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26 marca, 
IV Niedziela Wielkiego Postu 
Czy ty wierzysz w Syna 
Człowieczego?  (J 9, 1−41)
To pytanie zadaje Jezus człowiekowi, które-
go uzdrowił. Tytuł Syn Człowieczy najlepiej 
oddaje tajemnicę Boga-Człowieka. To mia-
no w ustach Jezusa mówi nam o Jego po-
wołaniu, jako Sędziego świata, do złożenia 
życia w ofierze krzyża. Chrystus podkreśla 
swoje człowieczeństwo, abyśmy wierzyli 
w to, że był prawdziwym Bogiem i Człowie-
kiem – to wielka tajemnica naszej wiary, 
gdyż z jednej strony jest mowa o boskiej 
mocy Syna Człowieczego – z drugiej zaś 
o ludzkim poniżeniu, cierpieniu i śmierci 
za nasze grzechy. Może to dziwne, ale gdy 
słyszę pytanie Jezusa, przypomina mi się 
droga bolesna wśród tych, którzy w Niego 
nie wierzyli – Via Dolorosa. Wzdłuż wą-
skich uliczek starej Jerozolimy prowadzi 
z klasztoru „Ecce Homo” do Bazyliki Świę-
tego Grobu. Wydawać by się mogło, że to 
wydarzenie, tak odległe w czasie, należy 
do przeszłości, ale właśnie nie… Idąc ra-
zem z innymi tą drogą, słyszałam rozmo-
wy przechodniów, wrzaski sklepikarzy, 
targowanie się, doświadczałam atmosfery 
owego czasu. A na rogu ulicy El-Wad przy 
polskiej kaplicy, gdzie Jezus pierwszy raz 
upadł pod krzyżem, upokorzenie ból i cier-
pienia naszego Pana na nowo pokazały 
nam, że Człowiek i Bóg uniżył się dla nas, 
abyśmy mogli się uświęcić i być zbawieni. 

2 kwietnia, 
V Niedziela Wielkiego Postu 
Kiedy Jezus tam przybył 
zastał Łazarza już od 
4 dni spoczywającego 
w grobie.  (J 11, 1−45)
W styczniu byłam na pielgrzymce w Ziemi 
Świętej. Czytając ten fragment Ewangelii 
mam przed oczyma kościół, który wznie-
siono na miejscu domu Łazarza i jego sióstr 
Marty i Marii. Nieopodal znajduje się kryp-
ta, gdzie go pochowano. Wiemy, że Jezus 
przyjaźnił się z Łazarzem i jego rodziną. 
Kochał ich, dlatego w drodze do Jerozoli-
my ich odwiedzał, więc może wydawać się 
dziwne, że nie pospieszył natychmiast po 
otrzymaniu wiadomości o chorobie Łaza-
rza. Ale czy Bóg kiedykolwiek się spóźnia? 

Chrystus na wieść o śmierci ukochanego 
przyjaciela rozrzewnił się i zapłakał. Mimo 
że był Synem Bożym, był także człowiekiem. 
Odczuwał tak jak my, kochał tak jak my, 
przyjaźnił się tak jak my. Jego miłość do 
Łazarza, wiara Marty i Marii w to, że jest 
Mesjaszem i gdyby był z nimi, to Łazarz 
by żył, stały się przyczynkiem do dokona-
nia kolejnego cudu. Modląc się do swego 
Ojca, nakazał odsunąć kamień i wskrzesił 
swojego przyjaciela. Miłość Boga do każde-
go z nas jest nieograniczona. Należy tylko 
odpowiedzieć na nią swoją miłością, a On 
ją odwzajemni stokroć razy więcej i wię-
cej. Pamiętaj człowieku: Bóg nigdy nie 
przestaje kochać i dla Niego nie ma rzeczy 
niemożliwych. Czy ja i ty w to wierzymy? 

9 kwietnia, 
Niedziela Męki Pańskiej 
On odrzekł: Idźcie do miasta, 
do znanego nam człowieka 
i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: 
Czas mój jest bliski; u ciebie 
chcę urządzić Paschę z moimi 
uczniami.  (Mt 26,14−27,66)
Wieczernik – miejsce Ostatniej Wieczerzy 
Nauczyciela z uczniami, ostatnich godzin 
z Apostołami. Jezus na to spotkanie wy-
brał dom kogoś dobrze im znanego, wyja-
wił mu także czas swojej męki, podkreślił 
to ewangelista. Owa Wieczerza miała być 
w czasie hebrajskiej Paschy, aby Jezus mógł 
ustanowić Nową Paschę – Eucharystię 
i nowe kapłaństwo. Byłam w Jerozolimie 
i bardzo mocno zapamiętam Wieczernik, 
który stał się po wydarzeniach paschal-
nych ośrodkiem życia pierwszych wspól-
not chrześcijańskich, a jego niezwykłość 
podkreśla łaska, płynąca z sakramentów 
w nim ustanowionych przez Jezusa pod-
czas Ostatniej Wieczerzy. Po schodach we-
szłam do obszernej sali na piętrze. Wśród 
filarów, podtrzymujących sufit w kształcie 
kopuły, wszyscy wypatrywali tego jedne-
go, który pochodzi z czasów Jezusa. Była 
to bardzo podniosła chwila, gdy pielgrzymi 
wraz z kapłanami przyłożyli swoje dłonie 
do owej kolumny i w duchu dziękczynie-
nia indywidualnie modlili się, wielbiąc 
Pana za sakramenty, jakimi nas obdarzył. 
Potem popłynęły pieśni eucharystyczne. 
Wieczernik zawsze będzie przypominał, 

że Jezus tak nas ukochał, iż pozostawił 
nam widzialny znak swej łaski, Komunię 
Świętą, abyśmy spożywając ją żyli w miło-
ści i świętości, a to droga prosto do Nieba. 

16 kwietnia, Uroczystość  
Zmartwychwstania Pańskiego 
… wtedy wszedł do wnętrza 
także i ów drugi uczeń, który 
przybył pierwszy do grobu, 
ujrzał i uwierzył – Dotąd bowiem 
nie rozumieli jeszcze (Pisma), 
które mówi, że On ma powstać 
z martwych.  (J 20, 1−9)
Rzeczywistość, którą zobaczył drugi uczeń, 
wystarczyła mu, aby uwierzyć w to, że jego 
Nauczyciel zmartwychwstał. Czy pusty grób 
jest dziś nadal znakiem Zmartwychwstania 
Jezusa? Co czuje i widzi współczesny czło-
wiek, wchodzący do Pańskiego Grobu? Czy 
tylko małą kaplicę, przedsionek (Kaplicę 
Anioła) i część grobową (2,02 × 1,93 m) jak 
za czasów Jezusa, czy Anioła, niepotrzebne 
już chusty i… fundament chrześcijaństwa? 
A ja?… Dotykam skały, na której złożono 
ciało Chrystusa. Modląc się w tym miej-
scu wiem, że radosna nowina paschalna 
daje uczniom Jezusa pokój i nadzieję na 
zmartwychwstanie: kiedy nadejdzie Dzień 
Ostateczny, nasze groby także będą puste. 
Miłość Boża zwycięży.

17 kwietnia, 
Poniedziałek wielkanocny 
… a Jezus rzekł do nich: 
Nie bójcie się! Idźcie 
i oznajmijcie moim braciom: 
niech idą do Galilei, tam mnie 
zobaczą.  (Mt 28, 8−15)
Kobiety stały się apostołkami Apostołów. 
To one jako pierwsze zobaczyły Jezusa 
i zaniosły im tę radosną nowinę o Zmar-
twychwstaniu. Wybór kobiet na wysłan-
niczki Pana ma bardzo ważne znaczenie. 
Tym gestem Jezus mocno podkreślił ich 
rolę w wypełnieniu tego, co niosła ze sobą 
tajemnica paschalna. Czy kobiety są doce-
niane w dzisiejszych czasach, czy umieją 
odczytać swoją rolę i posłannictwo w świe-
cie XXI wieku? Jak sądzisz?

Autorką komentarzy do Ewangelii 
jest Marzena Taracha-Kot

Ewangeliarz
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Pogrubionym drukiem
Drodzy Parafianie i Sympatycy 
naszego kościoła na Poczekajce!
Przeżywamy dziś już czwartą niedzielę Wiel-
kiego Postu, czasu, który pozwala nam głębiej 
spojrzeć w siebie, poznać swój własny grzech 
i uświadomić sobie potrzebę przemiany ży-
cia. Ogromną pomocą w tym będą rekolekcje, 
które dziś rozpoczynają się w naszej parafii, 

a które poprowadzi ks. prof. Henryk Witczyk – wybitny biblista 
z KUL-u. Nie zmarnujmy tej szansy, aby się spotkać z obfitością 
słowa Bożego i adaptacją go do naszego życia. Życzę wszystkim 
owocnych rekolekcji. Zachęcam do przeczytania zaproszenia na 
rekolekcje, zamieszczonego w tym numerze „Zwiastuna”. 

Niedziela Palmowa, która rozpocznie Wielki Tydzień, wpro-
wadzi nas już bezpośrednio w wydarzenia Męki, Śmierci i Zmar-
twychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Triduum Paschalne 
rozpoczyna się w Wielki Czwartek Mszą świętą Wieczerzy Pań-
skiej. W tym dniu dziękujemy Jezusowi za dar Jego obecności 
w Eucharystii i za dar kapłaństwa – wybrania do służby Bożej. 
Adoracja w ciemnicy uświadamia nam opuszczenie Jezusa, Jego 
modlitwę trwogi w Ogrójcu i wszystko to, co dokonało się przed 
Jego męką na krzyżu. Wielki Piątek to czas żałoby. Nie sprawu-
je się wtedy Mszy świętej, a w kościołach odprawia się nabożeń-
stwo, którego jedną z głównych części jest słuchanie i rozważa-
nie opisu Męki Pańskiej zapisanej w Ewangelii według św. Jana. 
To także czas nocnej adoracji przy grobie Jezusa, czas, w którym 
w szczególny sposób możemy zobaczyć skutki naszego grzechu 
i nieposłuszeństwa względem Boga. Adoracja przy grobie trwa 
przez całą Wielką Sobotę. Tego dnia święcimy też pokarmy na 
stół wielkanocny. Wigilia Paschalna, która rozpoczyna się po 
zapadnięciu zmroku, wprowadza nas w obchód uroczystości 
Zmartwychwstania, jest oparta na czuwaniu, słuchaniu historii 

zbawienia zapisanej na kartach Pisma Świętego, prowadzącej do 
odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i wyśpiewania uroczystego 
ALLELUJA ogłaszającego, że Chrystus pokonał śmierć i ZMAR-
TWYCHWSTAŁ. Procesja rezurekcyjna wczesnym rankiem jest 
manifestacją wobec świata naszej wiary w Zmartwychwstanie Je-
zusa. Kościół przenosi radość paschalną na całą oktawę wielka-
nocną. Niedziela kończąca oktawę Zmartwychwstania Pańskiego 
jest wielkim tryumfem Bożego Miłosierdzia. To czas łaski Bożej 
przygotowanej dla całego świata.

Zachęcam, jak co roku, aby przeżyć ten czas z Jezusem. Tak 
zaplanujmy nasze przygotowanie do świąt, aby uczestniczyć w li-
turgii Triduum Paschalnego, adoracji w ciemnicy i przy grobie 
Jezusa. Nie odkładajmy też spowiedzi na ostatnią chwilę, aby 
była ona przeżyciem Miłosierdzia Pana.

Jak zauważyliśmy, na prezbiterium są już wykonane wszyst-
kie stacje maryjne. W ostatnim czasie pojawiła się płaskorzeźba 
przedstawiająca Zesłanie Ducha Świętego. Dziękujemy ofiaro-
dawcom za hojność i troskę o piękno kościoła. Pozostało jeszcze 
wykonanie nad tabernakulum głównej płaskorzeźby, która bę-
dzie przedstawiać Ostatnią Wieczerzę. Trwa również zbiórka do-
browolnych ofiar na wykonanie ławek na chórze organowym. To 
konieczna inwestycja, aby uporządkować to miejsce i dać możli-
wość wygodnego uczestniczenia we Mszy świętej. Zachęcam do 
ofiarności, aby i to wspólne dzieło udało się nam zrealizować. 

Drodzy Parafianie i Sympatycy naszego kościoła, życzę Wam 
i sobie, aby ten święty czas przybliżył nas do Chrystusa, Jego miło-
ści i dał nam nadzieję na zwycięską walkę z własnymi słabościami. 
Obyśmy umieli i chcieli jak najlepiej wykorzystać tę wielką łaskę, 
która płynie z tajemnicy Męki i Zmartwychwstania Jezusa. Te ra-
dosne święta niech przyniosą nam Chrystusowy pokój i odwagę 
w przekazywaniu prawdy o Bożej Miłości i Miłosierdziu, abyśmy 
szli i głosili Boże Orędzie. Niech bliskość Jezusa umocni nasze 
więzi rodzinne i społeczne, abyśmy byli gorliwymi świadkami 
Zmartwychwstałego. Idźcie i głoście, że Pan Zmartwychwstał!!!

o. Waldemar Grubka, proboszcz

Jak Pan ślubował, tak dopełnił ślubów.
Zabrzmiały harfy Serafów, Cherubów.
— Śpiewaj pieśń nową Chrystusa Kościele!
Pan wiele czynił, a uczynił wiele,
dla ziemi cierpiał, w grobie się położył,
z martwych znów ożył. (…)

Stanął, i groby w koło niego pękły,
i ziemie drżały i otchłanie jękły,
stanął — i z dziwu stanęła natura,
On, przez którego Jairowa córa
i Łazarz powstał z nieprzebytej nocy,
wstał o swej mocy.

Jakoś ty powstał, tak w Twe imię Panie!
kto legł w Twej prawdzie, w Twej światłości wstanie,
śmierci zwycięzcy otoczą Cię w bieli,
dziedzice życia życie będą mieli;
bo sameś Chryste! że jest życie w grobie,
ziścił na sobie. (…)

Racz tych co błądzą prawdą Twą kierować,
co walczą mężnie do zwycięstwa prowadź,
burzą miotanych w port przyjmij bezpieczny,
za grobem śmierci daj nam żywot wieczny!
Przez Twoją prawdę, śmierć i zmartwychwstanie
uczyń to Panie!

J. D. Minasowicz

za: PIEŚNI NABOŻNE, 
DO ŚPIEWANIA PRZY ORGANIE 1825.

Wiary w Zmartwychwstanie Pańskie
i radości Wielkanocnego poranka,
nadziei na lepsze jutro i miłości do Boga i ludzi,
odważnego pokonywania życiowych przeszkód i zła
oraz gorliwości i siły w głoszeniu Prawdy

wszystkim Gościom i Parafianom
oraz całej Wspólnocie Zakonnej Braci Kapucynów

życzy Redakcja „Zwiastuna”
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Droga Oblicza
Wstęp
Przychodząc dziś do kościoła staję przed 
obliczem Boga. Lecz – jakie jest to oblicze?

Droga krzyżowa podsuwa mi wiele obra-
zów Boga. Niektóre, pochodzące z mojego 
serca, są na wskroś fałszywe. Zniekształ-
cają wizerunek Boga, czyniąc Go na podo-
bieństwo moich własnych grzechów i sła-
bości. Są to obrazy przerażające, gorszące, 
zasmucające. Idąc drogą krzyżową chcę 
przyglądać się moim fałszywym obrazom 
Boga i oczyszczać je z kłamstwa.

Jest także prawdziwy obraz Boga. Naj-
doskonalszym objawieniem rzeczywiste-
go oblicza Boga jest właśnie Męka Chry-
stusa. Paradoksalnie to w ubrudzonym, 
zbitym, zakrwawionym galilejskim ska-
zańcu najpełniej jaśnieje Boskie Oblicze. 
Oblicze przedwiecznej miłości. Chcę pod-
czas tej drogi weryfikować moje wyobra-
żenia o Bogu z prawdą, którą Jezus obja-
wił przez swój Krzyż.

Stacja I 
Pan Jezus na śmierć skazany
Bóg jest sędzią. Sprawiedliwym. Karci 
i nagradza. Noszę w sobie surowe oblicze 
sędziego. Wiem, że patrzy na moje uczyn-

ki, waży je na wadze, przenika mnie swo-
im wszystkowidzącym wzrokiem. Nic się 
przed Nim nie ukryje, więc muszę się sta-
rać: gromadzić dobre uczynki, unikać za 
wszelką cenę choćby najmniejszego grze-
chu. Nie jest łatwo przed osądzającym ob-
liczem Boga. Bo przecież Bóg złych potę-
pia. Na moje szczęście, to nie ja, to inni są 
źli; ja się staram.

Lecz widzę – oto Bóg jest osądzony. 
Osądzony, winny, skazany. W Jezusie ja 
skazuję Boga na śmierć. Skazuję Go na 
śmierć ilekroć osądzam – bliźnich, Bo-
ga, siebie.

Tak mówi Pan: „Sąd polega na tym, że 
światło przyszło na świat, lecz ludzie bar-
dziej umiłowali ciemności aniżeli świat-
ło” (J 3, 19). „Bóg nie posłał swego Syna 
na świat po to, aby świat potępił, ale po 
to, by świat został przez Niego zbawio-
ny” (J 3, 17).

Stacja II 
Pan Jezus bierze krzyż 
na swoje ramiona
Bóg nakłada na mnie ciężary. Często – nie 
do uniesienia. Ciężar zachowywania przy-
kazań, ciężar życia w takiej a nie innej ro-
dzinie, ciężar poranionych relacji albo po-
czucia winy. Bóg ma nieraz okrutne oblicze, 
znajdujące satysfakcję w obarczaniu mnie 
ciężarami ponad moje siły.

Lecz widzę – oto Bóg bierze ciężar mo-
jego krzyża na swoje ramiona. Nie musiał 
nieść żadnego ciężaru, a wziął, dobrowol-
nie, cały ciężar świata. Mój ciężar.

Tak mówi Pan: „Przyjdźcie do mnie 
wszyscy utrudzeni i obciążeni, a ja was 
pokrzepię. (…) Jarzmo moje jest słodkie, 
a ciężar lekki” (Mt 11, 28.30).

Stacja III 
Pan Jezus po raz pierwszy 
upada pod krzyżem
Bóg jest doskonały. Zbyt doskonały, abym 
ja, grzesznik, mógł choćby spojrzeć w Je-
go oblicze. Aby się modlić do Boga, trzeba 
mieć czyste serce, trzeba być bez grzechu. 
Jeżeli klękam do modlitwy czy przychodzę 
do kościoła splamiony moim grzechem, 
złością, nieczystymi myślami i uczynkami, 
to nie tylko moja modlitwa nie będzie wy-
słuchana, ale będzie wręcz obraźliwa dla 
Boga. Bóg jest zbyt wyniosły, bym mógł 
się do Niego zbliżyć.

Lecz widzę – oto Bóg leży na ziemi 
w błocie i kurzu. Okrywa Go zakrwawiony 
łachman, a Jego poraniona twarz stała 
się niepodobna do ludzkiej twarzy. Bóg 
upadł na samo dno ludzkiej nędzy i grze-
chu. Upadł z miłości, abym ja nie lękał się 
przychodzić do Niego z moim grzechem. 
Bóg, który jest tak uniżony, na pewno nie 
zgorszy się choćby najstraszniejszym mo-
im upadkiem.

Tak mówi Pan: „Nie potrzebują lekarza 
zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. (...) Nie 
przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale 
grzeszników” (Mt 9, 12-13).

Stacja IV 
Pan Jezus spotyka Matkę swoją
Bóg jest Ojcem. Gdy wyobrażam Go sobie, 
ma często twarz mojego taty. Patrzę na 
Boga przez pryzmat mojego ojca. Ale czy 
to znaczy, że Bóg jest taki sam: wiecznie 
nieobecny, zatopiony przed telewizorem, 
często pijany, nieprzyjemny w słowach, 
nieinteresujący się mną? Może więc Bóg 
jest bardziej jak mama? Kochający, trosk-
liwy… ale także nadopiekuńczy, drażliwy, 
niepotrafiący mnie zrozumieć, wciąż trak-
tujący mnie jak małe dziecko... Bóg jest 
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Ojcem, więc muszę Go kochać, choć tak 
często nie mam chyba za co.

Lecz widzę – oto Bóg jest ze swoim Sy-
nem do końca. Ziemska Matka Jezusa, 
choć bardzo Go kocha, nie może z Nim 
pójść aż na Krzyż, nie może ulżyć Jego 
cierpieniu. W godzinie Męki tylko Ojciec 
jest z Jezusem. Jest tak blisko, że nie wi-
dać Go. I to On wyprowadzi Chrystusa 
z martwych. Bóg Ojciec jest nieskończenie 
doskonalszy od naszych ziemskich rodzi-
ców. Tylko On jest w pełni Ojcem.

Tak mówi Pan: „Czyż może niewiasta 
zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, któ-
ra kocha syna swego łona? A nawet, gdy-
by ona zapomniała, Ja nie zapomnę o to-
bie” (Iz 49, 15).

Stacja V 
Szymon z Cyreny pomaga 
nieść krzyż Panu Jezusowi
Bóg przychodzi do nas przez swoich pomoc-
ników, przez duchownych. W konfesjonale, 
podczas Eucharystii Bóg ma dla mnie twarz 
księdza. Jakże często ta twarz przypomina 
Szymona z Cyreny: naznaczona grymasem 
niechęci, że oto znów muszą komuś pomóc 
dźwigać krzyż. Często naznaczona pychą, 
arogancją, głupotą, lenistwem, lubieżnoś-
cią, umiłowaniem dóbr ziemskich. Czy Bóg 
ma twarz brodatego zakonnika?

Lecz widzę – oto Bóg używa nawet 
nieudolnych narzędzi. Niechętny Szymon 

przyczynia się do mojego zbawienia. Czy 
mogę się dziwić, że duchowni nieraz za-
wodzą moje oczekiwania? Przecież i wte-
dy Cyrenejczyk niósł Krzyż tylko dlate-
go, że ci, których Jezus wybrał sobie na 
pomocników, dawno uciekli. Bóg buduje 
Kościół używając słabych ludzi, aby nikt 
nie mógł wątpić, że to boską, a nie ludz-
ką mocą trwa on przez wieki. Dzięki temu 
jest w nim też miejsce dla mnie.

Tak mówi Pan: „Przechowujemy zaś 
ten skarb w naczyniach glinianych, aby 
z Boga była owa przeogromna moc, a nie 
z nas” (2 Kor 4, 7).

Stacja VI 
Weronika ociera twarz 
Panu Jezusowi
Bóg nie ma twarzy. Jest niewidzialny – 
transcendentny, jak powiedziałby filozof. 
Jest oddalony od świata i jego spraw, tak 
bardzo od niego różny. Nie wiem nawet, czy 
jest osobą. Może właściwiej jest, jak mó-
wią na Dalekim Wschodzie, myśleć o Nim 
jako o jakiejś sile, mocy, pędzie witalnym 
czy duszy świata. Nie ma jednej prawdzi-
wej twarzy Boga. Każde nasze wyobrażenie 
o Nim jest mylne. Wszyscy: muzułmanie, 
buddyści, żydzi, chrześcijanie – wyobra-
żają sobie jakoś Boga, ale On jest ponad 
tymi wyobrażeniami. Jego twarz pozos-
taje tajemnicą, ukrytą za całunem mojej 
niewiedzy, nigdy dla mnie nieosiągalną.

Lecz widzę – oto twarz Boga odciska 
się na zwykłej chuście. Czy to pot i krew 
odcisnęły ten zarys, czy może wymalo-
wała go w cudowny sposób niewidzialna 
ręka? Bóg, będąc nieskończenie większym 
niż kiedykolwiek zdołam pojąć, wyszedł 
naprzeciw mojej słabości i objawił siebie, 
przychodząc w ludzkim ciele. On nie chce 
być dla mnie abstrakcją, lecz ukazuje mi 
siebie w konkretnym obliczu swego Syna.

Tak mówi Pan: „Boga nikt nigdy nie wi-
dział. Jednorodzony Bóg, który jest w ło-

nie Ojca, o Nim pouczył” (J 1, 18). „To 
wam oznajmiamy, co było od początku, 
cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeli-
śmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy 
i czego dotykały nasze ręce – bo życie ob-
jawiło się” (1 J 1, 1-2).

Stacja VII 
Pan Jezus upada po raz drugi
Bóg jest słaby. Znów mnie zawiódł. Tak 
bardzo żarliwie się modliłem, a On znów 
pozwolił na upadek. Pozwolił na chorobę 
bliskiej osoby, na przedwczesną śmierć 
młodego jeszcze człowieka, na nienawiść 
w rodzinie, na rozczarowanie w miłości, 
na nałóg, na smutek, na grzech. Pozwolił, 
a może zwyczajnie nie mógł inaczej, bo 
jest zbyt słaby, bezsilny wobec otchłani 
zła, w jakiej żyjemy. Bóg upadł.

Lecz widzę – oto Bóg wstaje. Upadł, 
by wstać, a powstając, podnieść mnie 
z upadku. Bóg dopuszcza upadki, abym 
zobaczył, że nie mogę na sobie polegać, 
że jestem słaby. Moje upadki oczyszczają 
mnie z bałwochwalczej czci zdrowia, dłu-
giego życia, pieniądza, relacji międzyludz-
kich, dobrego samopoczucia. Pokazują mi, 
że moje zbawienie jest tylko w Bogu, że 
tylko w Nim jest prawdziwe spełnienie.

Tak mówi Pan: „Nie pokładajcie ufności 
w książętach ani w człowieku, który zbawić 
nie może. Gdy tchnienie go opuści, wraca 
do swej ziemi, przepadają wszystkie jego 
zamiary. Szczęśliwy, komu pomocą jest 
Bóg Jakuba, kto ma nadzieję w Panu, Bo-
gu swoim” (Ps 146, 3-5).

Stacja VIII 
Pan Jezus spotyka 
płaczące niewiasty
Boga trzeba umieć odpowiednio podejść. 
Jak każdego. Zwykle potrafię Go skutecz-
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nie przekupić modlitwami. Różaniec za 
pomyślnie zdany egzamin, pielgrzymka 
za zdrowie wujka, Msza za duszę dziad-
ka. Kiedy nie mam dość siły, by zdobyć 
Go modlitwami, próbuję Go wziąć na li-
tość. Jest dobrotliwy, na pewno wzruszą 
Go moje łzy, moje uniżenie. U Boga da się 
wiele wytargować.

Lecz widzę – oto Bóg nie daje się na-
brać na moje sztuczki. Płaczące niewiasty 
wzywa do nawrócenia, zamiast tanich 
emocji. Bóg daje mi wszystko, co dobre 
nie dlatego, że płacę za to modlitwą al-
bo uzyskuję wytrwałym żebraniem. Bóg 
daje mi wszystko, ponieważ mnie bezgra-
nicznie kocha. On wie, czego mi potrzeba 
i daje mi to za darmo, gdyż jestem Jego 
dzieckiem, Jego dziedzicem i wszystko co 
Jego jest i moje. 

Tak mówi Pan: „O, wszyscy spragnieni, 
przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie 
macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, 
bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mle-
ko!” (Iz 55, 1).

Stacja IX 
Pan Jezus upada po raz trzeci
Bóg jest okrutny. Za popełnione przez 
ludzi grzechy domaga się od swego Syna 
wielkiego odszkodowania, posyłając Go 
na śmierć. Nie wystarcza Mu, że upadł 
raz i drugi. Po raz trzeci strąca Go w pył 
ziemi, obala na kolana, rzuca na twarz. 
Boję się Boga, który tak okrutnie traktu-
je człowieka.

Lecz widzę – oto Bóg sam leży w bło-
cie drogi, wepchnięty tam przez czło-
wieka. Jezus nie jest człowiekiem, który 
cierpi męczeńsko dla swojego Boga. Jest 
Bogiem, który dobrowolnie ofiarowuje 
się za człowieka. Przypisuję Bogu moje 
własne okrucieństwo, chcę Go obarczyć 
odpowiedzialnością za zło, które sam 
popełniam. Powinienem bać się siebie, 
nie Boga. Lecz Bóg nie boi się mnie ani 
nie brzydzi. Nawet mój największy, naj-
straszliwszy grzech nie jest dla Niego 
przeszkodą w miłości.

Tak mówi Pan: „Kto doznaje pokusy, 
niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bo-
wiem ani nie podlega pokusie ku złemu, 
ani też nikogo nie kusi” (Jk 1, 13).

Stacja X 
Pan Jezus z szat obnażony
Bóg nic o mnie nie wie. Nie rozumie, co 
to znaczy być głodnym. Nie zna uczucia 
zimna. Nie ma pojęcia, jak boli zdrada 
przyjaciela. Nie wie, co znaczy zmagać się 
z pokusą ponad siły. Nie doświadczył ni-
gdy lęku. Cały świat ludzkich przeżyć jest 
dla Niego obcy. Bóg jest bogiem, więc jest 
zupełnie nieludzki.

Lecz widzę – oto stoi obnażony czło-
wiek. Nagi, obolały, dygocący z zimna, 
opuszczony przez przyjaciół, dotykany 
przez smutek i strach. Widzę – w peł-
ni człowiek, podobny do mnie, mający 
wszystkie ludzkie członki, mający oczy, 
z których płyną łzy, i rany, które sączą 
krew. To Bóg, który stał się człowiekiem, 
aby w pełni doświadczyć warunków mo-
jego życia, aby stać się mi bliskim.

Tak mówi Pan: „Nie takiego bowiem ma-
my Arcykapłana, który by nie mógł współ-
czuć naszym słabościom, lecz doświadczo-
nego we wszystkim na nasze podobieństwo, 
z wyjątkiem grzechu” (Hbr 4, 15).

Stacja XI 
Pan Jezus przybity do krzyża
Bóg ogranicza moją wolność. Mnoży zaka-
zy i nakazy. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie 
kradnij, nie dotykaj, nie patrz, nie ruszaj, 
nie smakuj, nie próbuj. Przygważdża mnie 
każdym przykazaniem, nie pozwala mi się 
rozwijać, kosztować życia, doświadczać 
radości. Tymczasem inni – im wszystko 
wolno, nieobca im żadna przyjemność.

Lecz widzę – oto moje grzechy przy-
gwoździły Boga do Krzyża. Grzech daje 
pozór wolności, lecz potajemnie wtrąca 
mnie w kajdany. Zniewala mnie nałoga-
mi, nienawiścią, pychą, lenistwem, gnie-
wem, nieczystością, obżarstwem, zazdroś-

cią. Lecz Chrystus w sobie zadał śmierć 
temu wszystkiemu, rozerwał okowy zła 
i dał mi wolność. Wolność prawdziwą. 
Wolność czynienia dobra.

Tak mówi Pan: „To właśnie, co było 
naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, 
przygwoździwszy do krzyża” (Kol 2, 15).

Stacja XII 
Pan Jezus umiera na krzyżu
Ciemność okryła całą ziemię. Moje fałszy-
we obrazy Boga, a jest ich znacznie więcej 
niż stacji tej drogi, spowił mrok. Jaśnieje 
już tylko Krzyż, a na nim umęczone ciało 
Jezusa. Blask Krzyża oświeca me oczy, za-
prawione w złudzeniach, lecz nienawykłe 
do oglądania Prawdy. W tej właśnie chwi-
li najpełniej objawia się rzeczywiste obli-
cze Boga. Oblicze przedwiecznej Miłości.

I oto – w momencie śmierci Jezusa za-
słona przybytku rozdarła się z góry na 
dół. Ta zasłona w jerozolimskiej świąty-
ni osłaniała przed wzrokiem ludzi miejsce 
święte świętych, miejsce symbolicznego 
przebywania Boga. Przez całą dotych-
czasową historię ludzkości twarz Boga 
była zakryta. W śmierci Syna sam Ojciec 
rozdziera tę zasłonę i objawia nam swe 
niepojęte oblicze. Oblicze Piękna, Dobra 
i Prawdy. Oblicze przedwiecznej Miłości.

Tak mówi Pan: „Kto mnie zobaczył, zo-
baczył Ojca” (J 14, 9). „Wierzcie Mi, że Ja 
jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś 
nie - wierzcie przynajmniej ze względu na 
same dzieła!” (J 14, 11).

Stacja XIII 
Pan Jezus zdjęty z krzyża 
i złożony w ramiona Matki
Bóg umarł. Spoczywa teraz w moich dło-
niach. Powiedział już ostatnie słowo, słowo 
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wieczne. W pełni się objawił. Lecz ja nadal 
niewiele pojmuję. Nie widzę oblicza Boga, 
tylko martwą, bladą, zimną twarz zmarłego 
człowieka. Moje oczy są jakby na uwięzi. 
W chwilach cierpienia nie potrafię wcale 
zobaczyć Boga.

Lecz widzę – w chwili śmierci z boku 
Chrystusa popłynęły krew i woda. Zdroje 
wody i krwi są symbolem Ducha, którego 
Jezus, umierając, dał światu. To właśnie 
Duch Święty daje o Nim świadectwo. To 
On pozwala mi dostrzegać wśród moje-
go cierpienia prawdziwe oblicze Boga.

Tak mówi Pan: „Jezus Chrystus jest 
tym, który przyszedł przez wodę i krew, 
i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie 
i we krwi. Duch daje świadectwo, bo jest 
prawdą” (1 J 5, 6). „Nikt nie może powie-
dzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Pa-
nem jest Jezus»” (1 Kor 12, 3).

Stacja XIV 
Pan Jezus złożony w grobie
Bóg się ukrył. Nie widzę już Jego oblicza. 
Zatoczono nad Nim głaz i zniknął w ot-
chłani grobu. Taki sam kamień – wielki 
jak grzech, ciężki jak śmierć – zatoczyłem 
na moje serce i teraz oddziela mnie on od 
twarzy Boga.

Lecz widzę – historia Boga nie kończy 
się na grobie. Jeszcze chwila, a oblicze 
Boga rozbłyśnie w poranek wielkanocny. 
Ów Zmartwychwstały pozostaje ze mną, 
choć ukryty pod postaciami chleba i wi-
na. Twarz Boga objawia mi się w sakra-
mentach, jeżeli tylko potrafię przebić się 
wzrokiem wiary przez zasłonę zmysłów.

Tak mówi Pan: „Kto spożywa moje 
Ciało i pije moją Krew, ma życie wiecz-
ne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecz-
nym” (J 6, 54).

o. Tomasz Mantyk

Tekst został zaczerpnięty z książki: 
A. Derdziuk OFMCap, T. Mantyk 
OFMCap. W odpowiedzi na dar 

Krzyża. Rozważania Drogi Krzyżowej. 
Sandomierz 2017.

Zdjęcia: Adam Szwałek
Zdjęcia przedstawiają reprodukcje 

Drogi Krzyżowej z małego kościoła. 

TRIDUUM PASCHALNE 
I NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

WIELKI CZWARTEK
pamiątka ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa

 8.00−12.00  
 i 14.00−17.00 – Spowiedź
 17.30  – Różaniec za kapłanów

 18.00 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

 21.00−23.00 – Adoracja w ciemnicy prowadzona przez młodzież

WIELKI PIĄTEK
pamiątka śmierci Pana Jezusa 

(w tym dniu obowiązuje post ścisły, czyli jakościowy i ilościowy)

 7.00 – Jutrznia i Godzina czytań, czyli Liturgiczna Modlitwa Poranna
 8.00−17.00 – spowiedź
 9.00 – Droga Krzyżowa w kościele, indywidualna adoracja 
 17.30 – Nowenna do Miłosierdzia Bożego – dzień pierwszy

 18.00 – Liturgia Wielkiego Piątku

 21.00−7.00  – adoracja przy Bożym Grobie w następującym porządku:

 21.00−23.00 –  ul. Krasińskiego, Namysłowskiego, Struga, Zana 
(prowadzi Odnowa w Duchu Św., Młodzież Oazowa i ZHR)

 23.00−1.00 – osiedle Sienkiewicza (prowadzi Neokatechumenat)
 1.00−3.00 – ul. Irydiona i Leonarda (prowadzi Domowy Kościół)
 3.00−5.00 – osiedle Błonie (prowadzi FZŚ i MF)
 5.00−7.00  –  osiedle Konstantynów (prowadzi Grupa Modlitwy 

Ojca Pio, Żywy Różaniec, Legion Maryi)

Ofiary złożone przy okazji Adoracji Krzyża zostaną przeznaczone na utrzymanie 
miejsc uświęconych obecnością Jezusa Chrystusa w Ziemi Świętej.

WIELKA SOBOTA
(w tym dniu zaleca się zachowanie wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych)

 7.00 – Jutrznia i Godzina czytań – czyli Liturgiczna Modlitwa Poranna
 8.00−16.00 – spowiedź
 8.00−16.00 –  Święcenie pokarmów i czas na Adorację 

Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim
 16.00−18.00 – kościół zamknięty (sprzątanie i przygotowanie do liturgii) 
 19.30 – Nowenna do Miłosierdzia Bożego – dzień drugi

 20.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej 

Prosimy przynieść ze sobą świece do odnowienia przyrzeczeń Chrztu Świętego, 
które w tym roku odnowimy uroczyście z racji 1050 rocznicy Chrztu Polski.

NIEDZIELA WIELKANOCNA

 6.00 – Procesja i Msza Święta Rezurekcyjna 

Prosimy grupy działające przy parafii o włączenie się w organizację procesji; 
dziewczynki zapraszamy do sypania kwiatów.

Pozostałe Msze św.: 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00 i 18.00

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

Porządek Mszy świętych – niedzielny (taca na KUL)

W czasie świąt nie będzie Mszy św. o godz. 11.30 w starym kościele
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Zaproszenie na rekolekcje wielkopostne
Jak Bóg mnie zbawia?
Człowiek współczesny zadaje wiele ciekawych pytań, ale rzadko 
stawia sobie samemu pytanie najważniejsze: czy jestem na drodze 
wiodącej do zbawienia? A jeżeli nawet przypuszcza, że od chrztu 
podąża ku zbawieniu, to w zasadzie nie pyta: „kto mnie zbawi?” 
Generalnie rzecz biorąc wierzymy, że Jezus jest Zbawicielem 
„świata całego”, a więc i moim. Ale taka generalna prawda to za 
mało, aby mieć pewność, że moje codzienne życie jest naprawdę 
drogą zbawienia, która prowadzi mnie do Nieba. Dlatego w cza-
sie tych rekolekcji wielkopostnych będziemy szukać odpowiedzi 
na pytanie: co świadczy o tym, że podążam w kierunku Nieba? 
A jeszcze dokładniej mówiąc, będziemy odkrywać, jak Bóg mnie 
prowadzi do Nieba?

Poprawnej odpowiedzi na te ważne pytania nie można udzie-
lić w oparciu o to, co „mnie się wydaje” i jak ja to widzę ludzkimi 
oczami. Prawdę o Bogu i Jego działaniu mającym na celu zbawie-
nie człowieka objawia nam Pismo Święte. Dlatego w czasie tych 
rekolekcji damy pierwszeństwo słowu Bożemu! 

Do takiego przeżywania rekolekcji, które byłyby czasem szu-
kania słowa Bożego oraz zawartej w nim prawdy o Bogu i na-
szym zbawieniu, wzywa nas sam Chrystus. W pierwszą niedzielę 
Wielkiego Postu czytaliśmy Ewangelię o Jezusie, który oznajmił 
Kusicielowi: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim sło-
wem, które pochodzi z ust Bożych”. To podczas tych czterdziestu 
dni postu na pustyni Pan Jezus wsłuchiwał się w słowo Boże i od-
krywał w nim prawdę o Bogu i o zbawieniu – w trzech wymiarach.

Po pierwsze, rozpoznawał w słowie Bożym prawdę Bożą (wolę) 
dotyczącą Jego posłannictwa – Jego ziemskiego życia. Po drugie, 
wsłuchując się w słowo pochodzące od Boga, Jezus odkrywał naj-
głębszy sens swej bolesnej Męki i chwalebnej Śmierci. I po trze-
cie, słowo Boże dawało Mu pewność, że Bóg będzie z Nim aż do 
końca. Nie pamiętającym tej prawdy uczniom stawia jakże do-
niosłe pytanie: „Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do 
swej chwały?» (Łk 24, 26). A już sam ewangelista Łukasz dodaje: 
„I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał 
im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” (Łk 24, 7).

Oprócz wielkiego przykładu Chrystusa równie ważnym dla nas 
wyzwaniem do szukania tego, co sam Bóg mówi o naszym zba-
wieniu, jest liturgia słowa czwartego tygodnia Wielkiego Postu. 
W te święte dni naszych rekolekcji Kościół, Matka nasza, czytać 
nam będzie Ewangelie, które ukazują cztery, różne działania Bo-
ga, który zgodnie ze swą odwieczną wolą chce zbawić człowieka.

We wszystkie cztery dni rozważać będziemy czyny Syna Boże-
go w ziemskim życiu ludzi. Bóg bowiem zbawia mnie teraz 
– podczas mojego życia na ziemi!

Niedzielna Ewangelia ukaże nam Jezusa, który otwiera oczy 
niewidomemu od urodzenia. Daje mu łaskę wiary. Poznamy, dla-
czego wiara jest pierwszym, podstawowym krokiem na drodze 
zbawienia. Jaka wiara?

W poniedziałek rozważać będziemy postawę Jezusa, który wsłu-
chuje się w prośbę rzymskiego oficera. Tym samym daje nam po-
znać, jak ważna w naszej pielgrzymce do Nieba jest modlitwa.

Wtorkowa Ewangelia przyniesie nam świadectwo o Jezusie, 
który uzdrowił chromego nad sadzawką w Jerozolimie, wzywa-
jąc go, aby już więcej nie grzeszył. Odpuszczenie grzechów 
i uwolnienie sumienia z ciążących na nim win – to trzecie, ko-
nieczne dla nas, działanie Boga, który chce nas zbawić.

Wreszcie w ostatnim dniu rekolekcji Jezus objawi nam moc 
słowa Bożego – moc Ewangelii, która każdego dnia daje nam 
łaskę: miłość Ojca i dar życia wiecznego.

Już teraz prośmy Ducha Świętego 
o światło, aby każdy z nas w głoszo-
nym nam słowie Bożym odkrywał, że 
Bóg mnie zbawia i czyni to każdego 
dnia! Nie ma dni szarych, pustych czy 
nieważnych. W każdym Bóg przychodzi 
do nas ze światłem wiary, wysłuchuje 
naszych modlitw, uwalnia nas od win 
i daje łaskę życia według Jego woli, czyli 
„według Jego miłości”. 

ks. Henryk Witczyk

PLAN REKOLEKCJI

niedziela 26 marca

7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 18.00 (młodzież) 
– Msze św. z nauką ogólną

17.00 – Gorzkie żale z nauką pasyjną

19.15 – konferencja dla młodzieży

poniedziałek, wtorek, środa 27−29 marca

8.00, 10.00, 16.30, 18.00 
– Msze św. z nauką ogólną

19.30 – Msza św. z nauką dla studentów i młodzieży pracującej

spowiedź: 30 min. przed każdą Mszą św.
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Z Poczekajki do… Guadalupe i Izamalu
O pielgrzymce po Meksyku śladami 
św. Jana Pawła II Papieża Pielgrzy-
ma z panią Anną Kawką pilotką-opie-
kunką wyprawy rozmawiała Anna 
Guzowska-Boreczek.

Jak wyglądały sprawy 
organizacyjne?
Pielgrzymkę, w dniach 4-19 lutego 2017 
r., zorganizowało Duszpasterstwo Piel-
grzymkowe z Poczekajki – z o. Probosz-
czem i Biuro Podróży OLIMP z Lublina 
dla 25 uczestników, których lista została 
zamknięta już w maju 2016 r.

Wybór patrona pielgrzymki 
wydaje się oczywisty…
To prawda. Św. Jan Paweł II pielgrzy-
mował do Meksyku kilkakrotnie. Pierw-
szy raz przybył w 1979 r., potem w 1990 
r. na beatyfikację Juana Diego, w 1993 r. 
i 1999 r. Ostatni raz, słaby i schorowany, 
pielgrzymował do Meksyku na kanoniza-
cję Juana Diego oraz beatyfikację Jana 
Chrzciciela i Hiacynta od Aniołów. Obec-
ność Jana Pawła II, poza sferą duchową, 
przejawia się w wielu pomnikach, tablicach, 
nazwach ulic i pamiątkach rozsianych po 
całym Meksyku. Jeden z najbardziej ory-
ginalnych pomników stoi przy katedrze 
w stolicy – został wykonany z zebranych 
i przetopionych kluczyków, których część 
ozdabia płaszcz i podstawę figury papie-
ża. Ludność Meksyku kochała go za życia 

– wołała: „Janie Pawle II, jesteś też Mek-
sykaninem”. Po śmierci i wyniesieniu na 
ołtarze został otoczony żarliwym kultem. 
Warto dodać, że w 1979 r. mógł być ubrany 
w papieskie szaty poza obrębem świątyni 
tylko jako głowa państwa watykańskiego.

To zaskakujące, że 
w chrześcijańskim 
państwie konieczny stał się 
immunitet dyplomatyczny, 
aby można było nosić 
szaty duchowne.
Niestety, na mocy obowiązującej konstytu-
cji przez długie lata obowiązywał ostry roz-
dział państwa od Kościoła. To skutkowało 
także zakazem noszeniem sutann i habitów 
w miejscach publicznych. Obraz ciężkich 
czasów dla katolików znajdziemy w filmie 
„Cristiada”. Po nawiązaniu w 1992 r. sto-
sunków dyplomatycznych między Meksy-
kiem a Stolicą Apostolską wiele zakazów 
zniesiono, ale nadal nie widuje się na uli-
cach osób w duchownych szatach.

Ameryka Łacińska – w tym 
Meksyk, kojarzy nam się 
z kultem maryjnym.
Kult Maryi w Meksyku zaczął się od Jej ob-
jawień i powstania cudownego wizerunku 
Matki Bożej z Guadalupe w 1531 r. Jest to 
najstarsze objawienie maryjne, zatwier-
dzone przez Kościół. Najświętsza Pan-
na wybrała na swojego świadka prostego 

Meksykanina, a jego współziomkowie po-
kochali brzemienną Matkę o ciemnej kar-
nacji, której obraz ma temperaturę żywe-
go ludzkiego ciała. Mieszkańcy Meksyku 
traktują Maryję jako osobę tu, wśród nich, 
uobecnioną niemal fizycznie, emocjonalnie. 
Nie mają dystansu, toteż wizerunek Matki 
Bożej z Gadalupe jest wszechobecny. Po-
jawia się na medalikach, obrazach, figur-
kach, samochodach, wózkach dziecinnych, 
ścianach, w grotach, szczelinach skalnych, 
kapliczkach… Meksykanie pielgrzymują 
do swej Matki, pokonując nieraz wielkie 
odległości. Mijaliśmy w drodze kilkanaś-
cie pielgrzymek. Podążały z orkiestrami, 
transparentami, niosły tkaniny, figurki, 
aby je po Mszy św. poświęcić i zabrać do 
domów. Z tamtejszym kultem maryjnym 
jest związany zwyczaj umieszczania w wie-

GUADALUPE�–�STARA�
BAZYLIKA�(LEWA)�

I�NOWA�WIDZIANE�ZE�
WZGÓRZA�TEPEYAC
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lu kościołach figur Matki Bożej Bolesnej 
(Santa Maria de la Soledad), siedzącej sa-
motnie, ubieranej na czarno od Wielkiego 
Piątku do Niedzieli Zmartwychwstania.

Święty Jan Paweł 
II przyczynił się do 
rozszerzenia kultu Matki 
Bożej z Guadalupe na cały 
świat. Jakie wrażenia, 
refleksje stają się 
udziałem pielgrzymów, 
przybywających do 
narodowego sanktuarium 
Meksyku?
Przeżycia religijne, wzruszenia i otrzymane 
łaski są sprawą bardzo osobistą. Ważnym 
darem dla pielgrzymów z Poczekajki była 
Msza św., odprawiona dla naszej grupy 
w jednej z licznych kaplic na piętrze ba-
zyliki, bowiem przy głównym ołtarzu jest 
sprawowana Eucharystia w języku hiszpań-
skim. Nowy budynek sanktuarium, kon-
sekrowany 12 października 1976 r., może 
pomieścić ok. 12 tys. osób, a promieniste 
ustawienie wejść sprawia, że Matka Naj-
świętsza patrzy przez nie wszystkie. Aby 
ułatwić osobom starszym czy niepełno-
sprawnym uwielbienie Maryi w Jej cu-
downym wizerunku, zostały zamontowane 
ruchome chodniki. Usprawnia to też ruch 
pielgrzymów, których miliony przybywa-
ją w ciągu roku do tego świętego miejsca, 
odległego zaledwie 8 km od centrum sto-
licy kraju. Dla nich też założono specjalne 
biuro składanych Matce Bożej z Guadalu-
pe ślubów i obietnic.

Co jeszcze pozostanie 
w pamięci z życia 
duchowego pielgrzymki?
Na pewno zostanie zapamiętana posługa 
duszpasterska ojca Waldemara Grubki, 

ojca Krzysztofa Lewandowskiego i ojca 
Dariusza Miastowskiego, a także wsparcie 
brata Henryka Piłata. Modliliśmy się in-
dywidualnie i wspólnotowo. Nade wszyst-
ko spotykaliśmy się z Chrystusem Eucha-
rystycznym w czasie codziennych Mszy 
św., odprawianych dla nas przez naszych 
duszpasterzy w kościołach, sanktuariach, 
kaplicach, katedrze w mieście Meksyk, 
a nawet, z konieczności, w domu katoli-
ckiej rodziny indiańskiej.

Jak doszło do tej 
niecodziennej Mszy św.?
W drodze do San Cristobal de las Casas 
robiło się późno, nasz miejscowy przewod-
nik, pan Paweł Wiśniewski, spontanicznie 
zaproponował odprawienie Mszy św. polo-
wej w domu u jego znajomych Indian w Zi-
nacantan. Gospodarze udostępnili naszej 
pielgrzymce przestronne pomieszczenie 
za swoim sklepem. Był w nim krucyfiks 
i swoisty ołtarzyk. Wśród świętych obra-
zów z radością zobaczyliśmy wizerunek 
Matki Boskiej Częstochowskiej, Matki Bo-
żej Ostrobramskiej, Matki Bożej Wspomo-
żenia Wiernych, św. Faustyny Kowalskiej 
i obraz Jezusa Miłosiernego „Jezu ufam 
Tobie”. Nasi duszpasterze byli przygoto-
wani na wszelką ewentualność, toteż zno-
wu mogliśmy uczestniczyć w Eucharystii.

Kiedy mówimy o religijności 
Indian, pojawia się problem 
synkretyzmu religijnego 
w Ameryce Łacińskiej.
W San Juan Chamula miałam możność 
zobaczyć, jak w półmroku w nawie głów-
nej kościoła św. Jana Chrzciciela, które-
go posadzka została pokryta igliwiem, na 
przypomnienie życia w naturze, szaman 
dokonywał obrzędu uzdrawiania. Żywą ku-
rą dotykał chorych miejsc kolejnych osób. 

Gdy ptak „przejął” wszystkie choroby, zos-
tał bezkrwawo uśmiercony. Współcześni 
szamani leczą sposobami swoich przod-
ków, lecz nie w imię dawnych bóstw, ale 
Pana Boga, Matki Boskiej. Używają wody 
święconej, Biblii, wizerunków świętych, 
modlitw chrześcijańskich. Wielu uważa, 
że moc obrzędów jest silniejsza w piąt-
ki, gdyż w ten dzień Pan Jezus umarł 
na krzyżu. Widziałam figury z lusterka-
mi, aby wierni zobaczyli w nich swoje 
odbicie. W ich pojęciu wtedy następuje 
symboliczne zjednoczenie ze świętym. 
Przywiązanie do wolności i natury widać 
też w niektórych kościołach, gdzie nawa 
główna jest dla wszystkich, a kaplicę in-
diańską pozostawiono półotwartą albo 
przynajmniej bez jednej ściany. Dzisiejszy 
synkretyzm ma swoje korzenie w okresie 
podboju i początkach chrystianizacji tych 
terenów, ale wpływa też na to brak sta-
łych kapłanów na niektórych terytoriach 
indiańskich i zbyt rzadkie sprawowanie 
Eucharystii. To trudny temat.

Pozytywnym 
połączeniem dawnej 
kultury z katolicyzmem 
znajdujemy w Izamalu, 
w najważniejszym 
sanktuarium maryjnym 
na Jukatanie.
W Izamalu na jednej z największych pi-
ramid Majów został zbudowany kościół 
i klasztor franciszkanów Convento de San 
Antonio de Padua – kilka innych piramid 

POMNIK�JANA�PAWŁA�II�PRZED�
KATEDRĄ�W�CIUDAD�DE�MEXICO

SANKTUARIUM�
MATKI�BOŻEJ�

W�IZAMALU
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można jeszcze zobaczyć. Znaczenie koś-
cioła wzrosło, gdy na początku lat sześć-
dziesiątych XVI w. biskup Diego de Landa 
umieścił w nim, przywiezioną z Gwatemali, 
figurkę Matki Bożej – Virgen de la Inma-
culada (teraz: Virgen de la Izamal), zwaną 
Matką Boską Majów. Pielgrzymi i miej-
scowa ludność wierzą w jej cudowną moc. 
Sanktuarium nawiedził św. Jan Paweł II, 
by 11 sierpnia 1993 r. ukoronować figur-
kę tej Patronki Półwyspu Jukatańskiego. 
W dowód wdzięczności mieszkańcy ufun-
dowali pomnik Ojca Świętego, ustawiony 
na dziedzińcu klasztoru, i pomalowali na 
kolory papieskie większość domów w hi-
storycznej części Izamalu.

Co Panią zachwyciło 
w architekturze sakralnej?
Prawdziwy podziw budzi niezwykła deko-
racyjność wnętrz i wystroju wielu zabyt-

kowych kościołów. Warto wspomnieć koś-
ciół św. Sebastiana i św. Pryski (de Santa 
Prisca) w Taxco czy kościół św. Dominika 
z kaplicą Różańcową (Capilla del Rosario) 
w Puebla, uważaną przez Meksykanów za 
ósmy cud świata. Z sentymentem zauwa-
żyłam tam figurkę św. Jacka Odrowąża. 
Jako ciekawostkę dodam, że wiele figur 
świętych ubiera się w szaty – niektóre 
z nich mają liczne stroje.

Co miał jeszcze do 
zaoferowania Meksyk, 
zanim z Cancun pielgrzymi 
wylecieli do Polski?
Oglądaliśmy wspaniałe zbiory Muzeum 
Antropologicznego w stolicy kraju. Podzi-
wialiśmy przyrodnicze wspaniałości w Par-
ku Narodowym Grutas de Cacahuamilpa 
i Parku Narodowym Kanionu Sumidero. 
Zwiedzaliśmy bezcenne zabytki w Palen-

que, Teotihuacan, Chichen Itza, Monte 
Alban. Byliśmy w Acapulco, Puebla, Meri-
dzie, Oaxaca. Po drodze mijaliśmy też wiele 
pięknych, interesujących miejsc.

Na koniec pragnę zadać 
pytanie o Pani zawodowe 
związki z Poczekajką.
Najpierw, w 2002 r., rozpoczęłam współ-
pracę z ojcem Waldemarem Grubką, który 
posługiwał jeszcze w Łomży. Potem zaczę-
łam prowadzić pielgrzymki z Poczekajki. 
Liczba wyjazdów zwiększyła się od jedne-
go, aż do trzech w 2017 r. Czeka nas jesz-
cze w lipcu pielgrzymka do Fatimy, a we 
wrześniu – na Bałkany.

Serdecznie dziękuję za 
poświęcony czas i niezwykle 
ciekawy wywiad!

Zdjęcia: Anna Kawka

Historia objawień i cudownego wizerunku Matki Bożej z Guadalupe
W sobotę, 9 grudnia 1531 r., w liturgiczne wspomnienie 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 
57-letni Aztek, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, jesz-
cze przed świtem wyszedł z domu, aby zdążyć na 
Mszę św. do odległego kościoła. Przechodząc 
niedaleko ruin świątyni azteckiej bogini To-
nantzin na wzgórzu Tepeyac, usłyszał śpiew 
tysięcy ptaków. Potem ujrzał nieziemsko 
piękną młodą kobietę o ciemnej karnacji, 
która do niego przemówiła w ojczystym 
języku nahuatl: Kocham cię, mój dro-
gi synku. Jestem Maryją, Niepokalaną 
Dziewicą, Matką prawdziwego Boga, 
który daje życie i je zachowuje. On jest 
Stwórcą wszystkiego, Panem nieba i zie-
mi. On jest wszechobecny. Chcę, aby 
w tym miejscu wybudowano świąty-
nię, gdyż chcę tutaj okazywać miłość 
i współczucie twemu ludowi i wszyst-
kim ludziom, którzy szczerze poproszą 
mnie o pomoc. Tutaj będę ocierać im 
łzy, uspokajać i pocieszać. Biegnij teraz 
do biskupa i powiedz mu, co tu widzia-
łeś i słyszałeś. Juanowi Diego udało się 
uzyskać posłuchanie u dostojnika, ale ten 
franciszkanin, o. Juan Zumarraga, mu nie 
dowierzał. Przez dwa kolejne dni spotykał 
się z Maryją, a potem usiłował przekonać 
biskupa, który oprócz jego słów domagał się 
jakiegoś znaku od Indianina. Dnia 12 grud-
nia 1531 r. Matka Boża objawiła się jego ciężko 
choremu wujowi Juanowi Bernardino, uzdrowiła 
go i powiedziała, pod jakim tytułem chciałaby, 
aby Ją czczono w przyszłości: Zawsze Dziewica, 
Święta Maryja z Guadalupe. Tymczasem Juan Diego, czując się 
niegodny i nieskuteczny, chciał uniknąć spotkania z Matką Bożą. 
Ona jednak czekała na niego. Poleciła zerwać róże, cudownie za-
kwitłe na kamienistym, pokrytym lodem wzgórzu. Sama je ułożyła 
w wiązankę i zawinęła w tilmę, wierzchnią szatę Indianina. Gdy 
Juan Diego rozwiązał tkaninę przed biskupem i osobami mu to-

warzyszącymi, na płaszczu ukazał się cudowny wizerunek 
Maryi (195x105 cm), a w oczach Matki Najświętszej 

utrwalił się obraz tego spotkania.
Najświętszą Pannę, z półksiężycem pod sto-

pami, wyniesioną ponad usługującego Jej se-
rafina, otacza owalna tarcza promieni. Gło-
wę o ciemnych włosach przykrywa błękitny 
płaszcz ze złotą lamówką i gwiazdami. Ró-

żowa tunika, zapięta spinką w kształcie 
krzyża, jest przepasana czarną szarfą na 
znak brzemienności i po prawej stronie 
ozdobiona kwiatem jaśminu (kwinkun-
ksem) – symbolem życia dla Azteków. 
Na szatach Maryi został utrwalony 

układ gwiazd z czasu objawień, mają 
też one głęboką symbolikę. Wizeru-

nek na tkaninie z agawy, która po 20 
latach powinna ulec biodegradacji, 
w nienaruszonym stanie przetrwał 

do dziś. Odpycha zanieczyszczenia, 
pleśń, grzyby, insekty, drobnoustroje. 
Nie ma na nim śladu po przypadko-
wym oblaniu żrącym kwasem, po de-

tonacji bomby. Wizerunek Maryi nie 
zawiera znanych nauce barwników ani 
śladów pędzla – jest niewytłumaczal-

ną zagadką, obrazem nieuczynionym 
ręką ludzką. 

Objawienia Matki Bożej z Guadalupe, 
Patronki obu Ameryk, dały początek maso-
wym nawróceniom – tylko w ciągu pierw-

szych sześciu lat ok. 8-9 mln ludzi przyjęło 
chrzest i inne sakramenty. Do dzisiaj za Jej 

wstawiennictwem płyną łaski, dzieją się cuda. 
Jest obrończynią życia. Dnia 3 maja 1953 r., na prośbę Episko-
patu Polski, ówczesny prymas Meksyku, kard. Miranda y Gomez, 
oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. Jej sanktuarium 
(nowa bazylika, wybudowana w latach 1974-76) jest, zaraz po 
Watykanie, największym i najczęściej nawiedzanym miejscem 
kultu chrześcijańskiego na świecie. 
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Zimowy plener w Bieszczadach
Po długim oczekiwaniu i rzetelnym przygotowaniu sprzętu i formy, wyruszyliśmy. Sześciu 
mocnych duchem i ciałem wędrowców rozpoczęło swą przygodę. Wyjazd w czwartkową 
noc (9 II). Jeszcze ostatnie zakupy, sprawdzenie auta, łańcuchy na koła w bagażniku… 
Jest ok. Wszyscy po ciężkim dniu. Wyjazd godz. 22:00 i pięć godzin drogi przed nami. 

W naszym kole fotograficznym są miłośnicy wolnej zwierzyny, dlatego naszym 
pierwszym cele było Rajskie, wieś w dolinie Sanu, skąd wyruszyliśmy na łowy. Szliśmy 
ścieżką, wzdłuż Sanu, w kierunku wsi Tworylne, którą w latach 30. XX wieku zamiesz-
kiwało 720 osób. Teraz jest to miejsce należące do wilków, niedźwiedzi i króla pusz-

czy – żubra. To z jego powodu znaleźli-
śmy się właśnie tam. Po dwóch godzinach 
marszu dotarliśmy na wzgórze, z którego 
rozciąga się niemal idealny widok na do-
linę, a żubry mogą być tuż tuż. Zaczyna 
się przejaśniać. Na górnej polanie pojawia 
się majestatyczny osobnik. Za daleko jed-
nak, by zrobić zadowalające foto. Zrodził 
się pomysł, by podejść bliżej. Niektórym 
udało się przedostać przez, nie do końca 
zamarznięty, potok Sasz. Zaowocowało to 
zacnym ujęciem wolnego żubra. Wracali-
śmy w dwóch grupach. Śladami tych, któ-
rzy poszli wcześniej, podążył niedźwiedź. 
Widzieliśmy jego świeże ślady i czuliśmy 
bliską obecność „misia”.

Udało się!

JAROSŁAW DĄBEK

KRZYSZTOF SOKOŁOWSKI

PAWEŁ SZYMAŃSKI

ADAM SZWAŁEK

ADAM SZWAŁEK
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Niedziela, kolejny dzień naszej wyprawy. Pobudka, pakowanie ple-
caków, bo do Łomiankowej już nie wrócimy. Po Mszy świętej wyruszy-
liśmy do Wołosatego, skąd niebieskim szlakiem weszliśmy na Tarnicę, 
najwyższy szczyt polskich Bieszczadów. Było nas sześciu i wchodząc 
równym tempem rozciągnęliśmy pięknie naszą karawanę. 

Cel osiągnięty. Tarnica. Zachwycające widoki, w którąkolwiek stro-
nę spojrzeć, aż nie chce się schodzić. Wspólne foto i idziemy dalej przez 
Szeroki Wierch, cudowny. Niektórzy z nas zostali, by fotografować po-
żegnanie dnia. Było warto! Mimo że zejście po ciemku, tak długim szla-
kiem, to prawdziwe wyzwanie, to jednak to, co zostało zapisane w na-
szych aparatach, jest niesamowite. Szczęśliwie dotarliśmy do zajazdu 
„Pod Caryńską”, gdzie posililiśmy się przed podróżą do domu.

I pomyśleć, że te góry, ludzie, nawiązane relacje, widoki, rześkie po-
wietrze… to wszystko od Pana Boga, zupełnie gratis.

Udział wzięli: Jarosław Dąbek, Piotr Kozioł, Krzysztof Sokołowski, 
Adam Szwałek, Paweł Szymański, Emil Zięba.

Adam Szwałek

Kolejnym punktem naszej wyprawy była Łopienka. 
O tym miejscu można pisać wiele. Wspomnę tylko, że 
była to niegdyś liczna wieś, teraz zupełnie niezamieszka-
ła. Stoi tam murowana, kamienna cerkiew z drewnianą 
dzwonnicą, którą z ruin podnieśli zwykli choć niezwykli 
ludzie i zaadaptowali na kościół katolicki. Jest otwarta co-
dziennie, dla każdego, kto szuka schronienia, ciszy, czasu 
na bycie z Bogiem.

W pierwszą niedzielę października odbywa się w Ło-
pience odpust. Przyciąga on z roku na rok coraz więcej 
wiernych, katolików i grekokatolików, którzy modlą się 
wspólnie. I przypomina się dawny czas, kiedy do Łopien-
ki przybywali, niczym na Jasną Górę, szukający Bożej 
pomocy, pątnicy z Rusi, Węgier i Rumunii. Przyjeżdżają 
z różnych stron, do Matki Boskiej Pięknej Miłości, która 
objawiła się wiele lat temu w ikonie. Oryginał cudowne-
go obrazu, po wojennej zawierusze, znalazł swoje miejsce 
w kościele w Polańczyku.

Po opuszczeniu niezwykłej łopieńskiej świątyni udali-
śmy się do Wetliny, gdzie zakwaterowaliśmy się w pensjo-
nacie „Łomiankowa Dolina”, prowadzonym przez naszych 
ziomków, bo ludzi z lubelskimi korzeniami. Na smaczny 
i obfity posiłek pojechaliśmy do zajazdu „Niedźwiadek”, 
we wsi Smerek. Plan mieliśmy taki, by jeszcze tego dnia 
wejść szlakiem z Mucznego na Bukowe Berdo i fotogra-
fować połoniny w świetle zachodzącego słońca. Niestety, 
nasze szczere chęci nie przyspieszyły pracy w kuchni i mi-
mo naszych starań, nie zdążyliśmy. Jedynie z Przełęczy 
Wyżnej ucieszyliśmy nasze oczy widokiem pomarańczo-
wego światła oblewającego okoliczne połoniny. Mroźno 
i wspaniale! 

Wróciliśmy do „Łomiankowej Doliny”. Czas na relaks. 
Zeszliśmy do salonu i… niespodzianka, imieniny nasze-
go gospodarza, Marka. Zostaliśmy ugoszczeni trunkiem 
w ilości nie do pokonania oraz pizzą, w wykonaniu gospo-
dyni. Wspólnie z panem „Łomiankowej…” wspominaliśmy 
minione zimy i podziwialiśmy jego fotografie, wiszące na 
ścianach. Mimo wybornej atmosfery i stosunkowo wczes-
nej pory, skierowaliśmy nasze kroki na zasłużony odpo-
czynek. Dla większości z nas to była trzydziesta siódma 
godzina bez snu, a pobudkę ustaliliśmy na 3:30, by zdą-
żyć na niesamowite widowisko, jakim jest niewątpliwie 
budzenie się naszej gwiazdy. 

Jednym z najlepszych miejsc do oglądania wschodzą-
cego słońca jest Hasiukowa Skała, górująca nad „Chatką 
Puchatka”, schroniskiem na Połoninie Wetlińskiej. Dane 
nam było zobaczyć ten cudowny spektakl i uwiecznić na 
naszych fotografiach. Po czym udaliśmy się w stronę Sme-
reka, przez pięknie ośnieżone szczyty i przełęcze w masy-
wie Połoniny Wetlińskiej. Lekki mróz, niemal bezwietrz-
nie, błękit nieba, pełne nasłonecznienie, to musi robić 
wrażenie, zachęcać do fotografowania i snucia refleksji.

PIOTR KOZIOŁ
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Kochane 
dzieciaki

Miś
Tekst: Maria Bojaczuk 

Ilustracje: Monika Bojaczuk

Kasia miała misia od wielu lat. Dała mu na 
imię Fuszek i zawsze był jej wiernym to-
warzyszem zabaw. Przytulała go, głaskała 
oraz zabierała do przedszkola, by się nim 
pobawić z koleżankami. 

Jednak w końcu przedszkolny czas upły-
nął i Kasia zrozumiała, że teraz pójdzie nie 
byle gdzie, tylko do prawdziwej szkoły pod-
stawowej! Była to dla niej wielka radość. 

Wreszcie wakacje się skończyły i Kasia, 
po zakupie przyborów i podręczników, była 
gotowa na swój pierwszy dzień w szkole. 
Oczywiście nie zapomniała o Fuszku – ko-
niecznie chciała, by był obecny przy niej w 
tym wielkim dniu. Spakowała go do ple-
caczka i ruszyła z mamą do nowej szkoły.

Na pierwszej lekcji miła pani tłuma-
czyła dzieciom i rodzicom między innymi 
to, kiedy będzie zebranie, jak będą orga-
nizowane wycieczki, dorzuciła coś o sto-
łówce i szatni i w jakich godzinach będzie 

dostępna pielęgniarka. Potem rozdała ro-
dzicom plany lekcji i pozwoliła dzieciom 
wyjść pobawić się na przerwie. 

Kasia bardzo chciała zdobyć kilka no-
wych przyjaciółek, podeszła więc do dziew-
czynki, której było na imię Zuzia, po czym 
przedstawiła się. Miała nadzieję, że spodo-
ba jej się Fuszek, jednak gdy wyciągnęła 
misia z plecaczka, Zuzia zaczęła śmiać się 
z biednej Kasi:

– Cha, cha! Przecież nie jesteśmy już 
w przedszkolu!

Kasi było bardzo smutno słysząc te sło-
wa, więc po prostu odeszła i usiadła na ła-
weczce pod oknem. I pewnie by siedziała 
tam do końca przerwy, gdyby nie podeszła 

do niej Karolinka. Pocieszyła ją i powiedzia-
ła, że to żaden wstyd mieć stare przedmioty, 
na których nam zależy, bo wiążą się z nimi 
miłe chwile spędzane razem. Po tych sło-
wach pokazała jej lalkę szmaciankę, którą 
uszyła jej mama.

– Zobacz, moja mama uszyła ją tylko 
dla mnie, nie ma takiej drugiej na całym 
świecie. Bardzo ją lubię i zabieram wszę-
dzie. Mam ją od dawna i nigdy nie pomy-
ślałam, żeby się jej wstydzić. Pobawimy 
się moją lalką i twoim misiem?

– Oczywiście! Dziękuję, że przyszłaś 
mnie pocieszyć. 

Dziś są najlepszymi przyjaciółkami.


WYNIKI  KONKURSU
Konkurs na najpiękniejsze zdjęcie z zimowego wypoczynku roz-
strzygnięty! Dominowały fotki z bałwankami. Oto laureaci:

Aleksandra Przypis
Patrycja Woźniak
Oliwier Otręba

Serdecznie gratulujemy! Nagrody zostaną wręczone 26 marca 
na Mszy św. o godz. 11.30.

ALEKSANDRA�PRZYPIS PATRYCJA�WOŹNIAK OLIWIER�OTRĘBA

Nie mam tej grafiki
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BŁOGOSŁAWIONA 
KAROLINA KÓZKÓWNA
Karolina urodziła się 2 sierpnia 1898 ro-
ku we wsi Wał-Ruda, należącej wtedy do 
parafii Radłów, a od 1913 roku do parafii 
w Zabawie. Obecnie ta wieś znajduje się 
w województwie małopolskim, w powie-
cie tarnowskim, w gminie Radłów. Została 
ochrzczona w radłowskim kościele pięć dni 
później. Była córką Jana Kózki (1865−1935) 
i Marii z Borzęckich (1870−1936), jedną 
z ich jedenaściorga dzieci. Rodzina była 
uboga, ale w domu panowała bardzo re-
ligijna atmosfera. Wraz z sąsiadami czy-
tano pobożne książki, śpiewano pieśni, 
modlono się. W zwyczaju Kózków było 
też głośne odmawianie pacierza, czytanie 
Pisma Świętego i wspólne przystępowanie 
do Komunii Świętej. Cała rodzina należała 
do Apostolstwa Modlitwy. Ich dom nazy-
wano we wsi „kościółkiem” lub „Betlejem-
ką”. Mimo że do najbliższego kościoła by-
ło siedem kilometrów, to codziennie ktoś 
z rodziny był na Mszy świętej.

Karolina była wzorem pracowitości. 
Pomagała w domu i chodziła na zarobek 
do pobliskiego dworu państwa Bzowskich. 
Była samokrytyczna i uczciwa, a poza tym 
miała wielkie serce. Sama była okazem 
zdrowia i nigdy nie chorowała. Nie chciała 
wyruszyć w świat w poszukiwaniu łatwiej-
szego życia, jak jej koleżanki. Odwiedzała 
chorych, sprzątała ich mieszkania, czytała 
im. Była rozmiłowana w lekturach religij-
nych, szybko więc poznała prawdy wiary 
i uczyła katechizmu inne dzieci. Także star-
szym, przygotowującym się do bierzmowa-
nia, tłumaczyła problemy wiary. Mówiło 
się, że jest urodzoną katechetką. 

Często modliła się długo w nocy. Na 
szyi, zamiast korali, miała różaniec, który 
w całości odmawiała co dzień. Postanowiła 
należeć tylko do Boga. 

17 listopada 1914 roku, kiedy trwała już 
I wojna światowa, żołnierz rosyjski z bronią 
w ręku wszedł do domu Kózków. Poczęsto-
wano go jedzeniem i spokojnie odszedł. Po-
wrócił nazajutrz, kiedy w domu była tylko 
Karolina z ojcem i młodszymi dziećmi, bo 
pozostali domownicy poszli akurat do koś-
cioła. Matka nie zabrała Karoliny ze sobą, 
bo na gościńcach było wielu żądnych uciech 
żołdaków i po prostu bała się o córkę. 

Pod pozorem nakazu wstawienia się 
do komendanta, kazał Karolinie i jej ojcu 
wyjść z domu. Przemocą skierował ich do 
lasu. Grożąc śmiercią ojcu zmusił go, by 
się oddalił. Zrozpaczony ojciec błagał go, 
by to raczej on został zabity, aż w końcu 
przerażony pobiegł do domostwa wujka 
Karoliny, księdza Władysława Mendrali, 
proboszcza w nieodległej parafii, by u nie-

go szukać pomocy. Jednak Karoliny tego 
dnia nie odnaleźli. Dopiero po dwóch ty-
godniach ktoś z rodziny odszukał miejsce 
w lesie, gdzie leżało umęczone, martwe cia-
ło dziewczyny z zakrzepłą krwią na ziemi.

Karolina obroniła się przed gwałtem 
za cenę swojego życia, została zadźgana 
przez rosyjskiego żołnierza. Odnaleziono 
ją z chustką na głowę w ręku. To właśnie 
chustka na głowie dziewczyny była sym-
bolem skromności i dziewictwa, w czasie 
procesu beatyfikacyjnego uznano ją za 
symbol ocalałej niewinności.

Karolina wybrała śmierć, by pozostać 
czysta, cała dla Boga, który ją ukochał 
i przygarnął do siebie. Potwierdziła swą 
misję głoszenia Ewangelii przez śmierć 
męczeńską. Obroniła swą godność dzie-
cka Bożego.

Pogrzeb odbył się 6 grudnia 1914 roku.
Niedługo po jej męczeństwie na miej-

scu odnalezienia ciała postawiono krzyż 
oraz tablicę marmurową z napisem: „Ku 
pamięci szesnastoletniej Karoliny Kózków-

nej zamordowanej 18 listopada 1914 r.” 
Poniżej umieszczono następujący wiersz:

 »Kiedy najeźdźcy, jak wzburzona fala, 
Jej wieś zalali, w las uprowadzona 
Zginęła z ręki dzikiego Moskala 
Po krwawej walce śmiertelnie raniona. 
Droższą niż życie była dla niej cnota, 
Gdy w jej obronie stoczyła bój z wrogiem. 
Milszą śmierć sroga niż grzechu sromota, 
Więc męczennicą stanęła przed Bogiem.

Powszechne było przekonanie o świętości 
Karoliny Kózkówny. Trzy lata po śmierci 
jej grób został przeniesiony z cmentarza na 
plac kościelny i postawiono pomnik. Cały 
czas jest miejscem pielgrzymek. 

Od lat sześćdziesiątych XX wieku trwa-
ły przygotowania do procesu beatyfikacyj-
nego. Papież Jan Paweł II podczas swej 
trzeciej pielgrzymki do Polski 10 czerwca 
1987 roku w Tarnowie ogłosił Karolinę 
Kózkównę błogosławioną. Ze wstępnych 
ocen wynika, że w 2012 roku zdarzył się 
cud niezbędny do kanonizacji. Na stronie 
internetowej sanktuarium w Zabawie są 
liczne świadectwa otrzymywanych za jej 
przyczyną łask i uzdrowień. 

W literaturze hagiograficznej jest nazy-
wana „Kwiatem polskiej ziemi” i „Gwiazdą 
ludu”. Niedawno powstał film fabularny 
w reżyserii Witolda Ludwiga pt. „Zerwany 
kłos”. Zrodził się z pragnienia nowej ewan-
gelizacji poprzez kulturę i przekonania, 
że kinematografia także powinna stać się 
areopagiem Kościoła. Trzecim powodem, 
było podziękowanie świętemu Janowi Pa-
włowi II za dziedzictwo Światowych Dni 
Młodzieży, które w 2016 roku odbyły się 
w Krakowie. 

Małgorzata Brzozowska

Pieśń o bł. Karolinie
Cudowny kwiecie polskiej ziemi,
Prostego ludu, wiejskiej chaty,
W kielichu swym jak kryształ czysty
A cnót barwami przebogaty.

Błogosławiona Karolino,
Świeć nam przykładem cnoty męstwa,
Bądź wzorem pracy i modlitwy,
Czystości życia i męczeństwa.

Twym ukochaniem Jezus Chrystus,
Nie skarby świata, przyjemności.
W godzinie próby śmierć wybierasz,
Aby nie zdradzić tej miłości.

Święci polskiego tysiąclecia cz. 6
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