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TYŚ KRÓLOWĄ NASZEGO NARODU

W maju wielu Polaków czci swo-
ją Królową, wyśpiewując litanijną
pieśń w sanktuariach i przy figu-
rach przydrożnych rozsianych na
polskiej ziemi. Modlitwą i pieśnią
wyraża wdzięczność Maryi za Jej
królewską opiekę i duchową obec-
ność w tylu obrazach, figurach
i świątyniach. Jej oczy czule pa-
trzą na przychodzących do Niej
z wielorakimi potrzebami, a szep-
tane z wiarą modlitwy z matczyną
troską przedstawia swojemu Syno-
wi. Bo „gdzie pójść, jak nie do Matki,
która serce czułe ma? I opieką cię
otoczy, gdy Jej serce oddasz swe”.

O Jej królewskiej obecności na
polskiej ziemi świadczy 151 sank-
tuariów, w których znajdują się ko-
ronowane obrazy Maryjne. Jeszcze
więcej jest takich, w których Ma-
ryja odbiera cześć od swojego ludu,
a nie są tam jeszcze ukoronowane
Jej skronie.

Rok Jubileuszowy, miesiąc Ma-
ryjny, czas pielgrzymowania, skła-
nia do przedstawienia w skrócie,
czym jest Sanktuarium.

Słowo „sanktuarium” wyraża
miejsce święte, które dzięki obja-
wieniu się „mocy wyższej”, posia-
da szczególne znaczenie kultowe.
Sanktuarium jest związane z obec-
nością czyichś relikwii lub cudowne-
go obrazu, bądź figury. Tym odróż-
nia się od zwyczajnych miejsc kultu.
Uważa się je za ośrodek przyciąga-
jący swą niezwykłością. Ściągają do
niego pielgrzymi, by odczuwalnie

zjednoczyć się z Bogiem, wyprosić
sobie łaski, złożyć hołd i dziękczy-
nienie.

Sanktuaria znane są wielu reli-
giom. Rzeki Ganges i Brahmaputra,
to „święte rzeki”, w których wy-
znawcy braminizmu dokonują ob-
rzędowych kąpieli i do nich wrzucają
prochy zmarłych. Wulkan Fudżija-
ma, który jest najwyższym szczy-
tem Japonii, jest „świętą górą”,
odwiedzaną licznie przez pielgrzy-
mów i turystów. Dla Żydów świętą
górą jest Synaj – miejsce Przymie-
rza i nadania przykazań. W Mekce
świątynia Kaaba, ze znajdującym
się w niej Czarnym Kamieniem,
jest świętym miejscem muzułma-
nów, do którego obowiązkowo co-
rocznie pielgrzymują.

Dla chrześcijan najświętszymi
sanktuariami są: Betlejem, Wie-
czernik, Golgota, Grób Święty. Wła-
ściwie cała Palestyna jest jednym
wielkim sanktuarium. W Rzymie
największym sanktuarium jest grób
św. Piotra Apostoła. Sanktuaria-
mi są miejsca nadzwyczajnych ob-
jawień Najświętszej Maryi Panny.
Prawo kościele nie rozstrzyga, jakie
miejsca lub świątynie mogą nosić
miano „sanktuarium”. W ostatnich
dziesięcioleciach przyjął się zwy-
czaj wyraźnego ogłaszania przez
biskupa diecezjalnego danego ko-
ścioła jako sanktuarium. Jednak
większość miejsc świętych zyskało
tytuł „sanktuarium” dzięki długiej
tradycji pielgrzymowania wiernych.
Do wielu sanktuariów dołącza się
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kompleks zabudowań stanowiących
domy rekolekcyjne, instytucje cha-
rytatywne, szkoły, domy wychowaw-
cze, klasztory, seminaria duchowne,
domy pielgrzyma. W wielu sanktu-
ariach znajdują się skarbce z bo-
gatymi darami, które dokumentu-
ją historię kultu. Z sanktuariami
niekiedy związane są specjalne na-
bożeństwa (np. kult Miłosierdzia
Bożego), procesje (np. w Lourdes ze
świecami).

Koronacje figur, obrazów przed-
stawiających postać Matki Bożej lub
świętych, są wyrazem potwierdze-
nia kultu przez władzę kościelną
i zarazem nadają rangę danemu wi-
zerunkowi. Obrazy i figury Matki
Najświętszej są najczęściej wyróż-
nione obrzędem ukoronowania. Ma-
ryja jest przecież Królową wszyst-
kich świętych i aniołów. Praktyka
koronacji obrazów przyjęła się pod
koniec XVI wieku. Papież Klemens
VIII (1592 –1605) ukoronował ob-
raz Maryjny w bazylice Matki Bo-
żej Większej w Rzymie. Rzymianin
Aleksander Sforza w 1636 r. prze-
kazał w testamencie Kapitule Waty-
kańskiej swój skarbiec na stałe ko-
ronacje obrazów Maryjnych. Przez
długie lata Kapituła Watykańska
cieszyła się przywilejem udzielania
zezwoleń na koronowanie ofiarowa-
nymi przez siebie koronami najbar-
dziej czczonych obrazów Najświęt-
szej Maryi Panny.

Pierwszej koronacji Maryjnej
w Polsce, która dała początek in-
nym koronacjom, dokonano w dniu
8 września 1717 roku na Jasnej
Górze. Często koronacji dokonywa-
li osobiście papieże. I tak, 3 maja

1782 r. papież Pius VI ukoronował
obraz Matki Bożej w rodzinnej para-
fii w Cesenie (Włochy). Papież Pius
VII w 1801 r. ukoronował obraz
Matki Bożej w Loreto, a Grze-
gorz XVI dokonał koronacji obrazu
Matki Bożej Salus Populi Romani
w Rzymie.

Typowym elementem, ściśle
związanym z sanktuarium, jest
pielgrzymka, czyli wędrówka do
miejsc kultu religijnego. Pielgrzym-
ka jest spontaniczną manifestacją
wiary i pobożności. Ma też wy-
dźwięk psychologiczny, gdyż anga-
żuje całego człowieka, akcentuje
więź wspólnotową, jednoczy pątni-
ków, skłania do trudu i poświęcenia,
przedłuża (przez nabycie pamiątek)
wspomnienia pielgrzymowania.

Pielgrzymka bywa podejmowana
jako wypełnienie jakiejś obietnicy,
dla uproszenia szczególnej łaski,
bądź zadośćuczynienia za grzechy
i taka ma charakter pokutny. Posta-
wa pielgrzyma przejawia się w przy-
jęciu sakramentów pokuty i Eucha-
rystii, jako pomoc w drodze do życia
wiecznego, do ojczyzny niebieskiej.

Wzorem pielgrzymowania jest
Abraham, do którego Bóg skierował
wezwanie: „Wyjdź z twojej ziemi
rodzinnej i z domu twego ojca do
kraju, który ci ukażę” (Rdz. 12,1).
Abraham podejmuje wędrówkę na
polecenie Boga. W miejscach posto-
ju wznosi ołtarz dla Pana i z Nim się
jednoczy przez składaną ofiarę. Jest
on wzorem „wędrowania w obli-
czu Pana”. Wyjście ludu wybranego
z Egiptu do Ziemi Obiecanej jest ma-
sową pielgrzymką paschalną z domu
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niewoli do Ziemi Świętej. W cza-
sie tej pielgrzymki Naród Wybrany
spotyka się z Bogiem, zawiera przy-
mierze na Synaju, otrzymuje przy-
kazania. Bóg obdarowuje wędrow-
ców manną, przepiórkami i wodą
ze skały. Jest to wzór wędrowania
w obliczu Pana idącego przed ludem
w obłoku lub słupie ognia. Wielkim
pielgrzymem jest Pan Jezus. Jako
Dziecię jest niesiony do świątyni na
rękach Maryi i Józefa. Mając lat 12
udaje się z rodzicami do Jerozolimy
na Święto Paschy. Gdy rozpoczął pu-
bliczną działalność, często udawał
się do Świątyni Jerozolimskiej na
większe uroczystości, by wreszcie
przeżyć w Jerozolimie swoje przej-
ście (paschę) do Ojca. Pielgrzymka,
szczególnie grupowa, jest też dro-
gą do Boga, poszukiwaniem Boga,
jest streszczoną realizacją powoła-
nia ziemskiego.

Najważniejszym miejscem dla
pielgrzymów jest Ziemia Święta.
Od II wieku wierni zaczęli pielgrzy-
mować do Rzymu, do grobów Apo-
stołów św. Piotra i Pawła. Po usta-
nowieniu Roku Jubileuszowego (po

raz pierwszy w roku 1300), Rzym
stał się ośrodkiem pielgrzymkowym
dla całego Kościoła. Rok Święty, ob-
chodzony co 25 lat, był pobudką
do pokuty, pobożności i pielgrzy-
mowania, w celu zyskania odpustu
jubileuszowego.

Do słynnych miejsc pielgrzymko-
wych należy również sanktuarium
Apostoła św. Jakuba Większego
w Compostelli w Hiszpanii. Od
późnego średniowiecza do naszych
czasów, najsłynniejszym pielgrzym-
kowym sanktuarium Maryjnym jest
Loreto we Włoszech. W naszych cza-
sach największymi ośrodkami Ma-
ryjnymi światowych pielgrzymek są
Lourdes i Fatima. Dla Polaków nato-
miast, duchową stolicą Narodu jest
Jasna Góra. Aby nasza pielgrzymka
miała wymiar religijny i była bogata
w owoce duchowe, winna zmierzać
przez Maryję do Chrystusa i reali-
zować się w Chrystusie.

ks. E. Szymański

KALENDARZ LITURGICZNY
Maj 2000

7 maja: 3 Niedziela
Wielkanocna

Św. Piotr wygłasza do Żydów mo-
wę, że Jezus, którego ukrzyżowali,
żyje i działa. Świadectwem tego
jest uzdrowienie chromego, którego
św. Piotr dokonał w imię Jezusa.
To spowodowało pierwsze starcie
między Apostołami a Sanhedrynem.

Nadto św. Piotr obarcza winą Żydów,
że odrzucili Pana Jezusa. Zapewnia
ich jednak, że otrzymają przeba-
czenie, jeżeli się nawrócą i uznają,
że Jezus jest Bogiem. Każdy z nas
musi opowiedzieć się za lub przeciw
Jezusowi.

Św. Łukasz w Ewangelii re-
lacjonuje ukazanie się Chrystusa
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uczniom w Wieczerniku. Nie mogli
uwierzyć, że to jest Jezus. Dopiero
gdy poprosił o rybę i jadł z nimi,
rozpoznali Go. On zaś wyjaśniał
im, że potrzebna była męka, śmierć
i zmartwychwstanie, dla darowania
naszych grzechów. Poznali go po po-
siłku. My też poznajemy Go i z Nim
się jednoczymy, gdy uczestniczymy
w Eucharystii.

14 maja: 4 Niedziela
Wielkanocna

Dzieje Apostolskie (I czytanie)
przedstawiają przesłuchanie apo-
stołów Piotra i Jana z powodu
uzdrowienia chromego. Św. Piotr
więc wygłasza mowę obronną nie
tylko do przesłuchujących sędziów,
ale do całego narodu izraelskiego.
Nie usprawiedliwia siebie, ale staje
w obronie odrzuconego Jezusa, któ-
ry jest źródłem zbawienia dla tych,
którzy w Niego uwierzą.

Św. Jan w II czytaniu w pod-
niosłych słowach wyraża radość, że
jesteśmy dziećmi Bożymi już tu
na ziemi, gdy pełnimy Jego wolę.
W pełni takimi będziemy w przy-
szłym życiu, gdy staniemy się do
Niego podobni.

Ewangelia: Jezus jest dobrym
pasterzem. Pasterzem wszystkich
narodów. Ale i my, zachowując jed-
ność, mamy iść za Jego głosem
i naśladować Go. A naśladować –
to służyć braciom, czyli dla nich
pracować, żyć i cierpieć.

21 maja: 5 Niedziela
Wielkanocna

Św. Paweł po nawróceniu przyby-
wa do Jerozolimy i chce nawią-
zać kontakt z gminą jerozolimską.

Wszyscy się go boją, pamiętają go
bowiem jako Szawła, który prześla-
dował chrześcijan. Św. Barnaba, je-
go towarzysz, wprowadził Pawła do
Apostołów i przekonał ich, że Duch
Święty dokonywał wielkich dzieł
przez nawróconego Pawła. Jednak
Żydzi, którzy ukamienowali Szcze-
pana, występują zaciekle przeciw
Pawłowi i musi on opuścić Jerozoli-
mę.

Zawsze doznawał ucisku. Chwile
spokoju są po to, by chrześcijanie na-
brali sił do dalszych zmagań w obro-
nie wiary i byli czujni. W drugim
czytaniu św. Jan zachęca: „miłujmy
czynem i prawdą”. Chrześcijanina
poznać można nie po czczej gadani-
nie, ale po miłości bliźniego i pokoju,
który posiada i nim obdarza braci.

Kto trwa w Chrystusie – mówi
Ewangelia – przynosi owoc obfity.
Jezus jest nie tylko dobrym Pa-
sterzem, ale i winnym krzewem.
W Starym Testamencie Naród Wy-
brany został nazwany winnicą, któ-
rą Bóg pielęgnował, ale ona przyno-
siła cierpkie owoce. Jezus jest praw-
dziwym winnym krzewem. Kto żyje
w łączności z Nim ma w sobie życie
Boże, życie wieczne. Znakiem tej
łączności jest posłuszeństwo Jego
nauce.

28 maja: 6 Niedziela
Wielkanocna

W osobie poganina Korneliusza, któ-
rego św. Paweł polecił ochrzcić, bo
i na niego i jego dom zstąpił Duch
Święty, tak że mówili językami, Bóg
objawił, że i poganie są powołani
do Kościoła. Bóg nieustannie po-
wołuje narody do przyjęcia orędzia
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zbawienia i jest obecny w każdym
narodzie. Obecność Ducha Świętego
wyraża się we wspólnocie modlą-
cych się i dzisiaj. Doskonale określił
Boga św. Jan w II czytaniu: „Bóg
jest miłością”. Miłość Boga udziela
się nam, gdy do swojej wspólno-
ty włączamy braci. Jeżeli oddalamy
innych i uważamy ich za obcych,
wtedy wyrzekamy się miłości Bożej.

Jezus w Wieczerniku (Ewange-
lia) nadaje nowe przykazanie. Jest
to przykazanie miłości. Myjąc no-
gi Apostołom wskazał, jak ma ono
być realizowane w życiu. Ma ono
się wyrażać w posłudze braciom,
w atmosferze radości i zaufania.

Wydarzenia

Pierwszego maja, w liturgiczne
wspomnienie św. Józefa Robotnika,
przypada w tym roku uroczystość
św. Wojciecha, głównego Patrona
Polski i naszej Archidiecezji. Syl-
wetkę tego świętego poznaliśmy na
łamach kwietniowego numeru „Ka-
ny”.

W siostrzanej parafii, w Postoło-
wie – odpust patrona parafii św. Jó-
zefa Robotnika. W dniu 29 kwietnia
1990 roku kościół ten konsekrował
biskup gdański Tadeusz Gocłowski.
W lipcu 1995 r. została utworzona
nowa parafia przy kościele w Posto-
łowie z kościołem filialnym w Suchej
Hucie. Pierwszym proboszczem no-
wo utworzonej parafii w Postołowie
został mianowany ks. Kazimierz
Glama. Zapraszam drogich parafian
do udziału w odpuście postołowskim
1 maja.

***

W dniu 3 maja tradycyjnie odda-
jemy cześć Najświętszej Maryi Pan-
nie Królowej Polski i jednocześnie
głównej Patronce naszego Narodu.

***
W dniu 4 maja strażacy obchodzą

uroczyście święto swojego patrona
św. Floriana. Przypada w tym dniu
odpust w Kolbudach. Spowiedź św.
pierwszoczwartkową ustalę w za-
leżności od godziny Mszy św. odpu-
stowej w Kolbudach.

***
W dniu 5 maja przypada pierw-

szy piątek miesiąca. Spowiedź św.
od godz. 14.30 i o godz. 17.00 Msza
św. pierwszopiątkowa. Po Mszy św.
zapewniony będzie odwóz dzieci do
wiosek parafii.

***
W dniu 6 maja (sobota) od godz.

9.00 przystąpią do spowiedzi świętej
dzieci klas II. Spowiedź św. rodziców
tych dzieci ogłoszę na niedzielnych
Mszach świętych.

***
W niedzielę 7 maja o godz. 10.00

uroczystość Pierwszej Komunii Św.
Do I Komunii Św. przygotowuje się
51 dzieci z klas II.

W związku z uroczystością
Pierwszej Komunii Św. w naszym
kościele będzie zmieniony porządek
Mszy św. W niedzielę 7 maja Msze
św. będą odprawione o godz. 7.00,
8.30, 10.00 i o 18.00.

***
W poniedziałek 15 maja ucznio-

wie klas ósmych otrzymają sakra-
ment bierzmowania, którego udzieli
Metropolita Gdański Ks. Arcybi-
skup Tadeusz Gocłowski.
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W naszym sanktuarium w tym
dniu otrzymają sakrament bierz-
mowania również uczniowie klas
ósmych z sąsiednich parafii: Mie-
rzeszyna, Postołowa i Kłodawy.

***
Od pierwszej soboty miesiąca

maja wznowimy sobotnią adorację
Najświętszego Sakramentu od godz.
15.00 do godz. 18.00.

Proszę serdecznie parafian, aby
korzystali z tej szczególnej formy
modlitwy przed Najświętszym Sa-
kramentem. Postarajmy się, jeśli nie
w każdą sobotę, to chociaż co drugą
czy przynajmniej raz w miesiącu
wziąć udział w adoracji. Zapraszam
do udziału wszystkich od dzieci
po staruszków. Wypraszajmy sobie
pomoc Jezusa w codziennych tro-
skach, a zwłaszcza w walce z tym,
co od Boga oddala.

***

W maju tradycyjne nabożeń-
stwa do Matki Bożej tzw. „Majo-
we” odbywają się nie tylko w ko-
ściołach, ale także przy kaplicach,
figurach i przydrożnych krzyżach.
Przychodzimy, by Matce Bożej oka-
zać wdzięczność i przywiązanie, „bo
dla wszystkich swoich dzieci Ona
czułe serce ma. I opieką Cię otoczy,
gdy Jej serce oddasz swe”.

W naszym sanktuarium trady-
cyjnie modlić się też będziemy, po-
cząwszy od pierwszego maja do
końca października, przy kaplicach
różańcowych, nie tylko za swoje
rodziny lecz także za całą rodzi-
nę parafialną. Zapraszam do tej
formy modlitwy członków Żywego
Różańca i Rycerstwa Niepokalanej.
Modlić się za drugich, to szczególny
przejaw apostolskiego zaangażowa-
nia i zarazem jeden z uczynków
miłosierdzia.

ks. E. Szymański

MATKO, KTÓRA NAS ZNASZ
z dziećmi swymi bądź

Znamienny jest fakt, że pierwszy
nasz hymn narodowy – Bogurodzi-
ca – to zarazem pieść religijna,
którą można określić jako akt za-
wierzenia Maryi. Naród nasz jest od
wieków przekonany, że Maryja jest
naszą Matką, a Polska Jej Króle-
stwem. Ksiądz Kardynał Wyszyński
stwierdził, że taka jest specyfika
polskiego ludu, któremu towarzy-
szy przekonanie, że na straży życia

nadprzyrodzonego, na straży Ko-
ścioła w naszych tysiącletnich trud-
nych dziejach stała zawsze Matka
Chrystusowa, Matka Kościoła i na-
sza Królowa. Od sześciu wieków
zadanie to wypełnia w szczególny
sposób na Jasnej Górze. Do tej roli
Maryi w polskim narodzie wielo-
krotnie nawiązywał Ojciec Święty
podczas swoich pielgrzymek do Oj-
czyzny. Ksiądz Prymas dodał, że
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ma Polska, oprócz Jasnej Góry,
jeszcze wiele innych sanktuariów
Maryjnych rozsianych po całej Oj-
czyźnie, gdzie Ona udziela Swoich
łask. Święty nawyk, aby mówić
o wszystkim Matce, realizowany
jest w Polsce, nie tylko na Jasnej
Górze, ale i w innych Jej miejscach,
gdzie upodobała sobie być ze Swoim
Narodem. Poprzez swój święty wi-
zerunek jest obecna dla wszystkich,
którzy do Niej przybywają, choćby
tylko duchem i sercem, jeśli inaczej
nie mogą.

Najwyższej rangi wyróżnieniem
Kościoła dla danego sanktuarium
jest uroczysta papieska koronacja.
Ogromna liczba takich koronacji
przypada na czas milenijny od przy-
jęcia chrztu przez Polskę. To właśnie
koronacje pozwoliły milionom Pola-
ków zdać sobie sprawę z tkwiącej
w Narodzie siły, jaką jest Maryja.

Za naszych dni spełniły się proro-
cze słowa, wypowiedziane w 1948 r.
przez kardynała Augusta Hlonda
Prymasa Polski na łożu śmierci:
„W Polsce triumf Bożej sprawy opro-
mieniony będzie takim blaskiem, że
na nią zwrócą się z podziwem oczy
bliskich i dalekich narodów. . . Nie
lękajcie się niczego. Walczcie, mó-
dlcie się i wierzcie. . . Zwycięstwo,
gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo
Najświętszej Maryi Panny. Pod Jej
opieką pracujcie”. Prymas Tysiącle-
cia Kardynał Wyszyński wypełniał
wolę swego poprzednika i dane mu
było przeżyć wraz z całym Naro-
dem pierwszy z zapowiedzianych
w testamencie triumfów Chrystusa.
Oto katolicka Polska, w czasie gdy
władze państwowe od lat usiłowały

zniszczyć Kościół w Polsce, wiarę
Polaków, w dniu 16 października
1978 roku dała światu Papieża.
Ojciec Święty rozpoczął z Maryją
posługę całemu Kościołowi, bo już
w 1958 roku w herbie biskupim
umieścił słowa: „Totus Tuus” – ca-
ły Twój, wyjaśniając, że chce być
zjednoczony z Chrystusem w ka-
płaństwie i pasterzowaniu przez
Jego Matkę.

Kalendarz głównych wydarzeń
związanych z pogłębieniem kultu
Maryjnego w latach po II woj-
nie światowej ilustruje wysiłek Pry-
masa Tysiąclecia i papieża Polaka
w umacnianiu Maryjnego wymiaru
religijności w naszej Ojczyźnie.

8 września 1946 r. biskup lu-
belski Stefan Wyszyński ogłasza:
„Dzień 8 września jest dniem uro-
czystego ślubowania Narodu Sercu
Maryi, by wyjednać wolnej Ojczyź-
nie przez Maryję, błogosławieństwo
Boże”.

8 grudnia 1953 r., w uroczystość
Niepokalanego Poczęcia, Prymas
Polski osobiście oddaje się w nie-
wolę Maryi. Już wtedy zrodziła się
idea Jasnogórskich Ślubów Naro-
du, Wielkiej Nowenny i Milenijnego
Aktu Oddania Narodu w Niewolę
Maryi.

26 sierpnia 1956 r. – uroczy-
stość 300-lecia Ślubów Narodu na
Jasnej Górze. Tekst ślubowania uło-
żył kardynał Wyszyński. Milionowa
rzesza Polaków powtarza przed Cu-
downym Obrazem na Jasnej Górze:
„Królowo Polski przyrzekamy.” In-
ternowany w Komańczy Prymas
duchowo łączy się ze składający-
mi śluby na Jasnej Górze. Napisał:
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„Modliłem się o największą chwałę
Twoją na dziś”.

26 sierpnia 1957 r. – początek pe-
regrynacji Obrazu Nawiedzenia. Na
Jasnej Górze Ksiądz Prymas wyja-
śniał: „Episkopat Polski postanowił,
że każdego 26 sierpnia, w uroczy-
stość Matki Bożej Jasnogórskiej,
z wałów Jasnej Góry powtarzane
będą ślubowania Narodu.”

3 Maja 1966 r. – Tysiąclecie
Chrztu Polski – historyczny Akt
Oddania Narodu w niewolę Maryi.
Czytamy tam intencję tego przed-
sięwzięcia: „chcemy w macierzyń-
skich ramionach ubezpieczyć wiarę
Narodu i Kościół. Pragniemy cały
Naród Polski i wszystko co Pol-
skę stanowi oddać w macierzyńską,
miłującą niewolę Maryi, aby wypro-
sić Kościołowi wolność i możliwość
wypełniania Jego zadań w świecie
i w naszej Ojczyźnie. Przyzywamy
do tej dziejowej chwili wszystkich,
co przeszli przez polską ziemię”.

„Ziarno zostało wrzucone w zie-
mię – mówił Kardynał Prymas. –
Teraz musimy budzić w sercach
żywą świadomość, że Naród jest
w macierzyńskiej niewoli Maryi,
w Jej ramionach, jako Jej własność.
W Jej dłoniach i pod Jej kierow-
nictwem po Bożemu chodźcie po
ochrzczonej ziemi polskiej”.

1 stycznia 1976 r. – rozpoczęcie
sześciu lat wdzięczności za sześć
wieków panowania Maryi w naro-
dzie polskim na Jasnej Górze.

16 października 1978 r. w Waty-
kanie rozlegają się radosne słowa:
„Habemus Papam” – Mamy Pa-
pieża, w którego herbie znajduje
się znak Maryi, a zawołaniem jego
„Totus Tuus” – Cały Twój.

23 października 1978 r., na au-
diencji Episkopatu Polski w Rzymie
Ojciec Święty Jan Paweł II mówi:
„Nie byłoby na Stolicy Piotrowej
tego Papieża-Polaka, gdyby nie było
Twojej Czcigodny Księże Pryma-
sie wiary, nie cofającej się przed
więzieniem i cierpieniem. Twojej
heroicznej nadziei, Twego zawie-
rzenia bez reszty Matce Kościoła,
gdyby nie było Jasnej Góry i tego
całego okresu dziejów Kościoła w Oj-
czyźnie naszej, które związane są
z Twoim biskupim i prymasowskim
posługiwaniem”.

2 czerwca 1979 r. – pierwsza piel-
grzymka Ojca Świętego do Ojczyzny.
Papież mówił do Narodu na Placu
Zwycięstwa w Warszawie: „Wszyst-
ko co Polskę stanowi, to wszystko
w rękach Bogarodzicy. . . To wszyst-
ko dzieje Ojczyzny, tworzone przez
każdego jej Syna i każdą Córkę od
tysiąca lat.”

4 czerwca 1979 r. – Papież na
Jasnej Górze dokonuje aktu za-
wierzenia: „Czynię to na miejscu
wielkiego zawierzenia, skąd widać
nie tylko Polskę, ale i także Kościół
cały w wymiarach krajów i konty-
nentów. . . Ten Kościół postawiony
na drogach ludzi i narodów, ja
Jan Paweł II, jego pierwszy sługa,
oddaję tutaj Tobie, Matce Najświęt-
szej i zawierzam z bezgraniczną
ufnością. . . Jestem człowiekiem za-
wierzenia. Nauczyłem się nim być
tutaj”.

28 maja 1981 roku – uroczy-
stość Wniebowstąpienia Pańskiego
– śmierć Prymasa Polski, Niewol-
nika Maryi. Po otrzymaniu w dniu
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16 maja sakramentu Namaszczenia
Chorych powiedział: „Przyjdą nowe
czasy, wymagają nowych świateł,
nowych mocy. Bóg je da w swoim
czasie. Pamiętajmy, że jak kardynał
Hlond, tak i ja zawierzyłem Matce
Najświętszej i wiem, że nie będzie
słabszą w Polsce, choćby się ludzie
zmienili”.

13 grudnia 1981 r. władze PRL
ogłosiły stan wojenny. Nadeszły dla
nas lata szczególnego zawierzenia
Maryi.

19 czerwca 1983 r. – w czasie dru-
giej pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec
Święty modlił się w kaplicy Jasno-
górskiej: „Przybyłem tutaj, aby Ci,
o Matko, jeszcze raz powiedzieć: je-
stem, o Matko, cały Twój, wszystko
moje jest Twoim. Wszystko moje,
a więc także moja Ojczyzna. Mój
Naród. . . Jestem synem tej ziemi
i tego Narodu. To jest mój Na-
ród. To jest moja Ojczyzna, Matko!
Wszystko moje jest Twoim. . . Cóż Ci
mogę więcej powiedzieć. Jak inaczej
jeszcze zawierzyć tę Ziemięm tych
Ludzi, to Dziedzictwo. Zawierzam
tak jak umiem. Ty jesteś Matką, Ty
rozumiesz, przyjmiesz”.

8 czerwca 1987 r. – Ojciec Święty,
rozpoczynając w Warszawie II Kon-
gres Eucharystyczny, mówił: „Zie-
mio polska! Ziemio ojczysta! Uwiel-
biaj Chrystusowy Krzyż! Niech on
wszędzie świadczy o Tym, który do
końca nas umiłował. . .”

„Przez krzyż idzie się do zmar-
twychwstania. . . I dlatego krzyże
naszej Ojczyzny, krzyże nasze oso-
biste, naszych rodzin, muszą do-
prowadzić do zwycięstwa, do zmar-
twychwstania. . . Ziemio polska! Zie-
mio ojczysta! Zjednocz się przy

Chrystusowej Eucharystii. Niech
Maryja Matka Kościoła pomoże nam
wszystkim wyjść z bezdroży. Niech
nam pomoże stanąć przy Tym, który
jest Drogą, Prawdą i Życiem”.

A kilka dni później na Jasnej
Górze Papież modlił się w imieniu
umiłowanych, jakże w tym czasie
doświadczanych, rodaków.

„Pani Jasnogórska! Nie przesta-
waj z nami przebywać! Nie prze-
stawaj wskazywać na Twojego Sy-
na. . .”

Niech trwa na polskiej ziemi to
eucharystyczne wychowanie ludz-
kiej wolności z pokolenia na po-
kolenie. Bądź nadal naszą Matką
i Wychowawczynią.

Zwycięstwo przyszło! Przyszło
przez Maryję. Modlitwy wielkich
Synów Narodu Polskiego – Pryma-
sów: Augusta Hlonda i Stefana Wy-
szyńskiego oraz Ojca Świętego Jana
Pawła II, zanoszone za pośrednic-
twem Maryi do Boga, i zawierzenie
Narodu Jej Macierzyńskiemu Sercu
zostały wysłuchane.

Polska jest wolna! Jakże ogrom-
ne z tego rodzą się zadania. Dlate-
go powtarzamy za Ojcem Świętym:
„Dziękujemy Ci Matko naszego Na-
rodu”. Trwajmy przy Niej na mo-
dlitwie. Trwajmy w Sanktuarium
i przy kaplicach przydrożnych w ma-
jowe wieczory.

ks. E. Szymański
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MARYJNA DROGA

Ojciec Święty Jan Paweł II

Wszystko to dzieje się przez Maryję. Jej powierzyłem początki me-
go pontyfikatu, Jej składałem. . . hołd synowskiego przywiązania, którego
nauczyłem się od rodziców. Maryja była gwiazdą mej drogi w Jej najsłynniej-
szych i największych sanktuariach. Jej powierzyłem samego siebie (Knock,
1979). Począwszy od najmłodszych lat, przywykłem do pielgrzymowania do
sanktuariów Panny Maryi. Odprawiałem takie pielgrzymki również jako
biskup i kardynał. . .

Modlitwa ks. Prymasa Tysiąclecia

Dzisiaj tyle narodów toczy wojnę i wysyła pociski do siebie. Matko Pokoju,
spraw, niech w Twoich dłoniach te pociski, które ludy zasobne wysyłają do
głodnych, zamienią się w chleb.

Spraw o Matko, aby te ciężkie rakiety, które ustawia świat, przemieniały
się w pokarm dla ginących z głodu.

Najlepsza Matko spraw, niech rakiety staną się bochnami chleba.
Niech narody zrozumieją swoją powinność: ułam chleb głodnemu, nakarm
pragnącego. . . O Serce Niepokalane, pomóż nam przezwyciężyć grozę
zła. . . Od głodu i wojny wybaw nas. . . Od grzechów przeciw życiu człowieka
od jego zarania, wybaw nas. . . Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!

PONTYFIKAT JANA PAWŁA II

Od wyboru 16 X 1978 r. do chwili
obecnej posługa papieża całemu Ko-
ściołowi jest bardzo bogata. Podczas
swojego pontyfikatu papież Jan Pa-
weł II napisał 13 encyklik (otwiera je
encyklika o Bożym miłosierdziu), 11
adhortacji apostolskich, 10 konsty-
tucji apostolskich, 37 listów apostol-
skich, 23 dokumenty „motu proprio”.
Ponadto zwołał 14 zgromadzeń Sy-
nodu Biskupów. Odbył 1130 spotkań
z politykami, w tym z 574 przywód-
cami państw, 195 szefami rządów. Do

16 X 1999 r. odbyło się 921 audiencji
ogólnych z udziałem przeszło 14,4
milionów wiernych. W tym okresie
papież spotkał się z ponad miliardem
ludzi. W czasie 21 lat pontyfikatu
papież ogłosił 940 sług Bożych bło-
gosławionymi i 295 błogosławionych
ogłosił świętymi.

Do godności kardynalskiej wy-
niósł 157 duchownych.

ks. E. Szymański
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MARYJA – TAJEMNICA BOGA

Szczęśliwą jest kobieta, która
jest obdarzona macierzyństwem. To
w nas rozpoczyna się nowe życie,
za które to jesteśmy współodpowie-
dzialne. Spójrzmy, w jak wielkim
trudzie Maryja wypełniała swoją
misję Matki. Ona, jako niepoka-
lanie poczęta (zawsze wolna od
grzechu) zdobywała się na prze-
ogromny trud fizyczny, ale przede
wszystkim wysiłek duchowy, gdyż
jako Matka Boga znała dokładnie
to wszystko, co miało się wypełnić.
Jednak w skrytości i cichości swego
serca pokornie pochylała się nad
wolą Ojca; uznając siebie jako ko-
bietę posłuszną – niewolnicę, a więc
całkowicie wierną i oddaną. Ofiara,
która się dokonała, dała ziemi nowy
blask nadziei, zajaśniało na nowo
światło świata.

Czego może pragnąć każda z nas
– radości i miłości życia – takie
jest nasze kobiece powołanie i rola
w życiu. To my często stoimy u bo-
ku mężczyzny, opierając się na nim,
ale równocześnie, czuwając niejako
subtelnie nad ciepłem ogniska do-
mowego. W pełni realizujemy swoją
kobiecą misję, gdyż to głównie do
nas należy ozdabianie delikatnością
trudów, których życie nikomu z nas
nie szczędzi.

Najpiękniejszym wzorem jest
Maryja. Nie bez powodu nazwana
została Królową Aniołów, Wszech-
świata, Męczenników. Jej macie-
rzyńskie serce tętni po dziś dzień –

umiejmy je odkryć i odnaleźć, zro-
zumieć i przyjąć do swojego życia.

Czy którakolwiek Mamusia chce
zła dla swojego własnego dziecka
– na pewno nie! Wobec tego tym
bardziej Maryja – doskonały wzór
macierzyństwa – pragnie szczęścia
każdego człowieka, swego dziecka.
W jakim stopniu jesteśmy w stanie
pomóc Jej w tym. Nic w życiu nie
dzieje się samo, wszystko ma sens
gdyż: „Bóg tak umiłował świat. . .”.

Halina Kanka
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ŚLADAMI MĘKI PAŃSKIEJ

Liturgia Wielkiego Czwartku,
Wielkiego Piątku i Wigilii Paschal-
nej sprawia, że ożywają dla nas –
jakby działy się teraz – dni tajemnicy
męki, śmierci i zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa (Triduum Pas-
chalne). Pod wpływem niezwykłej
atmosfery każdy chrześcijanin ma
możność pokonania bariery czasu
i przestrzeni, by duchowo przenieść
się do Wieczernika, na Jezusową
drogę krzyżową, do Ogrodu Oliwne-
go, pod Jego krzyż na Golgocie i do
Jego grobu. Przy tej okazji często
zadajemy sobie pytanie, jak wyglą-
dają dziś te miejsca, gdzie niegdyś
rozgrywały się wydarzenia Tajem-
nicy Paschalnej Jezusa? Co nam one
mówią?

Ziemia Święta

Przybywającego do Ziemi Świę-
tej pielgrzyma, pragnącego stąpać
po śladach Jezusa, czeka trudna
konfrontacja wyobrażeń z realiami.
Chciałby ciągle słyszeć jednoznacz-
ne: „to było tutaj”, „tędy chodził
Jezus”. Jednak na pamiątki tam-
tych zbawczych zdarzeń nałożyła się
burzliwa historia Świętego Miasta,
która sprawiła, że miejsca związa-
ne z pobytem Jezusa nie tylko nie
wyglądają tak, jak niegdyś, ale stają
wręcz w opozycji do wyobrażeń.

Historycy obliczyli, że Jerozoli-
ma, przynajmniej niektóre jej dziel-
nice, burzona była i odbudowy-
wana 18 razy. Budowle z cza-
sów Chrystusa dawno nie istnie-
ją. W ich miejsce powstały nowe,

jedynie wykorzystujące ocalałe frag-
menty dawnych, czasem tylko we
fragmentach rekonstruowane z tych
samych kamieni. Przestały więc ist-
nieć Świątynia Jerozolimska, potęż-
na twierdza Antonia, układ murów
obronnych. W dobie prześladowań
chrześcijan w Imperium Rzymskim,
przez pierwsze trzy wieki, tradycja
związana z tymi miejscami przeka-
zywana była kolejnym pokoleniom
ustnie. Dopiero w 313 roku po
Chrystusie, za sprawą Edyktu Me-
diolańskiego wprowadzającego swo-
bodę religijną, cesarz Konstantyn
Wielki zaczął wznosić w tych miej-
scach kościoły. Nie mamy wobec
tego pewności, że lokalizacja miejsc
związanych z wydarzeniami ewan-
gelicznymi jest pewna. Historycy
częściej twierdzą, że raczej prawdo-
podobna, a sceptycy, że niemożliwa
do ustalenia. Toteż sens pielgrzy-
mowania do Ziemi Świętej opiera
się na wierze koncentrującej się nie
tyle na uporczywym szukaniu kon-
kretnych śladów Jezusa, ile raczej
świadomości faktu bycia w tym sa-
mym miejscu co On, choćby tylko
określonym w przybliżeniu.

Wieczernik

Miejsce ostatniej wieczerzy, usta-
nowienia sakramentów Euchary-
stii, kapłaństwa i pokuty, spotkania
z wątpiącym Tomaszem i zesłania
Ducha Świętego na pierwszy Ko-
ściół. Tu bowiem koncentrowało się
życie pierwotnego Kościoła. Wie-
czernik znajduje się w miejscu zwa-
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nym „Syjonem Chrześcijańskim”.
„Stary” Syjon, czyli wzgórze Moria
ze Świątynią Jerozolimską, zburzo-
ną w 70 r. n. e. przez Rzymian, stra-
cił bowiem znaczenie ofiary Starego
Testamentu. Ta została zastąpiona
jedyną ofiarą Jezusa, ustanowioną
i bezkrwawo antycypowaną właśnie
w Wieczerniku.

Od początku był on podzielo-
ny na „salę dolną” – uważaną za
miejsce obmycia uczniom nóg przez
Jezusa – i na „salę górną” – miejsce
wieczerzy. Dziś w tych miejscach, za
sprawą meandrów historii, w dolnej
części mieści się synagoga, a w gór-
nej meczet.

Dlaczego tak się stało? W XII w.
ożyła starożytna legenda, pisana
jeszcze przez Józefa Flawiusza,
o królu Dawidzie, który z ogrom-
nymi skarbami miał być pocho-
wany w okolicy Wieczernika. To
było powodem odebrania w XV w.
Wieczernika franciszkanom przez
muzułmanów sprawujących wten-
czas władzę. Kiedy w 1948 r. te-
ren ten zyskali Żydzi, zmienili salę
dolną (gdzie jest zbudowany jesz-
cze przez krzyżowców symboliczny
grób Dawida) na synagogę. W Je-
rozolimie powiadają, że tylko wiatr
jest ten sam, a każdy kamień ma
swoją historię”. Podobnie jest z Wie-
czernikiem. Autentyczna jest tylko
przestrzeń, a mury i gotycki wystrój
pochodzą z XIV wieku.

Getsemani – Ogród Oliwny

W czasach Jezusa była to plan-
tacja oliwek, z tłocznią, ulokowa-
na w pobliżu rzymskiej drogi. Je-
zus przybył tu w Wielki Czwartek

wprost z Wieczernika. Do dziś za-
chowała się skała, gdzie Chrystus
się modlił, by – „jeśli to możliwe
– ominął Go ten kielich”. Do dziś
przetrwały mozaiki kościoła z IV
wieku. Dziś skała ta znajduje się
tuż przed ołtarzem zbudowanego
w 1924 r. kościoła zwanego Bazy-
liką Narodów. Nieopodal znajduje
się grota służąca jako schronienie,
a także tłocznia oliwy (getsemani),
od której miejsce to wzięło nazwę.
W grocie tej Jezus najprawdopodob-
niej został pojmany, dlatego też nosi
nazwę Groty Pojmania.

Lithostrotos

Przy północno-zachodnim na-
rożniku Świątyni Jerozolimskiej
wznosiła się twierdza Antonia.
W czasach Jezusa rezydował w niej
rzymski garnizon. Na okres świą-
tecznego napływu pielgrzymów
przybywał do Jerozolimy sam pro-
kurator rzymski, by osobiście nad-
zorować przebieg Święta Paschy.
Prawdopodobnie zatrzymywał się
w Antonii. To istotne, bowiem
w miejscu pobytu Poncjusza Piłata
odbył się proces Jezusa i zaczęła się
droga krzyżowa. Zatem wszystko
wskazuje na to, że fakty te miały
miejsce na dziedzińcu wspomnianej
twierdzy.

Antonię zburzono doszczętnie
w czasie powstań żydowskich w 70
i 135 r. po Chr. Teraz wznosi się tu
bazylika „Ecce homo” i zbudowany
w XIX w. klasztor sióstr syjoń-
skich. To w jego podziemiach od-
kryto fragment muru kamiennego,
będącego prawdopodobnie częścią
dawnej twierdzy, czyli Lithostrotos
(z hebrajskiego „miejsce kamien-
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ne”). Mimo, że nie ma pewności,
że Chrystus i Piłat po tych kamie-
niach stąpali, to jest magia miejsca
pobudzającego wyobraźnię.

Kościół Św. Piotra in. Gallicantu

Leży nieco na wschód od Wie-
czernika. W czasach Chrystusowych
miejsce to leżało wewnątrz murów
miejskich. W podziemiach sanktu-
arium znajduje się starożytna grota
z wykutymi na obrzeżach krzyżami,
co świadczy, że gromadzili się w niej
pierwsi chrześcijanie.

Gospodarujący na tym obszarze
francuscy assumpcjoniści twierdzą,
że stał tam dom arcykapłana Kaj-
fasza, zaś sama grota była wię-
zieniem, w którym Jezus spędził
noc z Wielkiego Czwartku na Wiel-
ki Piątek (tzw. ciemnicą). Uczeni
jednak uznają tę wersję za mało
prawdopodobną. Według ich opinii
dom Kajfasza musiał stać w pobli-
żu Wieczernika, w reprezentacyjnej
dzielnicy Jerozolimy, a grota by-
ła raczej tym miejscem, do którego
udał się św. Piotr celem opłakiwania
zaparcia się Mistrza. Zatem kościół
nie powinien nazywać się kościołem
„tam, gdzie zapiał kogut”, ale ko-
ściołem „gorzkiego płaczu Piotra”.
Niedawno w pobliżu tego kościoła
archeolodzy odkryli schody z epo-
ki rzymskiej, którymi schodziło się
z okolic Wieczernika do doliny Ce-
dronu.

Wniosek z tego, że w Wiel-
ki Czwartek Jezus (najprawdopo-
dobniej) dwukrotnie tymi schodami
chodził, zmierzając po wieczerzy do

Ogrójca i z powrotem, kiedy prowa-
dzono Go jako więźnia do Kajfasza.

Via Dolorosa

To droga od wydania wyroku
aż do skały Golgoty. W tamtym
czasie owo miejsce znajdowało się
za murami miasta. Od tamtej pory
i tu zaszły zmiany.

W latach 40. po Chr. zbudowano
tzw. trzeci mur obronny, włączający
to miejsce od strony północnej w ob-
ręb miasta. Stara zabudowa uległa
zniszczeniu, powstały nowe ulice
i budynki. Trasa łącząca miejsce
wydania na Jezusa wyroku z miej-
scem egzekucji, podzielona została
na stacje, których liczba (14) i ko-
lejność ustalone zostały z końcem
XVIII wieku. Trasa drogi krzyżo-
wej na ulicach Jerozolimy zbliżona
jest więc do historycznej, choć nie
tożsama.

Niektóre stacje dziwią wyglą-
dem. Ósma oznaczona jest kamie-
niem ze znakiem krzyża, trzecią
ufundowali przebywający w Pale-
stynie podczas II wojny polscy żoł-
nierze, czwartą – polska emigracja.
Przy siódmej znajdowała się brama
miejska, przez którą Jezus wyszedł
poza mury miasta.

Bazylika Grobu Pańskiego

W czasach Jezusowych był to
opuszczony kamieniołom, z małym
pagórkiem pośrodku, nad którym
widniał krzyż Chrystusa Pana. Opo-
dal w skale wykuty był grób nale-
żący do Józefa z Arymatei. Zapew-
ne pierwsze pokolenia chrześcijan
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czciły to miejsce śmierci i zmar-
twychwstania Chrystusa. Po klęsce
I powstania żydowskiego w 135 r.
po Chr. Rzymianie postawili tu wła-
sne świątynie. Świątynię Jowisza na
miejscu grobu Jezusa i Afrodyty na
Golgocie. Właśnie dzięki temu łatwo
było te miejsca odnaleźć, gdy cesarz
Konstantyn w 324 r. po Chrystu-
sie postanowił wznieść tam wielki
kościół.

Obecnie istniejąca świątynia
„przykrywa” zarówno grób Chry-
stusa, jak i Golgotę. Budując ten
kościół, skałę z grobem Jezusa od-
cięto od macierzystej masy skalnej,
zaś ponad grobem wzniesiono mo-
numentalną rotundę, zwieńczoną
kopułą o nazwie Anastasis, „Zmar-
twychwstanie”.

S. Szulist

Wejście do Bazyliki Grobu Pańskiego przez część koptyjską.
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KONSTYTUCJA 3 MAJA

Konstytucja 3 Maja z 1791 ro-
ku funkcjonuje w społeczeństwie
polskim bardziej jako mit niż świa-
domość faktu historycznego. W cza-
sach saskich, za panowania królów
z dynastii Wettynów – Augusta II
Mocnego (1697 –1733) i Augusta III
(1733 –1763), zanika zainteresowa-
nie dla spraw Rzeczpospolitej. Po-
czucie odpowiedzialności za losy
i całość państwa jest zjawiskiem
obcym. Szlachta dobrze czuje się
w państwie, gdzie anarchia jest
coraz bardziej widoczna. Za pano-
wania Augusta II zerwano 16 sej-
mów, natomiast za Augusta III ani
jeden sejm zwyczajny nie doszedł
do skutku. Wszystkie zrywano za
pomocą liberum veto. Anarchia by-
ła tak wielka, że zrywano sejmy
jeszcze przed wyborem marszał-
ka. Wynajdywano najbardziej błahe
i dziwaczne powody, a poseł zrywa-
jący sejm nie był zobowiązany do
uzasadnienia swego czynu.

Sytuacja zmienia się powo-
li wraz z elekcją na tron Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego
(1764 –1795). Obóz reform, sku-
piony wokół księcia Adama Czarto-
ryskiego, rozpoczyna naprawę pań-
stwa. Każda zmiana istniejącego
stanu okrzyczana jest przez prze-
ciwników jako zamach na podsta-
wowe prawa Rzeczpospolitej. Prze-
ciwnicy wszelkich zmian chętnie
zwracają się o pomoc do carycy
Katarzyny II, a nawet nie cofają się
przed wywołaniem wojny domowej.

Konsekwencją tych wydarzeń jest
I rozbiór Polski (1772). Dopiero wo-
bec zbliżającej się wojny Rosji z Tur-
cją (1787) Katarzyna II zgadza się
na sejm konfederacki i ograniczone
reformy w Polsce. Część magnatów
straszy szlachtę widmem absoluty-
zmu i próbuje ograniczyć reformy
zgodnie z intencją carycy rosyjskiej.

Na początku Sejmu Wielkie-
go (1788 –1792) ukształtowały się
dwa obozy polityczne. Zwolennicy
reform utworzyli obóz patriotycz-
ny, którego głównymi przywódcami
byli: Stanisław Małachowski, Sta-
nisław i Ignacy Potoccy, rodzina
Czartoryskich, Hugo Kołłątaj, Jó-
zef Wybicki, Julian Niemcewicz.
Przeciwnicy wszelkich zmian (wie-
lu z nich pobierało stałe pensje
w Petersburgu) utworzyli obóz het-
mański, decydującą rolę odgrywali
w nim: Ksawery Branicki, Seweryn
Rzewuski, Szczęsny Potocki. Wstę-
pem do konstytucji było uchwale-
nie Prawa o sejmikach (24 marca
1791), gdzie pozbawiono bezrolną
szlachtę – gołotę jako klientów wiel-
kich magnatów, praw politycznych
i wprowadzono zasadę głosowania
większością posłów.

Tekst konstytucji przygotowy-
wany był w wielkiej tajemnicy, po-
stanowiono wykorzystać fakt wy-
jazdu większości posłów opozycji
na święta Wielkanocne. Sejm roz-
począł obrady 3 maja o godzinie 11.
Marszałek Stanisław Małachowski
oświadczył, że deputacja do spraw
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zagranicznych ma złożyć sprawoz-
danie o niebezpieczeństwach za-
grażających Rzeczpospolitej. Posło-
wie poparli króla, który oświadczył,
że ratunek widzi we wzmocnie-
niu państwa i nowej konstytucji.
Większość sejmowa oraz arbitrowie
(obecna na sali publiczność, któ-
ra żywą reakcją często wpływała
na przebieg obrad) poparli projekt.
Stanisław August miał pewne skru-
puły wynikające z faktu, że przed
swoją koronacją zaprzysiągł pacta
conventa, przewidujące utrzymanie
wolnej elekcji. Żądał, by sejm zwol-
nił go z tej przysięgi. Choć król był
zatwardziałym starym kawalerem,
to paradoksalnie, konstytucja prze-
widywała monarchię dziedziczną.

Burzliwa dyskusja trwała
7 godzin. Trzykrotnie prze-
mawiał król, tyle samo poseł
Jan Suchorzewski, który do-
konywał dramatycznych ge-
stów protestu, aby uniemoż-
liwić głosowanie. Przypro-
wadził on do izby sześciolet-
niego syna, groził, że zaraz
zabije dziecko, aby nie do-
żyło dnia niewoli i hańby.
Rzucił się na ziemię u stóp
tronu, aby przekonać kró-
la o nieszczęściach, jakie
spadną na Rzeczpospolitą
po uchwaleniu konstytucji.
W pewnym momencie król
podniósł rękę, by zabrać głos
po raz czwarty, chciał odpo-
wiedzieć jednemu z przeciw-
ników „a to – pisał potem
król – nasi wzięli za znak już
mojej przysięgi. Rzucili się

hurmem do tronu, a ja widząc,
że się rzecz daje zrobić, zrobiłem”.
Wśród okrzyków „Wiwat król!”,
„Wiwat konstytucja!”, Król wszedł
na krzesło i oświadczył:, „Gdy widzę
stałą i wyraźną sejmujących wolę,
abym wykonał przysięgę na kon-
stytucję narodową, wzywam, zatem
ciebie [. . .] Mości książę bisku-
pie krakowski, abyś mi przeczytać
raczył rotę przysięgi”. Po zaprzy-
siężeniu król wypowiedział zdanie:
„Przysięgałem Bogu i nie będę tego
żałował”. Wezwał następnie wszyst-
kich obecnych, aby udali się do
katedry św. Jana i tam złożyli uro-
czystą przysięgę. Przypominam, że
katedra św. Jana w Warszawie była
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miejscem, gdzie w 1764 roku koro-
nowano Stanisława Augusta Ponia-
towskiego na króla Polski. Trium-
falny pochód do katedry i uroczy-
ste nabożeństwo z odśpiewaniem
Te Deum zakończyły obrady, które
przeszły do historii Polski. Fakt ten
uwiecznił na swoim obrazie Jan
Matejko.

Konstytucja stwierdzała, że Pol-
ska staje się odtąd monarchią
dziedziczną. Znoszono podział kra-
ju na Koronę i Wielkie Księ-
stwo Litewskie. Najwyższą wła-
dzę wykonawczą miała pełnić Straż
Praw Narodowych złożona z kró-
la, prymasa i pięciu ministrów.
Mieszczanie otrzymali takie
same prawa i przywileje jak
szlachta. Chłopów „przyjmo-
wano pod opiekę rządu kra-
jowego”. Armia miała wzro-
snąć do liczby 100 tysięcy
żołnierzy. Co 25 lat zamie-
rzano wprowadzać do kon-
stytucji zmiany, aby stale
dopasowywać ją do aktual-
nych czasów.

Już w maju 1791 roku
część posłów zwróciła się
z prośbą do carycy Kata-
rzyny II o uniemożliwienie
realizacji konstytucji. Cary-
ca rosyjska oświadczyła, że
gotowa jest przy pomocy orę-
ża walczyć z Konstytucją 3
Maja, lecz domagała się:,
„Aby oni sami dali temu
początek”. Magnaci ułożyli
w Petersburgu 27 kwiet-
nia 1892 roku akt najja-
śniejszej konfederacji targo-

wickiej, zawiązanej oficjalnie w Tar-
gowicy (miasteczko w dobrach
Szczęsnego Potockiego) 14 maja
1792 roku. Pociągnęło to za sobą
wojnę polsko-rosyjską, a w konse-
kwencji II rozbiór Polski.

Dla przyszłych pokoleń Konsty-
tucja 3 Maja nabrała symbolicznego
znaczenia. Wykraczała ona daleko
poza jej praktyczne osiągnięcia. Gdy
w 1918 roku Rzeczpospolita Polska
została przywrócona do istnienia,
pamiętny dzień 3 maja proklamo-
wano świętem narodowym.

Mariusz Paradecki
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, dziś zapraszamy do kolejnej krzyżówki. Rozwiązania
z kuponem konkursowym składajcie do koszyka na bocznym ołtarzu (do
dnia 21 maja).

1

2 6

3

4

5 5

6 1

7 2

8 4

9 3 1 2 3 4 5 6

1. Do niej wychodzisz codziennie
2. Jadalna część marchewki
3. Imię Matki Pana Jezusa
4. Kieruje diecezją
5. Nabożeństwa odprawiane w maju
6. Śpiewane w okresie Bożego Narodzenia
7. Kapłan inaczej
8. Laskowy, włoski, pistacjowy
9. Płaczesz, gdy ją obierasz

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
KA41



ŻOŁNIERZ PIOTR
opowiadanie dla dzieci

Żył kiedyś pewien mężczyzna
prosty i odważny o imieniu Piotr,
który wybrał sobie zawód żoł-
nierza. Umiał walczyć rusznicą
i mieczem, odznaczył się męstwem
w wielu bitwach. Ale wojaczka
i wędrowanie przez świat, by-
ły naprawdę niebezpieczne. I tak
pewnego dnia, w czasie gwał-
townego ataku nieprzyjacielskich
wojsk, żołnierz Piotr został zabity.
Tego samego dnia dotarł do bram
Raju. Zapukał energicznie. Święty
Piotr pospieszył mu otworzyć.

– Witaj młodzieńcze – powie-
dział św. Piotr, patrząc na czerwo-
no-niebieski mundur żołnierza.

– Czego chcesz?
– Chcę dostać się do Raju –

odpowiedział żołnierz. – Jestem
żołnierzem Piotrem. Znasz mnie
z pewnością, gdyż noszę Two-
je imię. Popatrz, ile odznaczeń
mi przyznano! Nie było w regi-
mencie żołnierza odważniejszego
ode mnie. Pominąwszy skrom-
ność, byłem najlepszy w swoim
rzemiośle. Walczyłem wiele. Od-
dałem życie za moją ojczyznę. Są-
dzę, że rzeczywiście zasłużyłem
na Raj.

– Tak, tak – pokiwał głową św.
Piotr. – Twoje imię jest najpięk-
niejsze, bez wątpienia. Dobrze
walczyłeś, byłeś odważny. . . Ale

wszystko to nie wystarcza. Mu-
szę wpierw rzucić okiem na moje
księgi.

Święty Piotr wyciągnął wielką
księgę z półki i zaczął powoli prze-
rzucać stronę za stroną. Wszyst-
ko, co ów żołnierz uczynił, było
zapisane w tej księdze. W miarę,
jak św. Piotr czytał, zaczął kiwać
głową, szarpać długą białą brodę
i wzdychać.

– Hm. . . hm. . . – mruczał.
Zawartość księgi nie była za-

dowalająca. Na podstawie tego, co
tam zapisano i zgodnie z prawami,
które regulują wstęp do Raju, św.
Piotr absolutnie nie mógł wpuścić
żołnierza. Ale Święty poczuł wiel-
ką sympatię do swego imiennika.

– Nie mogę przecież posłać do
piekła kogoś, kto ma imię Piotr –
myślał.

Ale co mógł zrobić?
Święty Piotr zawołał archa-

nioła Michała, który nosił miecz
i zbroję, więc powinien wykazy-
wać zrozumienie dla swego ludz-
kiego kolegi. W dwójkę rozma-
wiali i dyskutowali długo. Święty
Piotr starał się znaleźć jakieś wy-
tłumaczenie, aby móc pozwolić
żołnierzowi wejść do Raju.

– Ależ nie, ależ nie! – wołał
św. Michał. – Nie możesz łamać
przepisów. Ten żołnierz nie mo-
że przekroczyć bramy. Musisz go
wypędzić.
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Wówczas św. Piotr zwołał nara-
dę. Zebranie wszystkich świętych
o najlepszym sercu. Był tam św.
Józef, św. Teresa, św. Franciszek,
św. Katarzyna. Ale nic nie dało się
zrobić. Również i ci święci prze-
cząco kiwali głowami i stwierdzili,
że żołnierz Piotr nie był wystar-
czająco dobry, by wejść do Raju.
Ale i to nie powstrzymało św.
Piotra. Nie namyślając się, udał
się do Jezusa i zaczął Mu opo-
wiadać o wszystkim, co dotyczyło
żołnierza. Mówił Mu długo o jego
odwadze, szlachetności, o tym, że
umarł za ojczyznę. Jezus uważnie
słuchał każdego słowa. Ale wła-
śnie wówczas panował nieopisa-
ny hałas. Dwudziestu wściekłych
i zdyszanych diabłów biegało tam
i z powrotem po schodach prowa-
dzonych do Raju.

– Stój, stój! – krzyczeli macha-
jąc widłami. – Ten żołnierz nie
należy do Nieba. On należy do
nas!

Sprawy zdecydowanie przybie-
rały zły obrót dla biednego żołnie-
rza Piotra.

Wielkie diablisko ukłuło go
widłami wrzeszcząc: – Oto ten,
który zawsze mówił „do diabła”.

Ale właśnie wówczas, u boku
Jezusa, pojawiła się piękna Pani.
Było to Maryja. W ręku trzymała
złotą księgę, którą podała Jezuso-
wi. Jezus wziął księgę. Miała setki
stron i wszystkie czyny ludzkie
były tam zapisane. Jezus zaczął
czytać. Czytał i czytał. Wreszcie

zwrócił się do Maryi i pokłonił się
Jej. To był znak. Żołnierz Piotr
mógł wejść do Nieba.

Sama Maryja wzięła go za rękę,
by go tam wprowadzić, a św. Piotr
uśmiechał się zadowolony.

O wiele mniej zadowolone by-
ły, oczywiście diabły. Powróciły
wściekłe do piekła, protestując: –
Maryja rujnuje nas! Ciągle wy-
krada nam dusze, które do nas
należą! Jeśli tak dalej pójdzie,
staniemy się bezrobotni!

Świętemu Piotrowi nie dawała
spokoju ciekawość. Co też było
napisane w wielkiej księdze, ja-
ką Maryja podała Jezusowi do
przeczytania? I gdy wszyscy świę-
towali z nowo przybyłym, św.
Piotr zbliżył się po cichu do złotej
księgi i otworzył ją. Na każdej
stronie zapisano wiele odmówio-
nych „Zdrowaś Maryjo” Tysiące
i tysiące „Zdrowaś Maryjo”.

Ilekroć żołnierz odmawiał tę
modlitwę, Maryja zapisywała to
w swej złotej księdze. Właśnie
te zdrowaśki otwarły żołnierzowi
Piotrowi drzwi Raju.

„Zdrowaś Maryjo” jest klu-
czem do nieba. Ten kto się modli,
nie może mieć złego serca. Kto
modli się do Maryi, tego z pew-
nością Bóg nie opuści w chwili
śmierci.

Bruno Ferrero
„Zdrowaś Maryjo”
Wydawnictwo Salezjańskie
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INTENCJE MSZY ŚW. Maj 2000

1. Za śp. Wiktora Orlikowskiego
2. Za śp. Kazimierza Makszyń-

skiego i za śp. Kazimierza
Orlikowskiego

3. Za śp. Mariannę Kamińską,
godz. 700

Za śp. Juliannę i Gabrielę
Abram, godz. 830

Za śp. Antoniego Brembora oraz
o zdrowie dla Gertrudy Brembor,
godz. 1100

Za śp. Zygmunta Azarowicza,
godz. 1800

4. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie i zakonne
– z róży bł. Anieli Salawy –
p. Szostek

5. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy parafian
– z róży bł. Michała Kozala –
p. Kusaj

6. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej – z róży
bł. Urszuli Ledóchowskiej –
p. Chmielewskiej

7. Za śp. Helenę Kaczmarek,
godz. 700

Za śp. Stanisława i Anielę Kulów
oraz za śp. Józefa i Józefę
Rucińskich, godz. 830

W intencji dzieci przystępujących
do I Komunii św. i ich rodziców
oraz całej wspólnoty parafialnej,
godz. 1000

Za śp. Zofię Dyksa, godz. 1800

8. Za śp. Romana Jaszczyka oraz
za śp. Stanisława, Katarzynę
i Józefa Drągów

9. Za śp. Tadeusza Kosikowskiego
(rocznica urodzin)

10. Za śp. Stanisławę Skierka

11. Za śp. Stanisława Kromera oraz
za śp. Annę i Pawła Sulewskich

12. Za śp. Walerię Żukowską
13. Za śp. Łucję Selka
14. Za śp. Tadeusza Bartosa,

godz. 700

Za śp. Józefa Szostek, godz. 830

O błogosławieństwo dla Zofii
i Jana Trofimowiczów, godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

15. Za śp. Mariannę Kamińską
16. Za śp. Wolfganga Kaszubow-

skiego oraz za śp. Teresę
Karcz

17. W pewnej intencji (p. Keler)
18. Za śp. Wiktora Orlikowskiego
19. Za śp. Zygmunta Jaszczyka
20. W pewnej intencji

(p. Sienkiewicz)
21. Za śp. Jolantę Kopicką, godz. 700

Za śp. Aleksandra Ptach,
godz. 830

Dziękczynna w 18. rocznicę
urodzin Jarosława Jaszczyka,
godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

22. Za śp. Annę i Franciszka Suss
Wspomnienie śp. Zenona Szwoch
(5. rocznica śmierci)

23. Za śp. Stanisława
Chmielewskiego

24. Za śp. Romana Niedźwiedź
(3. rocznica śmierci)

25. Za śp. Paulinę i Leona Dufke
oraz za zmarłych z tej rodziny

26. Za śp. Magdalenę, Józefa,
Alfreda Karassek oraz za
zmarłych z tej rodziny
Wspomnienie śp. Pelagii Bławat

27. Za śp. Katarzynę i Bronisława
Iwanowiczów

28. Za parafian, godz. 700
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Za śp. Helenę i Józefa
Śródkowskich oraz za
śp. Urszulę Salewską, godz. 830

Za zmarłych z rodziny
Tiałowskich i Jasiulewicz,
godz. 1100

Za śp. Zygmunta Nakielskiego,
godz. 1800

29. Za śp. Władysława Mućkę

30. Za śp. Mariannę Kamińską,
z róży św. Cecylii – p. Halbowej

31. Za śp. Szczepana Goczkowskiego
1.06. Za śp. Jana Karnath, godz. 1000

Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne – z róży św. Alberta
Chmielewskiego – p. Kowalczyk

ROCZNICE

Pierwsza rocznica chrztu:

2 maja: pierwsza rocznica sakramentu chrztu Mateusza Sławomira
Panikowskiego
8 maja: pierwsza rocznica sakramentu chrztu Agaty Cieszyńskiej

Rocznice sakramentu małżeństwa:

12 maja: 10 rocznica sakramentu małżeństwa
Ewy i Adama Antkowiaków
17 maja: 25 rocznica sakramentu małżeństwa
Krystyny i Bogumiła Rogall

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


