nim, zdawało się jakby sma-
kował i połykał słodycz samego słowa 
„Jezus”. Było jeszcze jedno dziwne 
wydarzenie – mały cud. Pewien czło-
wiek, bardzo dobry i pełen cnót, miał 
widzenie. Widział w żłóbku leżące 
dzieciątko, choć nikt tam nie kładł nie-
mowlaka lub figurki. W dodatku, gdy 
św. Franciszek zbliżył się do dziecięcia, 
ono jakby ożyło i zbudziło się ze snu. 
Inny biograf podaje, że w widzeniu 
Święty zbliżył się do niemowlęcia, czu-
le je przytulił (1Bon 10,7).

To po co ta szopka? 

Szopka pokazała ludziom Jezusa 
– Jego urodzenie w ubóstwie i poko-
rę we wcieleniu. Widzimy, że Bóg dał 
Świętemu Franciszkowi wielką łaskę. 

Łaskę, by pamięć o urodzeniu Jezu-
sa wskrzesić w sercach ludzi i zapi-
sać w ich pamięci. W szopce ukazał 
pokorę Jezusa, który przyjął nasze 
człowieczeństwo. Bo w tym wydarze-
niu to nie św. Franciszek był gwiazdą, 
lecz właśnie małe, ubogie Dzieciątko, 
które urodziło się w stajni, bo nie było 
dla Niego nigdzie miejsca. I to małe 
Dziecię przyszło na świat, bo chce nas 
odkupić z naszych grzechów i win, 
i pojednać z Wszechmogącym Ojcem.

Życzę sobie i Wam, by to 
„Dziecię z Betlejem” było 
w centrum Świąt Bożego Narodzenia. 
A gdy zapuka do naszego serca, byśmy 
je przyjęli do niego, przywitali go jak 
pastuszkowie, dali dary jak Trzej Kró-
lowie i by pokój zagościł w naszych 
rodzinach. ■

Żłóbek w Greccio, autor: Giotto di Bondone, 
XIII w., Bazylika św. Franciszka w Asyżu

„Szopka pokazała ludziom Jezusa
- Jego urodzenie w ubóstwie

i pokorę we Wcieleniu”.
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RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

Jak dziecko do matki

Doświadczenie Maryi w życiu św. Mak-
symiliana i miłość do Matki Najświęt-
szej były również wkładem jego bardzo 
pobożnych rodziców [patrz artykuł na 
str. 14], na którym postawił fundament 
swojej duchowości i pobożności. Gdy 
był dzieckiem, matka nosząc go na 
swoich ramionach pokazywała mu wi-
zerunek Matki Bożej Częstochowskiej 

tłumacząc, kim jest ta Matka i kim jest 
Jej Syn. Spotkanie z Nią w kościele św. 
Mateusza w Pabianicach zapoczątkuje 
drogę dziecięctwa i wielkiej miłość do 
Jezusa Chrystusa przez Niepokalaną.

Św. Maksymilian zawierzenie Ma-
ryi traktował jak relację dziecka, nie-
mowlęcia, które bez matki nic nie jest 
w stanie samo uczynić i już jako dziec-
ko uciekał się do Matki Najświętszej 

po pomoc w pokonaniu swoich wad 
i grzechów, gdy matka skarżyła się na 
niego. To dziecięce zawierzenie Maryi 
pielęgnował przez całe życie. Później 
napisał: „do Niej jak dziecko do matki 
we wszystkim się uciekaj, Jej wszystko 
powierz. Staraj się o Nią, o Jej cześć, 
o Jej sprawy, a troskę o siebie i twoich 
Jej pozostaw”. Pytany przez braci, jak 
oddać się Niepokalanej, zawsze odpo-
wiadał „jak dziecko do swojej matki”.

br. Mateusz M. Buksiński, kurs I

MIŁOŚĆ

„Tylko miłość jest twórcza” powiadał św. Maksymilian. A czym tak naprawdę jest miłość? 
Spróbujmy się przyjrzeć definicji miłości. „Miłość jest aktem skierowanym ku dobru człowieka” 
(źródło: książka pt. „Rozwój. Jak współpracować z łaską?”). Jest aktem, czyli nie jest uczuciem, jest 
działaniem, czyli decyzją woli i rozumu. Miłość realizuje się w relacji i jest skierowana ku drugiemu 
człowiekowi, a same uczucia mogą być nam pomocne w łatwiejszym jej wyrażaniu. Św. Maksymilian 
tę definicję miłości realizuje sposób wolny w obozie Auschwitz, oddając swoje życie za bliźniego.

ŚW. MAKSYMILIANA DO MATKI BOŻEJ
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RYCERSTWO NIEPOKALANEJ
Oto Matka Twoja

Podczas dni skupienia na nowicja-
cie usłyszałem od rekolekcjonisty sło-
wa, które zostały w moim sercu. Ma-
ryja stoi pod krzyżem swojego Syna, 
wyrażając w ten sposób postawę go-
towości. Gotowość ta jest wyrażana 
w oczekiwaniu na nasze jedno słowo 
skierowane ku Niej, by mogła jak naj-
szybciej wyciągnąć pomocną dłoń. 
Dlatego w „Konferencjach” św. Mak-
symilian mówił braciom: „święty Ber-
nard mówi, żeby zawsze wzywać imię 
«Maryja» we wszystkich trudno-
ściach, niebezpieczeństwach, utra-
pieniach wewnętrznych, i to jest 
prawda. My tak powinniśmy czynić, 
jak dziecko względem swej matki; 
gdy widzi zbliżające się niebezpie-
czeństwo, to krzyczy: mamo, mamo, 
a schowawszy się pod fartuszek, jest 
spokojne, że mu się nic złego nie 
stanie. Matka ziemska nie może od 
wszystkich niebezpieczeństw uwol-
nić, ale Matka Najświętsza może 
i zawsze uratuje, bylebyśmy Ją tylko 
wzywali na pomoc. Można prawie 
tak powiedzieć, że to jest tajemnica 
szybszego uświęcenia się” (Konfe-
rencja 11). Obraz ten bardzo przypo-
mina mi więź, jaka powstała między 
św. Maksymilianem a Maryją. Sytu-
acje życiowe, jakich doświadczał 
Święty, często po ludzku beznadziej-
nych i niezrozumiałych, potwierdza-
ją, że Maryja nigdy swoich dzieci nie 
zostawi. Tak było w przypadku tego 
wielkiego Świętego. 

Dla Niepokalanej

Wpatrując się w figurę Matki Naj-
świętszej, rozpalał się miłością do 
Boga, będącą źródłem mocy i in-
spiracji. Gorejąc ogniem miłości do 
Niepokalanej, pragnął zdobyć dla 
Niej cały świat. Potwierdzeniem tej 
gorliwości jest wydawanie czaso-
pisma „Rycerz Niepokalanej”, któ-
re miało za zadanie dotrzeć do jak 

największej rzeszy ludzi. W szkole 
Maryi zaprawił się do wszelkich wa-
runków. Dla Niej cierpiał oraz znosił 
małe i duże krzyże dnia codzienne-
go. Mówił, że miłość, która rozszerza 
się, pożera wszystko. Dążył do tego, 
by płomień miłości pochłonął Jego 
samego i by ten ogień mógł się roz-
przestrzeniać na wszystkie dusze 
jakie są i będą na świecie. W obozie 
Auschwitz, gdzie promienie wiary, 
nadziei i miłości nie docierały, on - 
rycerz Niepokalanej rozprzestrzeniał 
miłość, umacniając nadzieję i wiarę 
w sercach innych.

Co więc czynić?

Choć droga do Boga przez Nie-
pokalaną jest drogą najłatwiejszą, 
najprostszą i najszybszą ( jak wspo-
mina święty), to droga ta nie jest 
pozbawiona krzyża, cierpienia, prze-
ciwności, potu, pokus oraz ofiary 
z siebie samego. Nie jest to droga, na 
której możemy spocząć na laurach, 
zapominając o pracy nad sobą i po-
głębianiu relacji z Bogiem na modli-
twie. Lenistwo, nasza natura ludzka 
oraz miłość własna, która umiera 
ostania, zawsze będą nas skłaniały 
do obierania drogi na skróty, wygod-
niejszej bez przeszkód i trudności, 
odrzucając swój krzyż. Jak wspomi-
na św. Maksymilian, jest to coś natu-
ralnego, ale potrzeba nam każdego 
dnia samego siebie przezwyciężać, 
potrzeba stawać się nam świętymi. 
„Bez nieprzyjaciela nie będzie walki, 
a bez walki nie będzie zwycięstwa, 
a bez zwycięstwa nie będzie nagrody” 
(Konferencja 75). Co więc mamy 
czynić? „Po prostu być świętymi!”. 
Św. Maksymilian swoim życiem 
i przykładem pokazuje, kim napraw-
dę jest święty. Przede wszystkim jest 
to osoba oddana bezgranicznie Nie-
pokalanej ciałem i duszą, oddana po 
to, aby troszczyć się i interesować Jej 
sprawami. Tłumaczył to, mówiąc, że 
trzeba dać się Jej kierować jak auto 

w rękach dobrego szofera, być jak 
pędzel w rękach najlepszego ma-
larza. Czynić wszystko, czego Ona 
chce. Jeśli chce, byśmy pracowali, 
pracujmy i włóżmy jak najwięcej za-
pału oraz zdolności. Jeśli zechce, 
abyśmy odpoczywali, odpoczywaj-
my, jeśli będzie potrzeba choroby 
i cierpienia, przyjmijmy to z pokorą 
i cierpliwością. Niech założony Cu-
downy Medalik lub szkaplerz będzie 
nam przypomnieniem naszego od-
dania się Maryi, a idąc na spoczy-
nek lub wstając do pracy z miłością 
i wdzięcznością przyciśnij go do ust, 
a Ona będzie pamiętać o tym akcie 
miłości i czci i nie zostawi cię w po-
trzebie, wzmocni w walce, nie dopu-
ści do upadku.

Cel naszego życia

Życie tego Świętego zostawiło 
nam wiele przejawów miłości do 
Matki Najświętszej. Przede wszyst-
kim chciał być świętym i to jak naj-
większym. Świętość nie jest zare-
zerwowana dla osób wybranych, 
ale jest pierwszym powołaniem 
każdego z nas. Celem naszego życia 
jest uświęcenie i zbawienie swojej 
duszy, a najkrótszą, najpewniejszą 
i najłatwiejszą drogą do nawrócenia 
i uświęcenia, jak mawiał św. Maksy-
milian Maria Kolbe, jest Niepokala-
na. Każdy święty jest w mniejszym 
lub większym stopniu odbiciem do-
skonałości Bożej. O. Maksymilian 
swoim życiem i przejawami miłości, 
jaką darzył Niepokalaną, w prosty 
sposób ukazuje nam, jak powinni-
śmy przyjąć, oddać się i w jaki spo-
sób ukochać naszą Matkę Przenaj-
świętszą, którą zostawił nam Jezus 
Chrystus tuż przed śmiercią. Maryja 
czeka na Ciebie każdego dnia stojąc 
w gotowości przed krzyżem, czeka-
jąc na jedno Twoje słowo skierowa-
ne ku Niej. Oddając się w ramiona 
Maryi Panny, możemy być pewni, że 
nas nigdy nie zostawi. ■
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A CO NA TO ŚW. FRANCISZEK? br. Maciej Pieczynia, kurs VI

Święty z Asyżu, zakładając Za-
kon, nadał mu nazwę Bra-
ci Mniejszych. W tym tytule 

zawarł wyraźne przesłanie, jakie 
zachowanie powinno cechować 
poszczególnych jego członków. 
W Regule niezatwierdzonej (z 1221 r.) 
św. Franciszek wskazuje, że żadnego 
z braci nie wolno nazywać przeorem 
(czyli pierwszym), ale wszyscy mają 
być nazywani braćmi mniejszymi. 
Już samo to nazewnictwo wskazu-
je na rodzinne powiązania między 
członkami Zakonu. A nawet one 
mają być silniejsze niż w rodzinie. 

„Jeśli matka karmi i kocha syna swe-
go (por. 1Tes 2,7) cielesnego, o ileż 
troskliwiej powinien każdy kochać 

i karmić swego brata duchowego!”. 
(2Reg 6,8)

Św. Franciszek był „czystą Ewan-
gelią”, tzn. wypełniał Ewangelię, co 
do litery i chciał tylko Ją zachowy-
wać. Nie szukał niczego innego, ale 
czerpał z tego, co jest już napisane. 
Taki był Biedaczyna z Asyżu! 

Skoro więc Święty stosował się 
wyłącznie do Ewangelii, to spójrzmy 

co o stosunkach w rodzinie mówi 
Pan Jezus. Pierwszą sceną, któ-
ra przychodzi mi w tym kontekście 
na myśl, jest fragment Ewangelii 
wg św. Łukasza (Łk 2,41-52). Widzi-
my dwunastoletniego Jezusa, któ-
ry „zgubił się” podczas corocznego 
Święta Paschy. Wielka tragedia! Ża-
den z rodziców nie chciałby prze-
cież zgubić swojego dziecka. Może 
nas dziwić niezrozumienie, z jakim 
spotkali się Maryja i Józef ze strony 
Jezusa (zob. Łk 2,50), kiedy dowie-
dział się, że oni w ogóle Go szukali. 
Dla Jezusa było oczywiste, że po-

Czy pomyślałbyś kiedykolwiek, że grupa mężczyzn, którzy pozornie nie mają nic ze sobą 
wspólnego, może być określana jako RODZINA?! Wielu, myśląc o Zakonie, widzi w niej skost-
niałą instytucję, w której nie da się „rozwinąć skrzydeł”, ale czy ten obraz jest prawdziwy? 
W tym krótkim artykule postaram się przedstawić, jak to widział św. Franciszek.

WIĘCEJ NIŻ RODZINA!

POKÓJ I DOBRO
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A CO NA TO ŚW. FRANCISZEK?
winien być w domu swego Ojca 
(por. Łk 2,49). Tym niemniej, kiedy 
wrócił do Nazaretu, to był im podda-
ny (zob. Łk 2,51). Jest to wspaniały 
fragment, pokazujący, że posłuszeń-
stwo rodzicom jest niezwykle waż-
ne, że sam Bóg był posłuszny swoim 
ziemskim rodzicom. 

Teraz spójrzmy na perykopę 
ewangeliczną, która mówi, że wię-
zy duchowe są ważniejsze od wię-
zów krwi. W kontekście naszego 
tematu wydaje się, że jest to bar-
dziej istotny fragment. Przejdźmy 
więc do Ewangelii wg św. Łukasza 
(Łk 8,19-21). Po tym jak Pan Jezus 
wyjaśnił uczniom sens przypowieści 
o siewcy, przyszli do Niego Matka 
i Jego bracia, czyli kuzyni. Kiedy On 
się o tym dowiedział, rzekł: „Moją 
matką i moimi braćmi są ci, którzy 
słuchają słowa Bożego i wypełniają 
je” (Łk 8,21). Ciekawe słowa…, czy 
one oznaczają, że Maryja nie słucha-
ła i nie wypełniała słowa Bożego?! 
Bynajmniej! Matka Boża spełniała 
to doskonale, kiedy zgodziła się na 
Wcielenie Syna Bożego. Jezus chciał 
tylko zaznaczyć, że więzy krwi są 
mniej ważne od więzów duchowych. 
Św. Franciszek przyjął tę prawdę 
w całości.  

Czytając pisma, które zostawił 
po sobie nasz święty Założyciel, 
można zauważyć niezwykłą miłość 
skierowaną do swoich braci. Św. 
Franciszek, jak każdy porządny kato-
lik, pragnął swojego zbawienia, na-
tomiast jako porządny przełożony, 
pragnął również zbawienia wiecz-
nego dla swoich braci. Nie tolerował 
grzechu, który rani i człowieka, i całą 
wspólnotę, dlatego z całą mocą na-
kazywał braciom, aby jak najszybciej 
się z niego oczyszczali. Ministrom 
zaś, jeśli byli kapłanami, polecał, aby 
nakładali pokutę z miłosierdziem. 
Jak poucza św. Franciszek, nie wol-
no się oburzać z powodu czyjegoś 

grzechu, bo jest to przeszkodą w mi-
łości bliźniego (por. 2Reg 7). Miłość 
jest niezbędną cnotą, aby relacje 
międzyludzkie mogły być zdrowe. 
Tutaj nie ma znaczenia, czy mówi-
my o zwykłej rodzinie czy o rodzinie 
zakonnej. Bez miłości nie ma rela-
cji, bez miłości – jak uczy św. Paweł 
– jesteśmy niczym (por. 1Kor 13,2). 
Miłość jest koniecznym fundamen-
tem.

Drugą istotną sprawą w Zakonie 
(rodzinie zakonnej) jest posłuszeń-
stwo przełożonym. Jak wspomnia-
łem wyżej, dwunastoletni Jezus był 
posłuszny Maryi i Józefowi, wzrasta-
jąc w łasce u Boga i u ludzi. W pierw-
szej kolejności jako chrześcijanie 
mamy być oczywiście posłuszni 
Panu Bogu. I rzeczywiście, św. Fran-
ciszek – jak już wiemy – chciał po 
prostu wypełniać nakazy zawarte 
w Ewangelii. Na drugim miejscu na-
leży się słuchać Kościoła Rzymskie-
go i papieża, w dalszej zaś kolejności 
„brata Franciszka i jego następców” 
(2Reg 1,3). Święty z Asyżu zazna-
cza jednak, że bycie przełożonym 
to przede wszystkim bycie sługą 
(łac. minister). Ta służba objawia się 
przede wszystkim w prowadzeniu 
swoich braci do zbawienia. Co wię-
cej, ministrowie powinni opiekować 
się braćmi bardziej niż matki własny-
mi dziećmi! Biedaczyna podkreśla 
jednocześnie wagę własnego rozu-
mu i własnego sumienia. Nie nakazu-
je braciom wykonywania rozkazów 
przełożonych, które są sprzeczne 
z ich sumieniem: „jeśli przełożony 
wyda jakieś polecenie niezgodne 
z jego [podwładnego] sumieniem, 
wolno mu nie posłuchać, niech go 
jednak nie opuszcza” (Np 3,7). Niech 
go nie opuszcza, ale niech się za nie-
go modli! 

Wiemy zatem, że jak w rodzinie 
trzeba słuchać się rodziców, tak 
w Zakonie należy się posłuszeństwo 

przełożonym. A jakie są relacje mię-
dzy braćmi? Sprawdźmy, co na ten 
temat mówi św. Franciszek. 

Braterska wspólnota jest jedną 
z charakterystycznych cech naszego 
życia franciszkańskiego. W przyto-
czonym na początku artykułu frag-
mencie z rozdziału 6. naszej Reguły, 
Biedaczyna z Asyżu podkreśla wagę 
duchowych więzi, łączących braci:

„I gdziekolwiek bracia przebywają 
lub spotkaliby się, niech odnoszą 

się do siebie jak członkowie rodziny. 
I niech jeden drugiemu z zaufaniem 
wyjawia swoje potrzeby [...]. A jeśli 
który z nich zachoruje, inni bracia 
powinni tak mu usługiwać, jakby 

pragnęli, aby im służono”.
(2Reg 6,7.9)

Nie można być prawdziwym bra-
tem mniejszym, nie mając braci! 
My – zakonnicy – jesteśmy prawdzi-
wymi szczęściarzami, mając ich po-
nad 4000! „O jak dobrze i miło, gdy 
bracia mieszkają razem” (Ps 133) 
– mówi jeden z psalmów. Francisz-
kowe braterstwo opiera się o słowa 
Chrystusa: „wy wszyscy jesteście 
braćmi. I nikogo na ziemi nie na-
zywajcie waszym ojcem, bo jeden 
jest wasz Ojciec, który jest w niebie” 
(Mt 23,8-9).

Jak zatem widać, Zakon jest ro-
dziną w najgłębszym tego słowa 
znaczeniu. Tak jak w rodzinie zda-
rzają się kłótnie, spory, waśnie, ale 
również jak w rodzinie wszystkie 
nieporozumienia są przezwycięża-
ne dzięki miłości. Jednocześnie na-
leży pamiętać, że braterskie życie 
w Zakonie znajduje swój pierwo-
wzór w jedności i miłości Osób Trój-
cy Przenajświętszej i z tej komunii 
czerpie swoją moc. To życie brater-
skie może być prorockim (wyrazi-
stym) znakiem dla świata, który tak 
często jest zwaśniony i podzielony. ■
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Bł. Achilles Puchała

Urodził się 18 marca 1911 r. w mia-
steczku Kosina koło Łańcuta w rodzinie 
rolników. W domu rodzinnym, gdzie 
dorastał razem z siedmiorgiem rodzeń-
stwa, dbano o wychowanie zgodne 
z Ewangelią i duchem patriotycznym. 
W trakcie nauki w gimnazjum wstąpił 
do Rycerstwa Niepokalanej, gdzie wzra-
stał w duchu oddania się Bogu i Matce 
Bożej. W wieku 16 lat pojawiło się w nim 
pragnienie, by zostać kapłanem. Pro-
sił więc o przyjęcie do Franciszkanów. 
W opinii księdza proboszcza, wymaga-
nej do przyjęcia do Zakonu, znajduje-
my następujące słowa: „młodzieniec 
dobry, cichy i pobożny. Zachowywał się 

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.” (J 15, 13) 
W tym artykule chcę Wam przedstawić, Drodzy Czytelnicy, dwie postacie bliskie mojemu sercu. Są 
to moi współbracia z Zakonu: błogosławieni Achilles Puchała i Herman Stępień. Zginęli oni śmiercią 
męczeńską w kraju, z którego pochodzę. Niech ten krótki artykuł będzie moim wyrazem wdzięczno-
ści za trud i ofiarę, którą ponieśli, niosąc Boga moim rodakom.

zawsze wzorowo. (…) Mogę go polecić 
jako nadającego się na kleryka w zako-
nie ojców Franciszkanów.” Odbywał on 
nowicjat w Łodzi-Łagiewnikach. Widząc 
drogę formacji Achillesa, jeden z ojców 
miał o nim napisać: „chce być w zakonie, 
stara się”. Śluby wieczyste złożył w 1932 
r., a święcenia kapłańskie przyjął 5 lipca 
1936 roku z rąk biskupa Stanisława Ro-
sponda. Pół roku przed tym uroczystym 
wydarzeniem, przeżył bardzo trudne 
wydarzenie – zmarła jego matka. Pierw-
sze lata kapłaństwa spędził w klasztorze 
w Grodnie. Następnie został przenie-
siony do Iwieńca. O. Achilles pracował 
owocnie i ofiarnie – często wyrażało się 
to w pomocy materialnej dla parafian. 
Później został przeniesiony do Pierszaj.

Bł. Herman Stępień

Urodził się 21.10.1910 r. w biednej, ro-
botniczej rodzinie w Łodzi. Po ukoń-
czeniu szkoły powszechnej zgłosił się 
do Małego Seminarium Duchownego 
Misyjnego, po czym w 1929 r. rozpoczął 
nowicjat u franciszkanów w Łodzi-Ła-
giewnikach. Początkowo nie miał dobrej 
opinii w oczach przełożonych. O. Witalis 
Jaśkiewicz tak o nim pisze: „Po matu-
rze radziliśmy mu, aby sobie poszedł… 
tymczasem on na wszystko błagał, aby 
go zostawić; oświadczył, że wszystko 
przyjmie, do wszystkiego się dostosuje 
i że sam absolutnie nie pójdzie, chyba, 
że go wydalą… Więc zostawiliśmy go. 
Rzeczywiście zmienił się nie do pozna-

PASTERZE

NIE MOGĄ OPUŚCIĆ

WIERNYCH!

br. Stanisław M. Klimza, kurs IŚWIĘCI FRANCISZKAŃSCY
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nia i widać w nim wyraźną chęć i szczerą 
[wolę - (przyp. red.)] pozostania w Zako-
nie”. 27 czerwca 1934 r. złożył śluby wie-
czyste, które miał odłożone o rok. W 1937 
r. przyjął święcenia kapłańskie w Rzymie, 
gdzie podjął studia teologiczne – przeło-
żeni wysłali go tam z uwagi na jego nie-
zwykłe zdolności. Po powrocie do Polski 
pracował w Radomsku, jednocześnie po-
dejmując studia na Wydziale Teologicz-
nym Uniwersytetu Jana Kazimierza we 
Lwowie. Po wybuchu II wojny światowej, 
w pierwszej połowie 1940 r., arcybiskup 
Jałbrzykowski (ordynariusz wileński) wy-
słał o. Hermana do pomocy o. Achillesowi 
Puchale, pełniącemu obowiązki probosz-
cza parafii św. Jerzego we wsi Pierszaje.

Historia męczeństwa

W czerwcu 1943 r. w Iwieńcu i okolicach 
partyzanci z Armii Krajowej przeprowa-
dzili skoordynowaną akcję na konwoje 
niemieckie kierowane na front wschodni. 
Niemcy w lipcu i sierpniu 1943 r. przepro-
wadzili odwetową operację „Hermann”, 
próbując ograniczyć działalność party-
zantki na Kresach. Za cel wybrano miesz-
kańców wsi i małych miasteczek regionu. 
Zatrzymanych zamykano w stodołach, 
które następnie podpalano. W ten sposób 
Niemcy w jednym powiecie wołożyńskim 
spalili kilkanaście wiosek razem z miesz-
kańcami.

Również do Pierszaj przyjechało gesta-
po, aresztując wielu ludzi. Udali się także 

na plebanię. Według relacji jednego ze 
świadków, komendant miejscowej żan-
darmerii niemieckiej, który mieszkał na 
plebanii i był praktykującym katolikiem, 
chciał ukryć franciszkanów. Na tę propo-
zycję o. Achilles razem z o. Hermanem od-
powiedzieli, że pasterze nie mogą opuścić 
wiernych, i dołączyli do aresztowanych, 
prowadzonych na śmierć ludzi.

Przy pierwszej selekcji z aresztowanych 
utworzono dwie grupy. Pierwszą stanowi-
li starcy i dzieci do 10. roku życia. W drugiej 
byli mieszkańcy od 10. do 50. roku życia. 
Osoby starsze i dzieci początkowo zosta-
wiono na ulicy obok remizy, reszta stała 
w szeregu. Wszystkich postawiono w polu 
rażenia karabinów maszynowych. Pod-
czas dramatycznego apelu lud wspólnie 
odmawiał modlitwę, której Niemcy nie 
zabraniali. Widząc, że wszystkich czeka 
śmierć, trzej mężczyźni próbowali uciec 
i zostali zastrzeleni podczas ucieczki. Po 
apelu wszystkich zamknięto w dwóch 
stodołach.

Niektórzy świadkowie podawali, że 
franciszkanie próbowali negocjować 
z Niemcami. Po prawie dwóch godzinach 
nadjechało trzech oficerów i rozkazali wy-
prowadzić zatrzymanych. Niemcy doko-
nali ponownej selekcji i zagnali wszystkich, 
pod bagnetami, do wsi Borowikowszczy-
zna koło Pierszaj. Franciszkanów oddzie-
lono od pozostałych osób i wieczorem 
tego dnia zamordowano w pobliskiej sto-
dole, którą następnie podpalono. Według 

jednej z wersji, przed podpaleniem gesta-
powcy zabili obu męczenników strzałem 
w głowę. Według innej, franciszkanie mieli 
być najpierw okrutnie torturowani. Niem-
cy mieli im wyłupić oczy, wyrwać języki, 
obciąć nosy, uszy i ręce, na koniec krępu-
jąc drutem.

Rozweseleni mordercy, przebrani we fran-
ciszkańskie habity, z drwiną naśladując 
czynności Mszy św. i szydząc z kapłanów, 
wrócili do wsi. Następnego dnia miesz-
kańcy wioski zebrali zwęglone szczątki 
męczenników i złożyli je we wspólnej 
trumnie w mogile przy kościele w Piersza-
jach (dziś Białoruś). Tam też, w specjalnej 
złoconej trumience, spoczywają w koście-
le parafialnym do dziś.

O. Herman Stępień i o. Achilles Puchała 
zostali beatyfikowani w grupie 108 mę-
czenników II wojny światowej w dniu 13 
czerwca 1999 r. w Warszawie przez świę-
tego Jana Pawła II. 

Czego możemy się od nich nauczyć?

Od błogosławionego o. Achillesa mo-
żemy nauczyć się miłości i dostrzegania 
drugiego człowieka, gdy jest w potrzebie. 
Natomiast błogosławiony o. Herman 
uczy nas, że współpraca z łaską Bożą 
połączona z trudem pracy nad sobą, 
jest w stanie przemienić nasze życie. 
Przykład ofiarnej śmierci błogosławio-
nych niech dla nas będzie przykładem 
i umacnia naszą wiarę. ■

ŚWIĘCI FRANCISZKAŃSCY



Jesteśmy w niewielkiej wiosce 
Udział. Jej sercem jest francisz-
kański kościół Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
z XVIII w. 

Jak znaleźli się tam franciszkanie? 

Otóż franciszkanie przybyli do Udzia-
łu w 1645 r. Było tu również francisz-
kańskie seminarium duchowne oraz 
niewielka, parafialna szkoła. Niestety, 
w 1851 r. konwent został zlikwidowany 
przez władze carskie. Wszyscy zakonni-
cy zostali przewiezieni do innych klasz-
torów, parafię zaś objęli niebawem ka-
płani diecezjalni. O dawnej obecności 
franciszkanów w tym miejscu świad-
czyły jedynie znajdujące się pod ko-
ściołem szczątki ponad 50 zakonników 
pochowanych w latach 1690-1850. 
Wiosną 1948 r. władze komunistyczne 
odebrały świątynię katolikom i prze-
znaczyły ją na skład ziarna. W klasz-
torze natomiast najpierw urządzono 
szkołę, następnie internat dla uczniów, 
a potem mieszkania dla nauczycieli. 
Ten stan trwał 40 lat. W końcu po wielu 
staraniach 20 stycznia 1999 r. budynek 
kościoła został oficjalnie przekazany 

BIAŁORUSKI

NIEPOKALANÓW 

katolikom, a kilka lat później także 
i klasztor. 1 lipca 2000 r. po 150 latach 
nieobecności do Udziału powrócili 
franciszkanie. Pierwszym gwardianem 
i proboszczem został o. Mirosław Kop-
czewski, który razem ze współbraćmi 
i parafianami kontynuował restaurację 
zniszczonego franciszkańskiego kom-
pleksu. W 2022 r. utworzono w tym 
miejscu Niepokalanów białoruski. 
W tym też czasie wykonano ruchomą 
szopkę, muzeum poświęcone św. Mak-
symilianowi Marii Kolbe oraz francisz-
kańską wystawę misyjną. 12 maja 2012 
r. odbyła się konsekracja odrestauro-
wanej świątyni, a pięć lat później jubi-
leusz 300-lecia istnienia parafii perso-
nalnej w Udziale. Głównym celem tego 
miejsca jest propagowanie idei św. 
Maksymiliana, a zwłaszcza rozwijanie 
stowarzyszenia o nazwie „Rycerstwo 
Niepokalanej”.  

Białoruski Niepokalanów dzisiaj

Białoruski Niepokalanów podejmuje 
się wielu inicjatyw. Będąc tam, może-
my przyjść na spotkanie stowarzysze-
nia Rycerstwa Niepokalanej, możemy 
codziennie wraz z zakonnikami od-

mówić modlitwę różańcową. W każdy 
wtorek możemy uczestniczyć w nabo-
żeństwie do św. Antoniego i Mszy św., 
która sprawowana jest w intencjach 
przesyłanych drogą mailową. W każ-
dą pierwszą sobotę miesiąca odbywa 
się adoracja wynagradzająca, Msza św. 
w intencji Rycerstwa Niepokalanej na 
Białorusi, akt oddania Niepokalanej 
siebie, rodziny, parafii i miejsca pracy, 
czy nauki. Mamy również możliwość 
dołączenia do różańcowej krucjaty 
„Rodzina rodzinie”, która polega na ro-
dzinnej modlitwie różańcem w intencji 
innych rodzin na Białorusi. 

Co ciekawego można tam zobaczyć? 

Oprócz pięknego kościoła, który przy-
kuwa naszą uwagę, możemy zejść do 
jego podziemi, aby zobaczyć wystawę 
zdjęć o misyjnej działalności francisz-
kanów. Tam też pochowani są zakon-
nicy, którzy służyli w latach 1643-1851. 
Jest również tu Golgota, grota Matki 
Bożej z Lourdes i wiele innych miejsc 
wartych zobaczenia. Na tym kończy-
my nasze zwiedzanie tego cudowne-
go miejsca. Mam nadzieję, że się Wam 
podobało. Do zobaczenia! ■

Pewnie większość z nas słyszało o takim świętym, jak św. Maksymilian Maria Kolbe. Śmiem rów-
nież twierdzić, że prawie każdy słyszał o założonym przez niego klasztorze w Niepokalanowie. A czy 
słyszeliście kiedyś o białoruskim Niepokalanowie, które w tym roku obchodzi 20 lat swojego istnie-
nia? Bo ja nie. Dlatego dzisiaj razem z wami wybiorę się do tego wspaniałego miejsca, aby poznać 
jego historię, działalność, a także to, co ciekawego można tam zobaczyć. A więc wyruszamy! 

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

Obliczenia skanera

Do niedawna najstarszym papieżem w hi-
storii był żyjący w XIX w. papież Leon XIII. 
Zmarł on w wieku 93 lat, 4 miesięcy i 18 
dni. Obecnie jest nim Benedykt XVI, który 
16 kwietnia 2022 r. skończył 95 lat.

Papież w Asyżu wśród młodych 

Papież Franciszek już po raz szósty udał się do Asyżu. Tym 
razem powodem kilkugodzinnej wizyty było spotkanie 
z uczestnikami Ekonomii Franciszka. W sumie około ty-
siąca młodych ze 120 krajów świata, którzy interesują się 
ekonomią bądź sami prowadzą już działalność gospodar-
czą. Odpowiedzieli na apel Papieża wystosowany właśnie 
do młodych, by wypracowali nowy model gospodarki.

Kościół w Holandii

Obecnie w diecezji Haerlem-Amsterdam funkcjonują 164 kościoły. Redukcja dotknie 99 z nich, 
przy czym po okresie 5 lat planowane jest zamknięcie 37 świątyń. Na dzień dzisiejszy w Holandii 
jest ok. 3 mln 700 tys. osób deklarujących się jako katolicy.  

Brazylia: święta maryjne zgromadziły miliony wiernych

W październiku Brazylijczycy obchodzą dwa wielkie święta maryjne. Wspominają 
Matkę Bożą z Nazaretu w sanktuarium w Belém oraz Królową Brazylii czczoną w Apa-
recidzie. Nabożeństwo do Matki Bożej z Nazaretu sięga roku 1700, kiedy to Metys José 
de Souza znalazł w zatoce Murutucú małą figurkę Pani z Nazaretu. W miejscu znale-
zienia figurki w mieście Belém powstała bazylika. Za zgodą Stolicy Apostolskiej od 
1792 r. w stolicy stanu Pará odbywają się procesje ku czci Matki Bożej z Nazaretu, które 
rozpoczynają się Mszą św.

Z nauczania Ojca Świetego

„Modlitwa za zmarłych nie tylko może 
im pomóc, lecz także sprawia, że staje 
się skuteczne ich wstawiennictwo za 
nami”.

Papież Franciszek
Amoris Laetitia

- O miłości w rodzinie p. 257

Czy wiesz, że ...

Znak w formie krzyżujących się rąk Je-
zusa i Biedaczyny ( jeszcze bez krzyża) 
pojawił się dopiero pod koniec XV wie-
ku i oczywiście jego forma nie była od 
razu jednolita. Rozpowszechnienie go 
przypisuje się Franciszkowi Sansonowi 
(1475-1499), generałowi zakonu.

Obraz: Modlitwa przed cudownym krucyfiksem, 

autor: Giotto di Bondone, XIII w., Bazylika św. Franciszka w Asyżu

br. Grzegorz M. Zabłotny, kurs III SKANER



br. Adam M. Dunst, kurs V

Robert Cudzich: kompozytor, wokalista, gitarzysta, aranżer i autor tekstów. 
Jak sam o sobie mówi „chrześcijanin po przejściach”. Od 30 lat gra w zespole 
„New Life'm”. 7 lipca 2022 roku wydał swoją pierwszą autorską, solową płytę 
pt. „Będę szedł”. Na krążku znajduje się 10 utworów, które nagrane są w stylu 
muzyki soul i rhythm & blues. Znajdziemy tam również kilka utworów ballado 
wo-refleksyjnych.

Utwory na tej płycie od razu wpadają w ucho, zapraszają do refleksji i do-
dają siły do działania. Album przypadnie do gustu każdemu audiofilowi. Tek-
sty utworów pozwalają nam zajrzeć w głąb życia artysty, jego dzieciństwo, lata 
młodości i okres, w którym założył rodzinę - stając się szczęśliwym mężem i oj-
cem. Niezwykle energetyczne utwory i głęboki tekst sprawia, że jest to płyta dla 
wszystkich, którzy od muzyki pragną czegoś więcej.

Ja szczególnie umiłowałem sobie utwór pt. „Życie”, w którym przewija się 
tekst refrenu: „Życie jest zbyt piękne, zbyt piękne, by marnować je. Jest jedna 
prosta droga i tylko jeden prosty cel...”. Rzecz jasna z piosenki dowiadujemy się, 
jaki cel artysta ma na myśli, ale to pozostawię okryte tajemnicą, by każdy z Was 
mógł doświadczyć tego co ja, słuchając tej niesamowitej płyty. ■

Robert Cudzich
Będę szedł

CZYTAJ OGLĄDAJ SŁUCHAJ

muzyka

KULTURA



książka

br. Michał Wysocki, kurs III

W czasach, kiedy wiele osób, zwłaszcza w społeczeństwach zachodnich, zamiast 
brania odpowiedzialności za swoje życie, wybiera pójście na łatwiznę, starając się 
prowadzić życie bez zobowiązań, każda historia o ludzkim wyborze drogi pod prąd 
jest na wagę złota. 

Film „Ojcostwo” (2021), reż. Paula Weitza, powstał w oparciu o prawdziwą historię. 
Główny bohater – Matt (Kevin Hart) – świeżo upieczony ojciec, boryka się z wieloma 
życiowymi trudnościami. Po nagłej, niespodziewanej stracie ukochanej żony zostaje 
sam ze swoją małą córeczką. „Nie dasz rady” – to słowa, które kieruje do naszego 
bohatera jego teściowa, mając na myśli jego pierwsze niepowodzenia w roli ojca. 
„Racja, ale wiesz co? Poradzę sobie, bo jestem ojcem” – odpowiada Matt i tak zaczy-
na się jego historia przezwyciężania własnych słabości. A dzieje się to głównie dzięki 
odpowiedzialnemu wychowywaniu i ponoszeniu ofiar na rzecz ukochanej osoby.

„Ojcostwo” jest przede wszystkim filmem niosącym piękne przesłanie o tym, że 
można z powodzeniem dążyć do bycia dobrym ojcem, pomimo własnych wad i nie-
sprzyjających warunków. Film jest wręcz wypełniony świetnym humorem, który no-
tabene, może być wielką pomocą ludziom w trudnych chwilach. Nasz bohater stale 
ma też przy sobie przyjaciół, którzy, choć często nie mają dla niego właściwych rad, 
to jednak przede wszystkim są u jego boku.

Niewiele jest filmów takich jak ten, przedstawiających czystą wartość i szczęście 
bycia ojcem, zwłaszcza bycia wychowawcą. ■

Książka „Droga nadziei” jest na pierwszy rzut oka nieznaczącą pozycją 
opowiadającą błahą historię kilku staruszków. Jednak już od pierwszych 
stron łatwo zauważyć, iż dla autora przedstawiana historia stanowi jedynie 
pretekst do podsunięcia czytelnikowi wielu bardzo ciekawych myśli na temat 
ludzkiego życia, przyjaźni, starości czy śmierci.

A i sama historia nie jest wcale błaha. Emerytowany policjant wraz ze swo-
im przyjacielem z dzieciństwa na prośbę wspólnego znajomego z ekskluzyw-
nego domu starców próbują rozwiązać sprawę narastających przestępstw, do 
których tam dochodzi. Wszak kradzież, oszustwo i morderstwo to wydarze-
nia niepasujące do domu spokojnej starości. W książce są one przeplatane 
z codziennymi problemami bohaterów: sprawa mieszkania i jego utrzyma-
nia, podupadające zdrowie, pasje i zainteresowania, tęsknota, miłość. W tych 
sprawach łatwo odnajdzie się każdy, kto sięgnie po tę lekturę. Wszak wszyscy 
mamy w rzeczywistości podobne problemy i zmartwienia. Książka ta może 
stać się impulsem do tego, by pośród zwykłych spraw znaleźć moment na 
refleksję nad tym, co jest naprawdę ważne. Albo też, by w tych codziennych 
sprawach umieć dostrzec coś niezwykłego. Wtedy nawet nazwa zwykłej, an-
gielskiej ulicy może stać się tytułem książki lub wezwaniem, by nigdy się nie 
poddawać. ■

Carlo Meier 
Droga nadziei 
PROMIC 2012

br. Wojciech Szutowicz, kurs V

KADRY Z FILMU OJCOSTWO

film
KULTURA
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ODPOWIEDZI
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HASŁO: 7 865 11 12109 13321 4

POZIOMO: 7] Jeden z darów złożonych przez Mędrów ze Wschodu. 8] Zwierzę, na którym Jezus wjechał do Jerozolimy. 
11] Kto był ojcem Dawida? 15] Góra, na której Jezus przemienił się w obecności uczniów. 16] Przydomek Judasza. 
17] … oznacza „Bóg z nami”. (Mt 1,23) 20] Miłujcie waszych …, módlcie się za tych, którzy was prześladują.  
21] Drzewo … natychmiast uschło, bo nie wydało owocu. 23] Więzień uwolniony podczas procesu Jezusa.  
25] Gromadźcie sobie skarby w … (Mt 6,19-21) 26] Zmiłuj się nad nami, synu … ! (Mt 9,27) 27] Królestwo Boże podobne 
jest do ziarna … 28] Uczeń Jezusa, który Go wydał arcykapłanom za 30 srebrników. 29] Rzeka, w której Jezus przyjął 
chrzest.

Na rozwiązania czekamy do 6 marca 2023 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 (139) otrzymali:

Miłosz A. z Poznania, Franciszek P. z Łodzi, Alina H. z Łodzi,  
Adrianna G. z Szafranek, Joanna P. z Gdyni.

PIONOWO: 1] Kraina … - tam Jezus uzdrowił dwóch opętanych. (Mt 8,2) 2] Inaczej „Miejsce Czaszki”.  
3] Błogosławieni …, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 4] Zawód, który wykonywał Mateusz. 5] Uczeń Jezusa, 
który chodził po wodzie. 6] Jakie owoce rodzi złe drzewo? 9] Żołnierz, który powiedział o Jezusie: Prawdziwie, 
Ten był Synem Bożym. 10] Sąd, który nastąpi podczas paruzji Chrystusa. 12] Jan Chrzciciel jadł miód leśny oraz… 
13] Kto był ojcem Izaaka? 14] Nie można służyć Bogu i …18] Syn Heroda. 19] Namiestnik rzymski, który wydał rozkaz 
ukrzyżowania Jezusa. 22] Bądźcie roztropni jak …….., nieskazitelni jak gołębie. (Mt 10,16) 23] Miejscowość, w której 
urodził się Pan Jezus. 24] Brat Szymona zwanego Piotrem.

KRZYŻÓWKA br. Łukasz M. Preihs, kurs I

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

Nagroda dla zwycięzców
krzyżówki  z  nr. 140:

Audiobook 
"Dzienniczek
św. Faustyny”

Muzyka:  Piotr Łabonarski
Lektor: Halina Łabonarska 
Wyd. Biały Kruk



siostra M. Paula, klaryska, Stary Sącz

Przygotowanie:

Babka 
piaskowa

SIOSTRA PAULA POLECA

Składniki:

Dokładnie utrzeć masło. Dodawać po jednym żółtku i łyżce cu-
kru, ucierać tak przez całą godzinę. Potem dodać proszek do 
pieczenia, cukier wanilinowy, sok z cytryny i rum. Następnie 
osobno ubić białko i po łyżce dodawać, raz pianę, raz mąkę. Ma-
słem wysmarować formę do babki i piec 1 godz. w temperaturze 
170°C.

•	 25 dag cukru pudru
•	 25 dag mąki ziemniaczanej
•	 25 dag klarowanego masła
•	 6 jaj
•	 1 proszek do pieczenia

•	 2 szkl cukru
•	 1 cukier wanilinowy
•	 sok z ½ cytryny
•	 50 ml rumu

Smacznego!



Powołaniowe Dni Skupienia
(Niepokalanów Lasek)

REKOLEKCJE POWOŁANIOWE 2023

PROWINCJA GDAŃSKA

PROWINCJA WARSZAWSKA

KONTAKT

Asystent prowincjalny 
ds. powołań:

  667 061 906
  kontakt@powolanie.com.pl
  www.powolanie.com.pl

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

Asystent prowincjalny
ds. powołań:      

● 24 – 26 marca – 1. stopień
● 28 – 30 kwietnia – 3. stopień

PROWINCJA WARSZAWSKA

● 20 – 22 stycznia – 2. stopień
● 17 – 19 lutego – w seminarium
    (o Eucharystii)


