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Oto Ten przeznaczony jest na upadek
i na powstanie wielu w Izraelu,

i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.
(Łk 2, 34)



LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI
z okazji zakończenia Wielkiego Jubileuszu

Bóg wezwał nas przez Ewange-
lię, abyśmy dostąpili chwały nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa (2 Tes 2,
14). Powyższy werset z dzisiejszej li-
turgii mszalnej nabiera szczególnej
wymowy w kontekście zakończe-
nia Wielkiego Jubileuszu Wciele-
nia. Ukazuje on bowiem w świe-
tle Ewangelii nasze chrześcijań-
skie powołanie do pełni wspólnoty
i chwały z Jezusem Chrystusem na-
szym Panem i Zbawicielem. Stresz-
cza on tym samym trafnie główny
cel Wielkiego Jubileuszu, za który
pragniemy dziś wypowiedzieć Bo-
gu Najwyższemu nasze uwielbienie
i dziękczynienie.

Jubileusz rokiem łaski od Pana

Wezwanie do świętości, do której
zachęca dzisiejsza Ewangelia – to
przecież ta sama Radosna Nowina,
od której Chrystus posłany przez
Ojca i namaszczony Duchem Świę-
tym rozpoczął w synagodze w Na-
zarecie swoją publiczną działalność,
ogłaszając ubogim, więźniom, nie-
widomym i uciśnionym rok łaski
od Pana (Łk 4, 19). Słowa pro-
roka Izajasza, od którego została
zaczerpnięta powyższa zapowiedź
(por. Iz 61, 2), Chrystus dopełnił
stwierdzeniem: Dziś spełniły się te
słowa Pisma, któreście słyszeli (Łk
4, 21).

„To dziś trwa nieustannie od
dnia, w którym Syn Boży przy-
szedł na ziemię. Po Jego śmierci
i zmartwychwstaniu to dziś trwa
w kościele, w którym Chrystus jest
obecny, aż do skończenia świata”
(Jan Paweł II, Przemówienie do Po-
laków, 6 VII 2000 r.). To dziś trwa,
ponieważ trwa Chrystus uwielbio-
ny i zmartwychwstały, trwa Jego
zbawcze dzieło, które On sprawuje
za pośrednictwem łaski. Istota owe-
go dziś nie wyczerpuje się w samym
trwaniu, albowiem „to dziś doko-
nuje się w każdym z nas, którzy
przez chrzest zostaliśmy włączeni
w Chrystusa” (Jan Paweł II, tam-
że).

Ewangeliczne „dziś” obejmuje
także Jubileuszowy Rok Zbawienia,
zamknięty uroczyście w polskich
kościołach katedralnych w przeded-
niu Święta Objawienia Pańskiego,
a w wymiarze ogólnokościelnym –
przez Jana Pawła II – dnia 6 stycz-
nia br.

Chrystus Bramą, Ośrodkiem
i Kresem pielgrzymki wiary
Roku Jubileuszowego

Dzisiejsza druga niedziela po
uroczystości Objawienia Pańskie-
go, stanowi dla nas wszystkich
stosowną okazję, aby jeszcze raz
w duchu przebyć symboliczną piel-
grzymkę wiary dziejów naszego na-
rodu. W Polsce Wielki Jubileusz

2



obejmuje bowiem nie tylko dwu-
tysiąclecie całego chrześcijaństwa,
ale także tysiąclecie istnienia Ko-
ścioła hierarchicznego na naszych
ziemiach. Czynimy to w tym ce-
lu, aby pełniej uświadomić sobie
motywy wdzięczności za wielkie,
a w głębszym sensie nawet niepo-
wtarzalne, dary tego podwójnego
jubileuszu.

Wielki Jubileusz 2000 Roku
zwany jest wielkim nie tylko ze
względu na jedyną chwilę dziejo-
wą, która wprowadza nas w nowe
stu-, a nawet tysiąclecie, ale tak-
że przez to, że dane nam było
realizować program ewangelizacyj-
ny, nakreślony przez Jana Pawła
II, jedynego jak dotychczas Papieża
z rodu Polaków, zawarty w liście
apostolskim. Tertio millennio adve-
niente i w bulli Incarnationis mi-
sterium. Do tej wyjątkowej okazji
z łaski i dobroci Miłosierdzia da-
ne nam było pod przewodnictwem
Ojca Świętego przeżyć aż dwie piel-
grzymki apostolskie w roku 1997
i 1999. Katecheza apostolska Jana
Pawła II, stanowiąca formę nowej
ewangelizacji, ukazała nam Jezusa
Chrystusa jako jedynego Zbawicie-
la świata wczoraj, dziś i na wieki
(Hbr 13, 8), który ku wolności nas
wyswobodził (Gal 5, 1). Przesła-
nie o błogosławionych Kazania na
Górze stało się z kolei źródłem in-
spiracji i programem ewangelijnym
dla chrześcijaństwa w nowym XXI
wieku.

Z okazji wielkich rocznic śmierci
i kanonizacji św. Wojciecha – pierw-
szego Patrona Polski – w roku 1997
i 1999 Papież wskazał na Chrystusa

jako fundament i jako klucz do zro-
zumienia naszych ojczystych dzie-
jów. Jednocześnie, pod przewod-
nictwem Jana Pawła II mogliśmy
raz jeszcze przebyć duchową piel-
grzymkęwiary począwszy od chrztu
Mieszka, śmierci i męczeństwa św.
Wojciecha, dzieje Piastów i Jagiel-
lonów, z Panią Wawelską – królową
Jadwigą, aż do heroicznych świad-
ków i męczenników najnowszych
czasów: św. Maksymiliana Kolbe,
błogosławionego biskupa Michała
Kozala oraz 108 nowych błogo-
sławionych męczenników II wojny
światowej. Nieocenioną łaską, któ-
rą otrzymaliśmy jako drogowskaz
na nowe tysiąclecie jest dar kanoni-
zacji siostry Faustyny – Piewczyni
Bożego Miłosierdzia, a także be-
atyfikacja 11 Sióstr Nazaretanek
z Nowogródka.

Kontynuacją tej dziejowej piel-
grzymki było jubileuszowe piel-
grzymowanie i kolejne celebracje.
Prowadziły od kolebki kościelnych
i narodowych dziejów, od Poznania
poprzez pierwszą stolicę Metropo-
litalną Gniezno, Kraków, Wrocław,
a następnie Katowice, Częstocho-
wę, Warszawę, Łódź, Białystok,
Olsztyn, Przemyśl, Gdańsk, Lu-
blin, Kołobrzeg i wszystkie pozo-
stałe diecezje Polski. Widzialnym
owocem celebracji jubileuszowych
jest ożywienie wielu indywidual-
nych i zbiorowych inicjatyw, w tym
także współpracy z samorządami.
Punktem kulminacyjnym duchowej
pielgrzymki wiary była narodowa
pielgrzymka do ziemskiej ojczyzny
naszego Pana w dniach od 14 do
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21 marca oraz do serca chrześcijań-
stwa i korzeni wiary apostołów Pio-
tra i Pawła – do Rzymu – w dniach
od 6 do 10 lipca. Tu mieliśmy okazję
jako naród wyśpiewać dziękczynne
Te Deum za przynależność do Ko-
ścioła i łaski otrzymane w ciągu
tysiącletnich dziejów naszej Ojczy-
zny. Trwałą pamiątkąWielkiego Ju-
bileuszu pozostaną na zawsze wota
narodowe: Świątynie Opatrzności
Bożej w Warszawie, Miłosierdzia
Bożego w Krakowie Łagiewnikach
oraz Matki Bożej w Licheniu.

Pielgrzymka wiary i przejście
przez Bramę, którą jest Chry-
stus, symbolizuje wyraźnie czas
Jubileuszu otwarty przez papie-
ża oraz ukazuje „pielgrzymkę do
wewnątrz”, do pełnej wspólnoty
z Jezusem Chrystusem. „Przejść
przez tę Bramę” znaczy wyznać, że
Jezus Chrystus jest Panem, a za-
razem pogłębić wiarę w Niego, aby
żyć nowych życiem, którym was
obdarzył” (Jan Paweł II, tamże).
W perspektywie Wielkiego Jubile-
uszu Jan Paweł II wezwał nas
wszystkich do podjęcia tej „podró-
ży do wewnątrz”, której „celem
jest oderwanie nas od tego wszyst-
kiego – w nas i wokół nas – co
jest sprzeczne z prawem Bożym,
abyśmy byli w stanie spotkać się
w pełni z Chrystusem, wyznając
naszą wiarę w Niego i otrzymu-
jąc obfitość Jego miłosierdzia” (Jan
Paweł II, O pielgrzymowaniu do
miejsc świętych, nr 12).

Otwarta brama Jubileuszu
programem ewangelizacyjnym
na nowe tysiąclecie

Wszystko co zostało zapisane ja-
ko program ewangelizacji na trzecie

tysiąclecie i wyrażone w symbolu
otwartej bramy przypomina, że za-
pis ten nie może pozostać martwą
literą, ale musi być podjęty przez
wszystkich i realizowany z odda-
niem i wytrwałością.

Pierwszym zadaniem jakie po-
winniśmy realizować, wkraczając
w nowe tysiąclecie chrześcijaństwa,
jest wewnętrzne nawrócenie. Sta-
nowi ono wymierny owoc rachunku
sumienia, który w roku Jubileuszo-
wym czynił zarówno Kościół po-
wszechny jak i Kościół w Ojczyźnie
naszej. Jest to nieodzowny waru-
nek podjęcia, głoszenia i świadcze-
nia o Ewangelii Chrystusa z nową
siłą i mocą Ducha Świętego. Doty-
czy ono wszystkich wiernych, tak
duchownych jak i świeckich, albo-
wiemmywszyscy ochrzczeni w imię
Jezusa Chrystusa powołani zosta-
liśmy do tego, aby w codziennym
życiu dawać świadectwo Ewange-
lii zbawienia w życiu osobistym,
rodzinnym i publicznym.

Świadectwo chrześcijańskie naj-
pełniej objawia się przez dzieła
czynnej miłości wobec ubogich, uci-
śnionych, osamotnionych, chorych,
bezdomnych. Czas łaski Jubileuszu
uświadomił nam obfitość strumieni
Bożego miłosierdzia, jakich dostą-
piliśmy w tym niepowtarzalnym
czasie łaski. Doznane miłosierdzie
przynagla nas do podejmowania
konkretnego działania na rzecz
ubogich i potrzebujących a szcze-
gólnie bezrobotnych.

Pierwszorzędnym przedmiotem
nowej ewangelizacji muszą pozostać
ludzie młodzi, którzy są nadzie-
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ją Kościoła i świata wchodzącego
w trzecie tysiąclecie. Trzeba wkła-
dać wiele wysiłku, by Kościół był
obecny wśród młodzieży, która staje
w obliczu trudnych wyborów życio-
wych. Zakłada to także poszukiwa-
nie „tych wszystkich, którzy odcho-
dzą lub odwracają się od Chrystusa
i Kościoła na skutek moralnego za-
gubienia, doznanych zawodów czy
rozczarowań (Jan Paweł II, Ad li-
mina Apostolorum, 2.02.1998). Po-
trzeba podjąć nowy wysiłek, aby
Ewangelia przez świadectwo ludzi
wierzących była obecna także w ży-
ciu publicznym i kulturze narodu.

U progu nowego tysiąclecia,
przeżywając czas Wielkiego Jubile-
uszu, mogliśmy sobie uświadomić,
że Chrystus – nadzieja chwały (Kol
1,27) – jest ciągle jedynym Zbawi-
cielem świata wczoraj, dziś i na
wieki (Hbr 13. 8). Przez powstanie
z martwych zrodził nas do żywej
nadziei (1P 1, 3). Jest to zwy-
cięska nadzieja, która zawieść nie
może (Rz 5, 5), ponieważ stano-
wi ona uczestnictwo w zwycięstwie
Zmartwychwstałego nad złem, nie-
nawiścią i nad śmiercią. „Przyszłość
należy do tych, którzy potrafią dać
ludzkości motywy nadziei i prze-
trwania” (Jan Paweł II, O piel-
grzymowaniu do miejsc świętych).
Naszym zadaniem i powołaniem
jest być wiarygodnymi świadkami
tejże właśnie zwycięskiej nadziei.
Będziemy nimi tylko wtedy, gdy ja-
ko chrześcijanie wejdziemy w nowe
stulecie bardziej zespoleni i podej-
miemy nowe wysiłki zmierzające

do pełnego zjednoczenia wszystkich
chrześcijan.

Ewangeliczne „dziś” Wielkiego
Jubileuszu sprawia, że ciągle trwa-
ją także kościelne i narodowe gody,
na podobieństwo godów w Kanie
Galilejskiej. Chrystus dokonał tu-
taj pierwszego znaku w obecności
i na prośbę Matki Najświętszej.
Ożywieni głęboką ufnością w sku-
teczność i wstawiennictwo Matki
Bożej „Prosimy Bogurodzicę Dzie-
wicę, Królową Polski i Panią naszą
Jasnogórską, aby wyjednała nam
u swego Syna wiarę dojrzałą i bo-
gatą, żebyśmy mogli nią promie-
niować i dawać świadectwo; wia-
rę żywą, wyrażającą się w życiu
i kształtującą naszą codzienność;
wiarę twórczą, zdolną przemieniać
nas samych oraz świat, w którym
żyjemy. Niechaj dopełni ją miłością,
uczyni wrażliwą na znaki czasu i na
potrzeby bliźnich”. (Jan Paweł II,
Przemówienie do Polaków, 6 VII
2000).

Ubogaceni łaskami Wielkiego
Jubileuszu i ożywieni nadzieją
wchodzimy w nowe tysiąclecie. Na
wierne i odważne świadectwo chrze-
ścijańskiego życia od tronu Jasno-
górskiej Pani i Królowej, wszystkim
z serca błogosławimy.

Podpisali Kardynałowie, Arcybi-
skupi i Biskupi Polscy zebrani na
309 Zebraniu Plenarnym Konferen-
cji Episkopatu Polski

Częstochowa – Jasna Góra, 30
listopada 2000 r.
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NIECH NAUKA JEZUSA KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Luty 2001

2 lutego: Ofiarowanie Pańskie

Ml 3, 1– 4
Hbr 2, 14 –18
Łk 2, 22 – 40

Mały Jezus wszedł do Świątyni Je-
rozolimskiej jako prosty i biedny
członek ludu przymierza. Maryja, po-
słuszna normom prawnym i rytual-
nym, Ona, najczystsza Matka Pana,
poddała się przepisom Prawa, któ-
re czterdzieści dni nie pozwalało Jej
uczestniczyć w publicznym kulcie,
ponieważ była rytualnie nieczysta.
Czterdziestego dnia musiała udać się
do Świątyni i w przedsionku ko-
biet, po złożeniu ofiary, na którą
w przypadku ubogich rodzin, takich
jak rodzina Jezusa, składała się para
gołębi, kapłan ogłosił, że jest czysta.

Mimo obojętności kapłanów, dwo-
je sprawiedliwych starców, Symeon
i Anna, rozpoznało w tym Dziecku
Boga. Są oni symbolem wszystkich
sprawiedliwych, oczekujących przyj-
ścia Mesjasza, który nie byłby przy-
wódcą politycznym, lecz zbawicielem,
sprawiedliwym sędzią, doskonałym
objawieniem Boga.

Dla Matki Jezusa jest jednak za-
rezerwowana trudna i przerażająca
przepowiednia: „Twoją duszę miecz
przeniknie”. Także Maryja weźmie
udział w walce dobra ze złem, którą
jej Syn rozpoczął na ziemi. Również
cierpienie Chrystusa stanie się Jej
udziałem, jak napisała św. Katarzy-
na ze Sieny: „O, najsłodsza Miłości,
miecz wbity w twe serce i w du-
szę Twoją był tym samym mieczem,

którzy przeszył serce i duszę Twojej
Matki”.

(G.R.)

4 lutego: 5. niedziela zwykła

Iz 6, 1– 2a. 3 – 8
1 Kor 15, 1–11
Łk 5, 1–11

Łódź zawiedzionego po bezowocnym
nocnym połowie rybaka o imieniu
Szymon wybrał sobie Jezus jako „try-
bunę” do przekazywania słowa Boże-
go, słuchanego przez tłoczącą się na
brzegu jeziora Genezaret rzeszę.

Maryja była pierwszą słuchaczką
tego słowa pochodzącego nie od ludzi,
lecz od Boga. Dzisiaj Kościół jest bar-
ką Szymona Piotra, z której głoszone
jest to samo słowo Boże. Może jeste-
śmy jego słuchaczami i słuchaczkami
jak Maryja. . . i jak Szymon, gotowy
na słowo Jezusa wypłynąć ponownie
na połów, mimo nocnego niepowodze-
nia. On, który był przecież z zawodu
rybakiem, gdy Jezus, cieśla, nie znał
się na tym wcale! Słowo Boże nie my
wymyślamy, otrzymujemy je z Wy-
soka, od tego, który JEST Słowem
Bożym – od Jezusa. Jest to wiel-
ka tajemnica Maryi i Kościoła, tak
przecież ludzkiego, a jednak Bożego,
ponieważ gotowego zarzucić sieci na
polecenie tegoż Słowa.

Słowo Boże może dokonać rze-
czy niemożliwych, jak choćby tego
niemożliwego połowu. Właśnie Maryi
została przypomniana ta Boża praw-
da: „Dla Boga bowiem nie ma nic
niemożliwego” (Łk 1, 37).
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Wierząc w tę prawdę, Maryja
wyrzekła swoje Amen, odpowiadając
na powołanie na pozór niemożliwe:
„Jakże się to stanie, skoro nie znam
męża?” (Łk 1, 34).

Oczy powołującego Jezusa spoczę-
ły na uczniach, tak jak pełne miłości
spojrzenie Boga spoczęło na Maryi,
młodej dziewczynie z Nazaretu. Tak-
że Maryja została poproszona, by
odrzuciła wszelki strach i przyjęła
Boże wezwanie. Wielu młodych lęka
się podobnych powołań.

Wiara jest właśnie ryzykiem ufa-
nia w niemożliwe, ufania Jezusowi,
Słowu Bożemu.

(G.S.)

11 lutego: 6. niedziela zwykła,
Najświętszej Maryi Panny
z Lourdes

Jr 17, 5 – 8
1 Kor 15, 12. 16 – 20
Łk 6, 17. 20 – 26

Mówi się o błogosławieństwach, tym-
czasem jednak stronicę tę niełatwo
zrozumieć i zaakceptować. Ileż nie-
porozumień towarzyszyło jej, aż po
okrutne oskarżenie Marksa, który
nazywał ją „opium dla ludu”. To,
co czyta się u św. Łukasza, jest
ogłoszeniem zbawienia już obecne-
go, gdyż królestwo Boże przyszło na
ziemię, ponieważ Jezus jest króle-
stwem Bożym. Jest On ubogi, jest
kimś nie liczącym się według świa-
ta. Jezus, ubogi ukrzyżowany, zmar-
twychwstał i zasiada po prawicy Ojca
jako Pan nieba i ziemi, a więc jest
zawsze nam współczesny. Jezus jest
żyjącym błogosławieństwem, ponie-
waż jest królestwem Boga żywego,
obecnego w historii.

Błogosławieństwa wyrażają pe-
wien fakt, a dopiero w drugiej kolejno-
ści nakładają obowiązki. Tym faktem
jest sąd Boży zmieniający osądy świa-
ta, zapoczątkowujący nowy sposób
postępowania. Chodzi o nowy spo-
sób myślenia, przyjmujący Jezusowy
sposób myślenia i życia.

Miliony osób w całej historii Ko-
ścioła wierzyły w błogosławieństwa
i żyły nimi. Nie brak ich również
dzisiaj i są one błogosławione.

Maryja jako pierwsza dostosowa-
ła się do tej Bożej logiki objawionej
w historii Jezusa, Syna Bożego, który
w Jej łonie przyjął ludzkie ciało. Ła-
two można dostrzec doskonałe podo-
bieństwo między błogosławieństwami
Jezusa a Magnificat: Pan „wejrzał na
uniżenie Służebnicy swojej. Oto bo-
wiem błogosławić mnie będą odtąd
wszystkie pokolenia. . . Wszechmoc-
ny. . . wywyższa pokornych, głodnych
nasyca dobrami, a bogatych z niczym
odprawia. . .” (Łk 1, 48nn).

Oczywiście, błogosławieństwa za-
kładają wiarę w dzieje i tajemnicę
Jezusa. Nie przypadkiem pierwsze
błogosławieństwo z Ewangelii św. Łu-
kasza wypowiedziane przez Elżbietę
skierowane jest do Maryi i stanowi
błogosławieństwo wiary: „Błogosła-
wiona jesteś, któraś uwierzyła” (Łk
1, 45).

(G.S.)

18 lutego: 7. niedziela zwykła

1 Sm 26, 2. 7 – 9. 12 –13. 22 – 23
1 Kor 15, 45 – 49
Łk 6, 27 – 38

„Powiadam wam, którzy słuchacie:
Miłujcie waszych nieprzyjaciół. . .”
(Łk 6, 27).

Kolejne słowa nie mniej trudne,
a może raczej trudniejsze od błogosła-
wieństw. Zwłaszcza że Jezus przyta-
cza straszliwie konkretne przykłady:
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którzy nienawidzą. . ., którzy przekli-
nają. . ., którzy oczerniają. . ., którzy
biją po twarzy. . ., którzy kradną
płaszcz. . ., twoje rzeczy. . .

Po raz kolejny nie chodzi o mo-
ralność, lecz o wiarę, to znaczy o wy-
znawanie prawdy o Bogu objawionej
przez Jezusa Chrystusa, jedynego ży-
jącego Boga, Boga, który jest Agapą
(por. 1 J 4, 8. 16), ponieważ jest
Trójcą, Ojcem, Synem i Duchem:
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz
jest miłosierny” (Łk 6,36).

Miłosierdzie, które gotowe jest
przebaczyć, stanowi cel tej ekonomii
zbawienia, przewidującej od zarania
wcielonego Syna Bożego, który będzie
zbawicielem. I nie było Bogu łatwo
przebaczyć, jak może ktoś myśleć.
Na krzyżu Jezus, Słowo Ojca, umiera
przebaczając krzyżującym Go: „Oj-
cze, przebacz im, bo nie wiedzą, co
czynią” (Łk 23,34). W Magnificat Ma-
ryja potwierdza, iż Bóg miłosierdzie
„zachowuje na pokolenia i pokole-
nia” (Łk 1,50). Lud Boży i cała
ludzkość żyją dzięki temu miłosier-
dziu, przyjmowanemu z wdzięczno-
ścią i dzielonemu z braćmi. Maryja
jest Mater misericordiae: Matkąmiło-
siernego Mesjasza. Wyśpiewuje Boże
miłosierdzie i służy jej swym kobie-
cym sercem.

Pod krzyżem również Maryja
przebaczyła.

(G.S.)

25 lutego: 8. niedziela zwykła

Syr 27, 47
1 Kor 15, 54b – 58
Łk 6, 39 – 45

Jezus jest uznawany za największego
autora przypowieści. Cztery obrazy

zebrane przez Łukasza na tej ewan-
gelicznej stronicy są bardzo krótkie
i dzięki temu niezwykle przejrzyste
i skuteczne.

Te pytania zmuszają nas do zasta-
nowienia się nad sobą po wysłuchaniu
Ewangelii o błogosławieństwach oraz
nowego prawa miłości: jak może-
my być przewodnikami innych? Czy
chcemy uczęszczać do szkoły Jezusa?
Czy akceptujemy Boże światło, by
lepiej widzieć nasze wnętrze? Kim
naprawdę chcemy być: sędziami na-
szych braci czy wraz z nimi ucznia-
mi? Człowiek bowiem jest oceniany
przede wszystkim po czynach, nie po
słowach i dobrych chęciach: „Po owo-
cu bowiem poznaje się każde drzewo”
(Łk 6, 44).

Maryja z pewnością była dobrym
drzewem, Jej bowiem owocem jest
Jezus. Oczywiście Jej zadanie nie
było jedynie instrumentalne, lecz była
narzędziem żywym i wolnym.W życiu
Jezusa, Maryja, jako światła matka,
kierowała rozwojem Syna. Jezus był
Jej poddany i wzrastał „w mądrości,
w latach i w łasce u Boga i u ludzi”
(Łk 2, 52).

Równocześnie nie pretendowała
do roli nauczycielki, pozostała uczen-
nicą Syna, robiąc postępy na drodze
wiary, jak podkreśla Sobór (KK 58):
„Maryja zachowała wszystkie te spra-
wy i rozważała je w swoim sercu”
(Łk 2, 19).

Jakże bardzo potrzeba matek i oj-
ców takich jak Maryja, prawdziwych
uczniów Jezusa, dobrze widzących,
drzew rodzących dobre owoce.

(G.S.)

Oprac.
ks. E. Szymański
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KOGO W DAWNYCH KLASZTORACH NIE CHCIANO?

Często zastanawiamy się, jakie
cechy charakteru powinni mieć lu-
dzie, którzy chcą zostać w zakonie.
Wiemy, że ta trudna decyzja była
podejmowana na całe życie. Zazwy-
czaj kandydat do klasztoru musiał
oczekiwać pewną ilość czasu po-
za klauzurą, jako gość czekający
na przyjęcie nowicjatu. W klasz-
torach żeńskich okres ten wynosił
pół roku, aby można było się prze-
konać, czy kandydatka nie jest
przypadkiem w ciąży, a krewni nie
przywieźli jej do klasztoru po to,
aby w tajemnicy przed sąsiadami
odbył się poród.

Wartow tymmiejscu przytoczyć
fragment wypowiedzi pochodzący
z XVII wieku, który mówił, jakich
kandydatek do klasztoru nie chcia-
no. Mimo, że natrafimy na trudno-
ści ze słownictwem sprzed kilkuset
lat, to warto ten cytat przeczytać
bardzo uważnie: „. . .Jeśli afekty,
skłonności, także i nałogi szko-
dliwe abo wkorzenione, i zwycza-
je grzechów jakich posiada, gdzie
by polepszenia mała nadzieja by-
ła. . . Jeśli wiele i z chełpliwości
powiada, i rzeczy kłamliwe na swą
próżną chwałę mówi. . . Jeśli się
i prędko obrazi, i długo gniew trzy-
ma; a do tego do rzeczy duchow-
nych tępa. . . Jeśli do mienia rzeczy
tak skłonna, że i drugim skorzy-
ści; chociaż rzeczy maluczkie, byle
mieć, chować i ukryć; a gdy ją za

to strofują, kłamstwem się zmy-
ślonym i sztucznym ma zwyczaj
bronić; także i w innych rzeczach
takiejże obrony używa. . . Jeśli się
przez pół roku ani po polsku, ani
po łacinie czytać nauczyć nie mo-
że, znak to bowiem jest wielkiej
tępości. . . Jeśli acz sama skromna,
ale niezgodę między drugimi roz-
siewa językiem swym pletliwym,
a wykorzenić tego z niej karnością
nie mogą. Jeśli skryta ze sprawami
swymi, tając w sobie złe do czasu.
A tę poznawać:
1. z pochlebstwa, która chcąc się

włudzić, zmyśla jako liszka;
2. z nabożeństwa, które na oko

ludzkie stroi;
3. z postawy, gdy się nazbyt po-

korna stawi.
A w której się kolwiek osobie
te wszystkie abo niektóre z tych
przymioty złe najdą, potrzeba ich
uczciwie z klasztoru zbywać i wej-
ścia im do zakonu bronić: gdyż
takowym żyć bez zakonu poży-
teczniej, niż do klasztoru onymi
i zgromadzenie zarazić, albo ciężar,
któremu sprostać nie są sposobne,
ze szkodą dusze ich, a z niepokojem
zgromadzenia na nie nieroztropnie
włożyć.”

Chciałbym na zakończenie te-
matu związanego z dawnymi klasz-
torami wyjaśnić kilka pojęć zwią-
zanych z życiem zakonnym, które
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mogą okazać się niezrozumiałe dla
współczesnego czytelnika:

Calefactorium – izba z piecem,
często jedyne miejsce, które było
ogrzewane.

Cela – pierwotnie nazywano
tak domki pustelników, później
wszelkie pomieszczenia zakonne,
zwłaszcza jednoosobowe.

Dormitarz – początkowo nazy-
wano tak wspólną salę sypialną,
również korytarz, z którego moż-
na było wchodzić do cel.

Furta – wejście do klasztoru po-
zostające pod specjalnym nadzo-
rem lub rozmównica, gdzie osoba
świecka mogła rozmawiać z zakon-
nikiem.

Graduał – klasztorna księga śpie-
wów mszalnych, najstarsze polskie
graduały pochodzą z czasów króla
Jana Olbrachta.

Kapituła – zebranie wszyst-
kich przełożonych danego zakonu,
w prowincji – kapituła prowincjal-
na lub wszystkich prowincjałów –
kapituła generalna.

Kapitularz – miejsce odbywania
kapituł. Najpiękniejsze kapitularze
znajdują się w zakonach Cystersów.

Karcer – cela używana jako areszt,
w wypadku ciężkich naruszeń pra-
wa zakonnego.

Ksieni – w najstarszych zakonach
żeńskich przełożona klasztoru, naj-
częściej dożywotnia.

Menologium – specjalny kalen-
darz, który wymienia pod każdym
dniem imiona zmarłych zakonnic
danego klasztoru.

Refektarz – klasztorna jadalnia;
najsłynniejszy znajduje się w klasz-
torze Santa Maria delle Grazie
w Mediolanie, którego ściany po-
krywa fresk Leonarda da Vinci
Ostatnia Wieczerza.

Obłóczyny – uroczystość przy-
wdziania zakonnego habitu, co jest
jednoznaczne z rozpoczęciem no-
wicjatu.

Rezydentka – osoba świecka,
zwykle starsza i samotna, miesz-
kająca przy klasztorze, która brała
udział w życiu zgromadzenia.

Wirydarz – zamknięty ogród
czworobokiem krużganków, miej-
sce spaceru oraz źródło ziół do
klasztornej apteki.

Zwiedzając dawne klasztory po-
winniśmy pamiętać, że w historii
Europy były one nie tylkomiejscem
modlitwy, ale źródłem i ostoją kul-
tury. Po upadku Cesarstwa Rzym-
skiego, to właśnie chrześcijańskie
klasztory były jedynym miejscem,
gdzie przechowywano księgi, a lu-
dzie tu przebywający posiedli wiel-
ką sztukę pisania i czytania.

Mariusz Paradecki
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OFIAROWANIE W ŚWIĄTYNI

Znamienne jest wprowadzenie
przez Rodziców – Maryję i Jó-
zefa – Jezusa do świątyni. Gdy
nadszedł czas, upłynęły dni oczysz-
czenia, przynieśli dziecię, aby je
przedstawić Panu; tak nakazywało
wówczas prawo.

Istotna jest tutaj obecność starca
Symeona oraz prorokini Anny. Jak
to się stało, iż w chwili, w której
właśnie to Dziecię przyniesiono, oni
byli obecni w świątyni. Starzec koja-
rzy się z ogromną mądrością nabytą
przez długie lata życia w różno-
rakich doświadczeniach złych i do-
brych (ówczesne czasy słynęły za-
równo ze zgorszenia jak i niespra-
wiedliwości). Również Anna – wdo-
wa bardzo podeszła w latach, która
od wielu lat nie rozstawała się ze
Świątynią, pokutą i postem służyła

Bogu. Przeogromne doświadczenie
tych dwojga starych ludzi służy
przygotowaniu i wprowadzeniu Ma-
ryję i Józefa do odpowiedzialnego
macierzyństwa i ojcowstwa. Maryja
z uwagą wysłuchała słów Symeona,
który napełniony Duchem Świętym,
ucieszył się, iż doczekał chwili, aż uj-
rzał „światło na oświecenie pogan”.
Dokładnie wypełniły się Jego sło-
wa: „Oto Ten, któremu sprzeciwiać
się będą, a Twoją duszę przeniknie
miecz”.

Z pokorą, posłuszeństwem i pod-
daniem się woli, Boga przemawia-
jącego ustami ludzi stojących na
Ich drodze życia, Maryja wysłuchu-
je uważnie i rozważa w ciszy swego
serca, gdyż przez Nią bezpośred-
nio wypełnia się zadanie zlecone
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przez Boga – macierzyństwo bardzo
trudne, lecz niosące zbawienie.

Dotykalne potwierdzenie szcze-
gólnego wybrania i umiłowania
przez Boga – Rodzina Święta –
jakże wielka i cudowna łączyła Ich
Miłość Oblubieńcza; całkowicie złą-
czona z Bogiem; piękna i trudna

– uszczęśliwiająca; gdy wszystko po
ludzku zawodzi – On, Jedyny Bóg
trwa swą wyjątkową obecnością,
obecnością, objawiającą się Mocą
Ducha Świętego.

Halina Kanka

LIST

Zamieszczamy fragmenty listu, który od pani Anny Burdówny, przedwo-
jennej nauczycielki z Ełganowa, otrzymała pani Zofia Trofimowicz. Przyjaźń
pani Trofimowicz z panią Burdówną została nawiązana w 1982 roku, podczas
uroczystości nadania imienia Kunegundy Pawłowskiej szkole w Trąbkach
Wielkich. Wtedy pani Anna Burdówna po raz pierwszy od zakończenia wojny
odwiedziła Trąbki Wielkie i Ełganowo.

Łódź, grudzień 2000

Ukochana Pani Zosiu
Z Opłatkiem w ręku kieruję moje

myśli i najlepsze życzenia świątecz-
ne do całej Zacnej Rodziny Pań-
stwa i do wszystkich znanych mi
Osób w W. Trąbkach i Ełganowie
z Wielebnym Księdzem Dziekanem
Edwardem Szymańskim na czele.

Niech Matka Boża, pochylona
nad Dzieciątkiem – Zbawcą świa-
ta, wszystkim przekaże skarby Jego
łask.

To On sprawi, że rozwiążą się
wszystkie trudności, wzmocni zdro-
wie, rozbłyśnie gwiazda nadziei, zgo-
da i miłość zapanują w życiu rodzin-
nym i społecznym.

Przez radosne Gloria śpiewane
w kolędach przez Aniołów dochodzi
głos Bożego Dzieciątka ze Żłóbka
„Ufajcie, Jam zwyciężył świat”.

Kochani! Niech tegoroczne święta
upłyną Wam w ciepłej, rodzinnej

atmosferze i wielkiej radości. Niech
wszystkie serdeczne życzenia spełnią
się dokładnie w Roku Pańskim 2001.

(. . .) Ja nawet część listów zo-
stawię do napisania po świętach,
bowiem 2 dni zajęło mi spotkanie
z przedstawicielami Muzeum w Ra-
vensbrück. Niemieccy dziennikarze
przeprowadzili ze mną wywiad na te-
mat obozu koncentracyjnego, w któ-
rym przebywałam kilka lat. Dokonali
już sporo takich wywiadów ze star-
szymi osobami, posługując się rów-
nież kamerą telewizyjną. Chodzi im
o wydanie książki o Ravensbrück.
Bardzo mnie to wszystko zmęczy-
ło! Na szczęście byli to kulturalni,
sympatyczni, młodzi ludzie.

(. . .) Staropolskim obyczajem, ła-
miąc się opłatkiem, wszystkich Panu
Bogu polecam. Szczęść Boże!

Anna Burdowna
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KAFARNAUM

Chociaż miasteczko to, położo-
ne na północno-zachodnim brzegu
Jeziora Tyberiadzkiego czyli Gali-
lejskiego, nie występuje w Starym
Testamencie, jest związane z reli-
gijną historią Izraela przez samą
swoją nazwę. Kafarnaum znaczy
„miasto Nahuma”.

Być może chodzi o Nahu-
ma, sławnego proroka (prawdo-
podobnie ucznia Jaremiasza), któ-
ry ok. 620–615 roku przepowie-
dział upadek cesarstwa asyryjskie-
go, a przede wszystkim wielkiego
miasta Niniwy.

Chociaż nie pochodził on z tej
okolicy, to miejscowość mogła
przyjąć taką nazwę na pamiąt-
kę jego działalności, która była
jednym wielkim krzykiem zwy-
cięstwa wszechmocy Bożej nad
wszelkimi, choćby największymi,
potęgami ziemskimi.

To jednak nie wszystko. Słowo
kafar, które znaczy „miasteczko”,
pochodzi od czasownika „prze-
baczać”. Z tego samego rdzenia
wywodzi się słowo Kippur, ozna-
czające wielkie żydowskie święto,
„Wielkie Przebaczenie”. Ze swej
nazwy Kafarnaum jest więc rów-
nocześnie miejscem miłosierdzia,
przebaczenia, uzdrowienia i miej-
scem zwycięstwa, w którym ob-
jawia się moc Boga. Jezus z Na-
zaretu prowadził tutaj ożywioną
działalność.

Kafarnaum, małe miasteczko
rybaków mieszkających w pry-
mitywnych domach zbudowanych
z kamienia, miało jednak szczegól-
ne znaczenie dzięki swemu poło-
żeniu geograficznemu, na granicy
państw Heroda Antypasa i jego
brata Filipa. Właśnie dlatego znaj-
dowała się tu komora celna, sław-
na dzięki celnikowi, którym był
późniejszy św. Mateusz. Również
Rzymianie byli tu obecni mając
swój garnizon, o czym świadczy
scena z Jezusem i setnikiem.

W Kafarnaum, w domu miej-
scowego rybaka Szymona Piotra,
Jezus miał swoją kwaterę. Rów-
nież w synagodze w Kafarnaum
dokonał swego pierwszego cu-
du, uwalniając młodego człowieka
opętanego przez szatana.

Również w Kafarnaum uzdro-
wił wielu chorych, w tym także
teściową Szymona, sługę setnika
oraz paralityka, co Piotr przypłacił
zniszczeniem dachu swego domu.
W Kafarnaum wygłosił także wie-
le kazań, na przykład o Chlebie
Życia. Z Kafarnaum Jezus pro-
mieniował więc na całą okolicę.

Po początkowym entuzjazmie
Jezus zauważył, że liczba tych,
którzy za Nim szli, wyraźnie
zmalała. Opuścił wówczas Gali-
leę i wypowiedział pod adresem
Kafarnaum bardzo ostre słowa:
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„A ty, Kafarnaum, czy aż do nie-
ba masz być wyniesione? Aż do
Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w So-
domie działy się cuda, które się
w tobie dokonały, zostałaby aż do
dnia dzisiejszego” (Mt 11,23).

Kafarnaum, podobnie jak inne
miasta nad jeziorem, przeżywało
wielki rozkwit w III i IV wieku,
zanim upadło, stając się jedynie
rumowiskiem cierpliwie rozkopy-
wanym przez archeologów, czego
dzisiaj możemy być świadkami.

Synagoga zachwyca swoimi po-
zostałościami w postaci kolumna-
dy i portali. Pochodzi ona z IV
wieku po Chr. I w odróżnieniu od
innych budowli z czasów Chry-
stusa, wykonanych z czarnego ba-
zaltu, zbudowana jest z białego
wapiennego kamienia. Łatwo wy-
obrazić sobie jej dawne piękno.
Potężny dach zwieńczał budowlę
złożoną z trzech naw.

Wykopaliska prowadzone w ro-
ku 1984 doprowadziły do odkrycia
pozostałości synagogi z czasów
Jezusa, położonej dokładnie pod
synagogą z IV wieku. Wiele szcze-
gółów wydaje się wskazywać, że
budowla z IV wieku była wzniesio-
na z równym przepychem, przez
wzgląd na jej poprzedniczkę oraz
dla upamiętnienia działalności Je-
zusa. Można więc wnioskować, że
w IV wieku istniała tu dość licz-
nawspólnota judeochrześcijańska,
która gromadziła się tu na modli-
twę.

Nieco na południe archeologo-
wie odkryli pozostałości małego,
ośmiobocznego kościółka z V wie-
ku. Powstał on na miejscu dawne-
go sanktuarium, dość skromnego
domu z czasów rzymskich, zbudo-
wanego w I wieku przed Chr.

Dom ten od początku istnie-
nia Kościoła jest otaczany czcią
jako dom św. Piotra, w którym
często bywał Jezus. Pewien chrze-
ścijański pielgrzym z IV wieku
zaświadcza, że dom Piotra stał się
kościołem, lecz jego zewnętrzne
mury zostały nienaruszone.

Na wewnętrznych ścianach
widnieją napisy w różnych ję-
zykach: greckim, aramejskim,
chrześcijańsko-palestyńskim, ła-
cińskim, świadczące, że od pierw-
szych wieków dom ten odwiedzali
pielgrzymi z różnych stron ów-
czesnego świata. Wśród napisów
widnieją imiona Jezusa i Piotra.

Kafarnaum być może nie od-
kryło jeszcze wszystkich swoich
tajemnic, jest wszakże pewne, że
miasteczko to było bardzo bliskie
sercu Jezusa, Jego uczniów oraz
sercu Kościoła pierwszych wieków.

Szkoda, że współcześni chrze-
ścijanie, tak mało się tym miej-
scem interesują (mieszka tam je-
dynie kilku franciszkanów) oraz,
że wzruszająca nazwa tego mia-
steczka stała się synonimem nie-
ładu i upadku.

Etienne Dahler
przekład Gustaw Kania
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Widok wykopalisk
w Kafarnaum. Po lewej
widać ośmioboczny
kościół bizantyjski
zbudowany na „domu
św. Piotra”; w środku
resztki mieszkania; po
prawej resztki synagogi.

Kafarnaum. resztki
synagogi. Być może ten
budynek jest późniejszy,
został jednakże
wzniesiony na
fundamentach
poprzedniej synagogi,
gdzie Jezus wygłosił
mowę o „chlebie życia”.
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TRWAĆ JAK KAMIEŃ W GRUNCIE

Pozostaje wdzięczność miesz-
kańcom wioski i gminy Trąbki
Wielkie, że zachowali pamięć o Ku-
negundzie Pawłowskiej. Świadczy
to o kulturze, mądrości i wielkości
– wioski i gminy.

Ludzie potrzebują przykładów
konkretnych, wielkich, szczególnie
młodzież. Ludzie chcą zobaczyć jak
ten wielki doszedł do celu, chcieli-
by podpatrzyć styl, ujrzeć w pełni
tajemnicę Małyszowego lotu nar-
ciarskiego w górę, do chmur, do
gwiazd, do nieba. Powiedziano, że
wielkość rozsiana jest skąpo w pla-
nie świata, ale . . . może przynieść
wielokrotny plon.

Kunegunda Pawłowska, kierow-
niczka Ochronki Macierzy Szkolnej
w Trąbkach Wielkich, patriotka,
szanowana przez gdańskich Pola-
ków, szanowana przez Niemców,
którzy nazywali ją „twardą Po-
lką” aresztowana wspólnie z An-
ną Burdówną i osadzona w obozie
Ravensbrück zasługuje na to, aby
wyznaczono historyków, którzy roz-
poczęliby proces informacyjny, do-
kumentujący świętość jej życia.

Anna Burdówna nr 3048 –
„. . .Należy podkreślić wielką odwa-
gę Kunegundy Pawłowskiej „kano-
nika”, która wobec ostrego zakazu
modlitw kierowała życiem ducho-
wym Polek. Gdy za znak krzyża,
za przyklęknięcie przy pryczy wie-
czorem groziły surowe represje, ona
jak muezzin (muezzin – służebnik
w meczecie zwołujący z minare-
tu wiernych do modlitwy) głośno

wzywała do modlitwy w różnych
intencjach. . . Ona powtarzała nam
z uśmiechem „Nie bójcie się tych,
co dręczą ciało, ale ducha zabić
nie mogą”. Dzieliła się swoją porcją
z innymi, bardziej głodnymi, uważa-
jąc, że jej starej wiele nie potrzeba.
Swoją postawą nawróciła do Boga
niewierzącą koleżankę. . . miała ka-
techumenki wśród krasnoarmiejek,
które ją bardzo lubiły, a o Bogu
nigdy nie słyszały. . . Próbowaliśmy
naśladować w postępowaniu świe-
tlane postacie: Helenę Salską, „ka-
nonika” – Kunegundę Pawłowską,
Madlerową. . . Wiem jak pani Paw-
łowska zalecała nie chować w sercu
zemsty ani urazy, Bogu zostawiając
wymiar sprawiedliwości. . .”.

Krystyna Zaremba nr 7044 –
„. . .Kunegunda Pawłowska – nasz
„kanonik” – prowadziła modlitwy
i potrafiła zwięźle, w prostych moc-
nych słowach trafić do serca każdej
z nas. Za to do dziś czujemy dla niej
wielką wdzięczność. . .”.

Janina Janowska-Tyszkiewicz
nr 3844 – „. . .Poznałam w szwal-
ni 16-letnią Marysię Szpitterównę
z Wejherowa. Opowiadała mi jak
to na ich bloku wspólnie się mo-
dlą pod kierunkiem starszej ko-
leżanki Kunegundy Pawłowskiej.
W tym duszpasterstwie pomagała
Marysia Szpitterówna zwana „bia-
łym wikarym” i Anna Burdówna
– „czarnym wikarym” (ze względu
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na kolor włosów). Marysia Szpitte-
równa odeszła z transportem cho-
rych do Oświęcimia, gdzie zgasło
jej młodociane, pełne miłości ży-
cie. . . W niedzielę wymykała się
na polski blok. . . gdzie była odpra-
wiana Msza św. . .. Msza nasza był
to zbiór modlitw mszalnych (części
stałe) i obozowych (części zmienne)
niekiedy słowa pieśni kościelnych.
W „układaniu” Ewangelii na po-
szczególne niedziele i święta poma-
gała pani Pawłowska, która zawsze
wiedziała, kiedy jaką Ewangelię za-
stosować, a w późniejszym okresie
pani Józefa Kantor. Aby zobrazo-
wać kapłana celebrującegoMszę św.,
przy poszczególnych częściach ob-
jaśniało się czynności. . . W okresie
Wielkiego Postu pani Kunegunda
Pawłowska prowadziła rekolekcje.
Gromadziły się w małe skupiska
między blokami lub na niedzielnym
lagrowym spacerze, by posłuchać
rozważań i nauk naszego „kano-
nika”. Kunegunda Pawłowska cie-
szyła się dużym autorytetem, ze
swoją wiedzą religijną, zwłaszcza
znajomością Biblii. . .”.

Renee Skalska nr 4609 – „. . .Na
każdym bloku znalazła się taka
osoba, która znała Mszę św. na pa-
mięć. W pierwszych transportach
Polek były to Kunegunda Pawłow-
ska i Maria Kozalówna, siostra za-
mordowanego w Dachau biskupa
Kozala. Pełniły one rolę przewodni-
ków duchowych. . .”.

Kunegunda Pawłowska przewie-
ziona w początkach zimy 1944 roku
do Bergen-Belsen, gdzie panowały
straszne warunki sanitarne, zmarła
na tyfus już po wyzwoleniu 11 maja

1945 roku. Jej imieniem jest nazwa-
na szkoła w Trąbkach Wielkich jak
również ulica.

Profesor Pigoń w swoich wspo-
mnieniach obozowych daje recep-
tę na przeżycie w sytuacjach naj-
cięższych – „. . .Nie dać dostępu
zwątpieniu. . . – trwać jak kamień
w grobie. . .”.

A wiemy z własnego życia, że
kamień z gruntu jest bardzo ciężko
wyciągnąć (1 m3 granitu waży 2,7
tony), często staje się to niemożliwe.
Kiedyś w parę wołów było ciężko
ciągnąć nieduży kamień, a te duże
kamienie, które i dźwigiem dzisiaj
ciężko ruszyć, w tradycji ludowej
apostołami nazywamy.

Marek Dziekoński

Przy pisaniu korzystałem
z książki Urszuli Wińskiej – „Zwy-
ciężyły wartości – wspomnienia
z Ravensbrück”. Część książek o tej
tematyce jest napisana na pod-
stawie książki pani U. Wińskiej.
Jest to książka – ankieta przepro-
wadzona wśród więźniarek obozu
Ravensbrück. Z dokumentów tych
wynika, że z gminy Trąbki Wielkie
w obozie Ravensbrück były dwie tak
szlachetne osoby – śp. Kunegunda
Pawłowska i żyjąca Anna Burdów-
na – które pracowały w tej gminie,
nie opuściły miejsca pracy (chociaż
mogły) miały tu swoje „Westerplat-
te” i stąd zostały aresztowane 1 IX
1939 roku. Rok szkolny w Wol-
nym Mieście Gdańsku rozpoczynał
się w I dekadzie kwietnia. W po-
łowie sierpnia kończyły się wakacje
letnie.
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CZEGO ODE MNIE CHCESZ, PANIE?
z Janem Budziaszkiem rozmawiają gimanzjaliści

Jan Budziaszek – perkusista, dłu-
goletni członek zespołu Skaldowie
(nagrał z nimi dziesięć płyt, nie
licząc składanek i tych nagranych
w byłych NRD i ZSRR), aktualnie do-
datkowo współpracujący z formacją
„Fan-Club Skaldowie” braci Szczy-
piorskich z Pszczółek. Korzystając
z okazji, że artysta – ponadto świec-
ki misjonarz i autor „Dzienniczka
perkusisty” – gościł ostatnimi czasy
w Sobowidzu, postanowiliśmy zadać
mu parę pytań.

Jak pan rozumie myśl świętego Au-
gustyna „kochaj i czyń co chcesz?”

Oczywiście, że ją rozumiem. Chodzi
bowiem o to, że jeśli w życiu kocha
się naprawdę, to nigdy drugiej osobie
nie wyrządzimy krzywdy. Gdyby to
ująć prostszymi słowami, posłużę się
przykładem. Kiedy na przykład na-
pijemy się wódeczki w jakimś towa-
rzystwie, to jest nam wesoło i wydaje
nam się, że nikomu tym krzywdy
nie wyrządzamy. A w tym samym
czasie żona, czy dzieci, płaczą w do-
mu. Jeśli naprawdę się kogoś kocha,
to nigdy nie należy dopuszczać do
takiej sytuacji, by zrobić drugiemu
człowiekowi krzywdę.

Jakie wartości wynosi pan ze spotkań
z młodzieżą? Co one panu dają?

Na spotkania z młodzieżą jeżdżę na-
wet na koniec świata. I może to
zabrzmi dziwnie, ale to ja w rezulta-
cie tych spotkań najwięcej zyskuję.
Dlaczego? Otóż, kiedy dzieci, czy

młodzi ludzie modlą się i śpiewa-
ją, to nieprawdopodobnie zmieniają
się ich twarze. Na każdym spotka-
niu z młodymi ludźmi, którzy są
rozśpiewani i rozmodleni, widzę jak
oni pięknieją, a przez to nabieram
pewności, że do takich ludzi i w ta-
kie miejsca opłaca mi się pojechać
choćby na godzinę. Po to właśnie,
by zobaczyć tę okruszynę piękna
dobywającego się w tym momencie
z człowieka. I w tych spotkaniach
nie chodzi o żadne wielkie kazania,
tylko o to, by się z tymi ludźmi
spotkać i dobrze bawić.

Co to znaczy, według pana, być
człowiekiem wiary?

Proponuję, byśmy to przenieśli na
poletko chrześcijańskie. Co to znaczy
być chrześcijaninem i żyć po chrze-
ścijańsku? Czy czytasz Pismo Świę-
te? Czy karmisz się tym, co chce ci
każdego dnia powiedzieć twój jakby
Szef – Bóg? Często nazywamy siebie
chrześcijanami, a wcale nie słucha-
my, co On ma nam do powiedzenia.
Chętniej słuchamy programów tele-
wizyjnych, a zapominamy o tym, co
mówi do nas Pan. Jeśli nie będziesz
każdego dnia żyć Słowem Bożym,
to będziesz tylko chrześcijaninem
z nazwy.

Czy jest coś, przed czym ostrzegłby
pan współczesną młodzież?

Ująłbym to następująco. Zachęcał-
bym, by choć na chwilę co dnia spo-
tkali się z PanemJezusem. Iwówczas
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już nie będzie trzeba przed niczym
ich ostrzegać. Wtedy, jak sądzę, nie
będą w ich kierunku docierać żadne
błędne sygnały, bo wszystko co dobre
zawarte jest w Słowie Bożym.

Wiemy, że pisuje pan na ten temat
w „Różańcu”. Kiedy po raz pierwszy
zaczął pan odbierać sygnały od Pana
Boga i swojego Anioła Stróża?

17 lat temu. Skończyłem wtedy pra-
wie czterdzieści lat. Czyli każdemu
może się coś takiego w życiu przy-
trafić.

Odwołując się do tekstów publiko-
wanych w przytoczonym wyżej mie-
sięczniku, mówi pan o byciu dyspo-
zycyjnym. Co to znaczy?

Choćby tyle, że na przykład osobiście
nie odważyłbym się komukolwiek za-
proponować, by mnie zaprosił. Na
przykład do was. Nie odważyłbym
się też zaproponować jakiemukol-
wiek wydawnictwu wydania swoich
tekstów i tak dalej. Sygnał od sa-
mego początku musi pochodzić od
ludzi. Na przykład, mam kolekcję
różańców z całego świata, ale sygnał
i tu nie wyszedł ode mnie, ale od
tych ludzi, którzy mnie w te miej-
sca zapraszali. Mój Anioł mówi mi
tak, ty nie wymyślaj nowych rze-
czy, ale pamiętaj, że każdy spotkany
człowiek jest największym darem.
Zawsze wysłuchaj go do końca. I ten
sygnał nie musi przychodzić od ja-
kichś bardzo mądrych ludzi. Nie na-
leży się więc odwracać od zaćpanych,
łachów, chuliganów, bo stamtąd mo-
gą pochodzić sygnały najważniejsze.
Ja niczego sam nie wymyślam. Po
prostu w każdym momencie stojąc
w określonej sytuacji pytam: „Czego

ode mnie chcesz w tym spotka-
niu Panie?” Tak jest też z moimi
książkami. Jest ich siedem. W nich
również niczego nie wymyślam, są to
bowiem zapiski z moich codziennych
przeżyć i spotkań z ludźmi. I to
właśnie znaczy być dyspozycyjnym.
I kiedy Marcin Szczypiorski zapro-
ponował mi przyjazd do Pszczółek,
to przyjechałem, bo miałem akurat
dwa dni wolnego między kolejny-
mi koncertami Skaldów. To trochę
tak jak w historii miłosiernego Sa-
marytanina, gdzie łotry poturbowały
młodzieńca idącego do Jeryha, a nikt
z przechodzących nie chciał pomóc,
nawet przechodzący kapłan powie-
dział, „przepraszam, ale mam ważną
sprawę do załatwienia”. A to prze-
cież był ważny sygnał Boży, który
dopiero Samarytanin właściwie od-
czytał i pomógł pobitemu, choć był
innowiercą, nie Żydem. Dyspozycyj-
ność zatem to nie to, co ja sobie
wymyślę, ale co w danym momencie
każe mi zrobić Pan Bóg.

Wracając jeszcze na moment do An-
tygony, jak skomentowałby pan sło-
wa bohaterki Sofoklesa brzmiące;
„Współkochać przyszłam, nie współ-
nienawidzieć”?

Piękne, ale to zbyt głęboka filozofia,
znacznie wykraczająca poza ramy
konwencjonalnego wywiadu.

Czy jest taka rzecz, za którą bę-
dzie pan dozgonnie dziękować Panu
Bogu?

Ludzie często pytają mnie, jakie jest
twoje największe wydarzenie w ży-
ciu? Dla mnie największym jest ten
moment, w którym teraz żyję. Spo-
tkanie z tobą. To jest ta chwila dana
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przez Boga nam, byśmy razem fajnie
ją spędzili. Zawsze wmoim życiu naj-
ważniejsze jest teraz. I trzeba umieć
dziękować za to losowi. Niedawno
w „Różańcu” ukazała się opisana
przeze mnie historia śmierci mojej
mamy, która umierała na moich rę-
kach, a Pan Bóg nauczył mnie za
to dziękować. To trudne, ale dopiero
w takiej chwili nauczysz się dzię-
kować, zrozumiesz, na czym polega
generalny plan Boży w stosunku do
twojej osoby. Dopóki nie nauczysz
się dziękować, niczego w życiu nie
zrozumiesz.

Co uważa pan za swój największy
sukces artystyczny, a co za życiowy?

To jest to. Artystyczny – spotkanie
u was, z wami, życiowy też.

Wnioskując, że pana pierwszą pasją
jest muzyka, to ciśnie się pytanie
o pańskie pozamuzyczne fascyna-
cje. . .

Tu są trzy kwestie. Po pierwsze,
rodzina. Jestem żonaty, mam dwo-
je dorosłych już dzieci. Po drugie,
od czterdziestu prawie lat pracuję
zawodowo jako muzyk. Po trzecie,
to dostrzeganie boskiej ingerencji
w każdym moim kroku.

Ostatnio artyści estrady chętnie od-
wołują się do Boga i religii, czy
to tylko moda, próba kreowania po-
zytywnego wizerunku w oczach pu-
bliczności, czy tez istotnie wynika to
z potrzeby ducha?

To jest łaska. Już z zapowiedzi
proroków wiadomo było, że koniec
XX wieku będzie czasem misjona-
rzy świeckich. II Sobór Watykański

zatwierdził rolę świeckich w Ko-
ściele, i to się dzisiaj realizuje na
naszych oczach. Pan Jezus dotyka
wielu artystów w różnych środowi-
skach. Szczególnie tam, gdzie trudno
jest żyć z Panem Bogiem, na przy-
kład w środowiskach muzyków roc-
kowych, że wspomnę Budzyńskiego,
Litzę czy Malejonka. To byli idole.
Oni po prostu dostali „kopa” i nie
potrafią już inaczej żyć. Gdyby mo-
jemu poloniście ze szkoły średniej
ktoś powiedział kiedyś, że Budzia-
szek będzie pisał książki, to by się
chyba przewrócił za śmiechu. To też
kolejny dowód na to, że otrzymałem
łaskę od Boga. I fakt, że Pan Bóg
wielu ludzi dotyka, można ujrzeć
na przykładzie ludzi z klubu AA,
który powstał z inicjatywy dwójki
ludzi (wybitnego chirurga i praw-
nika) pogrążonych w alkoholizmie,
a których w pewnym momencie kry-
tycznym dotknął Bóg. Tak też było
z Andre Levettem, który jako jeden
z największych bandziorów jakiego
kiedykolwiek wydała ziemia, w celi
więziennej zwrócił się ku Jezusowi.
Dziś jest jednym z najżarliwszych
ewangelistów wśród więźniów i dzie-
ci niepełnosprawnych. To też jest
łaska. O takich historiach mógłbym
opowiadać godzinami.

Od jak dawna prowadzi pan reko-
lekcje wśród młodzieży i studentów?

Od dziesięciu lat.

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiali:
Iza Sosnowska
Natalia Świętorecka
Tomek Schuchardt
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Jan Budziaszek z autorami wywiadu, fot. Tomasz Schuchardt.

Ksiądz Marian Krzywda w towarzystwie Jana Budziaszka, fot. Tomasz Schuchardt.
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, zapraszamy do rozwiązania krzyżówki „panoramicznej”.
Litery oznaczone liczbami utworzą hasło, które jest rozwiązaniem.
Rozwiązania z kuponem konkursowym składajcie do koszyka na bocznym
ołtarzu (do dnia 18 lutego).

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
KA50



INTENCJE MSZY ŚW. Luty 2001

1. Pierwszy czwartek miesiąca,
o powołania kapłańskie
i zakonne, z róży św. Teresy
od Dzieciątka Jezus –
p. Lewandowskiej

2. Pierwszy piątek miesiąca,
święto Ofiarowania Pańskiego,
przebłagalna za grzechy
parafian, z róży św. Franciszka
– p. Kielas, godz. 1000

Dziękczynna w 60-lecie
sakramentu małżeństwa
Heleny i Mieczysława
Rucińskich, godz. 1630

Za śp. Kazimierza Orlikow-
skiego (1. rocznica śmierci),
godz. 1745

3. Pierwsza sobota miesiąca,
ku czci Matki Bożej, z róży
św. Alberta Chmielowskiego –
p. Kowalczyk

4. Za śp. Mariannę Gralla
oraz za zmarłych z rodziny
Marendowskich, godz. 700

Za śp. Stefanię Felchnerowską,
godz. 830

W pewnej intencji, godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1700

5. Za śp. Dorotę Knapińską
6. Za śp. Weronikę Sierżant

(10. rocznica śmierci) oraz za
zmarłych z tej rodziny

7. Za śp. Tomasza Sławińskiego
(3. rocznica śmierci)

8. Dziękczynna w 15-lecie
sakramentu małżeństwa

Mirosławy i Franciszka
Surmów

9. Za śp. Monikę Kromer
(3. rocznica śmierci)

10. Dziękczynna w 5. rocznicę
sakramentu małżeństwa
Krystyny i Krzysztofa
Wawrynowiczów

11. W intencji parafian, godz. 700

Za śp. Piotra i Agnieszkę
Kotulów, godz. 830

Za śp. Zygmunta Azarowicza,
godz. 1100

Dziękczynna i o zdrowie
dla Karoliny Świeczkowskiej,
godz. 1700

12. O zdrowie dla Elżbiety
Waszkiewicz

13. Za śp. Aleksandra i Wiktorię
Kulów

14. Dziękczynna w 25-lecie
sakramentu małżeństwa Marii
i Adama Dubiellów

15. Za śp. Marię Skibowską
16. Za śp. Kazimierza Surmę
17. Za śp. Franciszka Pszczołę
18. Za śp. Sylwestra Reimus,

godz. 700

Za śp. Magdalenę Karassek
oraz za zmarłych z rodziny
Elmanowskich, godz. 830

Za śp. Annę Zulewską oraz
za zmarłych z tej rodziny,
godz. 1100

W intencji parafian, godz. 1700

19. Za śp. Magdalenę, Józefa
i Alfreda Karassek
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20. Za śp. Stanisława
Chmielewskiego

21. Za śp. Norę Nowak

22. Za śp. Jana Elmanowskiego

23. Za śp. Aleksandra Plak
(1. rocznica śmierci)

24. Za śp. Helenę Kaczmarek
(1. rocznica śmierci)

25. W intencji parafian, godz. 700

Za śp. Marię Skibowską,
godz. 830

Dziękczynna w 18 rocznicę
urodzin Emilii Lewańczyk,
godz. 1100

26. Za śp. Marię Skibowską
27. Za śp. Gabriela Łyczak
28. Za zmarłych z rodziny

Cysarczyków i Reszke
Za śp. Romana Binkowskiego

ROCZNICE

Pierwsza rocznica sakramentu chrztu
2 lutego: Wiktoria Beyer, Filip Andrzej Bąk, Martyna Ewa Piontek,
Marta Natalia Grot

Rocznice sakramentu małżeństwa
2 lutego: 60. rocznica sakramentu małżeństwa
Heleny i Mieczysława Rucińskich
3 lutego: 5. rocznica sakramentu małżeństwa
Krystyny i Krzysztofa Wawrynowiczów
8 lutego: 15. rocznica sakramentu małżeństwa
Mirosławy i Franciszka Surmów
14 lutego: 25. rocznica sakramentu małżeństwa
Marii i Adama Dubiellów
28 lutego: 25. rocznica sakramentu małżeństwa
Reginy i Bogusława Szarmachów

Odeszli do wieczności
2 lutego: 1. rocznica śmierci Wiktora Orlikowskiego
24 lutego: 1. rocznica śmierci Heleny Kaczmarek
24 lutego: 1. rocznica śmierci Aleksandra Plaka

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


