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Tymczasem
jednak

Chrystus
zmartwychwstał

jako pierwszy
spośród tych,
co pomarli.

(1 Kor 15, 20)



ŻYCIE TWOICH WIERNYCH ZMIENIA SIĘ
ALE SIĘ NIE KOŃCZY

Listopad, odwiedzenie na cmen-
tarzu grobów, w których spoczywa-
ją nasi bliscy, czasem nasi rodzice,
rodzeństwo, stwarza okazję do za-
myślenia się nad życiem, jego prze-
mijaniem. Co na ten temat mówi
Pan Jezus? A co Kościół Chrystuso-
wy? Naukę o rzeczach ostatecznych
czerpiemy z Pisma św. Nowego
Testamentu. Wiarę w nie wyraża-
my w XI i XII artykułach Skła-
du Apostolskiego: „Wierzę w ciała
zmartwychwstanie. Wierzę w żywot
wieczny”.

Jak zmartwychwstaną zmarli?

Bóg w swojej wszechmocy, przy-
wróci ostatecznie naszym ciałom
wieczne życie i mocą swojej potęgi
na zawsze zjednoczy ciało z duszą.
Zmartwychwstaną wszyscy ludzie,
którzy umarli. „Ci, którzy pełnili do-
bre czyny, pójdą na zmartwychwsta-
nie życia; ci, którzy pełnili złe czyny,
na zmartwychwstanie potępienia”
(J 5, 29). Wszyscy zmartwychwsta-
ną we własnym ciele, które mają
teraz, ale ciało to będzie przemie-
nione w ciało chwalebne, duchowe,
podobne do Ciała, jakie miał Pan
Jezus po swoim zmartwychwstaniu.

Pierwszą z ostatecznych rzeczy
człowieka jest śmierć. Jest ona, jak
uczy św. Paweł, „zapłatą za grzech”
(Rz 6, 23). Dla tych, którzy umie-
rają w łasce Chrystusa, jest ona

doskonałym włączeniem w Jego ży-
cie, Jego zmartwychwstanie. Czas
jest miarą życia. W nim zmieniamy
się i starzejemy. Śmierć jawi się
jako naturalny koniec życia. Mamy
ograniczony czas, by zrealizować
nasze życie. Śmierć nie była jednak
w zamiarach Boga przeznaczona
dla człowieka. Weszła na świat,
jako konsekwencja grzechu. Czło-
wiek byłby od niej wolny, gdyby nie
zgrzeszył. Przez Chrystusa została
jednak nadana jej nowa wartość.
Chrystus sam przez nią przeszedł,
przemieniając przekleństwo śmier-
ci w błogosławieństwo. Św. Paweł
podkreśla: „Dla mnie bowiem żyć
to Chrystus, a umrzeć to zysk” (Flp
1, 21). „Jeśliśmy bowiem z Nim
współumarli, wespół z Nim i żyć bę-
dziemy” (2 Tm 2, 11). Zatem jeżeli
umieramy w łasce Chrystusa, bę-
dziemy uczestnikami Odkupienia.
W śmierci bowiem Bóg powołuje
człowieka do siebie, albowiem od
Niego wyszliśmy i do Niego po-
wrócimy. Tak jak woda z morza
wychodzi i do morza powraca.

Chrześcijańskawizja śmierci jest
trafnie ukazana w liturgii Kościoła.
„Albowiem, życie Twoich wiernych,
o Panie, zmienia się, ale się nie
kończy i gdy rozpadnie się dom
doczesnej pielgrzymki, znajdą przy-
gotowane w niebie wieczne miesz-
kanie” (prefacja o zmarłych).

Śmierć jest końcem doczesnego
(to znaczy: trwającego do czasu)
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życia. Jest końcem czasu łaski i Bo-
żego miłosierdzia, jakie Bóg ofiaruje
człowiekowi, by zrealizował swo-
je zaproszenie do zbawienia. Po
śmierci nie będzie już miłosierdzia,
lecz sprawiedliwość Boża wyrazi sąd
o naszych czynach. „Postanowiono
człowiekowi raz umrzeć” (Hbr 9,
27). Po śmierci nie ma powrotu, nie
ma reinkarnacji, jak wierzą niektóre
religie.

Kościół zachęca do przygotowa-
nia się na godzinę śmierci. „Od
nagłej, a niespodziewanej śmierci,
zachowaj nas Panie” (Litania do
Wszystkich Świętych). O szczęśliwą
śmierć tylekroć kierujemy prośbę
do Matki Najświętszej: „Módl się za
nami grzesznymi teraz, i w godzi-
nę śmierci naszej” (Pozdrowienie
Anielskie). Prosimy o nią i św. Jó-
zefa w słowach litanii ku Jego czci:
„Patronie umierających, módl się za
nami”.

Św. Franciszek z Asyżu mó-
wił: „Tak powinieneś zachować się
w każdym czynie, jak gdybyś dziś
miał umrzeć. Lepiej jest unikać
grzechu niż uciekać przed śmier-
cią. Jeśli dziś nie jesteś gotowy, czy
będziesz gotowy jutro?”

Wierzę w życie wieczne

Po zejściu z tego świata, czyli po
śmierci polegającej na rozłączeniu
duszy i ciała, czeka człowieka sąd.
Najpierw sąd szczegółowy, a potem
ostateczny. Pismo św. mówi o są-
dzie jako spotkaniu z Panem Jezu-
sem w Jego powtórnym przyjściu
„stamtąd przyjdzie sądzić żywych
i umarłych”, ale również podkreśla,

że zaraz po śmierci nastąpi zapła-
ta, stosownie do czynów człowie-
ka. Przypowieść o Łazarzu, słowa
Chrystusa wypowiedziane z krzyża
do Dobrego Łotra mówią o osta-
tecznym przeznaczeniu duszy, któ-
re może być różne. Każdy człowiek
w swojej nieśmiertelnej duszy otrzy-
muje zaraz po śmierci wyrok na
sądzie szczegółowym: albo będzie
poddany oczyszczeniu za grzechy
nie odpokutowane (czyściec), albo
zaproszony do szczęścia w niebie,
albo zostanie potępiony na wieki.

Ci, którzy umierają w łasce
i przyjaźni z Bogiem, ale nie są
jeszcze całkowicie oczyszczeni, cho-
ciaż są już pewni swojego wiecznego
zbawienia, poddani są po śmierci
pokucie różnej od kary piekła, choć
do niej podobnej, z tą różnicą, że
ta kara przyczynia się do uzyskania
świętości, koniecznej do osiągnię-
cia nieba, do posiadania wiekuistej
radości.

Ta kara oczyszczająca jest czymś
całkowicie różnym od kary potępio-
nych. Kościół nazywa to czyśćcem.
Naukę o czyśćcu Kościół sformuło-
wał na Soborze Florenckim (1304)
i Trydenckim (1545). Tradycja Ko-
ścioła, opierając się o Prawdę Ob-
jawioną, mówi o ogniu oczyszcza-
jącym, stanowiącym istotę czyśćca.
„Trzeba wierzyć, że jeszcze przed
sądem (ostatecznym), istnieje ogień
oczyszczający według słów Tego,
który jest Prawdą” (św. Grzegorz
Wielki).

Pismo św. Starego Testamen-
tu w księdze Machabejskiej mówi,
że Juda Machabeusz sprawił, że
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złożono ofiary przebłagalne za za-
bitych, aby zostali uwolnieni od
grzechu”. (2 Mach 12, 45). Kościół
od początku czcił pamięć zmarłych,
szczególnie w ofierze Mszy św., by
po odpokutowaniu mogli dojść do
uszczęśliwiającej wizji Boga. Obok
modlitwy ofiarowanej za zmarłych,
Kościół proponuje także jałmużnę,
dzieła pokutne i odpusty.

Zmartwychwstanie wszystkich
poprzedzi Sąd Ostateczny. Będzie
to „godzina, w której wszyscy, co
są w grobach, usłyszą głos Jego,
a ci, którzy pełnili dobre czyny,
pójdą na zmartwychwstanie życia,
ci którzy pełnili złe czyny – na
zmartwychwstanie potępienia” (J 5,
28, 29). „Wówczas Chrystus przyj-
dzie w swojej chwale i aniołowie
z Nim. Zgromadzą się przed Nim
wszystkie narody. On oddzieli jed-
nych ludzi od drugich, jak pasterz
oddziela owce od kozłów. Owce po-
stawi po prawej, a kozły po swojej
lewej stronie. . . I pójdą ci na mękę
wieczną, sprawiedliwi zaś do życia
wiecznego” (Mt 25, 31. 32. 46).
Ostateczny Sąd ujawni z wszyst-
kimi konsekwencjami to, co każdy
uczynił dobrego i to, czego zaniechał
w czasie ziemskiego życia.

Jedynie Bóg zna czas Sądu Osta-
tecznego, który nastąpi podczas po-
wtórnego przyjścia Chrystusa tzw.
Paruzji. Wtedy poznamy ostatecznie
znaczenie dzieła stworzenia, sens
zbawienia oraz wszystkie drogi, któ-
rymi Opatrzność prowadziła świat
do ostatecznego celu. Sąd Osta-
teczny ujawni, że sprawiedliwość
Boża zatriumfuje nad wszystkimi
niesprawiedliwościami popełniony-
mi na ziemi i że Jego miłość jest

silniejsza niż śmierć. Prawda o Są-
dzie Ostatecznym jest wezwaniem
do nawrócenia. „Oto teraz czas po-
myślny, oto teraz dzień zbawienia”
(2 Kor 6, 2).

Na końcu świata Królestwo Bo-
że osiągnie swoją pełnię. Po Sądzie
Ostatecznym sprawiedliwi, uwiel-
bieni w ciele i w duszy, będą kró-
lować na zawsze z Chrystusem,
a cały wszechświat będzie odno-
wiony. „Wtedy Kościół osiągnie peł-
nię. . . Również świat cały głęboko
związany z człowiekiem w sposób
doskonały odnowi się w Chrystusie
(Sobór Watykański II K.K.K. 48).
Pismo święte nazywa to tajemnicze
odnowienie nową ziemią i nowym
niebem (2 P 3, 13). Będzie to osta-
teczne wypełnienie Bożego planu,
„aby wszystko odnowić w Chrystu-
sie jako Głowie: to co w niebio-
sach i to co na ziemi” (Ef 1, 10).
Tam w odnowionej rzeczywistości
nie będzie już cierpienia, ani smut-
ku „Otrze Bóg wszelką łzę z oczu
ich. A śmierci odtąd nie będzie.
Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu
już odtąd nie będzie, bo pierwsze
rzeczy przeminęły” (Ap. 21, 4). Al-
bowiem, zjednoczeni z Chrystusem
przeżywać będą wizję uszczęśliwia-
jącą, w której oglądanie Boga będzie
niekończącym się źródłem radości,
pokoju i wzajemnej miłości.

Wszechświat jest również prze-
znaczony do przemienienia, choć nie
znamy czasu ani sposobu, w jaki to
nastąpi.

ks. E. Szymański
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NIECH NAUKA JEZUSA KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Listopad 2000

1 listopada: Wszystkich
Świętych

Współczesny świat poprzez środki
przekazu, prasę, magazyny, radio
i telewizję chce, byśmy zapomnieli
o Chrystusie, o jego nauce, o Je-
go zaproszeniu do świętości. Mówią
nam: to niemożliwe! Jednak Chry-
stus stawia trudne, lecz możliwe do
wypełnienia wymagania.

Kim są święci? Jest ich ponad
40 tysięcy wpisanych w rejestrze Ko-
ścioła. Jest jeszcze niezliczona rzesza
anonimowych gigantów, którzy do-
stąpili chwały nieba, choć nie są
wpisani oficjalnie przez Kościół do
grona kanonizowanych. To bracia
i siostry nasze, którzy realizowali
w życiu Chrystusowe błogosławień-
stwa. Byli cisi, delikatni i przeba-
czający. Pragnęli sprawiedliwości dla
innych ludzi. Byli miłosierni, czyste-
go serca i wprowadzali pokój. Dla
Chrystusa cierpieli zniewagi, często
byli odrzucani, torturowani, a nawet
uśmiercani.

Świętość jest naszym powoła-
niem. Mówią o tym księgi Pisma
świętego. W Księdze Kapłańskiej (11,
45) Bóg wzywa: „Świętymi bądźcie,
bo Ja jestem święty”. Pan Jezus wiele
razy przypomina o potrzebie uświęce-
nia przez miłość. Św. Paweł w swoich
listach, zwłaszcza do Tesaloniczan,
wzywa do świętości: „Albowiem wolą
Bożą jest wasze uświęcenie” (1 Tes.
4, 3).

Jednak droga do świętości nie
jest łatwa. Giganci duchowi, którym

dziś oddajemy hołd, utwierdzają nas,
że możemy się uświęcić tu i teraz,
jak niegdyś oni się uświęcili. My
też jesteśmy powołani przez Boga,
aby stać się duchowymi giganta-
mi, orłami szybującymi do nieba na
skrzydłach wiary, nadziei i miłości.

2 listopada: Wspomnienie
wszystkich wiernych zmarłych

W prefacji Mszy św. za zmarłych
są słowa: „Albowiem życie Twoich
wiernych zmienia się, ale się nie
kończy. I gdy rozpadnie się dom do-
czesnej pielgrzymki znajdą przygoto-
wane w niebie wieczne mieszkanie”.
W tym dniu, odwiedzając groby na-
szych przodków, przekonujemy się
i o naszym przemijaniu. Oni, spoczy-
wający w mogiłach, uczą nas: kim
ja byłem, tym ty jesteś, kim ja je-
stem, tym ty będziesz. Dziś Kościół
święty zanosi modlitwy do Boga za
te dusze, które już odeszły z tej zie-
mi, na sądzie szczegółowym zostały
osądzone i przeznaczone do wiecznej
chwały, lecz jeszcze muszą odpo-
kutować i oczyścić się z grzechów
lekkich, na ziemi nie odpokutowa-
nych. Albowiem nic nieczystego nie
może wejść do nieba. W tej poku-
cie, w tym oczyszczeniu, na mocy
dogmatu o świętych obcowaniu, my
żyjący na ziemi i stanowiący Kościół
„pielgrzymujący”, możemy im nieść
skuteczną modlitewną pomoc. Dlate-
go kapłani odprawiają w tym dniu
3 Msze św. za zmarłych, a wszy-
scy wierni, będący w stanie łaski
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uświęcającej, mogą zyskiwać dla nich
odpusty. Pomagając zmarłym, poma-
gamy i sobie w drodze do zbawienia.

5 listopada: 31 Niedziela zwykła

Św. Franciszkowi skarżył się pewien
człowiek, że mu trudno miłować Bo-
ga. Przechodził tamtędy żebrak nie-
widomy i sparaliżowany. Zapytał go
święty – czy ty kochałbyś mnie gdy-
bym cię uzdrowił? – O tak! Do końca
życia byłbym twoim niewolnikiem.
– Popatrz – mówi Franciszek nie-
dowiarkowi – Dlaczego nie kochasz
Boga, który cię stworzył zdrowym?

Ewangelia opisuje zdarzenie, w
którym do Pana Jezusa przyszedł
człowiek z zapytaniem – które z przy-
kazań jest najważniejsze? Nic dziw-
nego, że miał trudności, skoro obo-
wiązywało Żydów zachowywanie 613
przykazań, praw i zakazów. Jezus
w odpowiedzi podał mu 2 przyka-
zania: „Będziesz miłował Pana Boga
z całego serca. . ., a bliźniego jak
siebie samego (Mk 12, 28). Te dwa
przykazania są ściśle powiązane. Nie
można bowiem kochać Boga, nie mi-
łując bliźniego. Św. Jan zaś wyjaśnia
naukę Pana Jezusa w słowach: „jeśli-
by ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata
swego nienawidził, jest kłamcą –
kto nie miłuje brata swego, które-
go widzi, nie może miłować Boga,
którego nie widzi”. (J 4, 20). Na-
sza miłość do Boga sprawdza się
przez miłość do bliźnich. Naśladuj-
my Boga najpierw miłością, która
daje dobroć, życzliwość, przebacze-
nie, współczucie, a niekiedy i pomoc
materialną. Naśladujmy Boga miło-
ścią, która cierpi. On cierpiał i my nie
bójmy się trudu, krzyża, wyrzeczenia
podejmowanego dla bliźnich.

Bożamiłość dąży do jedności. I my
dążmy do jedności w naszych rodzi-
nach, sąsiedztwie, w pracy, w szkole,
w parafii. Służyć temu powinno czyn-
ne, odpowiedzialne uczestnictwo we
Mszy św. Boża miłość nigdy się nie
kończy, także my naszą miłość, pogłę-
bioną dobrymi czynami, zabierzmy
do wieczności. Albowiem miłość ni-
gdy nie ustaje – mówi św. Paweł
Apostoł. Miłujmy więc Boga i bliź-
nich miłością, która daje, miłością,
która potrafi za innych cierpieć, mi-
łością, która jednoczy, miłością, która
trwa wiecznie.

12 listopada: 32 Niedziela
zwykła

Ewangelia święta opowiada o ofierze
pewnej wdowy złożonej w skarbonce.
Pan Jezus usiadł naprzeciw skarbony
świątynnej i przypatrywał się, jak lu-
dzie składali ofiary. „Wielu bogatych
wrzucało wiele. Przyszła też i pewna
wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli
jeden grosz. . . ze swego niedostatku
wrzuciła wszystko co miała, całe swo-
je utrzymanie”. (Mk 12, 43 –44). Pan
Jezus pochwalił tylko ją. Imponują
nam wielkie dzieła, wielkie dary. Bóg
zaś patrzy na serce. Najmniejszy dar,
złożony z myślą o Bogu, jest cenniej-
szy w Jego oczach niż wielkie dary,
złożone z myślą o własnej chwale.

Są trzy rodzaje dawców: nie-
chętny dawca, dawca z obowiązku
i radosny dawca. Niechętny daje na
odczepne. – Masz i daj mi spokój.
Dawca z obowiązku, również nie-
chętnie pomaga, lecz daje, bo dać
powinien. Radosny dawca daje ze
szczerego serca i sprawia mu to
radość, bo ochotnego dawcę Bóg
miłuje. Do której z tych trzech ka-
tegorii zaliczylibyśmy siebie? Nawet
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i najuboższy człowiek może dać, je-
śli nie materialny, to duchowy dar.
Najlepszym darem jest przebacze-
nie wrogowi, wierność przyjacielowi,
dobry przykład dany dziecku, cześć
okazana ojcu, serce matce, sąsiadowi
pomocna dłoń. „Dawajcie, a będzie
wam dane” (Łk 6, 38).

19 listopada: 33 Niedziela
zwykła

Dzisiejsza Ewangelia wzywa nas do
roztropności w działaniu, przypomi-
nając nam o rzeczach ostatecznych.
Tak jak kończy się rok kościelny, tak
kiedyś zakończy się i nasze życie.
Staniemy wtedy przed Bogiem, by
zdać rachunek z naszych czynów. Do
tego sądu trzeba się roztropnie przy-
gotowywać. Z tych środków, które są
nam dostępne, budujmy sobie pałac
życia wiecznego.

Najlepszym życiorysem jest życie
pisane miłością do Boga i bliźnie-
go. Najlepszą dyplomacją jest traktat
pokojowy zwłasnym sumieniem. Naj-
lepszą sztuką życia jest umiejętość
zdobywania życia wiecznego poprzez
dobre życie tu na ziemi. Matka Te-
resa z Kalkuty przypomniała nam
naukę Pana Jezusa, że kiedy stanie-
my przed Bogiem twarzą w twarz,
zdamy rachunek z tego, jak wiele mi-
łości włożyliśmy w nasze dokonania.

26 listopada: Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata

Przed pięćdziesięciu laty amerykań-
ski reżyser Cecil de Mille wyre-
żyserował film pod tytułem „Król
Królów” opisujący historię Jezusa
Chrystusa. Obejrzało go ponad mi-
liard ludzi. Przyjaciel powiedział re-
żyserowi: „Nie wyreżyserujesz nigdy

piękniejszego filmu, bo nie znaj-
dziesz piękniejszej postaci od Jezusa
z Nazaretu”. Jezusowi Chrystuso-
wi, „Królowi Królów”, oddajemy dziś
nasz hołd i cześć. On nie nosił złotej
korony, lecz cierniową, nie zasiadał
na złotym tronie, lecz Jego tronem
był krzyż, nie miał dla obrony woj-
ska, policji, lecz wojsko prowadziło
Go na Golgotę.

Kiedy narody detronizowały kró-
lów, zrzucały z tronu carów, pa-
pież Pius XI 11 grudnia 1925 r.
ustanowił dla całego Kościoła uro-
czystość Chrystusa Króla. Przypo-
mniał inność Chrystusowego króle-
stwa. Chrystus jest Królem Miłości.
On chce panować w sercach ludzkich.
Jest „Królem Królów” ze względu na
to kim był i na to, co uczynił. Był naj-
szlachetniejszym Człowiekiem jaki
pojawił się na świecie. A co uczy-
nił? Umarł za nas na krzyżu hańby
i odkupił nas. W pacierzu mówi-
my: „Przyjdź królestwo Twoje”. Czy
współpracujemy w tym oczekiwaniu
Bożego Królestwa z Panem Jezusem?
Dziś my jesteśmy Jego ustami, Jego
rękami, Jego Sercem. Jak my re-
alizujemy tę powierzoną nam misję
budowania Królestwa Bożego?
Króluj nam Chryste!. . .
Króluj nad nami!
Króluj nad wiekami!
My z Tobą pójdziem na boje.
Książę ciemności pierzchnie w piekła

bramy,
Królestwo wzmocni się Twoje.

(Pieśń kościelna)

ks. E. Szymański

7



KOLĘDOWA AKCJA DUSZPASTERSKA

Drodzy Parafianie
Dużo myślałem nad przepro-

wadzeniem wizyty duszpasterskiej
w rodzinach na przełomie grudnia
i stycznia. Pierwszego stycznia roz-
poczniemy nowe tysiąclecie – trzecie
od narodzenia Pana Jezusa. Komu
je zawierzymy, w czyich dłoniach
zabezpieczymy nasze „jutro”? Zwo-
łałem spotkanie z księżmi probosz-
czami z Mierzeszyna i Postołowa, na
którym wstępnie podjęliśmy wspól-
ną decyzję. Skoro zawierzyliśmy
nasze wspólnoty parafialne Matce
Najświętszej, a w czasie ubiegło-
rocznej kolędy skierowaliśmy nasze
serca ku Bożemu Miłosierdziu, po-
wstała myśl, by rozpoczynający się
nowy wiek i nowe tysiąclecie „ubez-
pieczyć” w sercu św. Józefa. Ojciec
Święty Jan XXIII, zwołując Sobór
Watykański II, powierzył go opiece
św. Józefa. Jego imię wprowadził
do kanonu Mszy św. i ustanowił
dzień 1 maja świętem św. Józefa
Robotnika, powierzając jego opiece
ludzi ciężkiej pracy.

W Litanii do św. Józefa modli-
tewne wezwania litanijne wskazują
na miejsce i rolę tego Niebieskiego
Patriarchy w rodzinie i w Kościele.
Nazywamy go tam: Ozdobą życia ro-
dzinnego, Podporą rodzin, Nadzieją
chorych, Patronem umierających,
Opiekunem Kościoła Świętego.

W tych trzech parafiach: Mie-
rzeszynie, Postołowie i Trąbkach
Wielkich w czasie kolędy dokonamy
poświęcenia rodzin św. Józefowi.

Wielu czcicieli św. Józefa stwier-
dza, że zawsze zostają wysłuchani
i uzyskują pomoc, gdy w trudnych
sprawach, w tym również – ma-
terialnych, zwracają się do niego
z ufną prośbą. O Jego skutecznej
opiece i pomocy świadczą niemal
wszystkie zgromadzenia zakonne
zwłaszcza kontemplacyjne.

Modlitewne zawierzenie rodzin
św. Józefowi w czasie kolędy poprze-
dzi przygotowanie rodzin. W sobo-
tę, 28 października rozpoczniemy
dziewięciotygodniową nowennę ku
czci Matki Najświętszej i św. Józefa
(w Postołowie i Mierzeszynie odby-
wać się będzie w środy) w intencji
rodzin, by godnie przygotowały się
do tego zawierzenia. Przez dwie nie-
dziele adwentowe będą wygłoszone
homilie o św. Józefie, w celu przybli-
żenia wiernym tej postaci. Nowennę
zakończymy w sobotę 23 grudnia.
Przewiduję w tym dniu całodzienną
spowiedź św. dla całej parafii.

W związku z tym zawierzeniem,
rodziny będą mogły nabyć oprawio-
ny obraz św. Józefa, skopiowany
z naszego sanktuaryjnego kościoła.
Będzie on tej wielkości co obraz
Matki Bożej Trąbkowskiej i Miło-
sierdzia Bożego i, jak sądzę, w tej
samej cenie (10 złotych). W wie-
lu więc rodzinach znajdą się trzy
obrazy: przedstawiające Matkę Bo-
żą Trąbkowską, Miłosierdzie Boże
i św. Józefa. Ten znamienny tryptyk
odzwierciedli św. Rodzinę Nazare-
tańską. Zawierzyliśmy się Matce
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Bożej Trąbkowskiej i Bożemu Mi-
łosierdziu. Zawierzymy się podczas
tej kolędy św. Józefowi, a zatem
Świętej Rodzinie powierzymy nasze
katolickie rodziny, prosząc jednocze-
śnie o opiekę nad nimi – domowymi
kościołami. Już dziś życzę każdej

parafialnej rodzinie, zwłaszcza tym,
które podejmą przez dziewięć tygo-
dni nowennowe przygotowanie do
aktu zawierzenia, szczególnej opieki
Świętej Rodziny.

ks. E. Szymański

MIEJSCA BIBLIJNE – NAZARET

Począwszy od tego numeru „Kany”, pragniemy przybliżać czytelnikom
różnemiejsca Ziemi Świętej, związane z ziemskim życiem Jezusa Chrystusa.
Zamieszczać będziemy fragmenty książki pt. „Miejsca biblijne”, wydanej
przez Wydawnictwo Księży Marianów. Rozpoczynamy od Nazaretu, miejsca
Zwiastowania i życia Świętej Rodziny.

„Czyż może być co dobrego z Na-
zaretu?” – zawołał Natanael, gdy
jego przyjaciel Filip oznajmił mu,
że spotkał Mesjasza zapowiedziane-
go przez proroków, w osobie Jezusa,
pochodzącego z Nazaretu. Ten, któ-
rego żydowska wiara jest bez zarzutu
– wedle słów Jezusa wypowiedzia-
nych pod jego adresem – ma rację
stawiając takie pytanie. Dla czło-
wieka współczesnego Jezusowi jest
oczywiste, że nic dobrego nie może
pochodzić z Nazaretu, gdyż to ma-
łe galilejskie miasteczko należy do
miejscowości bez żadnego znaczenia,
bez historii i bez przyszłości.

Nazaret liczył około dwudziestu
domów i około dwustu mieszkańców.
Byli to skromni rolnicy uprawiający
winorośl, oliwki, zboże i warzywa.
Raz w tygodniu udawali się na targ
do Seforis, aby sprzedać płody rolne.

Miasteczko leży na wzgórzu, z da-
la od wielkich traktów karawano-
wych. Nikt tędy nie przejeżdża. Nikt

miasteczka nie odwiedza. Wszystko
zdaje się wskazywać, że Nazaret ni-
gdy nie odgrywało i nigdy nie będzie
odgrywać żadnej roli, ani w historii
ludzi, ani w dziejach Objawienia.
Może wydawać się to także zaska-
kujące, ale Nazaret nie pojawia się
ani razu w pismach Starego Te-
stamentu. W żadnym wydarzeniu
historycznym, w żadnym opowia-
daniu, w żadnym proroctwie, nie
ma mowy o tej małej miejscowości
położonej w Dolnej Galilei.

Lepiej rozumiemy więc reakcję
Natanaela, uczonych w Piśmie, fa-
ryzeuszy i religijnych środowisk Je-
rozolimy, wobec Jezusa z Nazaretu,
który uważa się za Mesjasza. Gdyby
jednak byli oni uważni, mogliby roz-
poznać pewne ukryte, lecz wymowne
aspekty, dotyczące zarówno osoby Je-
zusa, jak i prawdziwej natury Jego
miejscowości.

Chociaż Jezus mieszkał w Na-
zarecie, to nie urodził się tutaj.
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Miejscem Jego urodzenia, zgodnie
z proroctwami mesjańskimi, było
Betlejem, kolebka króla Dawida.

Jeśli chodzi o Nazaret, sama na-
zwa miasta wskazuje na jego rzeczy-
wiste posłannictwo w planie zbawie-
nia. Hebrajski rdzeń nazar znaczy
przede wszystkim „zachowywać”,
„ukrywać”. Miasteczko zawdzięcza
bowiem swoją nazwę pewnej osobli-
wości: zbudowane było na wzgórzu
wapiennym, na podłożu wyjątkowo
kruchym, i każdy dom oprócz zwy-
kłej konstrukcji murowanej posiadał
także jedną lub kilka podziemnych
grot, połączonych bezpośrednio z do-
mem i służących zarazem jako spi-
chlerz, piwnica, schronienie lub kasa
pancerna.

Przechowywano tam oliwę z oli-
wek, wino, zboże i cebulę, ale chowa-
no również cenne przedmioty, pie-
niądze i biżuterię. Wreszcie, gdy zja-
wiały się bandy rabusiów, co nie było
rzadkością, wszyscy członkowie ro-
dziny chowali się tam w oczekiwaniu
na odejście złoczyńców. W Nazarecie
wszystko, co mogło mieć jakąkolwiek
wartość, pozostawało więc w ukry-
ciu. Rzecz najważniejsza była scho-
wana, niewidoczna dla tych, którzy
przywiązują wagę tylko do tego, co
widać.

Jednak ten sam wyraz nazar
może także znaczyć „poświęcenie”,
co jest całkowicie zrozumiałe, bo-
wiem poświęcić się Bogu odpowiada
wyrażeniu „zachować się” dla Bo-
ga i zagłębić się w życiu ukrytym.
Idea takiego poświęcenia jest zawar-
ta w słowie nazireat. Poświęcenie
może być czasowe, jak to widzimy
w przypadku świętego Pawła w Dzie-
jach Apostolskich, lub też ostateczne,

jak w przypadku Jana Chrzciciela.
Nazir okazuje zewnętrznie swoje
poświęcenie, nie obcinając włosów
w czasie trwania przyrzeczenia. Gdy
kończy się okres przyrzeczenia, wów-
czas goli sobie głowę.

W takim świetle należy odczy-
tywać całą historię Samsona, gdyż
hebrajski olbrzym był nazirem i swo-
ją siłę czerpał z poświęcenia, nie zaś
ze swoich długich włosów, które były
jedynie zewnętrznym znakiem.

Widząc w Jezusie osobę poświęco-
ną, współcześni będą o Nim mówili
jako o „nazirejczyku”, którym to
mianem określano także pierwszych
chrześcijan.

Nazaret był więc wyznaczony,
aby w nim nastąpiło Zwiastowanie,
Wcielenie i aby Jezus spędził w nim
pierwsze trzydzieści lat swego życia.
W tej skromnej mieścinie, Maryja
przyjmuje odwiedziny Boga i roz-
waża każdą rzecz w cichości swego
serca. Józef strzeże skarbu, który
został mu powierzony, a Jezus wzra-
sta w cieniu Tory, żyjąc pośród ludzi
i dzieląc z nimi ich los.

Dzisiaj Nazaret stał się waż-
nym miastem, centrum handlowym
i ośrodkiem pielgrzymkowym. Ruch
i hałas panują tu od wschodu do
zachodu słońca.

Ale, jak to określił ojciec Karol od
Jezusa, czyż prawdziwy Nazaret nie
znajduje się w naszym sercu, owym
naczyniu glinianym, zawierającym
cenny skarb obecności Boga?

Etienne Dahler
przekład Gustaw Kania
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OKRUTNY WIEK XX
ZBRODNIE KOMUNIZMU

Ideolodzy systemu komuni-
stycznego twierdzili, że jest to
ustrój, który nigdy nie był źródłem
wojny, a tym samym nie przy-
czynił się do śmierci żołnierzy na
polach bitew. Informacje, jakie do
nas docierają obecnie, ukazują ten
system polityczny w zgoła innym
świetle.

Wiek XX, który właśnie mija
okazał się czasem wielkich zbrodni
ideologii faszyzmu i komunizmu.
Zbrodnie tych systemów przekro-
czyły wszelkie wyobrażenia o tym,
do czego mogą doprowadzić zwy-
rodniałe ideologie. Albert Camus
w pracy „Człowiek zbuntowany”
pisał: „Ktoś może uznać, że epoka,
która w ciągu pięćdziesięciu lat wy-
korzenia, zniewala, czy zabija sie-
demdziesiątmilionów ludzi, powin-
na przede wszystkim być osądzona.
Ale trzeba jeszcze, żeby jej wina
została zrozumiana. [. . .] Obozy
niewolników pod sztandarem wol-
ności, rzezie usprawiedliwione mi-
łością człowieka czy upodobaniem
do nadczłowieka w pewnym sen-
sie obezwładniają sąd. W chwili,
gdy wskutek szczególnego odwró-
cenia, właściwego dla naszego cza-
su, zbrodnia wkłada skórę niewin-
ności, rzeczą niewinności jest szu-
kać dla siebie usprawiedliwień”.
Należy zaznaczyć, że słowa te lau-
reat nagrody Nobla pisał w 1952

roku. Żył wtedy jeszcze jeden z naj-
większych zbrodniarzy, jakich zna
historia – Józef Stalin.

Dzisiejszy stan wiedzy pozwala
tylko na oszacowanie zbrodni ko-
munizmu, uzmysławia rząd wiel-
kości oraz unaocznia, jak wielkie
cierpienia były przez ten nieludzki
system spowodowane. Oto szacu-
nek ofiar komunizmu na świecie:
� Związek Radziecki – 20 milionów
osób,
� Chiny – 65 milionów osób,
� Wietnam – 1 milion osób,
� Korea Północna – 2 miliony osób,
� Kambodża – 2 miliony osób,
� Europa Wschodnia – 1 milion
osób,
� Ameryka Łacińska – 150 tysięcy
osób,
� Afryka – 1,7 miliona osób,
� Afganistan – 1,5 miliona osób.
W sumie jest to prawie 100 mi-
lionów ofiar. Profesor statystyki J.
A. Kurganow wylicza, że w latach
1917 –1959 w samym Związku Ra-
dzieckim biorąc jedynie pod uwa-
gę ofiary terroru, tłumienia bun-
tów, głodu, wyniszczającego reżimu
w łagrach, było 66,7 miliona ofiar.
Historyk ekonomii M. Bernstam
wylicza ofiary zbrodni sowieckich
na blisko 55 milionów. Zestawie-
nie to pokazuje jak rozbieżne są
dane na temat tych okrucieństw.
Przewidywany w najbliższym cza-
sie dostęp do archiwów rosyjskich

11



i chińskich przyniesie uszczegóło-
wienie danych oraz przyniesie nam
niejedną sensacyjną wiadomość.

Miliony ofiar straciły życie we
wszelkiego rodzaju egzekucjach:
rozstrzeliwanie, wieszanie, topie-
nie, katowanie na śmierć, posłu-
giwanie się truciznami, aranżo-
wanie wypadków samochodowych.
Sztucznie wywoływane klęski gło-
du pochłonęły wiele ofiar, którym
rozmyślnie nie udzielano żadnej
pomocy. Śmierć następowała rów-
nież podczas transportu (wędrów-
ka piesza lub jazda w bydlęcych
wagonach, która trwała czasem
miesiące). W archipelagu Gułag
(system obozów koncentracyjnych
w Związku Radzieckim) niewolni-
cy komunizmu umierali w wyniku
ciężkich robót, wyczerpania, cho-
rób, głodu i zimna. Wstępny bilans
zbrodni w kolebce systemu przed-
stawia się następująco:
� dziesiątki tysięcy zakładników
i więźniów rozstrzelanych bez
sądu w latach 1918 –1922;
� następna masakra setek tysię-
cy zbuntowanych robotników
i chłopów w latach 1918 –1922;
� głód w roku 1922 spowodował
śmierć 5 milionów osób;
� dziesiątki tysięcy zmarłych
w obozach koncentracyjnych
w latach 1918 –1930;
� prawie 690 tysięcy zamordowa-
nych podczas Wielkiej Czystki
w latach 1937 –1938;
� zesłanie blisko 2 milionów rze-
komych kułaków w okresie
1930 –1932;

� 6 milionów Ukraińców zmar-
łych w skutek sprowokowanego
głodu, któremu nie próbowano
zaradzić w latach 1932 –1933;

Są to tylko szacunkowe i nielicz-
ne dane, które obrazują, z jak
wielkim systemem zbrodni mamy
do czynienia. Poza szokiem, któ-
ry wywołuje to zestawienie, należy
zadać pytanie DLACZEGO? Wielu
historyków wykazywało, że rewo-
lucja, która legła u podstaw na-
rodzin komunizmu, genezą sięga
do doświadczeń przemocy Rewolu-
cji Francuskiej. Jednakże zwracam
uwagę, że instrument największe-
go terroru, Trybunał Rewolucyj-
ny, skazał na śmierć w szczy-
towym okresie zbrodni w latach
1793 –1794 w Paryżu 2625 osób,
a w całej Francji 16600 osób. Do
wyjątkowych okrucieństw dopusz-
czono się podczas walk z lud-
nością Wandei. Paweł Jasiennica,
chcąc opisać system komunistycz-
ny w Polsce, przedstawił historię
wydarzeń rewolucyjnych w Wan-
dei, a tak naprawdę opisywał po-
czątki komunizmu w naszym pań-
stwie. Cenzura jednak zorientowa-
ła się, że nie chodzi tu o opis dzie-
jów prowincji francuskiej w XVIII
wieku, a o analizę systemu komu-
nistycznego w Polsce i zakazała
wydania tej książki.

Okazuje się, że nasz XX wiek
jest czasem największej przemocy
państwa nad człowiekiem „epoką
triumfu potęgi państwa nad wol-
nością człowieka”.

Jak przedstawiała się sytuacja
przemocy politycznej w carskiej
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Rosji? Pamiętamy, że carska Ro-
sja była zawsze przedstawiana ja-
ko więzienie narodów i klasyczny
przykład przemocy państwa wobec
jednostki. Okazuje się, że w Rosji
w latach 1825 –1917 skazano na
śmierć za działalność polityczną
6360 osób. Wyroki zaś wykonano
tylko w stosunku do 3932 osób.
Należy zaznaczyć, że w latach
1825 –1905 stracono zaledwie 191
osób, pozostałe 3741 powieszono
w latach 1906 –1910. Liczbę tę bol-
szewicy przekroczyli już w marcu
1918 roku zaledwie w cztery mie-
siące władzy w Rosji. III Oddział
carskiej policji politycznej, opisany
tyle razy przez historyków radziec-
kich, liczył w czasie powstania 16
ludzi, a w chwili największego
rozkwitu 45 etatowych pracow-
ników. Ilu więźniów politycznych
wyzwoliła Rewolucja Październi-
kowa z carskich kazamatów? Otóż
okazuje się, że po otworzeniu bram
więzienia w Tambowie znajdowało
się tam 7 więźniów politycznych.
W Irkucku było ich o wiele więcej,
bo 20. Natomiast w osławionym
Szlisselburgu 63. Jak wyglądają
na tle tych liczb, początki władzy
radzieckiej? Według danych Cze-
ka (sowiecka policja polityczna –
założona przez Feliksa Dzierżyń-
skiego), we wrześniu 1918 roku
w Piotrogrodzie rozstrzelano 800
osób. Świadek tych wydarzeń przy-
toczył następujące szczegóły:, „Je-
śli chodzi o Piotrogród, wykonano
tam około 1300 egzekucji [. . .] Bol-
szewicy nie uwzględniają w swoich

„statystykach” setek oficerów i cy-
wilów, rozstrzelanych w Kronszta-
dzie na rozkaz miejscowych władz.
W samym tylko Kronsztadzie jed-
nej nocy rozstrzelano ponad 400
osób. Na dziedzińcu wykopano trzy
wielkie rowy, ustawiono nad nimi
400 skazańców i po kolei zlikwido-
wano”. Podczas Czerwonego Ter-
roru, jesienią 1918 roku, stracono
w egzekucjach 15000 osób. Czeka
w ciągu zaledwie dwóch miesięcy
zamordowało trzy razy więcej ludzi
niż imperium carskie na przestrze-
ni 92 lat. Pamiętamy, że carskie
sądy wielu skazanym w legalnych
procesach, wyroki śmierci zamie-
niały na zesłanie.

Władza radziecka tworzy pierw-
sze obozy koncentracyjne. W maju
1919 roku osadzono w nich 16000
osób, a we wrześniu 1921 jest już
70000 więźniów. Dane te nie obej-
mują osadzonych w lecie 1921 roku
chłopów po stłumieniu ich powsta-
nia. Władza rad określiła, że jest
to 50000 „bandytów” i „zakład-
ników wziętych spośród członków
rodzin bandytów”. Kto był praw-
dziwym twórcą tego zbrodnicze-
go systemu? Włodzimierz Lenin
w jednym z swych listów pisał:
„Trzeba otwarcie postawić zgod-
ną z zasadami i pod względem
politycznym słuszną (a nie tylko
ściśle prawną) tezę, uzasadniają-
cą istotę i słuszność terroru, jego
konieczność, jego granice. Sąd nie
powinien uchylać się od stoso-
wania terroru; takie zapewnienie
byłoby oszukiwaniem siebie lub
oszukiwaniem innych – powinien
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natomiast uzasadnić i zalegalizo-
wać go pryncypialnie, jasno, bez
fałszu, bez upiększania. Formuło-
wać trzeba możliwie szeroko, gdyż
jedynie rewolucyjna świadomość
prawna i rewolucyjne sumienie
określą warunki stosowania terro-
ru w praktyce”. 31 sierpnia 1918
roku Feliks Dzierżyński w „Apelu
do klasy robotniczej”, który rozpo-
czynał masowy terror pisał „Niech
klasa robotnicza zdepcze maso-
wym terrorem hydrę kontrrewolu-
cji! Niech wrogowie klasy robotni-
czej wiedzą, że każdy zatrzymany
z nielegalnie posiadaną bronią bę-
dzie natychmiast rozstrzelany i że
każdy, kto ośmiela się szerzyć ja-
kąkolwiek propagandę skierowa-
ną przeciwko władzy sowieckiej
zostanie natychmiast aresztowany
i zamknięty w obozie koncentra-
cyjnym!” Na odzew takiego ape-
lu nie trzeba było długo czekać.
Gazety moskiewskie zachęcały do
brania zakładników, a w razie opo-
ru należało stosować zbiorowe eg-
zekucje. Podejrzani i aresztowani
mieli być natychmiast rozstrzeli-
wani. Zachęcając do czerwonego
terroru stwierdzano, że nie należy
tolerować żadnej słabości i senty-
mentalizmu. Stwierdzano, że nie
walczy się z poszczególnymi osob-
nikami, a likwiduje się burżuazję
jako klasę.

Nie jest przypadkiem, że Rudolf
Hess, komendant obozu w Oświę-
cimiu, powoływał się na doświad-
czenia radzieckie w organizacji
obozów koncentracyjnych. W swo-
jej autobiografii stwierdził: „Głów-
ny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy

przekazał komendantom obszer-
ny materiał dotyczący rosyjskich
obozów koncentracyjnych. Zawar-
to w nim szczegółowe informacje
uciekinierów odnośnie do urządza-
nia obozów i panujących w nim
warunków. Szczególnie podkreśla-
no, że na skutek zarządzenia wiel-
kich robót przymusowych, Rosja-
nie niszczyli całe narodowości”.

Powraca pytanie, DLACZEGO?
Myślę, że odpowiedzi należy szukać
w pogardzie dla prawdy i pogar-
dzie dla człowieka, jaką wykazy-
wał przez cały czas swego istnie-
nia? Swoją tezę zilustruję dwoma
przykładami. Przez całe dziesięcio-
lecia pokazywano setki razy w ki-
nach i telewizji film dokumental-
ny o szturmie na pałac zimowy
w październiku 1917 roku. Otóż
film ten został nakręcony w roku
1927 przez Sergiusza Eisensteina.
Całemu światu natomiast pokazy-
wano go jako autentyczne zdjęcia
początku rewolucji.

Pogardę dla człowieka obrazuje
stwierdzenie piewcy komunizmu
Maksyma Gorkiego „To zupełnie
naturalne, że władza robotnicza
i chłopska zabija swych wrogów jak
wszy”. Historycy dopiero rozpoczę-
li opisywanie historii komunizmu
w XX wieku. Praca ta przyniesie
jeszcze wiele sensacyjnych odkryć.
Myślę, że artykuł ten pozwoli na
lepsze zrozumienie strasznej histo-
rii komunizmu w XX wieku.

Mariusz Paradecki
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BYŁE WIĘŹNIARKI Z OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH
w hołdzie u Matki Bożej na Jasnej Górze

Osoby, które przeżyły obóz kon-
centracyjny dla kobiet w Ra-
vensbrück, twierdziły, że głęboka
wiara w moc sprawiedliwości Bo-
żej pozwoliła im przetrwać straszną
niewolę w hitlerowskim lagrze.

Kobiety polskie, wychowane
w wierze chrześcijańskiej, szczegól-
nie szukały ratunku w pełnej nadziei
modlitwie wobec okrutnego zła, prze-
mocy i śmierci. Najgłębszą ufność
pokładano w opiece Matki Boskiej
Częstochowskiej, od wieków czczonej
przez Polaków na Jasnej Górze.

Józefa Kantor, instruktorka
Związku Harcerstwa Polskiego, wie-
loletnia więźniarka Ravensbrück, za-
łożycielka tajnej drużyny harcerskiej
w obozie pn. „Mury”, nakłoniła pol-
skie więźniarki do złożenia ślubowa-
nia następującej treści: „Jeżeli prze-
żyjemy obóz i wrócimy do Polski,
to co roku w maju pielgrzymować
będziemy na Jasną Górę, dziękując
Matce Najświętszej za ocalenie”.

I oto w maju 1945 roku nastą-
pił długo oczekiwany koniec wojny.
Okrutny lager Ravensbrück prze-
stał istnieć. Kilka dni wcześniej
(28 kwietnia) ewakuowano z nie-
go wszystkie, zdolne do wymarszu
więźniarki. Tysiące wolnych już ko-
biet (gdyż eskorta uciekła) mogło
wracać do Polski, do stron rodzin-
nych, ale w jakże dramatycznych
warunkach! Tylko nieliczne, wędru-
jąc przez Częstochowę, zatrzymały
się na krótko na Jasnej Górze, śpie-
sząc do rodzinnych domów. Nie było
żadnej zorganizowanej akcji.

Inicjatorka ślubowań, Józefa
Kantor przebywała w Szwecji, do-
kąd w ostatnich miesiącach wojny
wywoził kobiety z obozu Szwedz-
ki Czerwony Krzyż, ratując je od
śmierci.

Dopiero od maja 1946 roku moż-
na liczyć systematyczne, coroczne
Zjazdy byłych więźniarek na Jasnej
Górze. Wróciła już ze Szwecji Józefa
Kantor z grupą Ślązaczek, przywożąc
uratowany z obozu polski sztandar.
Ona objęła kierownictwo, tworząc
Komitet Organizacyjny Zjazdu, zło-
żony ze znanych nam, wyrobionych
społecznie koleżanek. Uzgodniwszy
program modlitw z Ojcami z klasz-
toru, rozsyłano po całym kraju za-
wiadomienia o terminie spotkania
na Zjeździe w Częstochowie. Odtąd
ze wszystkich rejonów kraju ciągnęły
tam co roku grupy byłych więźniarek
ze swymi proporczykami, oznakami
obozowymi itp. Wyznaczono dwa dni
na Zjazd.

Dzień pierwszy przeznaczony był
na radosne rozpoznania, powitania,
na ogólne informacje, spowiedź oraz
na indywidualne spotkanie z Matką
Bożą. Czas przedwieczorny poświęco-
ny był na uroczystą, niezapomnianą
procesję Drogi Krzyżowej po Jasno-
górskich Wałach.

Z zapalonymi świecami szliśmy
za krzyżem, śpiewając pieśń pokut-
ną. Modlący się z nami zakonnik
prowadził nas od stacji do stacji,
ukazując piękno rzeźb i niezwykły
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realizm w odtworzeniu Męki Chry-
stusa. Z ogrodów klasztornych bił
zapach bzów czy jaśminów, dochodził
śpiew ptaków, a czerwona tarcza za-
chodzącego słońca przesuwała się co-
raz niżej pomiędzy koronami drzew.
Uroku tych chwil nie da się zapo-
mnieć. Ale już dzwon z wieży wzywa
wiernych na Apel Jasnogórski. Mie-
szamy się z tłumem pielgrzymów
spieszących do kaplicy, aby o go-
dzinie dziewiątej oddać wieczorny
hołd umiłowanej Matce i Królowej.
Każdy chce być najbliżej Jej spojrze-
nia, rozumiemy tę tęsknotę, ale nie
przesuwamy się do przodu. Jutro na
uroczystej Mszy dziękczynnej będzie-
my miały miejsce uprzywilejowane.
Dziś wystarcza nam, że z każdego
miejsca w kaplicy czujemy na so-
bie opiekuńczy, pełny miłości wzrok
Matki.

Po Apelu wyciszone wewnętrznie
rozchodzimy się do naszych kwater.
Początkowo były to przeważnie kwa-
tery prywatne, nie licząc kilku sal
u Sióstr przy ul. Św. Barbary. Od
paru lat sytuacja się poprawiła, bo-
wiem możemy korzystać z noclegów
w niedawno wybudowanym nowo-
czesnym hotelu im. Jana Pawła II.
W całym gmachu po godzinie 22 obo-
wiązuje cisza nocna, ale w pokojach
byłych więźniarek trwają rozmowy,
gdyż Panie nie mogą nacieszyć się
sobą, wkrótce zacznie świtać, czy
warto się kłaść?

Dzień drugi. Zbiórka przy pomni-
ku ks. Kordeckiego wyznaczona jest
zwykle na godzinę ósmą, ale dużo
wcześniej schodzą się uczestniczki
Zjazdu, aby jak najdłużej przebywać
z obozowymi siostrami. W oczeki-
waniu na przybycie Ojca paulina
kobiety wymieniają pamiątki, adresy,

fotografują się w grupach bardziej za-
przyjaźnionych. Jest nas dużo więcej
niż poprzedniego dnia, gdyż niektóre
osoby dojechały dopiero dziś rano.

Zjawia się już Ojciec, na którego
czekamy. Wzruszony wita nas bardzo
serdecznie, nawiązując do poprzed-
nich Zjazdów i wydarzeń na Jasnej
Górze. Ale już czas na formowa-
nie pochodu w kierunku kaplicy. Za
krzyżem idą sztandary i proporce
z różnych rejonów. Jedna z kobiet
niesie olbrzymi bukiet najpiękniej-
szych róż w podzięce dla Maryi, inne
niosą symboliczne dary ofiarne, był
niegdyś bursztynowy różaniec, ol-
brzymia pachnąca świeca z wosku,
ryngraf z Matką Bożą czy srebrna
puszka na komunikanty. Kiedyś ofia-
rowano symboliczną lampę górniczą
z bryły węgla. Ostatnio zaś oprawio-
ną w pasiak książkę, w której umiesz-
czono nasze prawdziwe, najtrudniej-
sze, najbardziej intymne przeżycia
niektórych kobiet, cudem ocalonych
od zagłady. Teraz przesuwają się naj-
starsze wiekiem więźniarki-seniorki.
Idą wspierając się o ramiona kole-
żanek, jadą na wózkach inwalidz-
kich. Pokonały wiele trudów, żeby tu
przybyć. Za nimi idą o własnych si-
łach, choć też przygarbione ciężarem
strasznych przeżyć, kobiety młodsze
wiekiem. Ksiądz prowadzący naszą
procesję intonuje pieśń „Serdeczna
Matko”. Wszystkie głosy podejmują
rzewną melodię. Przez główną bra-
mę dochodzimy do wnętrza kaplicy
i do samego ołtarza. Tłum ludzi
rozstępuje się na widok ofiar hitle-
rowskich obozów, a nam wydaje się,
że wkraczamy w Przedsionek Nieba.
Tysięczne wota, blask świateł, złoto,
perły i drogie kamienie, wszystko
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przesłania niedające się ująć w słowa
spojrzenie pełnych dobroci i miło-
ści oczu Matki Najświętszej. Serca
nie mogą pomieścić wzruszeń, łzy
przechodzą w łkanie. Odzywa się
dzwonek, rozpoczyna się Msza św.
dziękczynna. Z trudem dźwigamy się
z kolan, w matczyne oblicze Tej,
która jest arcydziełem Stwórcy. Prąd
żywej wiary przenika każdą z nas.
Tylko Jej, Matce naszego Zbawiciela,
możemy powierzyć wszystkie nasze
zmagania z życiem.

Słowa kaznodziei umacniają na-
szą ufność w skuteczną pomocMaryi,

potęgując naszą wdzięczność za Jej
wstawiennictwo u Boga. Kończąc,
Ojciec paulin przypomina nam o od-
powiedzialnej roli, jaką każda z nas
ma do spełnienia w wolnej Ojczyź-
nie. Po Komunii św. jedna z byłych
więźniarek odczytuje akt ślubowania
Matce Najświętszej, wyrażając na-
sze uwielbienie, miłość i wdzięczność
za uwolnienie z obozowej gehenny
i równocześnie całkowite zawierze-
nie naszego życia Jej Niepokalanemu
Sercu.

Autorka artykułu w swoim mieszkaniu w Łodzi.
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Pieśnią Sodalicji Mariańskiej
„Królowej swej jam wierność przy-
sięgała” kończymy niezapomnianą
tę Ucztę Duchową, przyrzekając
powrócić tu za rok. Z błogosławień-
stwem Bożym wychodzimy z kapli-
cy, ocierając łzy szczęścia. Żegna-
ją nas przyjazne gesty, uśmiechy
i równie załzawione oczy często-
chowskich pielgrzymów.

Tego dnia uczestniczymy jeszcze
we Mszy św. w dużym kościele, albo
w nabożeństwie żałobnym za dusze
zmarłych, zamordowanych w obozie
i za te, które nie doczekały Zjazdu
w Częstochowie. Po posiłku udaje-
my się do sali w hotelu im. Jana
Pawła II, względnie do tamtejszej
kaplicy na wspólne obrady, dając
nowy upust naszej radości.

Od śmierci Józefy Kantor
(25.09.1995 r.) zaakceptowane przez
nią koleżanki organizatorki, głów-
nie ze Śląska i Krakowa, załatwiają
tysiące pilnych spraw, podają komu-
nikaty ze Związku Kombatantów,
Inwalidów, zbierają ofiary na Mszę
św., na kwiaty, na votum dla Matki
Boskiej, odczytują depesze i listy od
chorych itp.

Zbliża się czas rozstania. Grupy
z różnych stron Polski mają różne
godziny odjazdu do swych domów.
Jak po przyjeździe nie było kre-
su powitaniom, tak teraz jeszcze
trudniej się rozstać. Aby rozłado-
wać wzruszenie, ktoś, najczęściej
Kasia ze Śląska, proponuje wspólny
śpiew pieśni religijnych, patriotycz-
nych, ludowych. Śpiewając pełną
piersią tworzymy niezły chór. Przy-
godni goście hotelowi słuchają ze
zdziwieniem i przyjemnością, trud-
no im pogodzić dźwięczne głosy
śpiewaczek z ich siwymi włosami.
Ten ostatni wspólny śpiew jeszcze
bardziej łączy nas duchowo. W na-
szych rozradowanych oczach odbija
się szczęście, jakie znajdujemy tu
na Jasnej Górze, przy Sercu Ma-
ryi, która ogarnia nas najczulszą
matczyną miłością. Jeszcze ostat-
nia modlitwa „Pod Twoją obronę”
i „Szczęść Boże”. . . do widzenia
w przyszłym roku w maju.

Anna Burdówna
wieloletnia uczestniczka
Zjazdów na Jasnej Górze

KOŚCIÓŁ A RACHUNEK SUMIENIA

Ostatnimi czasy coraz częściej
stykamy się z faryzeizmem usku-
tecznianym przez tak zwanych „za-
wodowych przepraszaczy zaKościół”.
Wszystko to w związku z apelem Ja-
na Pawła II, by u progu trzeciego
tysiąclecia Kościół katolicki dokonał
rachunku sumienia.

Gdy Ojciec Święty mówi o ra-
chunku sumienia całego Kościoła,
należy potraktować to jako wezwanie
skierowane do każdego chrześcijani-
na, celem dokonania wewnętrznego
rozrachunku wynikającego z przyna-
leżności do Kościoła i roli, jaką każdy
z nas odgrywa jako jeden z członków
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Mistycznego Ciała Chrystusa. Przy-
pomina Papież, że Kościół „nie może
przekroczyć progu nowego tysiącle-
cia, nie przynaglając swoich synów do
oczyszczenia się przez pokutę z błę-
dów, niewierności, niekonsekwencji
i zaniedbań”. Jednak papieski apel
nie tylko do teraźniejszości się odno-
si. Wzywa również, by „Kościół (. . .)
pełniej sobie uświadomił grzeszność
swych dzieci, przywołując te momen-
ty historii, które stanowiły w istocie
formę antyświadectwa i zgorszenia”.
W takim ujęciu wołanie o rachunek
sumienia ma wymiar historyczny.

Batalia o prawdę

Ta kwestia ma kilka wymiarów.
Pierwszy, to historyczny, polegający
na odkłamaniu zafałszowanych dzie-
jów Kościoła.

Według ankiety przeprowadzonej
przez Parlament Europejski wśród
studentów, okazało się, że 30% z nich
jest przekonanych, że Galileusz zo-
stał przez Kościół żywcem spalony
na stosie. 97% z nich żyje w prze-
konaniu, że przed śmiercią był tor-
turowany. Niektórzy przysięgają, że
przed śmiercią rzucił swoim opraw-
com z Inkwizycji w twarz: „A jednak
się kręci!” Tymczasem Galileusz ani
dnia nie spędził w więzieniu, umie-
rał w wieku 78 lat otoczony opieką
i czcią papieża, a ostatnie słowo jakie
wyszeptał na łożu śmierci brzmiało:
„Jezu!”.

Podobnych zakłamań funkcjonuje
więcej. Rzetelny rachunek sumienia
mógłby pomóc oddzielić prawdę hi-
storyczną od mrocznych legend. Nie
znaczy to, że w dziejach Kościoła nie
było zła. Chodzi o to, by pokazać

je w rzeczywistych proporcjach. Gło-
szone obecnie stereotypy pozwalają
np. stawiać znak równości między
Inkwizycją a Holocaustem jako syno-
nimami zła absolutnego. Odkłama-
niu mogłoby pomóc też, zapowiadane
przez Ratzingera, otwarcie archiwów
Świętego Officium.

Luigi Frip, agnostyk i anty-
klerykał, jeden z najwybitniejszych
włoskich historyków średniowiecza
mówi, że „otwarcie tego archiwum
(. . .) przyniosłoby dużą korzyść wi-
zerunkowi Kościoła. Dokumenty In-
kwizycji zaświadczyłyby mianowicie
o rzeczywistości mało znanej: przed
tym trybunałem stawało więcej po-
spolitych przestępców (. . .) aniżeli
obwinionych o przestępstwa doty-
czące poglądów, obrońców wolności
myśli”. Ten sam uczony dowodzi,
że prawdziwym piekłem w porów-
naniu z więzieniami inkwizycyjnymi
okazałyby się współczesne więzienia
„cywilizowanej” Europy.

Wyobrażenia na temat Kościo-
ła tłumaczy też Belg, Leo Moulin
(ateista i mason): „Mistrzowska pro-
paganda antychrześcijańska zdołała
wytworzyć u chrześcijan, zwłaszcza
u katolików, złą świadomość, opa-
nowaną niepokojem, jeśli już nie
wstydem, z powodu własnej historii.
Siłą stałego nacisku, od reforma-
cji aż do naszych czasów, zdołała
przekonać was (katolików), że jeste-
ście odpowiedzialni za całe zło na
świecie”. Stąd wniosek, że nie trze-
ba bać się prawdy, lecz ignorancji
i manipulacji, bo to one są głównym
źródłem krzywdzących stereotypów
historycznych.
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W obronie Boga i pamięci

Dziś coraz powszechniej rozlegają
się głosy obwiniające chrześcijaństwo
o wszystkie nieszczęścia – od kata-
strofy ekologicznej po ludobójstwo
Żydów. Współczesna cywilizacja po-
sadziła bowiem Boga na ławie oskar-
żonych. Rachunek sumienia może
zatem być obroną Boga przed fałszy-
wymi oskarżeniami.

W doniesieniach medialnych i pu-
blicznych debatach dominuje pogląd,
że Kościół przyznaje się do „swoich”
błędów i prosi o przebaczenie za
„swoje” grzechy. Tymczasem Papież
mówi o błędach i grzechach „dzieci”
Kościoła. To ważne rozróżnienie, bo
– jak pisze kardynał Charles Jour-
net: „Wszystkie sprzeczności znikną,
gdy tylko się zrozumie, że oczywiście
członkowie Kościoła grzeszą, o tyle
jednak, o ile zdradzają Kościół, i że
dlatego Kościół nie jest bez grzesz-
ników, ale bez grzechu (. . .). Kościół
jako osoba przyjmuje odpowiedzial-
ność za pokutę, ale nie za grzechy”.

Akt pokuty, zdaniem Jana Paw-
ła II „pomaga nam umocnić naszą
wiarę, pobudza czujność i gotowość
do stawiania czoła dzisiejszym poku-
som i trudnościom”. To, co uderza
w papieskim apelu, to także nakaz
pamięci, zgodnie z którym niechlub-
na przeszłość niektórych katolików
winna stać się dla nas ostrzeżeniem
i nauczką na przyszłość, przed po-
pełnieniem podobnych błędów.

Istnieje też niebezpieczeństwo, że
każda dobra inicjatywa może być
przedstawiona przez media w krzy-
wym zwierciadle. Natychmiast zresz-
tą pojawili się zawodowi tropiciele
zła w Kościele, „kościelnej przeszło-
ści oceniacze uniwersalni”, jak to

określił ks. Józef Tischner. Ale czy
takie zachowania powinny paraliżo-
wać katolika?

Ojciec Święty się nie uląkł, działa
pozakontekstualnie. Nie przejmuje
się tym, co pomyślą i napiszą inni.
Rozmija się ze świeckimi polityka-
mi, przepraszającymi publicznie za
przodków tylko z zamiarem popra-
wienia swojego wizerunku publiczne-
go. Skąd więc wrażenie pozakontek-
stualności w papieskim działaniu?

Otóż z urzędem Papieża wiąże się
charyzmat profetyczny, sprawiający,
że wizje Jana Pawła II przekra-
czają nawet horyzonty najwyższych
dostojników Kościoła. Jeśli spojrzy-
my na kwestię rachunku sumienia
Kościoła fragmentarycznie, a nie zo-
baczymy jej jako cegiełki w wielkiej
konstrukcji najpierw pokuty, a na-
stępnie przygotowań do Jubileuszu
Roku 2000, to umknie nam istota
tego aktu.

Święta Katarzyna Sieneńska po
jednej ze swoich mistycznych wizji
powiedziała, że kiedy Jezus wyszep-
tał przed śmiercią na Krzyżu „pra-
gnę”, miał na myśli właśnie nas.
Pragnął nas zbawić, ponieważ nas
pragnął, jak pragnie ktoś zakochany
do szaleństwa. Niczego innego Jezus
nie pragnie też od nas obecnie: jedy-
nie nas samych i tego, byśmy oddali
Mu się z miłości, bezinteresownie,
całkowicie, niepodzielnie, tak jak On
oddał się za nas.

Rzecz w tym, by cała nasza misja
i wszystkie wiążące się z nią uczynki
były ożywiane odpowiedzią na to
pragnienie.

Stanisław Szulist
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JESIENNY CZAS

Niedawno pola jeszcze żyły
unosząc jadło na swym grzbiecie
teraz to piękno pogubiły
bo idzie jesień ze swym kwieciem.
Jej bukiet też jest urodziwy
choć w nim kolory inne płyną
tu możesz, również być szczęśliwy
na głębsze wody też wypłynąć.
Jesień zadumę w sobie niesie
bo słodkie lato już przebrzmiało
coś uleciało, a coś pnie się
chcąc rok powiązać w jedną całość.
Wszystkiemu pora ta zapisana
lecz ile razy można kroczyć
nie zna nikt daty, jest nie znana
jak czasu, który zamknie oczy.
Może być złotą, złota jesień
a w niej do mety czas niedługi
lecz jeśli zechcesz, to się wzniesiesz
by zaliczono ci zasługi.

Jan Orczykowski
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, dziś zapraszamy do rozwiązania rozety. Litery oznaczone
liczbami utworzą hasło, które jest rozwiązaniem. Rozwiązania z kuponem
konkursowym składajcie do koszyka na bocznym ołtarzu (do dnia 26
listopada).

1. Pismo Święte
2. Jeden z Apostołów, „niewierny”
3. Kusił Pana Jezusa, i nas kusi
4. Zdradził Pana Jezusa
5. Miejsce chrztu Pana Jezusa
6. Olbrzym pokonany przez Dawida
7. Wraz z Gomorą ukarana przez Boga
8. Święto żydowskie
9. Zadana przy spowiedzi

– – – – – – – – – – – – – – –
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INTENCJE MSZY ŚW. Październik 2000

1. Za śp. Jana i Łucję Kaszubów,
godz. 700

Za śp. Annę i Jana Jaworskich,
godz. 830

Za zmarłych parafian, godz. 1300

na cmentarzu
W pewnej intencji, godz. 1700

2. Za wszystkich wiernych
zmarłych, godz. 830 (Msza św.
z procesją za zmarłych)
Za zmarłych kapłanów,
szczególnie ks. prałata Feliksa
Głowienkę – z róży św. Teresy
od Dzieciątka Jezus –
p. Lewandowskiej

3. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian – z róży św. Cecylii –
p. Halbowej

4. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej – z róży
bł. Anieli Salawy – p. Szostek

5. Za śp. Józefa Bachusza i za
zmarłych z tej rodziny, godz. 700

Za śp. Ignacego Olszewskiego
(9. rocznica śmierci), godz. 830

Dziękczynna w 75. rocznicę
urodzin Anny Hendrych,
godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1700

6. Za zmarłych z rodziny Kelpinów
i Kiedrowskich

7. Za dusze w czyśćcu cierpiące
z rodziny Tkaczyków i Stefanów

8. Za śp. Jana Kitowskiego i za
zmarłych z tej rodziny

9. Dziękczynna w 84. rocznicę
urodzin Marii Dubieli

10. Dziękczynna w 10-lecie
sakramentu małżeństwa
Małgorzaty i Jana Malinowskich

11. Za śp. Bernarda, Martę, Danutę
Lefańczyk

12. Za śp. Natalię i Stanisława
Drożdżal, godz. 700

Za śp. Tadeusza Kosikowskiego
i za zmarłych z tej rodziny,
godz. 830

Za śp. Jadwigę Pietranis,
godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1700

13. Za śp. Zygmunta Jaszczyka
14. Za śp. Tomasza Sławińskiego
15. Za śp. Mariannę Kamińską

(1. rocznica śmierci)
16. Za śp. Kazimierza Dubielę

(7. rocznica śmierci)
17. Za śp. Huberta Dufke
18. Dziękczynna w 45. rocznicę

sakramentu małżeństwa Teresy
i Alojzego Pelowskich

19. Za śp. Albina Cylke oraz za
śp. Klarę i Stanisława Nowaków,
godz. 700

Za śp. Józefa i Rozalię
Zawickich, godz. 830

O błogosławieństwo Boże dla
rodziny Wiesławy i Zbigniewa
(intencja z Pszczółek), godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1700

20. Za zmarłych z rodziny
Szymańskich

21. Za śp. Mieczysława Bławata
22. Za śp. Grzegorza Sadocha

(1. rocznica śmierci)
23. Za śp. Stanisława

Chmielewskiego
24. Dziękczynna i o zdrowie

w 41. rocznicę sakramentu
małżeństwa Gertrudy i Jana
Dończyków
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25. Za śp. Józefa Skibowskiego i za
zmarłych z tej rodziny

26. W intencji parafian, godz. 700

Za śp. Alfonsa Zulewskiego i za
zmarłych z tej rodziny, godz. 830

Za śp. Krystynę Oroń
(2. rocznica śmierci), godz. 1100

O błogosławieństwo Boże
i opiekę Matki Bożej dla
Krzysztofa, godz. 1700

27. Za śp. Aleksandra Ulatowskiego
i za zmarłych z tej rodziny

28. Za śp. Danutę Sroka
29. Za śp. Genowefę Dejlitko

(3. rocznica śmierci)
30. Czwartek przed pierwszym

piątkiem miesiąca, o powołania
kapłańskie i zakonne – z róży
św. Stanisława Kostki –
p. Olszewskiej

1.12. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy
parafian – z róży św. Kingi –
p. Wiebe

ROCZNICE
Pierwsza rocznica chrztu

7 listopada: Mateusz Marek Stefańczyk, Angelika Maria Kasprowicz,
Kamil Stanisław Gapa
13 listopada: Wiktor Marian Dorniak

Rocznice sakramentu małżeństwa
3 listopada: 10 rocznica sakramentu małżeństwa
Danuty i Wojciecha Kreftów
9 listopada: 15 rocznica sakramentu małżeństwa
Grażyny i Stanisława Sroków
10 listopada: 10 rocznica sakramentu małżeństwa
Małgorzaty i Jana Malinowskich
17 listopada: 10 rocznica sakramentu małżeństwa
Honoraty i Marka Grzębskich
24 listopada: 10 rocznica sakramentu małżeństwa
Katarzyny i Ryszarda Ohlów

Odeszli do wieczności
15 listopada: 1 rocznica śmierci Marianny Kamińskiej
22 listopada: 1 rocznica śmierci Grzegorza Sadocha

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


