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J A K I E  J E S T  T W O J E  P O W O Ł A N I E ?  

„ J A  J E S T E M  D R O G Ą ,  P R A W D Ą  I  Ż Y C I E M ”  

C z y m  j e s t  p o w o ł a n i e ?   

k s .  A l e k s a n d e r  I l n i c k i  

sensu! Często w semina-

riach duchownych pyta 

się kandydatów do stanu  

ROZEZNANIE 

Jak sama nazwa mówi, po-

wołanie zakłada, że ktoś wo-

ła i ktoś odpowiada. Tym 

Kimś, kto wszystkich bez 

wyjątku powołał, jest Bóg. 

Zdjęcie umieszczone po pra-

wej stronie jest jedną z bro-

szur informacyjnych na ten 

temat, jakie można znaleźć 

w internecie. Nie oddaje ono 

jednak do końca całej spra-

wy. Myliłby się ten, kto 

stwierdziłby, że powołani są 

tylko księża oraz siostry za-

konne. Czy więc mężowie, 

żony albo osoby samotne nie 

mają żadnego powołania? 

Przecież bez powołania do 

małżeństwa i do rodziciel-

stwa posługa kapłańska nie 

kapłaństwa, jaka jest 

ich motywacja i często 

można usłyszeć taką 

odpowiedź: ‘chcę słu-

żyć Bogu i ludziom’. I 

właśnie ci ludzie, a 

więc osoby świeckie, to 

także powołani! 

Są tacy, którzy mają 

problem z rozezna-

niem swojego powoła-

nia. Dlatego warto 

wskazać na pewne spo-

soby, wedle których 

można to powołanie 

rozeznać. Po pierwsze, 

należy... się modlić. Ja-

sne, dla kogoś, kto od-

krył swoje powołanie, 

może być to oczywiste, 



Str. 2         Z N A K  K R Z Y Ż A  

31 MARCA (SOBOTA) - PARAFIALNA PIELGRZYMKA DO PIEKAR ŚLĄSKICH, 
PANEWNIKÓW ORAZ OGRODZIEŃCA. WYJAZD O 5.30 Z RYNKU, ZAPISY W 

KANCELARII W PONIEDZIAŁKI I NA SPOTKANIACH KRĘGU BIBLIJNEGO. 

historię życia      i pewne pre-

dyspozycje człowieka, a także 

jego szczere pragnienia serca, 

mógł mu jakoś podowiedzieć 

wybór jego drogi życiowej. 

Niekiedy Bóg może zadziałać 

jeszcze inaczej. Znana jest 

opowieść wśród seminaryjnej 

braci, że pewien kleryk po zda-

niu matury przechodził dziel-

nicą Ostrów Tumski, gdzie 

mieści się seminarium duchow-

ne. Akurat padał bardzo silny 

deszcz. Wtedy ów młody chło-

pak poszukał schronu i tak, 

bardzo przypadkowo, trafił na 

seminaryjną furtę. Wtedy 

przypomniał sobie, że przecież 

kiedyś bardzo chciał zostać 

księdzem! I rzeczywiście, zgło-

sił się, skończył seminarium i w 

taki oto sposób odnalazł swoje 

powołanie. A więc Pan Bóg 

działa nie tylko na sposób we-

wnętrzny, ale niekiedy rów-

nież i bardzo zewnętrznie!  

CZY PAN BÓG I TAK NAS 

ODNAJDZIE? 

W scenie powołania proroka 

Jeremiasza jest taki moment,    

w którym Bóg stwierdza, że 

zanim Jeremiasz się począł, 

Jahwe już go znał. Czy na tej 

podstawie można postawić te-

zę, że jeżeli człowiek ma powo-

łanie do kapłaństwa, to i tak 

będzie księdzem? Pozostaje to 

tajemnicą, ale przecież są 

miejsca, gdzie mamy niedobór 

kapłanów, a Pan Jezus prze-

cież wszystkich chce karmić 

Eucharystią i rozgrze-

szać.          A może po 

prostu my za słabo się 

modlimy? 

 

JESTEŚ POWOŁANY! 

Jeżeli zaczniemy obser-

wować przyrodę, to prze-

konamy się, że procesy 

tam zachodzące są nie-

zwykle harmonijne i na-

wet pasożyty są potrzeb-

ne dla uzyskania biolo-

gicznej równowagi. I mo-

że porównanie będzie 

niedoskonałe, bo prze-

cieżl ludzie nie są pasoży-

tami, ale są chciani i ko-

chani przez Pana Boga, 

to i my tworzymy pewną 

strukturę, której na imię 

Kościół. W Kościele każ-

dy jest powołany i we-

zwany, i dla naszego 

Stwórcy bardzo ważny! 

Myślisz, że nie masz po-

wołania? A powołanie do 

miłości? Do świętości? 

Do dobroci? To wszystko 

pochodzi od Pana Boga! 

Co więcej, Twoja praca 

zawodowa też może być 

powołaniem! Owszem, z 

tym bywa różnie, ale 

przecież gdyby nie było 

np. osób sprzątających 

naszą świątynię parafial-

ną (za co jako księża je-

steśmy bardzo wdzięcz-

ni!), to posługa kapłań-

ska w takim miejscu by-

łaby niegodna świętych 

czynności liturgicznych. 

Niech zatem fakt, że ktoś 

nie został księdzem albo 

siostrą zakonną, nie bę-

dzie dla nas powodem do 

zmartwień, jakobyśmy 

powołania nie mieli. Po-

ale bywa tak, że człowiek 

może nie widzieć sensu ży-

cia, może nie umieć odna-

leźć swojej drogi. I wtedy 

warto zadać sobie pytanie, 

czy tak naprawdę udało 

mi się zbudować osobistą 

relację z Jezusem. Czy 

umiem mówić do Niego, 

przedstawiać Mu moje 

sprawy i potrzeby i czy 

umiem wsłuchiwać się w 

Jego głos? 

BÓG POKAZUJE 

Warto wiedzieć, że bardzo 

mocno Bóg działa również 

przez spowiednika, tj. kie-

rownika duchowego. War-

to takiego rzeczywiście 

mieć, tak aby on, znając 
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W  p o ł o w i e  d r o g i  
K l . D a w i d  D u d z i a k  

W Ewangelii według 

świętego Łukasza w roz-

dziale ósmym możemy 

przeczytać: „Pewnego 

razu wsiadł Jezus ze swy-

mi uczniami do łodzi i 

rzekł do nich: przepraw-

my się na drugą stronę 

jeziora. A gdy płynęli, za-

snął. Wtedy spadł gwał-

towny wicher na jezioro, 

tak że fale ich zalewały i 

byli w niebezpieczeństwie. 

Przystąpili więc do Niego i 

obudzili Go, wołając: Mi-

strzu, Mistrzu, giniemy! 

On zaś wstał rozkazał wi-

chrowi i wzburzonej fali: 

uspokoiły się, i nastała 

cisza. A do nich rzekł: 

Gdzież jest wasza wiara? 

Oni zaś przestraszeni i 

pełni podziwu mówili mię-

dzy sobą: Kim On jest 

właściwie, że nawet wi-

chrom i wodzie rozkazuje, 

a są Mu posłuszne”. 

Ten właśnie podziw, a 

niekiedy i przerażenie, 

jest obecny w życiu każ-

dego człowieka powoła-

nego do służby Bogu i 

Kościołowi. To właśnie 

czas seminaryjnej forma-

cji w „Domu Ziarna” – jak się 

zwykło mówić na seminarium 

duchowne - jest tym okresem w 

życiu powołanego, gdzie rozwa-

ża dar i zadanie, jakie zostało 

mu powierzone. Jest to czas da-

ny na rozwój intelektualny i du-

chowy, ale także czas zadany na 

dorastanie w miłości do Boga i 

drugiego człowieka, bo jak ma-

wiał były rektor naszego semi-

narium, Sługa Boży Ks. Alek-

sander Zienkiewicz: Miłości 

można i trzeba się uczyć jak każ-

dej sztuki. 

 

Codzienne życie duchowe nieu-

stannie domaga się od nas, po-

wołanych, odpowiedzi na pyta-

nie Apostołów …kim On właści-

wie jest…, ale nie ogólnie, histo-

rycznie czy naukowo. Odpowiedź 

musi płynąć z serca. Kim jest Je-

zus, ten który dał dla mnie bez-

cenny dar - powołanie do ka-

płaństwa. Dopiero nawiązanie 

relacji i próba odpowiedzi jest 

niesamowitą przygodą w poszu-

kiwaniu, czego żąda ode mnie 

Dawca powołania. Kiedy wichry 

i fale życia, trudności i niepowo-

dzenia zalewają „barkę powoła-

nia”, Jezus postępuje zawsze w 

inny sposób. Niekiedy wydaje 

się, że śpi i nic nie odpowiada, 

innym razem pyta się, gdzie jest 

twoja wiara, a czasami po pro-

stu zabiera trudności i niezrozu-

mienia, nie wypowiadając ani 

jednego słowa. Powołanie nie 

jest tylko ofiarowane dla jedne-

go człowieka. Jest ono łaska-

wym darem, czyli czymś darmo 

danym dla całej wspólnoty Ko-

ścioła. Na powołanie przyszłych 

duchownych nieoceniony 

wpływ mają inni ludzie, z który-

mi spotkanie staje się okazją do 

świadczenia o miłości Boga do 

człowieka. 

Święty Jan Paweł II rozpoczy-

nając swój pontyfikat wołał: 

Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi 

Chrystusowi. Są to słowa bar-

dzo bliskie dla kleryków, księży, 

zakonników czy sióstr zakon-

nych. Odzwierciedlają początek 

każdej drogi powołania, w któ-

rym chodzi o zaufanie. Do tego 

„tanga” naprawdę trzeba dwoj-

ga. Sam Bóg choćby głośno i 

nieustannie wołał, bez chęci i 

otwartości na ten dar, nie jest 

wstanie nic uczynić. Zaufanie 

musi dokonywać się na dwóch 

płaszczyznach. Należy okazać 

ufność Bogu, jego wołającemu 

głosowi, ale także należy zaufać 

sobie, że to co odczuwam, czego 

doświadczam nie jest przypad-

kiem lub wymyślonym splotem 

różnych wydarzeń. Zaufać 

Bogu to nic innego jak 

uznanie pierwszeństwa Je-

go woli i zgodne z nią po-

stępowanie. W sposób 

szczególny to zadanie rozu-

miał ksiądz Zienkiewicz, 

który w pozostawionym te-

stamencie pisał: Wołam z 

całych sił i przekonaniem, 

jest Bóg Osobowy, jest życie 

wieczne; wołam z całą pew-

nością, bo tych prawd i tego 

świata doświadczam… nie 

dość tego; zawierzcie i zau-

fajcie Chrystusowi! Trzy-

majcie Jego zbawczą dłoń 

w swojej dłoni, nie wypusz-

czajcie jej nigdy. Czy może 

być większa doskonałość i 

radość dla powołanych do 

kapłaństwa niż usilne do-

świadczanie obecności Je-

zusa, który nas wybrał i 

przeznaczył do swojej służ-

by? Tylko człowiek trzyma-

jący swoją dłoń w dłoni Bo-

ga, może w sposób świado-

my odpowiedzieć na pytanie 

…kim On właściwie jest… i 

radością wykrzyczeć: Pa-

nie, do kogóż pójdziemy Ty 

masz Słowa życia wieczne-

go. 
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     Pierwsze oznaki powołania 

Piotra naszych czasów tak 

opisuje: "Kiedy byłem w gim-

nazjum, Książę Adam Stefan 

Sapieha, Arcybiskup Metro-

polita Krakowski wizytował 

naszą parafię w Wadowicach. 

Mój katecheta, ks. Edward 

Zacher zlecił mi zadanie przy-

witania Księcia Metropolity. 

Miałem więc po raz pierwszy 

w życiu sposobność, ażeby sta-

nąć przed tym człowiekiem, 

którego wszyscy otaczali wiel-

Wczytajmy się w historię powołania św. Jana Pawła II—wielkiego Papieża Polaka, którego kanonizację przeży-

waliśmy 27 kwietnia 2014 roku i dostrzeżmy, jak jego Pan Bóg przygotowywał do wstąpienia na drogę życia ka-

płańskiego. Ojciec Święty opisał to w formie świadectwa w książce „Dar i tajemnica”, wydanej z okazji jego 50-

tej rocznicy święceń kapłańskich. 

ką czcią. Wiem też, że po moim 

przemówieniu Arcybiskup zapy-

tał katechetę, na jaki kierunek 

studiów wybieram się po matu-

rze. Ks. Zacher odpowiedział: 

idzie na polonistykę. Na co Arcy-

biskup miał powiedzieć: szkoda, 

że nie na teologię. Na tamtym 

etapie życia moje powołanie ka-

płańskie jeszcze nie dojrzało, 

chociaż wielu z mojego otoczenia 

przypuszczało, że mógłbym 

pójść do seminarium duchowne-

go. Jeżeli młody człowiek o tak 

wyraźnych skłonnościach religij-

nych nie szedł do seminarium, to 

mogło to rodzić domysły, że 

wchodzi tu w grę sprawa jakichś 

innych miłości czy zamiłowań. 

Miałem w szkole wiele koleżanek 

i kolegów, byłem związany z pra-

cą w szkolnym teatrze amator-

skim, ale nie to było decydujące. 

W tamtym okresie decydujące 

wydawało mi się nade wszystko 

zamiłowanie do literatury, a w 

szczególności do literatury dra-

matycznej i do teatru". 

     "Ale teraz wróćmy do 1 wrze-

śnia 1939 r. Wybuch wojny 

zmienił w sposób dość zasadni-

czy sytuację w moim życiu. (...) 

Zajęcia na Uniwersytecie Jagiel-

lońskim trwały tylko do 6 listo-

pada 1939 r. W tym dniu władze 

niemieckie zwołały wszystkich 

profesorów na zebranie, które 

zakończyło się wywiezieniem 

tych czcigodnych ludzi nauki do 

obozu koncentracyjnego w Sach-

senhausen. Na tym urywa się w 

moim życiu okres studiów polo-

nistycznych. (...) Jesienią roku 

1940 zacząłem pracę jako robot-

nik fizyczny w kamieniołomie, 

związanym z fabryką chemiczną 

Solvay. (...) Przydzielono mnie 

do pomocy tak zwanemu strzało-

wemu. Nazywał się on Franci-

szek Łabuś. Wspominam go dla-

tego, że nieraz tak się do mnie 

odzywał: Karolu, wy to byście 

poszli na księdza. Dobrze byście 

śpiewali, bo macie ładny głos i 

byłoby wam dobrze... Mówił to z 

całą poczciwością (...)". 

     "W tamtym okresie pozosta-

wałem w kontakcie z teatrem 

słowa, który stworzył Mieczy-

sław Kotlarczyk i był jego ani-

matorem w konspiracji. Począt-

ki tego teatru wiążą się z moim 

mieszkaniem, do którego Kotlar-

czyk wraz z żoną Zofią wprowa-

dził się po przedarciu się z Wa-

dowic do Generalnej Guberni. 

Mieszkaliśmy razem: ja jako 

pracownik fizyczny i on także 

zatrudniony początkowo jako 

tramwajarz, a potem jako 

urzędnik w jakimś biurze. 

Mieszkając razem mogliśmy 

kontynuować nie tylko nasze 
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rozmowy o teatrze, ale także 

konkretne realizacje, które 

przybrały właśnie charakter 

teatru słowa. Był to teatr bar-

dzo prosty. Strona dekoracyj-

na i widowiskowa była zredu-

kowana do minimum, nato-

miast wszystko koncentrowa-

ło się na recytacji poetyckiego 

tekstu. Spotkania teatru sło-

wa odbywały się w wąskim 

gronie znajomych, zaproszo-

nych gości szczególnie zainte-

resowanych literaturą i rów-

nocześnie wtajemniczonych. 

Zachowanie tajności wokół 

tych teatralnych spotkań było 

nieodzowne, w przeciwnym 

razie groziły nam wszystkim 

surowe kary ze strony władz 

okupacyjnych - najprawdo-

podobniej wywózka do obozu 

koncentracyjnego. Muszę 

przyznać, że całe to szczegól-

ne doświadczenie teatralne 

zapisało się bardzo głęboko w 

mojej pamięci, chociaż od 

pewnego momentu zdawałem 

sobie sprawę, że teatr nie był 

moim powołaniem". 

     O decyzji wstąpienia do 

seminarium czytamy: 

"Jesienią roku 1942 powzią-

łem ostateczną decyzję wstą-

pienia do Krakowskiego Se-

minarium Duchownego/ któ-

re działało w konspiracji. 

Przyjął mnie ks. Rektor Jan 

Piwowarczyk. Fakt ten miał 

jednak pozostać w najściślej-

szej tajemnicy, nawet wobec 

osób najbliższych. Rozpoczą-

łem studia na Wydziale Teo-

logicznym Uniwersytetu Ja-

giellońskiego, który także 

działał w konspiracji, pracu-

jąc nadal fizycznie jako ro-

botnik w Solvayu. W okresie 

okupacyjnym Arcybiskup 

Metropolita założył konspira-

cyjne Seminarium Duchow-

ne, umieszczając je pod da-

chem swojej rezydencji. W 

każdej chwili groziło to za-

równo przełożonym, jak i kle-

rykom surowymi represjami 

ze strony władz niemieckich. 

Przebywałem w tym szczegól-

nym seminarium, pod bokiem 

umiłowanego Księcia Metropoli-

ty, począwszy od września 1944 

roku i tam doczekałem z kolega-

mi dnia 18 stycznia, dnia - a ra-

czej nocy - wyzwolenia. (...) 

 Bardzo ważną rolę w kształto-

waniu powołania młodego Karo-

la odegrała też rodzina: "Moje 

przygotowanie seminaryjne do 

kapłaństwa zostało poniekąd za-

antycypowane, uprzedzone. W 

jakimś sensie przyczynili się do 

tego moi Rodzice w domu ro-

dzinnym, a zwłaszcza mój Oj-

ciec, który wcześnie owdowiał. 

Matkę straciłem jeszcze przed 

Pierwszą Komunią św. w wieku 

9 lat i dlatego mniej ją pamiętam 

i mniej jestem świadom jej wkła-

du w moje wychowanie religijne, 

a był on z pewnością bardzo du-

ży. Po jej śmierci, a następnie po 

śmierci mojego starszego Brata, 

zostaliśmy we dwójkę z Ojcem. 

Mogłem na co dzień obserwować 

jego życie, które było życiem su-

rowym. Z zawodu był wojsko-

wym, a kiedy owdowiał, stało się 

ono jeszcze bardziej życiem cią-

głej modlitwy. Nieraz zdarzało 

mi się budzić w nocy i wtedy za-

stawałem mojego Ojca na kola-

nach, tak jak na kolanach widy-

wałem go zawsze w kościele pa-

rafialnym. Nigdy nie mówiliśmy 

z sobą o powołaniu kapłańskim, 

ale ten przykład mojego Ojca był 

jakimś pierwszym domowym se-

minarium. (...) Z kolei po upły-

wie lat wczesnej młodości takim 

seminarium stał się kamieniołom 

i oczyszczalnia wody w fabryce 

sody w Borku Fałęckim. Ale to 

już nie było tylko pre-

seminarium, jak w Wadowicach. 

Fabryka stała się dla mnie, na 

pewnym etapie, prawdziwym 

seminarium duchownym, choć 

zakonspirowanym. (...) 

     Tak więc lata związane z 

kształtowaniem się ostatniej de-

cyzji pójścia do seminarium wią-

żą się właśnie z tym okresem. W 

jesieni 1942 roku rozpocząłem 

studia w konspiracyjnym semi-

narium, jako dawniejszy student 

polonistyki, a aktualnie jako ro-

botnik fizyczny Solvayu. Wtedy 

jeszcze nie zdawałem sobie spra-

wy z tego, jak wielkie to ma dla 

mnie znaczenie. Dopiero gdy ja-

ko kapłan w czasie studiów w 

Rzymie, poprzez moich kolegów 

z Kolegium Belgijskiego, zetkną-

łem się z problemem księży ro-

botników oraz ruchem Chrześci-

jańskiej Młodzieży Robotniczej 

(JOC), wówczas uświadomiłem 

sobie, że to, co stało się tak bar-

dzo ważne dla Kościoła i dla ka-

płaństwa na Zachodzie - kontakt 

ze światem pracy - ja właściwie 

już miałem wpisane w swoje wła-

sne doświadczenie życiowe. (...) 

Zaprzyjaźniłem się z wielu ro-

botnikami. (...) Te kontakty - jak 

wspomniałem - przetrwały długo 

po zakończeniu okupacji, właści-

wie aż do czasu mojego wyboru 

na Biskupa Rzymu, a niektóre 

trwają do dzisiaj w formie kore-

spondencji. (...) Nie mogę pomi-

nąć jednego środowiska i jednej 

postaci, która w tym okresie dała 

mi bardzo wiele. Jest to miano-

wicie środowisko mojej parafii 

pod wezwaniem św. Stanisława 

Kostki na Dębnikach w Krako-

wie. Parafia ta była prowadzona 

przez księży salezjanów, których 

pewnego dnia hitlerowcy zabrali 

do obozu koncentracyjnego. Po-

został tylko stary proboszcz i in-

spektor prowincji, natomiast 

wszyscy inni zostali wywiezieni 

do Dachau. 

     Myślę, że w procesie kształto-

wania się mojego powołania śro-

dowisko salezjańskie odegrało 

doniosłą rolę. W parafii była 

osoba wyjątkowa: chodzi tu o 

Jana Tyranowskiego. (...) Był 

człowiekiem niezwykle głębokiej 

duchowości. (...) Od niego nau-

czyłem się między innymi ele-

mentarnych metod pracy nad 

sobą, które wyprzedziły to, co 

potem znalazłem w semina-

rium". "Utrzymywałem również 

kontakty z zakonem ojców kar-

melitów bosych, którzy w 

Krakowie mieli klasztor (...). 

W pewnym okresie zastana-

wiałem się nawet, czy nie po-

winienem wstąpić do Karme-

lu. Wątpliwości rozstrzygnął 

Książę Kardynał Sapieha w 

sposób sobie właściwy, mó-

wiąc krótko: Trzeba naj-

pierw dokończyć to, co się 

zaczęło.   I tak się stało. (...) 

W ciągu tych wszystkich lat 

moim spowiednikiem i bezpo-

średnim kierownikiem du-

chowym był ks. Kazimierz 

Figlewicz. Zetknąłem się z 

nim po raz pierwszy jako 

uczeń pierwszej klasy gimna-

zjalnej w Wadowicach. (...) 

Do końca życia pozostał on 

wiernym stróżem tego szcze-

gólnego sanktuarium Kościo-

ła i Narodu, a mnie nauczył 

wielkiej miłości do Katedry 

Wawelskiej, która miała stać 

się kiedyś moją katedrą bi-

skupią". 
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K i m  j e s t  k s i ą d z ?  

J u s t y n a  B i a ł o b r z e s k a   

Kapłan, ojciec duchowny, 

prezbiter, duszpasterz lub po 

prostu… ksiądz. Spotkać go 

można na pewno w Kościele, 

gdzie sprawuje Eucharystię 

czy, jak to się potocznie mó-

wi, „siedzi” w konfesjonale. 

Nierzadko również w salkach 

katechetycznych, kancelarii 

parafialnej, albo w szkole. 

Biega to tu, to tam gorliwie 

pełniąc posługę duszpaster-

ską. 
 

Gdyby zapytać dzieci: „kim 

jest ksiądz?” szybko słyszy się 

odpowiedzi: osoba duchowna, 

która mówi o Bogu, ktoś 

święty i mądry, a nawet, że 

jest to Posłaniec Boga, które-

mu można ufać i wierzyć. Do-

rośli już nieco bardziej 

„wnikają w szczegóły” i po 

dłuższym namyśle powiedzą: 

ksiądz to osoba, która spra-

wuje Eucharystię, przyjęła 

święcenia i teraz może pełnić 

odpowiednią posługę w ko-

ściele. To prawda. Kapłanów 

przecież spotykamy dosyć 

często, ale czy ktoś kiedyś za-

stanawiał się, kim właściwie 

jest – ten ksiądz…? 
 

Pewna osoba powiedziała: 

„Kapłan jest jak słonecznik. 

Słonecznik zawsze obraca się 

okrągłą, żółtą tarczą do słoń-

ca. Tak, jak słonecznik wska-

zuje, z której strony świeci 

słońce, tak ksiądz pokazuje 

nam Pana Jezusa – Światłość 

świata”. Natomiast mniej lite-

racka definicja internetowa 

jest mniej – więcej taka: „to 

współcześnie duchowy chrze-

ścijański; w kościele katolic-

kim i cerkwi prawosławnej 

potoczne określenie prezbite-

ra, czyli osoby, której udzielo-

ne zostały stosowne święcenia 

kapłańskie…”. I tu prawda i 

tu. Ksiądz to osoba, która po 

kilku latach nauk i przygoto-

wań w seminarium ducho-

wym, zostaje uświęcona i jest 

zdolna do sprawowania Eu-

charystii. To właśnie kapłan, 

nikt inny, może wypowiedzieć 

słowa konsekracji, przez co 

chleb i wino ofiarowane na 

ołtarzu stają się Ciałem i 

Krwią Pańską. 
 

Ksiądz to też widoczny za-

stępca Pana Jezusa tu na zie-

mi, szczególnie w sakramen-

cie pokuty. Warto zawsze 

mieć na uwadze, że to nie ka-

płanowi wyznajemy nasze grze-

chy, ale Bogu, a ksiądz jest tylko 

pośrednikiem. To Pan Jezus wy-

słuchuje, upomina, radzi i w koń-

cu – odpuszcza nam grzechy. 
 

Ksiądz jest nauczycielem, czyli 

osobą, która mówi nam o Bogu, 

czy to w szkole podczas katechezy, 

czy w kościele w formie homilii. 

To on tłumaczy nam niezrozumia-

łe fragmenty Pisma Świętego, 

dzieli się swoim doświadczeniem, 

dzięki czemu możemy ciągle na 

nowo odkrywać Boga. 
 

Ksiądz, duszpasterz – wiernie na-

śladuje Pana Jezusa, który powie-

dział: „Ja jestem Dobrym Paste-

rzem. Dobry Pasterz daje życie 

swoje za owce. (…) znam owce 

moje, a moje Mnie znają. Mam 

także inne owce, które nie są z tej 

owczarni. I te musze przyprowa-

dzić i będą słuchały głosu me-

go…” (J10, 11-18). Podobnie ka-

płan poświęca całe życie, aby na 

nowo przyprowadzać ludzi do Bo-

ga. Dba o dusze, czeka w konfesjo-

nale, by człowiek oczyścił się z 

grzechów i nawrócił, następnie 

odprawia Mszę Świętą udzielając 

Komunii, aby dusza przyjęła 

Chleb Życia i miała życie wiecz-

ne. Udziela sakramentów, 

wspiera modlitwą, doradza, po-

ucza pozostając wiernym sło-

wom Jezusa. 
 

Często słyszy się, że „ksiądz po-

winien dawać przykład”. I 

owszem, ale nie należy zapomi-

nać, że to jest obowiązkiem każ-

dego z nas. Warto też mieć na 

uwadze, że ksiądz jest przede 

wszystkim człowiekiem. Też po-

siada wady, popełnia błędy, 

zwyczajnie grzeszy i musi się 

spowiadać i ciągle nawracać. I 

dlatego należy modlić się często 

za naszych duszpasterzy, do 

czego zachęca również papież 

Franciszek: „Bądźcie blisko wa-

szych kapłanów z miłością i mo-

dlitwą, aby zawsze byli Paste-

rzami według Serca Bożego. 
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ZAPRASZAMY OSOBY ZAINTERESOWANE WIZYTĄ W KANCELARII PARAFIALNEJ  

W PONIEDZIAŁKI ORAZ PIĄTKI OD 16:00 DO 18:00 (PIERWSZY PIĄTEK  

OD 18:00 do 19:30). W WIELKIM TYGODNIU TYLKO W PONIEDZIAŁEK OD 19.00 

C z y  i s t n i e j ą  ź l i  k s i ę ż a ?  
A g a t a  C y m b a l u k — S k o r u p s k a  

Pytanie zawarte 

w tytule artykułu oczy-

wiście stanowi niezbyt 

wyszukaną prowokację. 

Cóż na tak postawiony 

problem może odpowie-

dzieć osoba wierząca, 

zwłaszcza kiedy w po-

bożnym zapale zechce 

bronić swoich pasterzy 

przed medialnymi na-

gonkami? Jak poradzić 

sobie z dysonansem ob-

razu księży niegodziw-

ców, sączonego nam 

przez telewizję i prasę 

(ze szczególnym upodo-

baniem przed wszystkim 

większymi świętami – 

warto zwrócić na tę pra-

widłowość uwagę) i tym, 

że jednak „mój” para-

fialny ksiądz codziennie 

sprawuje sakramenty – 

więc pewnie nie jest z 

nim jeszcze „tak źle”. 

Komu to ocenić? 

Żeby odpowiedzieć sobie, czy 

spotykamy złych księży, czy 

ksiądz może – jako ksiądz – być 

zły, zacząć należy od jasnego 

określenia, kim ksiądz powinien 

być – a więc kim jest dobry 

ksiądz. To ważne pytanie z jesz-

cze jednego powodu. Aby na nie 

prawdziwie odpowiedzieć, trzeba 

jasno postawić sprawę, kto okre-

śla kryteria dobrego księdza, kto 

wyznacza jego zadania i daje 

wzór ich dobrego wykonania. 

Tym kimś nie są parafianie, 

mniej lub bardziej zadowoleni 

z posługi proboszcza czy wika-

rych. Co prawda chętnie po-

wtarzamy, że ksiądz jest z ludu 

i dla ludu (por. Hbr 5,1), nie 

oznacza to jednak, że to świeccy 

są upoważnieni do ferowania 

wyroków według własnych kry-

teriów: to jest dobry ksiądz - to 

jest zły ksiądz. Nie mam na my-

śli tego, że jako świeccy nie po-

trafimy dokonać rozumnej oce-

ny. Chodzi mi o podkreślenie, od 

kogo pochodzą warunki dokony-

wanego sądu. Jeśli pozostają 

one typowo świeckie (czy ksiądz 

jest sympatyczny, czy łatwo na-

wiązuje kontakty, garnie się do 

niego młodzież, a w dodatku 

jeszcze ładnie śpiewa i głosi 

wzruszające kazania, etc.) nie 

mogą one posłużyć do sprawie-

dliwej oceny. 

Jedynym źródłem, od którego 

takie kryteria mogą pocho-

dzić, jest Ten, od którego po-

chodzi dar sakramentu świę-

ceń, czyli Bóg. To nie świeccy, 

księża czy papieże wymyślili 

ideę ustanawiania niektórych 

pośrednikami w sprawach 

z Bogiem. Sakrament święceń, 

jaki mamy w Kościele nie jest 

chrześcijańską wersją kapłań-

stwa znanego w innych reli-

giach, w tym w religii żydow-

skiej. Stanowi on zupełnie no-

wą jakość i bierze swój począ-

tek w Jezusie – prawdziwym 

Kapłanie, jedynym Pośredni-

ku między Bogiem a ludźmi 

(por. 1 Tm 2, 5). 

Dobry - czyli jaki? 

Patrząc na Jezusa możemy 

odkryć, co to znaczy być do-

brym księdzem, 

a w konsekwencji – czego mo-

żemy słusznie oczekiwać od na-

szych księży. Ewangelie poka-

zują nam potrójną rolę Jezusa 

wobec ludu. Jest On Pasterzem 

swojej owczarni, Arcykapłanem 

odkupieńczej ofiary oraz Nau-

czycielem prawdy (por. KKK 

1548). 

Dobry ksiądz zajmuje się więc 

przede wszystkim trzema spra-

wami. Jest w imieniu Jezusa 

Pasterzem, czyli dba o jedność 

Kościoła. Widzimy tutaj papie-

ża, który troszczy się o jedność 

całego Kościoła powszechnego. 

Warto jednak zobaczyć, że każ-

dy ksiądz uczestniczy w tym za-

daniu, poprzez wysiłek ewange-

lizacyjny (aby ławki parafialnej 

świątyni nie świeciły pustkami). 

Ksiądz – Pasterz to ten, który 

zna powierzonych sobie ludzi, 

ich sytuację życiową i problemy 

i jest w nich obecny, jednocze-

śnie wskazując na obecność Bo-

ga w życiu każdego. 

Dalej, dobry ksiądz jest Nauczy-

cielem prawdy. Pierwsze wyma-

ganie jakie nasuwa się samo 

przez się – powinien w takim 

razie głosić dobre, przemyślane 

kazania. Owszem, ale nie tylko. 

Nauczanie to nie tylko słowa, to 

przede wszystkim przykład ży-

cia. Trzeba, żeby Ksiądz- Nau-

czyciel był podobny do najlep-

szego Nauczyciela, Jezusa – w 

szczególności w jednoznacznym 

opowiadaniu się za tym, 

co prawdziwe. 

Wreszcie – zadaniem 

księdza, tym najważniejszym, 

jest sprawowanie sakramen-

tów, na czele z Eucharystią. 

Dobry ksiądz to przede wszyst-

kim taki, który z oddaniem służy 

Bogu poprzez modlitwę i spra-

wowane sakramenty. 

Ksiądz – czyli kto? 

Każdą z tych posług 

ksiądz podejmuje nie ze wzglę-

du na swoje – większe lub 

mniejsze zdolności i talenty – 

ale na mocy sakramentu świę-

ceń, działając w osobie Chry-

stusa – Głowy. To niezwykły dar 
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dla całego Kościoła, który 

sprawia, że skuteczność 

sakramentów czy moc gło-

szonego Słowa Bożego nie 

opierają się na osobistych 

cechach konkretnego ks. 

Jana Kowalskiego, ale na 

jego sakramentalnym złą-

czeniu z Jezusem Chrystu-

sem, który przez księdza 

służy swojemu Kościołowi. 

W tym sensie nie ma złych 

księży. Jezus – Bóg Wszechmocny 

wie, kogo wybrać, wie jakie talen-

ty i predyspozycje ma powoływany 

przez Niego człowiek i potrafi się 

nimi posłużyć. 

Wyświęcony – święty? 

Istnieje jednak druga strona me-

dalu. Katechizm mówi wyraźnie 

Obecności Chrystusa w pełniącym 

posługę święceń nie należy rozu-

mieć w taki sposób, jakby był on 

zabezpieczony przed wszystkimi 

ludzkimi słabościami, przed chęcią 

panowania, błędami, to jest przed 

grzechem. Moc Ducha Świętego 

nie gwarantuje w taki sam sposób 

wszystkich działań pełniącego po-

sługę święceń. Podczas gdy gwa-

rancja ta jest dana w aktach sakra-

mentalnych, tak że nawet grzesz-

ność szafarza nie może stanowić 

przeszkody dla owocu łaski, to jed-

nak istnieje wiele innych działań, 

na których pozostają ślady jego 

ludzkich cech, nie zawsze będące 

znakiem wierności Ewangelii, a 

przez to mogące szkodzić apostol-

skiej płodności Kościoła. (KKK 

1550). 

To, czy ksiądz będzie dobry czy 

zły zależy więc od jego osobistych 

starań, od jego relacji z Jezusem. 

Nie ma tu żadnej różnicy między 

tymi, którzy przyjęli święcenia, a 

świeckimi. Każdy tak samo powo-

łany jest do uczenia się miłości 

Boga, wyrażanej zgodnie ze swoją 

życiową rolą. Małżonkowie będą 

szlifować ją poprzez obiecaną so-

bie nawzajem miłość, wierność i 

uczciwość. Księża, jak stwierdził 

jeden z Ojców Kościoła św. Jan 

Chryzostom, swoją miłość do Bo-

ga wyrażają poprzez opiekę nad 

owieczkami. 

N i e  k a ż d y  m u s i  i ś ć  d o  s e m i n a r i u m  

Ł u k a s z  K r z y s z t o f c z y k  

Czy każdy, kto rozpoczy-

na swoją służbę liturgicz-

ną przy otłarzu jako 

dziecko, kończy ją w se-

minarium? Czy decydując 

się na bycie ministrantem, 

decyduję się zostać w 

przyszłości księdzem? 

NIE! Oto krótka historia 

mojej posługi Bogu. 

Swoją przygodę ze służbą 

liturgiczną rozpocząłem 

dość późno. Pamiętam, 

jak na moją obecność przy oł-

tarzu zareagowali znajomi i 

rodzina. To Ty chcesz zostać 

księdzem? Na nic się zdało tłu-

maczenie, że w planach nie 

mam przyodziania sutanny. 

Niestety, wszyscy wiedzieli le-

piej ode mnie, jak potoczy się 

moje życie. Bo przecież chło-

pak, który decyduje się zostać 

ministrantem, lektorem w 

ostateczności musi trafić do 

seminarium. Seminarium to 

specjalny dom, w którym kan-

dydaci do stanu duchowego 

odbywają intensywną forma-

cję moralną, teologiczną i na-

ukową. Na krok ten decydują 

się osoby, które postanowiły 

w całości oddać swoje życie 

Bogu. Konsekwencją tej drogi 

jest sakrament kapłaństwa. 

Na szczęście Kościół daje 

możliwość osobom świeckim 

uczestniczenia w Eucharystii, 

będąc blisko samego Chrystu-

sa. 

Daje możliwość dziękowania 

za wszystko, co nas w życiu 

spotkało, ale szczególnie za 

dar Komunii Świętej. I co 

najważniejsze, daje możli-

wość chwalenia Boga nie tyl-

ko kapłanom. Bo czy służba 

liturgiczna, czy schola para-

fialna, czy też grupy chary-

zmatyczne, a nawet pielgrzy-

mi nie są przykładem wielbie-

nia Pana? Prawda, którą 

Chrystus przekazywał swoim 

uczniom, dziś mówiąc kolo-

kwialnie, znajduje swe ujście 

na różnego rodzaju 

"nośnikach". Nie tylko ksiądz 

na katechezie czy w kazaniu 

głosi Słowo Boże. Nie tylko 

Papież na Placu Św. Piotra 

wygłasza homilie do tłumów 

ludzi. Dziś już nie tylko słowo 

jest świadectwem głoszenia 

nauki Chrystusa. Coraz wię-

cej miłości względem bliźnie-

go przejawia się poprzez czy-

ny. 

Dowód? W ostatnim czasie 

można zauważyć, jak wiele 

osób chce pomagać angażując 

się w działania charytatywne, 

pozostając wolontariuszami 

czy po prostu żyć w zgodzie z 

Dekalogiem. Ja również sko-

rzystałem z tej możliwości. 

Nie zostałem, wbrew opinii 

wielu ludzi, księdzem. Zaczą-

łem pomagać. Słabszym, cho-

rym, cierpiącym. A jestem 

przecież zwykłym chłopa-

kiem, urzędnikiem, nie wy-

różniającym się z tłumu czło-

wiekiem. Można? Bóg nie po-

wołał do "armii" tylko księży, 

cieszy się z cywili, którzy tak 

jak duchowni głoszą jego nau-

kę. 
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Z A P R A S Z A M Y  W S Z Y S T K I C H ,  K T Ó R Z Y  C H C I E L I B Y  U C Z E S T N I C Z Y Ć  W  

O T W A R T Y C H  S P O T K A N I A C H  M O D L I T E W N Y C H  G R U P Y  „ E M M A N U E L ” ,  

W  K A Ż D Y  C Z W A R T E K  P O  M S Z Y  Ś W I Ę T E J  W I E C Z O R N E J  D O  D O M U  

K A T E C H E T Y C Z N E G O .  

M o j e  W s p o m n i e n i a  z  P i e l g r z y m k i  d o  W ł o c h  
D a n u t a  D ą b r o w s k a  

Kolejny już raz miałam 

możliwość odbycia autokaro-

wej pielgrzymki do Włoch 

wraz z 48 innymi pielgrzyma-

mi, zorganizowanej przez na-

szą parafię oraz parafię Naj-

świętszej Maryi Panny Matki 

Miłosierdzia we Wrocławiu. 

Motywem przewodnim było 

uczestnictwo w uroczysto-

ściach kanonizacyjnych bł. 

Jana Pawła II i bł. Jana 

XXIII. 

 

POCZĄTEK DROGI 

 

Wyjechaliśmy w czwartek w 

samo południe zaraz po od-

prawieniu przez księdza Alek-

sandra Ilnickiego i księdza 

Marcina Kołodzieja Mszy św. 

w intencji wszystkich piel-

grzymów. Po całonocnej po-

dróży dotarliśmy do północnych 

Włoch, a dokładnie do Rawenny – 

miasta słynącego z zabytków 

wczesnego chrześcijaństwa. Ilość 

zabytków w Rawennie jest impo-

nująca. Na szczególne względy 

zasługują bizantyjskie mozaiki, 

ale nie brakuje tu bogatych pała-

ców, prywatnych kamienic oraz 

świątyń. Aż osiem z nich wpisano 

na listę zabytków UNESCO. Naj-

ważniejsze pochodzą jeszcze z po-

czątków naszej ery, ale można w 

Rawennie również znaleźć bar-

dziej współczesne budowle, do 

których zalicza się XVIII-wieczny 

grobowiec Dantego oraz kilka pa-

łaców z tego okresu i zabytkowy 

Ratusz. Najbardziej interesują-

cym budynkiem w mieście jest 

mauzoleum Galla Placida, który 

posiada niezwykle surowy ze-

wnętrzny charakter, rekompenso-

wany przez bogate wnętrze, w 

których ściany i kopuły pokry-

wają dziesiątki mozaik. Najważ-

niejszym kościołem w Rawen-

nie, a właściwie w okolicach Ra-

wenny, jest bazylika św. Apolo-

niusza. Jednym z ciekawszych 

budynków Rawenny jest mau-

zoleum Teodoryka, zbudowane 

z jego rozkazu około roku 520 r. 

jako jego własny grób. Wieczo-

rem przybyliśmy do hotelu, któ-

ry znajdował się nad samym 

Adriatykiem. Po wieczornej ko-

lacji udaliśmy się na spacer 

brzegiem morza, a niektórzy 

skorzystali z kąpieli morskiej. 

 

U ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 

 

Kolejny dzień naszej pielgrzym-

ki to Asyż i zwiedzanie miasta 

związanego ze św. Franciszkiem 

i św. Klarą. Zwiedzanie miasta 

rozpoczęliśmy, przechodząc 

Bramą św. Franciszka do bazy-

liki pw. św. Franciszka. Kościół 

ten zbudowano w latach 1228-53 

w stylu włoskiego gotyku - suro-

wego, a jednocześnie pięknego. 

Do Bazyliki Świętego Francisz-

ka wchodzi się przez niższy z 

dwóch kościołów. Nad pięknie 

ozdobionymi drzwiami widnieje 

napis: „Odpust zupełny co-

dziennie na zawsze”, który na-

daje powagi i świętości temu 

miejscu. Przechodząc przez ka-

plicę św. Sebastiana, św. Kata-

rzyny, św. Marcina, Niepokala-

nego Poczęcia, św. Marii Mag-

daleny, św. Antoniego i św. Ste-

fana, podziwialiśmy przepięk-

ne, malowane na ścianach fre-

ski przedstawiające żywoty 

świętych. Mieszczą się tu rów-

nież dzieła wybitnych architek-

tów i malarzy. Następnie scho-

dami w dół dochodzi się do gro-

bu Świętego Franciszka. Bar-

dzo prosty wystrój pomieszcze-

nia sprzyja refleksji i modli-

twie. Sklepienie przedstawia 

sceny, mające na celu unaocz-

nić wartości, którymi kierował 

się Święty – czystość, ubóstwo, 

posłuszeństwo. Drugą co do 

ważności świątynią Asyżu jest 

bazylika św. Klary. W podzie-

miach spoczywają doczesne 

szczątki św. Klary, czyli pierw-

szej klaryski. Następnie nawie-

dziliśmy św. Ritę z Cascia – za-

konnicę najskuteczniejszą w 

sprawach beznadziejnych. Dzi-

siaj często w intencjach za jej 

wstawiennictwem spotyka się 

prośby o zgodę w rodzinie, czy 

dobrą atmosferę w środowisku 

pracy. Jej zwłoki nie uległy roz-

kładowi przez setki lat, co 

uznano za cud. Mogliśmy w ci-

szy pomodlić się o wstawiennic-

two św. Rity. Obok św. Rity 

uczestniczyliśmy razem z inny-
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ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ, KTÓRA CHCIAŁABY NALEŻEĆ DO GRUPY 
MŁODZIEŻOWEJ – OAZY, NA SPOTKANIA W KAŻDY PIĄTEK NA GODZINĘ 18:45 

DO DOMU KATECHETYCZNEGO.  

mi polskimi pielgrzymami w 

uroczystej Mszy świętej, którą 

koncelebrowało 12 księży pod 

przewodnictwem księdza 

Aleksandra Ilnickiego – jako 

najmłodszego kapłana. Było 

to niezapomniane przeżycie. 

 

W WIECZNYM MIEŚCIE 

 

Po owocnym dniu z niecierpli-

wością czekaliśmy na dzień 

następny, ta niedzielna kano-

nizacja była bowiem głównym 

celem naszej pielgrzymki. Z 

Cascia pojechaliśmy prosto w 

stronę Rzymu, dotarliśmy 

około 22:00. Autokar zapar-

kowaliśmy kilka kilometrów 

od Watykanu przy Stadionie 

Olimpijskim. Na miejscu były 

już tysiące pielgrzymów, 

wśród nich ogromne rzesze 

Polaków. Wszystkie docho-

dzące do placu ulice wypełnio-

ne były ludźmi, nad głowami 

których unosiły się licznie fla-

gi biało-czerwone. Tego dnia 

Rzym sprawiał wrażenie pol-

skiego miasta odwiedzonego 

przez zagranicznych tury-

stów. W każdym miejscu: na 

ulicach, placach, schodach 

kościołów, w metrze czy też 

autobusach wszędzie spotyka-

liśmy uśmiechniętych roda-

ków. Z wielu miejsc słychać 

było dźwięk „Barki” ulubio-

nej pieśni Jana Pawła II. Już 

od 2 w nocy ustawiliśmy się w 

kolejce, która prowadziła do 

Placu św. Piotra. Drobnymi 

kroczkami przesuwaliśmy się 

do samego świtu, ale było 

warto, jako nieliczni dostali-

śmy się razem z mężem na 

Plac Świętego Piotra i wśród 

rozradowanych pielgrzymów 

z wszystkich strona świata 

mogliśmy uczestniczyć w ka-

nonizacji. 

 

PLAC ŚWIĘTEGO PIOTRA 

Uroczysta kanonizacja bł. Ja-

na Pawła II i Jana XXIII roz-

poczęła się o godz 10:00 Lita-

nią do Wszystkich Świętych. 

Na fasadzie Bazyliki Świętego 

Piotra wisiały te same portre-

ty dwóch papieży, które były 

podczas ich beatyfikacji. Na 

tej uroczystości obecne były 

dwie kobiety uzdrowione za 

wstawiennictwem Jana Pawła 

II s. Marie Simon-Pierre Nor-

mand oraz Floribeth Mora 

Diaz, która niosła do ołtarza 

relikwiarz zawierający am-

pułkę z krwią św. Jana Pawła 

II. Były to niezapomniane 

chwile. Po skończonej Mszy 

świętej udaliśmy się do hotelu 

gdzie po całonocnym czuwa-

niu mogliśmy spokojnie pou-

kładać sobie w głowie wyda-

rzenia, które właśnie miały 

miejsce. 

 

 

ZWIEDZANIE RZYMU 

W poniedziałek na Placu Św. 

Piotra o godzinie 10:00 spe-

cjalnie dla Polaków odpra-

wiona została Msza św. dzięk-

czynna za kanonizację Jana 

Pawła II. Popołudnie nato-

miast upłynęło pod znakiem 

zwiedzania Rzymu (Zamek 

św. Anioła nad Tybrem, Fo-

rum Romanum, Plac Navona, 

Schody Hiszpańskie, Fontan-

na di Trevi, Plac Wenecki, 

Kapitol ), później wróciliśmy 

na plac św. Piotra. Tam pra-

gnienie modlitwy przy grobie 

naszego Papieża zostało za-

spokojone, pomimo tłumów 

ludzi mieliśmy okazję nawie-

dzić Bazylikę oraz złożyć hołd 

naszemu wielkiemu świętemu. 

Jakże ogromna radość była 

przy grobie świętego już Jana 

Pawła II, do którego bowiem 

nie przyjechałam sama. Wio-

złam przecież ze sobą - te set-

ki kilometrów, moich najbliż-

szych – ukrytych głęboko w 

sercu. Z modlitwą i dziecięcą 

ufnością prosiłam także i w 

ich sprawach. Tego dnia zwie-

dzając Wieczne Miasto, rów-

nież spotykaliśmy wielu pol-

skich pielgrzymów. Po kano-

nizacji pojawiają się głosy, że 

było to ostatnie wielkie wyda-

rzenie związane z naszym 

świętym Papieżem. Jednak 

widząc te emocje wśród tak 

wielu ludzi, tę autentyczną 

radość i wzruszenie, myślę, że 

już wkrótce będziemy świad-

kami licznych pielgrzymek do 

grobu naszego świętego. Tak 

jak w średniowieczu rzesze 

pielgrzymów wyruszało szla-

kiem św. Jakuba, tak teraz 

szlakiem św. Jana Pawła II 

będą podążały całe rodziny do 

grobu swego wielkiego patro-

na. 

 

 

SUBIACO ORAZ MANO-

PELLO 

Kolejny dzień naszej piel-

grzymki to Subiaco – to wła-

śnie tutaj w 499r. osiadł Bene-

dykt z Nursji, który przez 

trzy lata mieszkał w grocie 

(Sacro Speco), oddając się 

modlitwie i rozmyśla-niom. 

Prowadząc przez trzy lata ży-

cie pustelnicze zyskał wielu 

uczniów. W grocie wita nas 

marmurowa postać młodego 

Benedykta wpatrzonego w 

krzyż. Z biegiem czasu do Be-

nedykta zaczęli przychodzić 

po radę okoliczni mieszkańcy 

i księża. Kiedyś można było 

się do niej dostać, pokonując 

strome zbocze góry, dziś pro-

wadzą tam Święte Schody. 

Freski wokół nich przypomi-

nają, że po śmierci czeka nas 

życie u boku Chrystusa. Wo-

kół tej groty, w późniejszym 

okresie zbudowano zawieszo-

ny wśród skał klasztor Św. 

Groty, który w XIII w. został 

ozdobiony pięknymi polichro-

miami. Po nawiedzeniu miejsc 

związanych z życiem Św. Be-

nedykta pojechaliśmy do Ma-

noppello. Jest to małe mia-

steczko w środkowych Wło-

szech. Mimo że zamieszkane 

przez trochę ponad 5 tysięcy 

osób, Manoppello jest miej-

scem niezwykłym dla setek 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Litania_do_Wszystkich_Świętych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Litania_do_Wszystkich_Świętych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_św._Piotra_na_Watykanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_św._Piotra_na_Watykanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marie_Simon-Pierre_Normand
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marie_Simon-Pierre_Normand
http://pl.wikipedia.org/wiki/Floribeth_Mora_Diaz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Floribeth_Mora_Diaz


Str. 11 N u m e r  3  -   D U S Z P A S T E R S T W O  M Ł O D Z I E Ż Y  

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z 

SAKRAMENTU POKUTY W DNI POWSZEDNIE  

15 MINUT PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ, W DNI ŚWIĄTECZNE – W CZASIE MSZY 

ŚWIĘTEJ. 

ju na szczycie wzgórza o wy-

sokości 262 m n.p.m. Jest to 

najwyższe wzniesienie w Bra-

tysławie. Po całodziennym 

zwiedzaniu Bratysławy zosta-

ła odprawiona Msza Święta w 

jednym z bratysławskich ko-

ściołów. Następnie udaliśmy 

się do autokaru, był to bo-

wiem ostatni dzień naszej 

pielgrzymki. Około godziny 

22:00 dotarliśmy szczęśliwie 

do Strzelina. 

ZAKOŃCZENIE 

Z żalem opuszczaliśmy auto-

kar, żegnając się z resztą piel-

grzymów. Dziękując Bogu za 

otrzymane łaski wróciliśmy 

szczęśliwie do domów, zacho-

wując głęboko w pamięci cu-

downych osiem dni naszego 

pielgrzymowania. Do dziś 

wspominam szlak pielgrzymi 

przepełniony codziennymi 

modlitwami, Koronką do Bo-

żego Miłosierdzia, różańcem, 

Apelem Jasnogórskim i mnó-

stwem pieśni. Wspominam tę 

podróż, która nie była zwykłą 

podróżą, tę pielgrzymkę, któ-

ra nie była zwykłą pielgrzym-

ką, tych ludzi, którzy nie byli 

zwykłymi ludźmi. Bóg zapłać 

księdzu Marcinowi i księdzu 

Aleksandrowi za zorganizo-

wanie pielgrzymki, siostrze 

Franciszce i siostrze Laurze 

za śpiew i modlitwy oraz 

wszystkim współpielgrzy-

niu kontemplować i przeko-

nać się o tym, że rozpoznali i 

zobaczyli tam prawdziwe Ob-

licze Chrystusa. Każdy, kto 

choć raz spojrzał w oczy Jezu-

sowi i poczuł, że jest przez 

Niego widziany – nie zapomni 

tej chwili. To właśnie tam mo-

gliśmy uczestniczyć we Mszy 

św. koncelebrowanej przez 

polskich księży miedzy inny-

mi przez księdza Aleksandra i 

Marcina. 

PATRON RZECZY ZGU-

BIONYCH 

Dzień siódmy naszej piel-

grzymki to Padwa, leżąca w 

odległości ok. 40 km od Wene-

cji. Padwa dała Kościołowi 

kilkunastu świętych 

i błogosławionych, ale naj-

większą dumą miasta jest św. 

Antoni. Św. Antoni jest patro-

nem wielu bractw, miast Pad-

wa, Lizbona, Paderborn i 

Split, dzieci, górników, mał-

żeństw, narzeczonych, położ-

nic, ubogich, podróżnych, lu-

dzi i rzeczy zaginionych oraz 

spraw beznadziejnych. Po-

dobno przy jego grobie działy 

się tak liczne cuda, że papież 

Grzegorz IX kanonizował go 

w rok po śmierci. Bazylika 

jemu poświęcona – Bazylika 

św. Antoniego, nazywana 

„cudem Padwy", jest praw-

dziwym arcydziełem sztuki. 

Polscy pielgrzymi od wieków 

milionów wierzących. W miej-

scowym sanktuarium znajdu-

je się bowiem niezwykła reli-

kwia chrześcijaństwa, wizeru-

nek przedstawiający prawdzi-

we Oblicze Chrystusa - 

"Chusta z Manoppello". 

Przez ostatnie wieki Wizeru-

nek w Manoppello był czczo-

ny jako jeden z cudownych 

obrazów. Sensacyjnego od-

krycia dokonali Niemcy - tra-

pistka i malarka ikon s. Blan-

dina Schlömer oraz historyk 

sztuki o. Heinrich Pfeiffer SJ. 

Chusta z Manoppello miała 

leżeć na głowie Pana Jezusa w 

Jego grobie. Znajdujący się 

na niej wizerunek ma przed-

stawiać twarz Zmartwych-

wstałego. Na obrazie nie ma 

śladu żadnych farb, pędzla 

czy ołówka. Nie został on na-

malowany ludzką ręką, lecz 

powstał w chwili zmartwych-

wstania Chrystusa. Kiedy au-

torzy odkrycia porównali Wi-

zerunek z Manoppello z Cału-

nem Turyńskim, okazało się, 

że Całun z Manoppello do-

kładnie odpowiada temu z 

Turynu. To znaczy, że Oblicze 

z Manoppello i Turynu jest 

obliczem tego samego Czło-

wieka. Moje spotkanie z 

Chrystusem Zmartwychwsta-

łym w sposób szczególny do-

konało się w Manoppello, a 

wszyscy, którzy tam przyby-

wają, mają okazję w skupie-

przybywali do padewskiego 

sanktuarium. W apsydzie ko-

ścioła obok Kaplicy Skarbu, 

w której przechowywane są 

relikwiarze z językiem i szczę-

ką św. Antoniego, znajduje się 

kaplica polska pod wezwa-

niem św. Stanisława. Po lewej 

stronie świątyni, zaraz przy 

wejściu, jest ołtarz św. Mak-

symiliana Kolbego. Bazylika 

poświęcona, św. Antoniemu, 

jego grób i relikwiarz, przy-

ciągają niby magnes rzesze 

pielgrzymów z całego świata. 

Jest on wzywany we wszelkich 

codziennych troskach 

i kłopotach, których jest prze-

cież tak wiele. 

W BRATYSŁAWIE 

Już w drodze do domu zwie-

dziliśmy również Bratysławę. 

Centrum Bratysławy 

to przepiękne Stare Miasto, 

które obejmuje historyczne 

centrum oraz przylegające 

dzielnice. Dumą każdego 

chrześcijańskiego miasta jest 

kościół parafialny. Niewątpli-

wie dotyczy to Katedry św. 

Marcina – największego, naj-

starszego i najbardziej podzi-

wianego bratysławskiego ko-

ścioła z XIV wieku. Obejrzeli-

śmy również Zamek w Braty-

sławie, który jest jednym z 

głównych atrakcji Słowacji. 

Budowla ta wznosi się maje-

statycznie nad lustrem Duna-
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ZAPRASZAMY TYCH, KTÓRZY SĄ ZAINTERESOWANI ROZWOJEM SWOJEJ 
WIARY             W GRUPIE ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM, NA SPOTKANIA DO 

DOMU  KATECHETYCZNEGO W KAŻDY PONIEDZIAŁEK PO WIECZORNEJ MSZY 

ŚWIĘTEJ 

Z a p r a s z a m y  n a  o a z ę  w a k a c y j n ą !   
k s .  A l e k s a n d e r  I l n i c k i  

Określenie 'wakacje z Panem 

Bogiem' może brzmieć dla lu-

dzi młodych mało atrakcyjnie, 

zważywszy że wakacje zazwy-

czaj kojarzą się im z odpoczyn-

kiem, w dodatku długo wycze-

kiwanym i zasłużonym.  

 Daje się zauważyć,           

że wraz z końcem roku szkol-

nego w naszych parafiach za-

czyna przebywać coraz mniej 

młodzieży. Kiedyś bp Ignacy 

Dec ze Świdnicy na wykładzie 

opowiadał nam anegdotę o 

tym, jak to proboszcz nie mógł 

wypędzić ze strychu gołębi - te 

bowiem zagnieździły się tam na do-

bre. Jak najlepiej rozwiązać taki 

problem? Receptą na to miałoby 

być zwrócenie się do 

biskupa o ich wy-

bierzmowanie – od-

frunęłyby od razu. 

Może coś w tym 

jest...  Ten czarny 

humor stanowi jed-

nak tylko pewien 

wycinek prawdziwe-

go obrazu polskiego 

Kościoła. Moje 

przedseminaryjne 

doświadczenie po-

zwoliło mi odkryć jego 

żywe bogactwo, którego 

jeszcze kilka lat temu 

nie byłem świadomy. 

Dostrzec 'to coś' 

 Pamiętam jak 

dziś, kiedy – jeszcze jako 

licealista – ksiądz wika-

ry poprosił mnie, abym 

z ambony zachęcił mło-

dzież bierzmowaną do 

wzięcia udziału w wyjeź-

dzie rekolekcyjnym. Użyłem wtedy 

sformułowania,      że Kościół to nie 

tylko nudna instytucja. Nie było to 

może najtrafniejsze określenie, bo 

Kościół z natury jest dynamiczny i 

żywy. Użyty jednak zwrot pokazy-

wał, że w swoim krótkim życiu – a 

miałem wtedy bodaj 17 lat – odkry-

łem w Kościele 'to coś'. Zaczęło się 

to prozaicznie – po prostu jako 

bierzmowany pojechałem na tzw. 

'zimowisko' do Zakopanego – wy-

jazd organizował ksiądz wikary. 

Motywacją były tutaj takie czynni-

ki jak góry, atrakcyjna miejscowość 

turystyczna, mama chętna zapłacić 

za wyjazd, ksiądz, którego szano-

wałem... I w ten sposób rozpoczęła 
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się moja przygoda         

z Panem Bogiem. 

 Co rozumiem przez 

zdanie,           że w Kościele 

odkryłem 'to coś'? Zapytałem 

kiedyś koleżankę z gimnazjal-

nej klasy, jak powinien wyglą-

dać chłopak jej marzeń. Ta 

odparła, że... powinien mieć 'to 

coś'. Nie potrafiła ona precy-

zyjnie określić jego cech wy-

glądu czy osobowości, miała 

jednak przed oczyma pewne 

głębsze spojrzenie. Sądzę,          

że – w pewnym sensie – podob-

nie jest  z relacją młodego 

człowieka do Kościoła. Żeby z 

serca pokochać Kościół, nie wy-

starczy zatrzymać się na wspo-

mnianym przeze mnie wymiarze 

instytucjonalnym. Ja 'to coś' 

odkryłem właśnie dzięki letnim 

wyjazdom oazowym, w których 

brałem udział pięciokrotnie, od 

2005 roku począwszy.  

 Jak na takich wakacjach 

jest? No właśnie: czy zdarzyło 

wam się kiedyś – tu zwracam się 

do młodych czytelników – być 

na Mszy świętej wśród swoich 

licznie zgromadzonych rówie-

śników (40-50 osób), podczas 

której wszyscy przystąpili do 

Komunii świętej? To naprawdę 

świetna sprawa, kiedy w tym mo-

mencie ławki w kościele pozostają 

puste. Do tego dochodzi wyjątkowe 

doświadczenie wspólnoty  – może 

ciężko w to uwierzyć, ale po dwóch 

dniach ludzie znają się tak, iż wy-

daje się, że przebywają razem od 

wielu lat. Mnie urzekło, że wszyscy 

bez wyjątku chcą Cię poznać, są 

pełni szacunku do Ciebie, a przy 

tym pogodnie usposobieni – atmos-

fera jest inna niż na co dzień.. 

Przez wiele lat wspomina się takie 

chwile, jak np. wyruszenie ciemną 

nocą na górski szlak i – po kilkugo-

dzinnym marszu – wspólne uczest-

nictwo w Eucharystii, którą wtedy 

przeżywa się wtedy inaczej niż 

zwykle. I właśnie dla takich – ale 

nie tylko – doświadczeń warto 

zdecydować się na wakacje z Pa-

nem Bogiem. 

 Istnieje też forma waka-

cyjna dla małżeństw, która nazy-

wa się oazą rodzin – i która wy-

gląda bardzo podobnie jak wy-

jazd młodzieżowy – zarówno pod 

względem programu, jak i czasu 

trwania. Sam byłem trzykrotnie 

na takim wyjeździe – w tym rok 

temu jako prowadzący – i spo-

tkałem dziesiątki małżeństw bar-

dzo szczęśliwych z tego powodu, 

że zdecydowali się na taką formę 

spędzenia wakacji, a następnie 

na pewien styl życia, który pro-

ponuje zarówno młodzieży, jak i 

rodzinom tzw. oaza, czyli Ruch 

Światło-Życie. 
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