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12 września, 
XXIV Niedziela zwykła  
Jeśli ktoś chce pójść za Mną, 
niech się zaprze samego siebie, 
niech weźmie krzyż swój i niech 
Mnie naśladuje. Mk 8, 27-35
Religia Chrystusowa zawsze jest zaparciem 
się siebie, przezwyciężaniem siebie. Jest 
dźwiganiem własnego krzyża, pod który jed-
nak Chrystus zawsze podstawia swoje ramię. 
(…) Nigdy nie czujemy się osamotnieni, za-
wsze niesiemy swój krzyż w najlepszym to-
warzystwie Boga samego. 

Religia Chrystusowa nie jest łatwizną ży-
ciową. Bóg stawia wymagania, ale jednocześ-
nie pomaga i wspiera. Im trudniejsze zada-
nia Bóg człowiekowi wyznacza, tym jest mu 
bliższy, tym bardziej Bóg jest w nim obecny.

19 września, XXV Niedziela zwykła  
Jeśli ktoś chce być pierwszym, 
niech będzie ostatnim ze wszystkich 
i sługą wszystkich. Mk 9, 30-37
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęś-
liwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi 
władać. Władza imponuje tylko małym lu-
dziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten 
sposób swoją małość. 

Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy 
włada, jest służebnikiem. Chrystus o tym 
mówił: „Między wami będzie inaczej: kto 
chce być pierwszy wśród was, niech będzie 
sługą wszystkich”. Dopiero wtedy osiąga się 
wielkość i wtedy ona się ujawnia, gdy czło-
wiek umie służyć. Równocześnie osiąga się 
upragnioną, pełną wolność.

26 września, XXVI Niedziela zwykła  
Jeśli zatem twoja ręka jest 
dla ciebie powodem grzechu, 
odetnij ją. Mk 9, 38-43. 45. 47-48
Trudno popełnić naprawdę grzech ciężki, 
bo on jest przeciwny naszej naturze, wzię-
tej z Boga, który jest Miłością. Dlatego Bóg 
patrząc na nas, zasłania grzechy nasze, bo 
natura ludzka jest z Niego i w gruncie rze-
czy jest miłością.

Gdy mówimy Panu Bogu: A jednak Cię 
kocham – nie łżemy. W tym jest prawda. 
Człowiek zdobywa się na wysiłek, aby być 
wiernym i to jest właśnie miłość. Najbar-
dziej obojętny na Boga człowiek, wpierw 
czy później za Nim zatęskni. Przez miłość, 

która jest w jego ludzkiej naturze, obudzi 
się w nim, niekiedy w ostatnim momencie, 
niepokój. I Panu Bogu to wystarczy… Jeden 
akt miłości gładzi wszystkie grzechy, całą tę 
„smołę”, w którą wpadliśmy na ziemi.

3 października, XXVII Niedziela zwykła  
… na początku stworzenia Bóg 
stworzył ich jako mężczyznę 
i kobietę… Mk 10, 2-16
Wzajemną zależność i konieczność współ-
działania dwojga widzimy na każdym kro-
ku życia codziennego, zwłaszcza w rodzinie. 
Wychowanie rodzinne tylko przez kobiety, 
bez pomocy mężczyzn, zawodzi. I wycho-
wanie rodzinne tylko przez mężczyzn, bez 
pomocy kobiet – również zawodzi. Musi 
być wspólne działanie ojców i matek. Jest 
źle, gdy ojciec nie troszczy się o wychowanie 
dzieci, lub gdy matka nie ma czasu na za-
jęcie się dziećmi i domem. Ale jest dobrze, 
gdy oboje sprawują dzieło przekazywania 
życia – zarówno doczesnego jak i nadprzy-
rodzonego – dzieciom, które im Bóg powie-
rzył. Gdy je razem pielęgnują i wychowują. 
I tak już będzie aż do skończenia świata! 

Nie zrozumiemy i nie wypełnimy zadania 
w rodzinie bez wzajemnej pomocy dwojga 
– mężczyzny i niewiasty. (…) Tajemnicze 
współdziałanie dwojga, zamierzone przez Bo-
ga, wydaje wspaniałe owoce. Nie poprawiaj-
my Boga! Nie poprawiajmy natury! Chciejmy 
ją tylko uszlachetniać i przyozdabiać darami 
Bożymi. Czerpmy ze wspaniałego obrazu, 
który nam zostawiła Najświętsza Rodzina, 
ze współdziałania Jezusa i Maryi, którzy tak 
cudownie naprawili nieudane dzieło Adama 
i Ewy. Kościół święty czyni dzisiaj to samo. 
Przez sakrament małżeństwa, przez moce 
Boże nieustannie poprawia i ułatwia nam 
życie i współdziałanie.

4 października, 
Uroczystość św. Franciszka z Asyżu  
Weźcie moje jarzmo na siebie 
i uczcie się ode Mnie, bo jestem 
cichy i pokorny sercem… Mt 11, 25-30
Świat współczesny coraz bardziej potrze-
buje żywych przykładów miłości, zwycięz-
ców Bożych, którzy będą szli przez ziemię 
w milczeniu i w poszanowaniu innych, nie 
złorzecząc, nie wygrażając, nie bijąc i nie 
stosując przemocy, ale służąc i miłując.

10 października,  
XXVIII Niedziela zwykła  
Jednego ci brakuje. Idź, 
sprzedaj wszystko, co masz, 
i rozdaj ubogim, a będziesz miał 
skarb w niebie. Mk 10, 17-30
Trzeba się nieustannie modlić o spra-
wiedliwy ustrój gospodarczy na ziemi, 
ale równocześnie trzeba rozwijać w so-
bie wolę dzielenia się posiadanymi do-
brami. Trzeba się modlić o chleb powsze-
dni dla wszystkich, którzy są bez dachu 
nad głową. Jest to może dla nas trudne, 
bo mamy poczucie własnego ładu, które 
nas utwierdza w przekonaniu, że „to jest 
moje”. A co moje, to nie twoje. Jakże je-
steśmy pod tym względem nieustępliwi 
i bezwzględni.

17 października, 
XXIX Niedziela zwykła  
… kto by między wami chciał 
się stać wielkim, niech będzie 
sługą waszym. Mk 10, 35-45
Ludzie lubią zasłaniać się władzą, zapomi-
nając, że w Królestwie Chrystusowym ma 
mówić serce do serca, usta do ust, oczy do 
oczu, a nie pięść do pięści i nie nakaz do 
zbuntowanej woli człowieka.

Pokój Chrystusowy, oparty na sprawied-
liwości i miłości w stosunkach międzyna-
rodowych i w poszczególnych narodach, 
zaczyna się w naszym codziennym, domo-
wym, sąsiedzkim i społecznym współżyciu, 
w czterech ścianach domu rodzinnego, 
w pracy, na ulicy, na miedzy, wszędzie. 
I chociaż Królestwo Chrystusowe nie jest 
z tego świata, my żyjemy na ziemi, jeden 
obok drugiego i ciągle ktoś musi się nam 
usuwać, a my ciągle musimy komuś z dro-
gi ustępować. 

Pamiętajmy, że usposobienie człowie-
ka Bożego, który dobrze zrozumiał proś-
bę „Przyjdź Królestwo Twoje”, to miłość, 
życzliwość i dobroć, to ustępowanie miej-
sca drugiemu i działanie zawsze na je-
go korzyść, to ciche, „na palcach” stąpa-
nie wokół swego bliźniego, to panowanie 
przez pokorę, na kolanach, przy nogach 
naszych braci. Chrystus Król na kolanach 
przed Apostołami, którzy się Go za chwilę 
zaprą… myje i całuje im nogi. Zapamiętaj-
my sobie ten obraz. Taki jest nasz Król ci-
chy. I takie jest Jego Królestwo.

Komentarze do Ewangelii pochodzą 
z homilii wygłoszonych przez kard. 

Stefana Wyszyńskiego, zawartych 
w książce „Bochen chleba”. 

Oprac. Małgorzata Grzenia

Ewangeliarz
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Kochani Parafianie, 
Drodzy Przyjaciele Poczekajki, 
wszyscy Bracia i Siostry!
Chciałbym się z Wami wszystkimi ser-
decznie przywitać po wakacjach i po-
informować, że w trakcie wakacji pro-

boszczowi minęły trzy latka na Poczekajce (niesamowite jest to, 
jak ten czas szybko minął!!) i decyzją władz zakonnych nadal 
zostaję w tej posłudze. Dziękując dobremu Bogu za ten czas, 
proszę Was o dalszą modlitwę i wspólnotę wiary, aby ta 
parafia była żywym Kościołem, a nie „agencją usług religijnych”. 
W samej naszej wspólnocie zakonnej ogólnie dokonało się sporo 
zmian personalnych. Postaramy się wraz z redakcją „Zwiastuna” 
w następnym numerze przedstawić nowych Braci w obecnym 
składzie. Proszę tylko, przyjmijcie ich z całą serdecznością, jaką 
macie w sobie, otoczcie ich modlitwą i niech Duch Święty dalej 
prowadzi naszą parafię ku nawróceniu i głębszej wierze oraz mi-
łości w Jezusie Chrystusie, bo ci Bracia muszą podjąć nowe obo-
wiązki wobec wspólnot i grup. 

Kochani, rozpoczęliśmy nowy rok duszpasterski, szkolny 
i katechetyczny, a za kilkanaście dni również akademicki. Kie-
ruję zaproszenie do młodych i starszych: nie bójmy się 
iść za wezwaniem Słowa Bożego, za natchnieniem Ducha, i szu-
kajmy pogłębienia wiary we wspólnotach, w rodzinach, w mał-
żeństwach. Szczególnie teraz, w czasach, kiedy wiara i jedność 
Kościoła Katolickiego jest mocno zachwiana, potrzeba wyraźne-
go świadectwa wiary, miłości do Boga i każdego człowieka oraz 
odwagi bycia chrześcijaninem. Nie wystarczy być tylko niedziel-

nym katolikiem, chodzącym na Mszę św., ale trzeba na co dzień 
być świadkiem żywej wiary, świadomym tego, że miłość do Bo-
ga i drugiego człowieka, wierność i zaufanie Jezusowi, prawda 
i uczciwość w życiu, pokora, miłosierdzie i gotowość do nawróce-
nia oraz przyjęcia krzyża są brakującym skarbem na tym świecie. 
„Wy jesteście solą ziemi! Wy jesteście światłem świata!” – mówi 
Jezus (Mt 5, 13−16). 

Kochani, chcemy od tego roku duszpasterskiego więcej czasu 
poświecić młodym przygotowującym się do sakramentu bierzmo-
wania. Zgodnie ze wskazaniami duszpasterskimi KEP chcemy, 
aby to był 3-letni czas przygotowania młodzieży do tego ważnego 
sakramentu i do ich bycia we wspólnocie Kościoła. Chcemy to-
warzyszyć młodym i prowadzić ich do Jezusa, nie obciążając ich 
dodatkowo jakimś programem zadań do wykonania, kolejnymi 
informacjami wiedzy religijnej, ale stwarzając im czas i przestrzeń 
na modlitwę, słuchanie Słowa Bożego, na sakrament spowiedzi, 
a reszty niech dokonuje w nich Duch Boży. Dlatego od tego roku 
rozpoczniemy przygotowanie do sakramentu bierzmowania już 
od klasy VI. Proszę o modlitwę również w tej intencji. A jeszcze 
bardziej proszę o współpracę rodziców, rodzin i wspól-
not, gdyż chodzi o wiarę młodego pokolenia. 

Przed nami beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Prymasa Tysiąclecia. Niech ten nowy Błogosławiony wyrosły na 
polskiej ziemi pomaga nam w walce ze złem i siłami ciemnoś-
ci, które nie opuszczają naszej Ojczyzny. Wam wszystkim życzę 
opieki Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka. Wszystkim 
dzieciom, młodzieży i studentom życzę owocnego roku. 

br. Mirosław Ferenc, proboszcz 

KONFERENCJE

Oczekując na beatyfikację Stefana kardynała 
Wyszyńskiego, poprosiliśmy czytelników 
„Zwiastuna” oraz parafian z Poczekajki o podzielenie 
się świadectwami spotkań z Prymasem Tysiąclecia. 

Dzięki mailom, które przyszły do redakcji, 
a także dzięki kontaktom nawiązanym przez 
członków redakcji ze świadkami życia naszego 
nowego Błogosławionego, w dniu beatyfikacji 
Księdza Prymasa możemy oddać do rąk 
naszych czytelników numer „Zwiastuna” 
w całości poświęcony jego osobie.

Zapraszamy do lektury!

Błogosławiony 
Prymas 
Tysiąclecia
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Ks. prof. Stefan Wyszyński w Żułowie
na podstawie wspomnień siostry Joanny Lossow FSK
Żułów to niewielka osada położona za Kras-
nymstawem. W początkach XX w. był to 
folwark, przy którym nie było wsi. Stano-
wił część majątku hr. Poletyłów, mających 
główną rezydencję w Wojsławicach. Ostat-
nia z rodu, Jadwiga, w styczniu 1918 r. zro-
biła zapis testamentowy na Dzieło Matki 
Elżbiety Róży Czackiej, swej ciotecznej 
siostry. Dziełem tym wówczas były zakła-
dy dla niewidomych w Warszawie, prowa-
dzone przez założone przez Matkę Czacką 
„Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi 
w Królestwie Polskim”. Całość przekaza-
nych dóbr wraz z niewielkim rewirem leś-
nym wynosiła 812 ha.

W roku 1939 dowództwo wojsk pol-
skich zarządziło ewakuację Lasek i utwo-
rzenie w Żułowie szpitala wojskowego. We 
wrześniu Matka wysłała z Lasek do Żuło-
wa niewielką grupę niewidomej młodzie-
ży z siostrami i pracownikami świeckimi. 
Niemcy zmuszali siostry i panie niewido-
me do pracy w gospodarstwie.

Ksiądz Wyszyński, poszukiwany przez 
gestapo, początkowo przebywał u swego 
ojca, a następnie na propozycję Matki El-
żbiety Czackiej, założycielki i przełożonej 
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża 
oraz księdza Władysława Korniłowicza, 
ojca duchownego tegoż Zgromadzenia, 
przyjął funkcję kapelana prowizorycznej 
placówki w Kozłówce a następnie w Żu-
łowie od lipca 1940 roku. Ksiądz profesor 
po powrocie z leczenia chorych płuc z Za-
kopanego przebywał stale w Żułowie od 
listopada 1941 r. do czerwca 1942 roku.

Ksiądz Wyszyński sprawował codzien-
ną Eucharystię i wieczorne nabożeństwa, 
prowadził rekolekcje, wygłaszał konferen-
cje religijne i społeczne, służąc pomocą sio-
strom, niewidomym, a także ukrywającym 
się uchodźcom. Budził zaufanie, miał dobre 
słowo i życzliwość dla każdego. Cechowało 
go również poczucie humoru. W Żułowie 
okazał się dobrym duchem dla wszystkich 
domowników. Oto kilka migawek, które 
zachowały się w pamięci jednej z sióstr: 
Widzę i słyszę ks. prof. Wyszyńskiego, 
wykładającego naszym siostrom Kodeks 
Prawa Kanonicznego. Po mistrzowsku 
wyjaśniał suche kanony prawa i to tak 
ciekawie, że słuchało się ich z większym 
zainteresowaniem niż jakiejś barwnej po-
wieści. Inny obraz: oto na alejkach ogrodu 
żułowskiego spacerują tam i z powrotem 
dwie postacie w sutannach – to ks. Wy-
szyński z ks. Władysławem Korniłowiczem, 
dziś Sługą Bożym – wspólnie odmawia-
ją brewiarz. Inna migawka: jest Wielki 
Czwartek – dwie nasze siostry przygoto-
wują w piwnicy Grób Pana Jezusa, lecz 

tak niefortunnie stanęły, czy może raczej 
zawisły na niefachowo sporządzonym 
przez siebie rusztowaniu, że w momen-
cie, gdy właśnie ks. profesor wchodził do 
tego pomieszczenia, by sprawdzić stan 
przygotowań do wielkopiątkowej litur-
gii, rusztowanie się załamało i obydwie 
siostry byłyby runęły na kamienną po-
sadzkę, gdyby nie to, że ksiądz profesor 
je chwycił w locie i postawił bezpiecznie 
na posadzce. Inny wycinek naszego życia: 
młoda siostra zabiera się nieumiejętnie 
do rąbania drewna, zauważa to profesor 
i podchodzi na ratunek pokazując jej, jak 
należy prawidłowo trzymać siekierę, by 
nie zrobić sobie krzywdy. To tyle migawek.

Chcę jeszcze powiedzieć, że okres oku-
pacji niemieckiej był czasem niezmiernie 
ciężkim dla Polaków; następowały aresz-
towania, wywózki, egzekucje. Szczególnie 
gnębione i szpiegowane było duchowień-
stwo. Do księdza profesora Wyszyńskiego 
pisało się „Siostra Cecylia” albo najczęś-
ciej „Basia” lub „Baśka” i on swoje listy 
tak podpisywał. Nie wszyscy potrafili od-
nosić się właściwie do tych pseudonimów, 
zdarzało się, że uprzedzone o tym osoby 
zadawały nam telefonicznie niefortunnie 
sformułowane pytania np.: O której Baś-
ka odprawi dziś Mszę św., bo chcemy się 
na nią wybrać? Taka nieostrożność mo-
gła kosztować życie.

28 kwietnia 1946 roku pisze jako no-
minat na biskupa diecezji lubelskiej do 
sióstr: Składam podziękowania za życze-
nia. Ufam, że będą one poparte modlitwą, 
bym odpowiedział łasce Bożej, zadaniom 
wyznaczonym przez Kościół i oczekiwa-
niom wiernych. Wierzę, że obecność Sióstr 
Franciszkanek na terenie mojej diecezji 
będzie specjalną dla mnie pomocą. Pro-
szę wiedzieć, że będę od Was oczekiwał 
szczególnej modlitwy w intencji spraw 
mi zleconych. Myślę nawet, że mam pra-
wo na to liczyć.

Między wspólnotą sióstr z Lasek 
a wspólnotą z Żułowa zaistniała pewna 
rywalizacja o serce i przyjaźń księdza pro-
fesora Wyszyńskiego. Pierwszy był Żułów, 
gdzie ksiądz był kochany i ceniony jak ktoś 
bardzo bliski, ale następnie spędził długi 
czas w Laskach, gdzie przeżył razem z ich 
mieszkańcami czas Powstania Warszaw-
skiego. Biskup nominat odpowiada na te 
wątpliwości: … zwracam się do Was, jako 
najbliższych mi osób na terenie diecezji, 
z którymi jestem najbardziej zżyty i Was 
szczególnie proszę o modlitwę do Boga 
przez Matkę Najświętszą. Wcale nie wąt-
pcie w to, kogo bardziej kocham, bo cho-
ciaż duży kawał serca mojego jest w La-
skach, to jednak mam obowiązek z tytułu 
sprawiedliwości Was bardziej kochać jako 
powierzone mi owieczki.

MATKA ELŻBIETA CZACKA I KARD. STEFAN WYSZYŃSKI 
FOT. Z ARCHIWUM SIÓSTR FRANCISZKANEK SŁUŻEBNIC KRZYŻA
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31 maja bp Wyszyński pisze: Dziękuję 
Wam za wszystko, a zwłaszcza za to żeście 
tak dobrze użyły Waszego doświadczenia 
życiowego, by tak blisko stanąć przy mnie 
w katedrze. Miałyście do tego całkowite 
prawo i cieszę się, że dobrze z tego skorzy-
stałyście. Bądźcie nadal tak blisko i wspie-
rajcie mnie w poczynaniach modlitwą.

W roku powojennym 1946 w Polsce pa-
nował głód, również w pałacu biskupim. 
Któregoś dnia nadarzyła się okazja, by sio-
stry mogły zawieźć trochę zapasów księ-
dzu biskupowi wypożyczoną ciężarówką od 
Polskiego Czerwonego Krzyża. Oto relacja 
jednej z sióstr: Trzeba było się spieszyć, by 
samochód oddać Czerwonemu Krzyżowi 
o wyznaczonej godzinie. Siostry żułow-
skie przystąpiły do pracy, załadowując 
na pierwszy ogień klatki z żywym inwen-
tarzem i drobiem. Następnie prześcigały 

się jedna przez drugą we wrzucaniu do 
wozu, co która uznała za najbardziej po-
żyteczne, a także miłe dla oka, a więc nie 
obyło się bez ozdób i dekoracji różnego ro-
dzaju. Kwiatów zerwano bez liku, zwłasz-
cza nasturcji, wiedząc, że są to ulubione 
przez biskupa Stefana, itd. Zostałyśmy 
zdekonspirowane, ks. biskup do nas na-
pisał: Byłem przerażony spiżarnią, jaką 
siostry urządziły w moim pokoju przed-
kaplicznym. Takiego zmaterializowania 
dokonały siostry potajemnie, gdy byłem 
zajęty pracą uduchowiania. Dziwne losy 
rządzą światem. Powiał wiatr od żułow-
skiego Wschodu. Pomimo wszystko jestem 
wam wdzięczny za te nasturcje i wszystkie 
szczegóły, które świadczą więcej o sercu, 
niż o cnocie roztropności i umiaru.

Na tym kończy się ostatni zachowa-
ny list księdza Stefana Wyszyńskiego do 

wspólnoty żułowskiej. Przedstawione tu 
obrazy i wybrane fragmenty jego listów 
odzwierciedlają jego stosunek do wspól-
noty żułowskiej owego czasu.

Od redakcji: Wspomnienia śp. siostry Jo-
anny Lossow (1908−2005) spisano u schył-
ku życia tej niezwykle zasłużonej dla idei 
ekumenizmu w Polsce siostry zakonnej. 
Są materiałem archiwalnym Zgromadze-
nia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzy-
ża, któremu bardzo dziękujemy za zgodę 
na jego publikację. Tekst wspomnień, pod 
roboczym tytułem Nasturcje z Żułowa, 
w imieniu schorowanej autorki, 4 czerwca 
2004 r. s. Mirosława Wojciechowska USJK 
zaprezentowała uczestnikom Konferencji 
Szkół Prymasowskich na KUL-u, współor-
ganizowanej przez SP nr 50 z Lublina pod 
hasłem „Rodzina Bogiem silna”.

KSIĄDZ BP WYSZYŃSKI Z WIZYTACJĄ W PARAFII ZAWALÓW W 1947 R. 
FOT. Z RODZINNEGO ARCHIWUM AUTORÓW WSPOMNIEŃ

Kropla pamięci
Tadeusz: W rodzinnych dokumentach 
zachowało się zdjęcie z wizytacji bisku-
piej w mojej rodzinnej parafii Zawalów 
na Zamojszczyźnie. Nowy biskup lubelski, 
ks. Stefan Wyszyński, wizytował wówczas 
południowo-wschodnie dekanaty diecezji. 
W Zawalowie przebywał w dniach 18 i 19 
czerwca 1947 roku. Na zdjęciu, w otocze-
niu wiernych, po lewej stronie bpa Wy-
szyńskiego stoi o. Dydak Niedrowski OFM 
Obs. – proboszcz parafii, po lewej – dziekan 
hrubieszowski ks. F. Gąsiorowski.

Jako niespełna czterolatek niewiele 
mogłem zrozumieć i zapamiętać. Kiedy 
jednak dzisiaj analizuję moją sytuację 
rodzinną, wszystko wskazuje na to, że 
mogłem być naocznym świadkiem te-
go wydarzenia. Moja mama opiekowała 
się dwumiesięczną córeczką, ojciec zaję-
ty był przy organizacji środka lokomo-
cji dla dostojnego gościa (odpowiednio 
przygotowana i przystrojona furmanka 
zaprzężona w dobre konie). Nie pamiętam 
już, czy pytałem ojca o to, czy on wów-
czas przywiózł biskupa, jak to widziałem 
przy następnych wizytacjach, ale mogło 
się tak zdarzyć ze względu na posiada-
nie dobrze utrzymanych i silnych koni. 
Ojciec też dobrze powoził. Ja często by-
wałem u babci Weroniki. Jej dom stał na 
wzgórku nad krynicą w odległości ok. 20 
m od kościoła. Z ganku widać było drogę 
i główne wejście do świątyni. Nie wyob-
rażam sobie, że taki ciekawski i wszędo-
bylski młody człowiek jak ja, mógł prze-
gapić to wydarzenie: tłumy większe niż 
na odpuście, banderia konna…

Po kilkunastu latach, w Lublinie, jako 
student KUL-u miałem okazję widywać 

Prymasa podczas inauguracji i innych uro-
czystości. Docierały do nas, przepisywane 
na maszynie, jego kazania, przemówienia. 
Pilnie śledziliśmy wszelkie wieści na temat 
sytuacji w kraju, ze szczególnym uwzględ-
nieniem relacji Kościoła z władzami pań-
stwowymi.

Dopiero jednak w 1966 r. miałem okazję 
spotkać się z Prymasem osobiście. Wraz 
z kilkoma kolegami pojechaliśmy na spot-
kanie do Warszawy, na ul. Miodową. Były 
one corocznie organizowane przez związa-
nych z KUL-em członków dawnego „Odro-
dzenia”, zapewne w porozumieniu z Dusz-
pasterstwem Akademickim. Trudno po 
wielu latach pamiętać szczegóły, ale jeden 

utkwił m i w pamięci: wszyscy wiemy, że 
w tym czasie sytuacja w kraju nie wyglą-
dała, ogólnie rzecz ujmując, zbyt optymi-
stycznie, a ja, choć niewiele mówiłem, op-
tymizmem nie tryskałem. Widać to było 
pewnie i po mojej minie. Zauważył to Pry-
mas i przy pożegnaniu objął mnie ramie-
niem, zachęcając do większego optymizmu.

W następnym roku nie mogłem uczest-
niczyć w spotkaniu z kard. Wyszyńskim 
z powodu przerwy w studiach. Kiedy po 
dwóch latach wróciłem na uniwersytet, ko-
ledzy wręczyli mi podarunek od Prymasa: 
Pismo Święte Nowego Testamentu z oso-
bistą dedykacją oraz błogosławieństwem 
– drogą nam pamiątkę i relikwię.
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Krystyna: Ks. prymas Stefan Wyszyński 
często odwiedzał, założony przez o. Mak-
symiliana Kolbe, klasztor Zakonu Braci 
Mniejszych Konwentualnych (OO. Fran-
ciszkanów) w Niepokalanowie. Mieszka-
liśmy nieopodal klasztoru. W domowym 
archiwum znalazłam kilka zdjęć. Wśród 
nich jest fotografia z powitania dostojne-
go gościa na placu przed wejściem do koś-
cioła (dziś bazyliki mniejszej). Pochodzi 
z późnej jesieni 1957 r., wykonano ją już 
po uwolnieniu Prymasa z internowania. 
Byłam wówczas uczennicą V klasy. Ubra-
na w strój łowicki (w środku, z wiankiem 
na głowie) z koleżankami z klasy, Mary-

sią i Grażynką S., witałyśmy ks. Prymasa. 
Ja deklamowałam wierszyk, który pamię-
tam do dziś:

Eminencjo, Najdostojniejszy 
Arcypasterzu, Księże Kardynale.

Na twarzach naszych 
widzisz szczęścia morze,

Zda się, że wiosna, choć 
w zimowej porze

Przybywasz do nas w czas 
adwentu głuszy, 

Bo kiedy wzięto Cię od 
nas w niewolę,

Łzy nam goryczy płynęły obficie.

Cała owczarnia cierpiała Twą dolę,

Serca do krzyża były 
z Twym przybite,

A dziś witamy Cię uśmiechniętego.

Przyjm naszą radość, 
Pasterzu kochany,

I z tego miejsca każdemu drogiego

Błogosław polski Tobie 
lud oddany.

Wracając pamięcią do tamtych lat, widzę 
dostojną postać Kardynała, który z wielkim 
namaszczeniem błogosławi wiernych. Tre-
ści przemówienia i homilii (w następnych 
latach wysłuchałam ich wiele) nie jestem 
w stanie sobie przypomnieć. Do dziś słyszę 
jednak ciepły głos Prymasa, który zwracał 
się do zebranych w świątyni słowami: Umi-
łowane dzieci Boże, dzieci moje.

Krystyna i Tadeusz Madałowie 

NIEPOKALANÓW 1957 R. AUTORKA WSPOMNIEŃ – NA ZDJĘCIU W BIAŁYM WIANKU 
FOT. Z RODZINNEGO ARCHIWUM

DEDYKACJA KSIĘDZA PRYMASA 
W PIŚMIE ŚWIĘTYM STANOWI 
CENNĄ PAMIĄTKĘ RODZINNĄ

 »Jeżeli cokolwiek warto na 
świecie czynić, to tylko 
jedno: miłować! Coraz 
więcej, coraz goręcej, wśród 
cierpień i przeciwności, 
w ogniu prób i doświadczeń 
– miłować. I pamiętajmy, 
Bóg będzie ciągle podnosił 
swoje wymagania. Do jakich 
granic? – pytamy. Kiedy się 
to wszystko skończy? Bez 
granic i nigdy się nie skończy! 
Jesteśmy dziećmi Wieczności. 
Urodzeni z Boga, który nie 
umiera, trwamy na wieki.
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U Pani Jasnogórskiej z biskupem 
Stefanem Wyszyńskim
Jedną z najcenniejszych pamiątek śp. Ali-
cji, naszej mamy-teściowej, była grupowa 
fotografia sprzed lat, na której bez trudu 
rozpoznajemy późniejszego Prymasa Ty-
siąclecia. Zdjęcie ocaliło od zapomnienia 
tak ważne dla niej wydarzenia, że opowia-
dała o nich synowi, a potem i mnie, kiedy 
weszłam do rodziny – niestety, po trzydzie-
stu kilku latach w naszej pamięci pozostały 
tylko fragmenty jej wspomnień. Fotografia 
przywołuje pielgrzymkę z diecezji lubelskiej, 
zorganizowaną przez kurię biskupią w 1947 
r. Pątnicy wędrowali do Częstochowy, aby 
na Jasnej Górze wziąć udział w uroczystości 
Maryjnej. Grupa z parafii Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny i Świętego Michała 
Archanioła z Kurowa dołączyła w Lublinie 
do pozostałych pielgrzymów.

Ponieważ powojenny tabor kolejowy był 
zdziesiątkowany, pątnicy podróżowali także 
w wagonach towarowych – niektórzy mó-
wili też o tzw. wagonach bydlęcych. Tym 
samym pociągiem pielgrzymował ówczes-
ny biskup lubelski ks. Stefan Wyszyński, 
który chciał to wędrowanie do Najświętszej 
Matki przeżywać razem z wiernymi. Gdy 
pociąg zatrzymywał się na wyznaczonych 
stacjach, przesiadał się do kolejnych wa-
gonów, by porozmawiać z pielgrzymami 
i się z nimi modlić.

Po uroczystościach, a przed opuszcze-
niem Jasnej Góry, uczestnicy grupy kurow-
skiej bardzo pragnęli mieć wspólną foto-
grafię ze swoim biskupem. Nasza mama 
z drugą panią postanowiły dotrzeć do ks. 
Wyszyńskiego. Trafiły do refektarza klasz-
tornego w porze obiadu. Kiedy ks. biskup 
Stefan Wyszyński usłyszał prośbę, oświad-
czył, że wierni nie mogą czekać: nie dokoń-
czywszy obiadu, odłożył sztućce, wstał od 
stołu i poszedł na spotkanie z kurowskimi 
pielgrzymami. Jego owocem jest błogosła-
wieństwo i spatynowana fotografia.

Anna i Krzysztof Boreczkowie
JASNA GÓRA 1947. ALICJA BORECZEK STOI W PIERWSZYM RZĘDZIE CZWARTA OD PRAWEJ 
FOT. Z RODZINNEGO ARCHIWUM PAŃSTWA BORECZKÓW

Jesteście z pokolenia orłów
Tylko orły szybują nad graniami i nie lę-
kają się przepaści, wichrów i burz. Musi-
cie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle 
i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha 
hartować i wznosić, aby móc jak orły prze-
latywać nad graniami w przyszłość naszej 
Ojczyzny. Będziecie wtedy mogli jak orły 
przebić się przez wszystkie dziejowe prze-
łomy, wichry i burze nie dając się spętać 
żadną niewolą. Pamiętajcie – orły to wolne 

ptaki, bo szybują wysoko. (…) – Pamiętaj-
cie, że i Wy jesteście z pokolenia orłów. 
Niech to będzie dla Was znakiem, progra-
mem i ukazaniem drogi. (…) „Wylęgajcie 
się” wszyscy na ziemi polskiej, która jest 
„gniazdem orłów” dla przyszłych pokoleń. 
W ramionach Jasnogórskiej Pani, Waszej 
Najlepszej Matki i Królowej Polski, szybuj-
cie wysoko ku przyszłości Ojczyzny i Koś-
cioła (kard. Stefan Wyszyński).
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Słowa zaczerpnięte z apelu, który 
kardynał Stefan Wyszyński skiero-
wał w Gnieźnie do młodzieży podczas 
uroczystości 1000. rocznicy Chrztu 
Polski, zostały umieszczone na sztan-
darze Szkoły Podstawowej nr 50 im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
– Prymasa Tysiąclecia w Lublinie. 
O obecności i promieniowaniu oso-
by oraz nauczania wielkiego Patrona 
na kolejne pokolenia społeczności 
szkolnej rozmawiam z panią Marią 
Jadwigą Mączką, dyrektor placówki 
w latach 1996 – 2001.

W jaki sposób trafiła pani na Bachle-
dówkę, miejsce bliskie sercu Pry-
masa?
W lipcu 1973 r., w ramach studenckiej prak-
tyki pedagogicznej, pracowałam w miej-
scowości Czerwienne Dolne jako wycho-
wawczyni najmłodszej grupy chłopców na 
koloniach dzieci pracowników FSC z Lubli-
na. Podczas jednej z wycieczek w teren zu-
pełnie przypadkowo natrafiliśmy na pięk-
ny dom w góralskim stylu. Były przy nim 
zakonnice. Wśród nich jeden z chłopców 
rozpoznał swoją katechetkę. Po przywita-
niu siostry zainteresowały się potrzebami 
dzieci, które zostały też obdarowane meda-
likami i zawieszkami. Poszliśmy zobaczyć 
kaplicę, gdzie chłopcy spontanicznie uklę-
kli i zaczęli się modlić. Dowiedzieliśmy się 
też, że w tym domu – miejscu wypoczynku 
dla księży, przebywa kardynał Wyszyński, 
który codziennie odprawia nabożeństwo 
wieczorne dla górali – Apel Jasnogórski.

Jak doszło do osobistych spotkań 
z kardynałem Stefanem Wyszyń-
skim?
Jeszcze tego samego dnia poprosiłam kie-
rownika kolonii o zgodę na to, abym mogła 
pójść na nabożeństwo o godz. 20.00. Po-
nieważ na Bachledówkę szło się ok. 2 km 
przez las, towarzyszył mi intendent. Kiedy 
weszliśmy do kaplicy, w ostatniej ławce jej 
pierwszej części siedział ks. Wyszyński. Po 
zakończonym Apelu Jasnogórskim Pry-
mas wyszedł do sieni. Dzieci podchodziły 
i całowały pierścień, a Prymas rozdawał 
im cukierki z papierowej torby. My pode-
szliśmy na końcu. Kiedy dowiedział się, 
że przyjechaliśmy z Lublina, powiedział 
nam, iż darzy szczególną sympatią nasze 
miasto, bo tu studiował na KUL-u, a po-
tem był na nim wykładowcą, tu zaczynał 
posługę jako biskup. Odprowadził nas pew-
ną część drogi, potem my jego, następnie 
znowu on nas… i tak długo chodziliśmy, bo 
wróciliśmy na teren kolonii koło północy. 
Rozmawialiśmy na różne tematy. Prymas 
mówił też o wojnie w Wietnamie, poruszał 
ważne zagadnienia globalnej polityki. Nie 
potrafię przytoczyć słów, ale pamiętam at-
mosferę: nie czuliśmy dystansu, skrępo-
wania, mieliśmy wrażenie, jakbyśmy go 
znali od dawna.

Jeszcze raz byłam na Bachledówce kil-
ka dni później. Zaprowadziłam tam moich 
rodziców, którzy także mieli możliwość po-
znania Prymasa. Tego wieczoru otrzyma-
łam od niego obrazek MB Częstochowskiej 
z jego autografem i książkę z wyborem prze-

mówień, kazań i konferencji do młodzie-
ży Z gniazda orląt, z osobistą dedykacją.
A były to lata siedemdziesiąte, czasy 
PRL-u i walki z Kościołem…
Pamiętałam o tym, bo przed wyjazdem 
podkreślano, że kolonie są świeckie: nie 
można się z dziećmi modlić, prowadzić 
je na Msze św. i nabożeństwa. Prosiłam 
chłopców z mojej grupy, aby się nie chwa-
lili wizytą u sióstr i otrzymanymi od nich 
prezentami. Podobno jednak władze otrzy-
mały donos, że kolonia z Lublina chodzi 
na Msze św. i nabożeństwa odprawiane 
przez Prymasa.

Pojawia się pytanie o konsekwencje 
zaistniałych wydarzeń. 

Trzy dni przed końcem turnusu limuzy-
ną przyjechał z Lublina jeden z zastępców 
dyrektora FSC, kadrowiec i nowy kierow-
nik kolonii. Wezwali mnie do gabinetu 
i zaczęli przesłuchiwać. Pytali, skąd wie-
działam o obecności Wyszyńskiego, kto 
mi o tym powiedział, dlaczego się z nim 
spotkałam. Otrzymałam zakaz oddalania 
się od obiektu kolonijnego. Potem było 
następne przesłuchanie i kolejne aż do 
ok. siedmiu – ciągle z tymi samymi pyta-
niami. To dręczenie trwało dzień lub dwa. 
Na każdym przesłuchaniu szantażowano 
mnie: jak wydam informatora, to nie wy-
rzucą ze studiów, gdy się nie przyznam, 
relegują mnie z uczelni. Nie czułam się 
winna, pytania wydawały się absurdalne. 
Na ostatnie przesłuchania z płaczem cho-
dziłam, bo nie przyjmowali prawdy. Tak 
samo wyglądało przesłuchanie zakonnicy 

LUBLIN 2001. PANI DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 MARIA JADWIGA MĄCZKA 
PRZYJMUJE ŚLUBOWANIE UCZNIÓW NA SZTANDAR SZKOŁY FOT. Z ARCHIWUM SZKOŁY
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w filmie Prymas. Trzy lata 
z tysiąca, tylko nie świeci-
li mi lampą w oczy.

Kierownika mojego 
turnusu zabrali limuzy-
ną do Lublina. Potem do-
tarła do mnie informacja, 
że stracił pracę w szko-
le przyzakładowej FSC 
i funkcję partyjną.

Jak doszło do wybo-
ru kardynała Stefana 
Wyszyńskiego na pa-
trona szkoły?
Kiedy wygrałam kon-
kurs na dyrektora nowo 
powstałej Szkoły Podsta-
wowej nr 50 w Lublinie 
i objęłam swoją funkcję od 
września 1996 roku, jednym 
z moich marzeń było, aby tą 
piękną, nowoczesną placów-
ką opiekował się wyjątkowy pa-
tron. Proces jego wyboru trwał 
dosyć długo, bo miała to być postać 
nietuzinkowa, żyjąca w nieodległych 
czasach, na której dorobku można zbu-
dować system wartości i program wycho-
wawczy. Przede wszystkim szukaliśmy 
kogoś nieskazitelnego moralnie, zwią-
zanego z Lubelszczyzną, patrioty. Jedna 
z nauczycielek zaproponowała kardyna-
ła Wyszyńskiego. Jego nazwisko znalazło 
się też na liście kandydatów na patrona 
szkoły, która była pokłosiem plebiscytu 
wśród rodziców.

Kiedy pewnego dnia wróciłam do do-
mu i usiadłam przy regale z książkami, 
niespodziewanie sięgnęłam po książkę-
-prezent od Prymasa: Z gniazda orląt. 
Przeczytałam dedykację i doznałam na-
głego olśnienia: uświadomiłam sobie, że 
nie ma lepszego kandydata na patrona niż 
kardynał Stefan Wyszyński. W społecz-
ności szkolnej nadal trwał proces kon-
sultacyjny. Na końcowym etapie spośród 
trzech osób, które spełniły wszystkie nasze 
kryteria, kandydatura Prymasa Tysiącle-
cia zyskała powszechną akceptację grona 
pedagogicznego, uczniów i rodziców. Za-
twierdziła ją także Rada Miasta Lublin.

Wiem, że te spotkania z Prymasem 
na Bachledówce nie były przypadkowe. 
Musiały się zdarzyć na mojej drodze ży-
cia, aby po latach zaowocować „ofiaro-
waniem” młodzieży patrona – kardynała 
Stefana Wyszyńskiego: autorytetu moral-
nego, wzoru życia, punktu odniesienia 
w trudnościach. Taki człowiek zdarza się 
raz na tysiąc lat, co zostało podkreślone 
w nazwie szkoły.

Jakimi drogami przebiegał proces 
zapoznawania uczniów z życiem 
i nauczaniem Prymasa Tysiąclecia?

Przygotowaniem do nadania imienia szko-
le była dwuletnia praca programowa wokół 
osoby patrona. Jedną z form stały się piel-
grzymki do pomnika Prymasa na terenie 
kurii i KUL-u. Organizowaliśmy konkursy 
wiedzy, konkursy literackie, plastyczne, 
spotkania z przedstawicielami Instytutu 
Prymasowskiego Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego z Warszawy. Na godzinach 
wychowawczych, lekcjach religii ucznio-
wie poznawali życie i działalność Pryma-
sa. Klasy tworzyły tematyczne dekoracje 
sal, zbiory sentencji, inscenizacje… Lek-
turą obowiązkową stała się książka Piotra 
Kordyasza Stefek, ukazująca dzieciństwo 
przyszłego patrona. Nawiązaliśmy kontak-
ty z innymi szkołami noszącymi imię kar-
dynała Wyszyńskiego, jeździliśmy do nich 
na rajdy, wycieczki. Warto zaznaczyć, że 
wszystkie działania związane z Prymasem 
są dokumentowane w specjalnej kronice.

Kiedy był ten wielki dzień, na który 
tak bardzo czekała cała społeczność 
Szkoły Podstawowej nr 50?
Nadanie imienia szkole i przekazanie sztan-
daru miało miejsce 26 maja 2001 roku, 
w 55. rocznicę ingresu biskupiego do ka-
tedry lubelskiej, dwa dni przed dwudziestą 
rocznicą śmierci kardynała Wyszyńskie-
go i niespełna trzy miesiące przed set-
ną rocznicą jego urodzin. Obchody tego 
wyjątkowego, jedynego w historii każdej 
szkoły, dnia rozpoczęły się Mszą św. pod 

przewodnictwem ks. abpa Bo-
lesława Pylaka w kościele 
pw. Błogosławionej Urszuli 
Ledóchowskiej. Jego Eks-
celencja dokonał też po-
święcenia tablicy pamiąt-
kowej Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w budynku 
szkoły. Niezwykle wzru-
szającym momentem by-
ło ślubowanie uczniów – 
pierwszy raz na sztandar.

Na czym polegała i ja-
ki wpływ na społecz-
ność szkolną miała 
idea wprowadzenia 
Tarczy Prymasa?

W roku szkolnym 2003/4 
odbyła się pierwsza edyc-

ja Wewnątrzszkolnego Kon-
kursu O Tarczę Prymasa „Soli 

Deo”. Cała społeczność placówki 
angażowała się w realizację zadań 

kolejnych edycji, a były one różno-
rodne: konkursy wiedzy, plastyczne 

(rysunki, albumy…), literackie (wypra-
cowania, listy, życzenia, Abecadło Prymasa 
– z cytatami, refleksje…), na wystrój sali. 
Zgodnie z regulaminem tabelę punktacji 
uzupełniano cały rok w miarę zaliczania 
przez klasy kolejnych form pracy. Oceniano 
też liczbę uczniów z danego zespołu zaan-
gażowanych w realizację poszczególnych 
zadań. Ze względu na konieczność zróż-
nicowania wymagań w każdej edycji dwie 
klasy były laureatami i zdobywały Tarcze 
Prymasa: jedna wyłoniona z klas I-III, 
druga – z IV-VI. Oprawione w ramki fo-
tografie zwycięskich zespołów zawieszano 
w holu głównym i są tam do dziś.

W jaki sposób SP nr 50 zachęca ucz-
niów z innych szkół do pogłębienia 
wiedzy o życiu i nauczaniu Prymasa 
Tysiąclecia?
Od roku 2001. konkurs o naszym patro-
nie ma charakter ogólnopolski. Cieszy 
się dużym zainteresowaniem nie tylko 
Szkół Prymasowskich. Przybiera różne 
formy: literacką, plastyczną, multime-
dialną… Zamknięcie edycji ogólnopol-
skiej ma miejsce w terminie zbliżonym 
do 28 maja – rocznicy śmierci kardyna-
ła Wyszyńskiego. Laureaci i ich opieku-
nowie otrzymują nagrody rzeczowe oraz 
dyplomy. Dla uczestników spoza nasze-
go miasta są organizowane wycieczki po 
Lublinie śladami Prymasa.

Bardzo serdecznie dziękuję za roz-
mowę i udostępnienie interesują-
cych materiałów.

Rozmowę przeprowadziła 
Anna Guzowska-Boreczek
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Spotkanie z prymasem 
Stefanem Wyszyńskim
W lipcu 1973 r. nasza córka, Maria Ja-
dwiga, studentka UMCS w Lublinie, by-
ła wychowawczynią dzieci pracowników 
Fabryki Samochodów Ciężarowych na ko-
loniach w miejscowości Czerwienne koło 
Zakopanego. My, rodzice, udaliśmy się do 
tej miejscowości, aby odwiedzić córkę. Bę-
dąc w Czerwiennem dowiedzieliśmy się, że 
w malutkim kościółku na Bachledówce (ok. 
2 km od terenu kolonii) w wieczornych na-
bożeństwach uczestniczył kardynał Stefan 
Wyszyński, który wówczas przebywał tam 
na urlopie. Udaliśmy się we troje na takie 
nabożeństwo, chcąc zobaczyć tę ważną 
osobę. Ksiądz Prymas odprawił Apel Jas-
nogórski, wygł osił dziękczynienie i zawie-
rzenie Matce Bożej. Po nabożeństwie czę-
stował góralskie dzieci cukierkami.

My również otrzymaliśmy cukierki – 
jako nowo przybyłe osoby – równocześ-
nie się przedstawiliśmy. Ksiądz Kardynał 
serdecznie nas powitał i udaliśmy się na 
kilkunastominutową pogawędkę, space-
rując po polnej dróżce obok kościółka. 
Na pożegnanie Prymas nas pobłogosławił 
i polecił opiece Pani Jasnogórskiej, Kró-
lowej Polski. Na pamiątkę otrzymaliśmy 
też obrazki Matki Boskiej Częstochowskiej 
z jego podpisem. Spotkanie to było dla nas 
trojga wielkim przeżyciem, które umoc-
niło naszą wiarę. Dla mnie ksiądz kardy-
nał Stefan Wyszyński to najwybitniejszy 
przywódca i mąż stanu narodu polskiego.

Wyrazem wdzięczności dla tego wiel-
kiego Polaka jest wzniesienie na jego cześć 
w dzielnicy Bronowice w Lublinie pomnika, 
by jako błogosławiony udzielał wszystkim 
mieszkańcom naszej dzielnicy pasterskie-
go błogosławieństwa. Pomnik kardynała 
Stefana Wyszyńskiego został poświęcony 
przez ks. biskupa Ryszarda Karpińskiego 
15 sierpnia 2020 r. podczas uroczystości 
odsłonięcia monumentu. 

Adam Głowacz, 
były pracownik FSC w Lublinie

Okruch wspomnień o kardynale 
Stefanie Wyszyńskim
Było t o 15 sierpnia 1976 roku. Miesz-
kałem wówczas w Częstochowie i mia-
łem wakacje poprzedzające rozpoczęcie 
nauki w liceum. Wybrałem się na Jasną 
Górę, aby uczestniczyć w południowej 
Mszy św. Pamiętam, że przybyło dużo 

ludzi, choć nie był to wtedy dzień wolny 
od pracy, a młodym ludziom oferowano 
nawet różne atrakcje, aby odciągnąć ich 
od udziału w uroczystościach kościelnych. 
Ksiądz Prymas z wałów jasnogórskich gło-
sił wówczas kazanie do zgromadzonych 

częstochowian i pielgrzymów. Wtedy po 
raz pierwszy go słuchałem, choć nie wi-
działem dobrze postaci, bo odległość by-
ła zbyt duża. Mimo upływu lat ogólna at-
mosfera i niektóre fragmenty z kazania 
utkwiły mi jednak w pamięci. 

STEFANIA I ADAM GŁOWACZOWIE ORAZ JADWIGA I ANDRZEJ MĄCZKOWIE PODCZAS 
UROCZYSTOŚCI ODSŁONIĘCIA POMNIKA PRYMASA WYSZYŃSKIEGO PRZY DRODZE 
MĘCZENNIKÓW MAJDANKA W LUBLINIE 15 VIII 2020 R. 
FOT. Z RODZINNEGO ARCHIWUM 
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Kardynał mówił spontanicznie i długo 
(ok. czterdziestu minut). Poruszał różne 
wątki. Przemawiał zdecydowanie, niekie-
dy niemal krzyczał i często zwracał się do 
obecnych: Dzieci Boże. Jeden z wątków 
kazania powstał z pewnością na bieżąco. 
Prymas nawiązał do swej porannej podróży 
z Warszawy do Częstochowy. Wspominał, 
jak mijał nieskoszone jeszcze łany zbóż. 
Jest na polach chleb – mówił podniesio-
nym głosem – ale ten chleb gnije! Trzeba 
go zebrać. To jest obowiązek, Dzieci Bo-
że. Każde słowo odpowiednio modulował, 
a cała wypowiedź była bardzo zdecydowa-
na. Nie podejmował wątków politycznych, 

kładł za to nacisk na obowiązki moralne. 
Pamiętam również, że na wałach jasno-
górskich, niedaleko ołtarza, stała grupa 
Włochów (zapewne byli w niej też polscy 
tłumacze), którzy żywo reagowali na sło-
wa Prymasa, przerywając mu wypowiedź 
oklaskami. Kardynałowi się to nie spodo-
bało. W pewnym momencie zwrócił się 
płynnie po włosku do pielgrzymów z Ita-
lii. Mówił do nich kilka minut. Można było 
odnieść wrażenie, że ich uspokajał, a mo-
że też streszczał coś ze swej wypowiedzi. 

Kardynał Wyszyński był dla mnie wów-
czas postacią jakby mityczną. Mówiono 
o nim w domu, ale nigdy wcześniej ani go 

nie widziałem, ani nie słyszałem. W ten 
pamiętny sierpniowy dzień mogłem po 
raz pierwszy słuchać na żywo jego wypo-
wiedzi. Upływ czasu nie zatarł we mnie 
tego wspomnienia. Podobnie jak jeszcze 
jednego. Również dotyczy ono kazania, 
które zrobiło na mnie ogromne wrażenie. 
Słuchałem go 3 maja 1977 roku, podczas 
Mszy św. na wałach jasnogórskich o godzi-
nie 19.00, kiedy tradycyjnie Słowo Boże 
głosił kardynał Karol Wojtyła. Ale to już 
inny okruch wspomnień. 

Ryszard Zajączkowski

Boży wybraniec
Z Bożej woli powołani ludzie na tym świecie
Nieraz błądzą, wprost się gubią, dobrze o tym wiecie,
Lecz Bóg zawsze nam przyjazny, zawsze miłosierny
On przysyła apostołów, by ratować lud swój wierny
Tak przez wieki Pan to czynił, uczynił i w nasze czasy
Powołując w Bożą służbę Wielkiego Prymasa

Ksiądz Wyszyński był wybrańcem na pomost łączenia
Wszystkich wiernych, lecz zwątpionych w chwilach zagrożenia
Gdy czerwone zło ze wschodu światem chciało władać
On pilnował, by w myśl wiernych, ideałów złych nie wkładać
Z tą niewolą Ty, Prymasie, zgodzić się nie chciałeś
Wiarę wzmocnić w nas Polakach w swych zamiarach miałeś

Naród Polski, tak kochany, Bożej Matce zawierzyłeś
I tą myślą, tak odważną, katolicyzm obroniłeś
Za wysiłek w walce ze złem byłeś poniżany
Przez siepaczy wrogów wiary byłeś uwięziony
Bóg pozwolił, by zła triumf był przez chwilę pokazany
By oprawca miał wrażenie, że to on jest na wygranym

Lecz ta pycha ze zwycięstwa była szybko pokonana
Twą modlitwą w mokrej celi, a przez naród wspomagana
Twej odwagi i honoru nigdy w Tobie nikt nie złamał
Z Bożą wolą i pomocą Ty żeś wrogów swych pokonał

A początkiem wszystkich przemian, jakie nastąpiły
Były plany, przemyślenia, co w umyśle Twoim tkwiły

Te przemiany z Bożej woli na świecie nastały
A w nich udział „Piotra” z Polski był również niemały
Syn słowiański został powołany na Ojca Świętego
Dla którego w sprawach wiary Tyś był ojcem Jego
Ty, Prymasie, wodzu wiary tysiąclecia tego
Całowałeś w pierścień Piotrowy wychowanka swego

I z godnością, i z pokorą Bogu dziękowałeś
Że tak wielkiej łaski z nieba z nami doczekałeś
Że syn Polski umęczonej w „czerwonej powodzi”
Bożej woli tu na ziemi On dzisiaj przewodzi

Dumni z tego my jesteśmy, że w Koziołka Grodzie
Twój umysł dojrzewał, a przemyśleń wiele
Powstawało tu w Lublinie dla służby w Kościele
Dzisiaj Boga też prosimy stąd, z KUL-u kolebki,
By na miarę Bożych potrzeb
Wyrósł znowu ktoś tak zacny dla Kościoła wielki

Marian Broda 
Wiersz z tomiku Sercem Ojczyźnie mojej 

(tytuł wiersza od red.)

KOMAŃCZA. KLASZTOR SIÓSTR NAZARETANEK – MIEJSCE UWIĘZIENIA PRYMASA WYSZYŃSKIEGO. FOT. EMIL ZIĘBA
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Niezachwiany obrońco Chrystusowego 
Krzyża i Jego Świętej Ewangelii
Bądź wyniesiony
na ołtarze
księże Stefanie Kardynale,
Nieustępliwy obrońco
chrześcijańskiej wiary
w najtrudniejszym dla Polski
oraz Polaków
okresie totalnego
komunizmu.

Uwięziony Pasterzu
w więzieniu
w Prudniku Śląskim,
O Boże,
toć to prawie koniec
naszej Polski! To pustkowie!

Potem w stanie
makabrycznego osłabienia
oraz wycieńczenia
fizycznego,
nie mówiąc już
o zniewoleniu psychicznym
przewieziony przez
bezpiekę
do Komańczy w Bieszczadach,
do Klasztoru Sióstr Nazaretanek
na głębokie odosobnienie,
na całkowity brak
kontaktu z otaczającym
Cię światem.

A. M. 29 lutego 2012

KOMAŃCZA. POMNIK PRYMASA WYSZYŃSKIEGO 
W DRODZE DO KLASZTORU SIÓSTR NAZARETANEK. 

FOT. EMIL ZIĘBA

Ty stałeś się pochodnią zwycięstwa 
i heroicznej odwagi
Komańcza. Wygody jak dla Wysokiej Emi-
nencji dość skromne, bądź wręcz prymityw-
ne: pokój bez prądu elektrycznego, bez do-
statecznego ciepła, bez luksusowych mebli 
wypoczynkowych i do pracy twórczej, bez 
nowych pozycji książkowych dla tak światłej 
Osoby – bo u sióstr panowała powojenna 
bieda, bez telefonu i radia, bez przychodni 
lekarskiej oraz niezbędnych lekarstw. Nie, 
tego wręcz opisać się nie da!

Ten dom, który Cię przytulił oraz skrom-
nie żywił, bo bieda zaglądała do klasztoru 
sióstr, a Ty nie byłeś wymagający przez swą 
wrodzoną skromność i ponadludzką wprost 
delikatność…, ten dom stał się miejscem his-
torycznych wydarzeń, pisanych Twoją ręką.

Umiałeś przebaczać komunistom, 
wówczas totalnym wrogom, i nas uczyłeś 

przebaczania winowajcom, (nam to idzie 
gorzej), a przecież to wyłącznie oni przy-
gotowali Ci areszt i długoletnie odosob-
nienia w kilku miejscach Twej umiłowa-
nej Ojczyzny.

Osobiście widziałam miejsce Twojego 
„osadzenia”, w głuchej gęstwinie drzew 
w lesie, w Komańczy, a jakże tętniącej gor-
liwą i gorącą modlitwą, podczas codzien-
nego Apelu Jasnogórskiego o godzinie 
21.00 do Najświętszej Maryi Panny – li 
tylko z Siostrami Nazaretankami, tymi 
posługującymi Tobie – bo UB nawet wy-
dało zakaz opuszczania Ci, Przewielebny 
Prymasie, pokoju w domu u Sióstr.

Wpadali znienacka dla kontroli, ot tak 
pewnie z przyzwyczajenia do węszycielskiej 
roboty, a może i z obawy, abyś im się „nie 

wymknął” z tego buszu. Tak czy owak, ja-
ko aparatczycy działali czujnie i skutecz-
nie, obstawiając naokoło las swoją strażą 
więzienną. 

A Ty, drogi mój Księże Prymasie, nie 
miałeś niejednokrotnie siły do porusza-
nia się po swoim pokoiku o niewielkich 
gabarytach, a co dopiero mówić po lesie 
gęstym, ciemnym, przypominającym ru-
ską tajgę…, gdzie być może ani kompas 
,ani busola nie pomogłyby do wskazania 
właściwego azymutu.

Największe to były dla Ciebie psychicz-
ne i duchowe udręki, z którymi musiałeś 
się borykać: odosobnienie od Kościoła Po-
wszechnego oraz własnego narodu, który 
wyłącznie dzięki Tobie, Dostojny Pasterzu, 
funkcjonował w komunizmie!
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I dalej „potoczę” swoją własną myśl: 
czy ktoś by tak potrafił przemóc się jak 
Ty, Kardynale Prymasie?

Nawet umiałeś modlić się za komuni-
stów, czyniących Ci tyle zła, którzy wysłali 
taką Osobę na „suchy wikt” do więzienia 
w Prudniku, a potem do biednych zakon-
nic w lesie. Dobrze i przebiegle to wszyst-
ko wymyślili, a były to lata dla Polski bar-
dzo trudne, wprost biedne. Najbardziej 
doskwierał wszystkim brak pożywienia 
i brak jedności duchowej!

Ludzie niejednokrotnie z lęku, z powo-
du gróźb ze strony komunistów „zamyka-
li się w sobie” z obawy przed więzieniem 
bądź innymi restrykcjami, a więc unika-
li rozmów, kontaktów międzyludzkich.

Ty jeden, Księże Prymasie Stefanie Wy-
szyński, byłeś nieodparcie, według moich 
rozważań, w tych trudnych czasach wstę-
gą biało-czerwoną łączącą nas, Polaków, 
w jedną katolicką, chrześcijańską więź. 
Nawet umiałeś modlić się za Bolesława 
Bieruta, aby dostąpił Bożego Miłosierdzia 
ten ówczesny prezydent, który przecież 
nam, Polakom, „ zgotował” komunizm, 
czyli piekło na ziemi.

Przecież to Ty, Dostojny Księże Pry-
masie, byłeś jak Boże Miłosierdzie, kojący 
ból zniewolenia Narodu Polskiego przez 
„sowietczyków” – sprzymierzeńców Rosji 
a później ZSRR!

Ty stałeś się pochodnią zwycięstwa, 
odwagi, i to odwagi heroicznej! Lud zro-
zumiał, że bez krzyża Chrystusowego, bez 
Pani Jasnogórskiej odnowy Kościoła Po-
wszechnego nie będzie. Ty, Księże Kardy-
nale – Prymasie, byłeś przewodnikiem, 
świecącą, wprost żarzącą się pochodnią 
oraz drogowskazem do obrony naszej wia-
ry, naszego Kościoła świętego oraz naszej 
godności, ludzkiej godności, godności ca-
łego Narodu, który był Twoim Narodem, 
Twoim ludem ciemiężonym, jak to wie-
lokrotnie przed Narodem wypowiadałeś.

Dawałeś w ten sposób przykład innym, 
apelowałeś, aby nigdy nie tracili nadziei, 
którą wcześniej złożyli w Panu Jezusie 
Chrystusie oraz Jego Najświętszej Matce.

Pamiętam Cię, Księże Kardynale Stefa-
nie Wyszyński, jak przemawiałeś w zapeł-
nionym po brzegi kościele OO. Kapucynów 
przy Krakowskim Przedmieściu w Lubli-
nie. Często tam uczęszczałam z rodzicami 
od najmłodszych moich lat. Patrzyłam na 
Ciebie, Prymasie, kiedy wygłaszałeś ka-
zanie z ambony. Byłam już wówczas kil-
kunastoletnią dziewczynką, dwunasto- 
lub trzynastoletnią. Sporo rozumiałam 
z Twoich słów, a resztę w domu już wy-
tłumaczył tatuś. 

Zerkałam na moich rodziców – roni-
li łzy podczas Twojego, powoli, z wielką 
rozwagą umysłu, wygłaszanego kazania. 
Nie sposób było nie płakać, nie sposób 
było powstrzymać samoistnie płynące łzy. 

Przyznam się z pełną odwagą i satysfak-
cją po latach, że i ja także płakałam, osu-
szając moje łzy chusteczką z torebeczki.

Rozumiałam już wtedy (jak zaznaczy-
łam nieco wcześniej) dużo na temat: „ko-
muny”. Wtajemniczał nas w te zawiłości 
życia społecznego tata, nakazując bacznie 
strzec się komunistów – jak ognia. Mama 
nie miała czasu na to, bo prowadziła dom 
z gromadką dzieci.

Pamiętam jeszcze dokładnie, że uczest-
niczyłam, jako mała dziewczynka, z ro-
dzicami w procesji Bożego Ciała, którą 
celebrowałeś z lubelskiej katedry i po-
prowadziłeś pod baldachimem z Prze-
najświętszym Sakramentem cały orszak 
wiernych lublinian: z pl. Katedralnego aż 
do pl. Łokietka i w ul. Królewską, i w dół 
do ul. Zamojskiej, i znowu przed katedrę. 
Tak, tak – to przecież dzięki Twoim upar-
tym staraniom, uzyskałeś na procesję Bo-
żego Ciała pozwolenie od zatwardziałych 

władz lubelskich komunistów, ale byłeś 
osobiście także u władz w Warszawie, 
u samego Bolesława Bieruta.

W owych czasach kosztowało Cię to, 
Dostojny Prymasie, niemało sił oraz sa-
mozaparcia. Przecież to była prawdziwa 
walka o wolność sumienia, o prawo do 
wiary oraz jawnego uczestnictwa Two-
ich owieczek w świętej Eucharystii oraz 
innych obrzędach kościelnych. 

Chwała Ci za to, za ten niepokonany 
trud, którego celu dopiąłeś, ale i za ode-
brane Ci zdrowie, którego Ci wystarczyło 
do walki z komunistami.

Bądź wyniesiony na ołtarze! Bądź bło-
gosławiony!

 Ja – Twoja czcicielka – 
Anna Mędrkiewicz (z d. Kręglicka) 

Lublin, dnia 1 marca 2012 r.

KOMAŃCZA. CELA UWIĘZIENIA PRYMASA WYSZYŃSKIEGO, OBECNIE MUZEUM 
FOT. EMIL ZIĘBA 
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Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego 
i bł. ks. Zygmunta Pisarskiego
Pielgrzymka Grupy Modlitwy Ojca Pio
Wczesnym rankiem 31 lipca 2021 r. człon-
kowie i sympatycy Grupy Modlitwy Ojca 
Pio na Poczekajce udali się na doroczną 
pielgrzymkę, której przewodził brat An-
drzej Derdziuk. Tym razem miejscem do-
celowym pielgrzymowania było sanktu-
arium bł. księdza Zygmunta Pisarskiego 
w Gdeszynie, a po drodze nawiedzaliśmy 
miejsca związane z kardynałem Stefanem 
Wyszyńskim, który w latach II wojny świa-
towej ukrywał się w Żułowie i Stanisławce 
przed niemieckim okupantem.

Podróż tradycyjnie rozpoczęliśmy mod-
litwą i odśpiewaniem Godzinek o Niepo-
kalanym Poczęciu NMP. Ojciec profesor 
bardzo ciekawie opowiadał o interesują-
cych miejscach i miejscowościach. I tak 
mijając Krasnystaw dowiedzieliśmy się, 
że w mieście tym urodził się bł. Zygmunt 
Pisarski, który 13 czerwca br. został jego 
patronem. Zatrzymaliśmy się w miejsco-
wości Żułów, gdzie znajduje się klasztor 
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, 
założony przez Matkę Różę Czacką, a obec-
nie mieści się tam DPS dla osób niewido-
mych i niedowidzących. W 1928 r. przyszły 
kardynał przygotowywał tu swoją rozpra-
wę doktorską, a w czasie wojny miejsce to 
było jego schronieniem. Ukrywał się przed 
niemieckimi oprawcami pod pseudonimem 
„Siostra Cecylia”. Po wojnie, jako biskup 
lubelski, często w tym domu wypoczywał. 
Zobaczyliśmy malutką celę mieszkalną 
oraz wystawę poświęconą kardynałowi 
Wyszyńskiemu. 

Przez okna autokaru podziwialiśmy 
piękne krajobrazy Działów Grabowieckich 
– lasy na wzgórzach poprzecinane rzeka-
mi i Skierbieszowski Park Krajobrazowy. 
Nawiedziliśmy też piękny wąwóz Baraniec, 
gdzie jest kapliczka upamiętniająca spotka-
nia księdza Wyszyńskiego z partyzantami. 

Kolejnym miejscem był Skierbieszów, 
w którym modliliśmy się w kościele pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
W czasie wojny hitlerowcy zamordowali 
w tej okolicy ponad 260 osób. Następnie 
odwiedziliśmy Łaziska, gdzie znajduje się 
pięknie usytuowany na wzgórzu kościół 
pw. Niepokalanego Serca Maryi oraz poło-
żony nieopodal kościół pw. Świętej Teresy 
od Dzieciątka Jezus ufundowany przez ro-
dzinę państwa Świdzińskich, jako wotum 
dziękczynne za uratowanie życia ich córki. 
W ich pałacu często gościli księża, a w cza-
sie wojny ukrywali się profesorowie KUL-u.

W Sławęcinie czekała nas niespo-
dzianka – zostaliśmy ugoszczeni pyszną 

szarlotką i równie pysznym kompotem 
w domu rodzinnym naszego przewodnika 
oraz spotkaliśmy jego mamę. Następnie 
pojechaliśmy do źródła nieopodal wsi 
Sławęcin, gdzie w 1882 r. objawiła się 
Matka Boża. Znajduje się tam kaplicz-
ka nad cudownym źródełkiem, którego 
woda ma moc uzdrawiającą, a prowadzi 
do niego dróżka obsadzona malowni-
czymi płaczącymi wierzbami. Wszyscy 
pielgrzymi napełnili swoje butelki wodą 
ze źródełka. W Stanisławce nawiedziliśmy 
kaplicę pw. Świętego Stanisława z tabli-
cą upamiętniającą pobyt w tym miejscu 
księdza Wyszyńskiego w marcu 1942 r.

Na niebie zaczęły zbierać się ciemne 
chmury i w strugach deszczu dotarliśmy do 

Gdeszyna, gdzie oczekiwał nas ksiądz Ma-
riusz Rybiński (znany jest w naszej parafii, 
gdyż głosił dla nas w tym roku rekolekcje 
wielkopostne – przypis red.), proboszcz 
parafii Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny, będącej sanktuarium bł. księ-
dza Zygmunta Pisarskiego. Tam też znaj-
dują się relikwie Błogosławionego i jego 
obraz w ołtarzu głównym. Zwieńczeniem 
pielgrzymki była Msza święta. W homilii 
brat Andrzej przedstawił sylwetkę księdza 
Pisarskiego, jego niezłomność i czytelne 
świadectwo wiary oraz miłości do człowie-
ka. Po Mszy świętej i słodkim poczęstunku 
wróciliśmy do Lublina.

Anna Janecka

ZREKONSTRUOWANA CELA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻUŁOWIE 
FOT.  ANNA JANECKA
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W obecnym numerze nie będzie dla Was opowiadania. Zapraszamy Was natomiast, 
abyście wraz z Rodzicami zapoznali się z biografią kardynała Stefana Wyszyńskiego 
(wiele informacji można znaleźć w Internecie) i wypełnili krzyżówkę. Hasłem będą 
słowa naszego nowego Błogosławionego. 

Rozwiązanie, tzn. hasło główne i hasła składowe (najlepiej zrobić zdjęcie wypełnionej 
krzyżówki), prosimy przesłać na mailowy adres „Zwiastuna” pismozwiastun@wp.pl, 
dodając imię i nazwisko, wiek oraz telefon kontaktowy do rodziców. Termin: do koń-
ca września. Nagrody czekają! Informację o wynikach konkursu zamieścimy w paź-
dziernikowym „Zwiastunie”.
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Hasła do krzyżówki

1. Miasto, w którym uczył się w Seminarium 
Duchownym i przyjął święcenia kapłańskie

2. Miejsce urodzenia

3. … Królewski – miejsce uwięzienia 
w 1953 roku

4. Miejscowość koło Warszawy, w której 
posługiwał niewidomym

5. „… Kapłańskie” – czasopismo, którego 
był redaktorem w latach 1932-1939

6. Ks. Stanisław … – jego kapelan podczas 
uwięzienia

7. Ostatnie miejsce uwięzienia

8. … XII – mianował go biskupem diecezji 
lubelskiej

9. Miasto, w którym uczęszczał do gimnazjum

10. „Non …” – sprzeciw wobec łamania 
porozumień przez rząd 

11. Jasnogórskie … Narodu Polskiego – ich tekst 
ułożył w więzieniu w Komańczy

12. Nastąpiła 28 maja 1981 roku

Kochane 
dzieciaki

Świętość nie jest luksusem
Kiedy przeglądamy katalog świętych 
Kościoła katolickiego, zauważamy, że 
są tam osoby różnych stanów, powołań 
i zawodów: osoby świeckie, konsekro-
wane i księża. Gdybyśmy mieli szukać 
wspólnego mianownika, to można po-
wiedzieć, że potrafili oni rozpoznać 
wolę Bożą i ją wypełniać w sytuacjach 
i w czasie, w jakim przyszło im żyć. Tak 
też było w życiu m. Elżbiety Czackiej 
i ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Oboje dobrze wiedzieli, że Bóg bliski 
w cierpiącym człowieku i sakramentach 
Kościoła, to dwa filary wiary, która 
pomaga rozpoznać wyzwania, jakie 
niesie powołanie w konkretnym czasie 
i wydarzeniach. Niewidoma, młoda 
dziewczyna i młody, chory kleryk. Do tego 
trudne czasy, w jakich przyszło im żyć – 
odbudowywania niepodległej ojczyzny, 
później lata okupacji i coraz bardziej 

agresywnego komunizmu. Można było 
się załamać i zwątpić, ale dzięki temu, że 
potrafili zaufać Ewangelii, każde z nich na 
swoją miarę umiało podejmować stojące 
przed nimi zadania, torować nowe drogi 
i otwierać nowe perspektywy działania 
w Kościele w Polsce. Uczynili tyle dobra, 
ponieważ całe życie oddali Bogu i na serio 
przyjęli słowa św. Pawła: Wszystko mogę 
w Tym, który mnie umacnia (Flp 4, 13).

Każde z nich tę swoją drogę do święto-
ści zawierzyło Matce Najświętszej i chcieli 
służyć Bogu i człowiekowi tak, jak Mary-
ja. Matka Elżbieta złożyła swój akt ofia-
rowania Matce Bożej 8 grudnia 1921 ro-
ku, mówiąc: Obieram Cię dzisiaj za moją 
Matkę, Opiekunkę… Zaś ksiądz Prymas, 
uwięziony w Stoczku Warmińskim, 8 grud-
nia 1953 r. mówił: Tobie poświęcam ciało 
i duszę moją, (…) wszystko, czym jestem 
i co posiadam.

Bóg złączył tych dwoje ludzi, tak prze-
cież różnych, i przez nich dokonał wielkich 
rzeczy. Słowa księdza Prymasa: Soli Deo 
– Samemu Bogu i Matki Elżbiety: Przez 
krzyż do nieba, jakie nam zostawili, jakże 
są aktualne i dzisiaj. Pokazali nam drogę. 
Innej szukać nie trzeba.

Poprzez wyniesienie sług Bożych do 
chwały ołtarzy poznajemy ich na nowo 
w tajemnicy świętych obcowania. Niech 
pomagają nam w odczytywaniu ich pro-
rockich intuicji w podejmowaniu aktual-
nych wyzwań duszpasterskich Kościoła 
Chrystusowego w Polsce.

Powyższy tekst jest fragmentem 
Listu biskupów polskich na 

beatyfikację kard. Wyszyńskiego 
i matki Czackiej, odczytanego 

w kościołach 5 września 2021 r. 

mailto:pismozwiastun@wp.pl


ABC Społecznej 
Krucjaty Miłości
1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus 

w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego 
człowieka, twojego brata (siostrę).

2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl 
źle o nikim. Staraj się nawet 
w najgorszym znaleźć coś dobrego.

3. Mów zawsze życzliwie o drugich 
– nie mów źle o bliźnich. 
Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. 
Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. 
Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. 
Nie rób przykrości. Nie wyciskaj 
łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

5. Przebaczaj wszystko wszystkim. 
Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze 
pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. 
Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, 
aby tobie tak czyniono. Nie myśl 
o tym, co tobie jest kto winien, 
ale co Ty jesteś winien innym.

7. Czynnie współczuj w cierpieniu. 
Chętnie spiesz z pociechą, 
radą, pomocą, sercem.

8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców 
twej pracy korzystają inni, jak Ty 
korzystasz z pracy drugich.

9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. 
Otwórz się ku ubogim i chorym. 
Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec 
potrzebujących wokół siebie.

10. Módl się za wszystkich, 
nawet za nieprzyjaciół.

Tekst: kard. Stefan Wyszyński
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