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PRZEDMOWA 
 
 

W liście apostolskim Novo millennio ineunte  
(z 6 stycznia 2001) Jan Paweł II nakreślił proroczą 
wizję posłannictwa Kościoła świętego w trzecim 
tysiącleciu. Stwierdził tam, że perspektywą, w któ-
rą winna być wpisana cała działalność duszpa-
sterska, jest świętość (por. nr 30). Takie postawie-
nie sprawy — jak zaznacza — ma dalekosiężne 
skutki. Oznacza bowiem przekonanie, że „skoro 
chrzest jest prawdziwym włączeniem w świętość 
Boga poprzez wszczepienie w Chrystusa i napeł-
nienie Duchem Świętym, to sprzeczna z tym była-
by postawa człowieka pogodzonego z własną ma-
łością, zadowalającego się minimalistyczną etyką 
i powierzchowną religijnością” (Novo millennio in-
eunte, 31). Parafrazując słowa współczesnego teo-
loga Karla Rahnera SJ († 1984), wypada w związ-
ku z tym powiedzieć, że chrześcijanin trzeciego 
tysiąclecia, albo będzie usilnie dążył do świętości, 
albo przestanie być wyznawcą Chrystusa. Nie ma 
więc wyboru! Dla chrześcijanina świętość nie jest 
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sprawą decyzji etycznej, ale samą istotą jego po-
wołania. 

Świętość życia chrześcijańskiego, to najwspa-
nialszy przejaw wiary. Toteż od świętych trzeba 
uczyć się wierności Chrystusowi. Oni są świad-
kami wiary! Rok Wiary, który z woli papieża Be-
nedykta XVI trwał od 11 października 2012 roku, 
to jest pięćdziesiątej rocznicy zwołania Soboru 
Watykańskiego II, do Uroczystości Chrystusa Kró-
la — 24 listopada 2013 roku, miał być dla całej 
wspólnoty kościelnej „czasem szczególnej refleksji 
i ponownego odkrycia wiary” (Porta fidei, 4), a tym 
samym okazją do osobistego umocnienia się 
w wyznawaniu wiary. Służy temu między innymi 
zapatrzenie się na świętych Kościoła katolickiego. 

Taką ideą kierowali się duszpasterze, pracują-
cy w Parafii Archikatedralnej w Lublinie, którzy 
zaprosili mnie do współtworzenia cyklu katechez 
w ramach Roku Wiary. W każdą niedzielę, z wy-
jątkiem uroczystości i wakacji, wierni przed Mszą 
świętą słuchali krótkiej katechezy, którą następnie 
mogli rozważać i pogłębić, posługując się specjal-
nie w tym celu wydawanymi kartkami do wpięcia 
w segregator. Oprócz wspomnianej katechezy na 
wyznaczony temat, zaczerpnięty z Katechizmu  
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Kościoła Katolickiego, na odwrocie tych kartek za-
mieszczane były krótkie biografie błogosławio-
nych i świętych mojego autorstwa. W ten sposób, 
nawiązując do zadanego w katechezie tematu, sta-
rałem się pokazać, jak dana prawda wiary odbijała 
się w życiu konkretnej osoby. To stanowiło zasad-
nicze kryterium wyboru postaci błogosławionych 
i świętych. Z pewnością w historii duchowości 
można byłoby znaleźć wiele innych przykładów 
świętości, ilustrujących daną prawdę.  

Zebranie w całość tych pojedynczych felieto-
nów zaowocowało powstaniem niniejszej ksią-
żeczki, która niech przedłuża naszą refleksję nad 
wiarą, podejmowaną z okazji Roku Wiary i niech 
pobudza do naśladowania świętych. 

Dziękuję Księdzu Prałatowi Adamowi Lewan-
dowskiemu, proboszczowi Parafii Archikatedral-
nej w Lublinie, za inspirację i zaproszenie do 
współpracy w promowaniu duchowości katolic-
kiej. 

 
Lublin, Wszystkich Świętych 2013. 
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1. Bóg wychodzi  
naprzeciw człowiekowi 

 
ABRAHAM 

 
 

 

Patriarchę Abrahama, ojca 
narodu wybranego, my chrze-
ścijanie nazywamy ojcem na-
szej wiary. Jest on bowiem 
pierwszym w historii zbawie-
nia, który daje przykład, co to 
znaczy wierzyć w Boga. On 
wielkodusznie odpowiedział 

na Boże wezwanie, nie oglądając się na wielkie ry-
zyko i konieczność porzucenia wszystkiego, co do 
tej pory stanowiło całe jego życie.  

Jak czytamy w Księdze Rodzaju (12, 1-5), Bóg 
nieoczekiwanie wkroczył w jego życie i zażądał, 
aby bez wahania opuścił swoje rodzinne miasto 
Ur w Chaldei (obecnie Irak) i udał się do Charanu 
(obecnie południowo-wschodnia Turcja). Za oka-
zane posłuszeństwo Bóg obiecał mu obfite błogo-
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sławieństwo, którego szczególnym przejawem bę-
dzie niezliczone potomstwo, mimo iż Abraham 
i jego żona Sara byli bezdzietni i w podeszłym 
wieku. Z tego potomstwa z czasem ukształtował 
się naród, za pomocą którego Bóg pragnął prze-
prowadzić swój plan odrodzenia ludzkości. 

To posłuszeństwo wiary Abrahama Bóg wielo-
krotnie poddawał próbie. Najcięższą z nich było 
żądanie, aby swego jedynego syna Izaaka, z któ-
rego zgodnie z obietnicą miał powstać wielki na-
ród, złożył jako całopalną ofiarę na górze Moria 
(por. Rdz 22, 1-14). Można sobie wyobrazić, jak 
wielki rozdzierający ból odczuwał Abraham, gdy 
wchodził na górę z synem nieświadomym, że cze-
ka go śmierć z jego rąk. Izaak, pełen ufności, pyta 
ojca o cel tej wspinaczki i o to, co będzie złożone 
na ofiarę. Znamienna jest wymijająca, a zarazem 
prorocza odpowiedź Abrahama: „Synu mój, Bóg 
znajdzie sobie jagnię na całopalną ofiarę” (Rdz 22, 
8). Nawet w tak dramatycznej sytuacji, ani przez 
chwilę nie zwątpił w to, że Bóg dotrzyma swej 
obietnicy. Po cudownej interwencji anioła, który 
w ostatniej chwili ocalił chłopca, Bóg zawarł uro-
czyste przymierze z Abrahamem, potwierdzając 
wszystkie swoje dotychczasowe obietnice. 
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Przykład Abrahama uczy, że miarą dojrzałej 
wiary jest bezwarunkowe posłuszeństwo Bogu we 
wszystkim, czego On żąda od człowieka. Ponadto 
widać, jak dalekosiężne konsekwencje ma wiara 
każdego człowieka z osobna. Jeśli bowiem wiara 
Abrahama dała początek wielkiemu narodowi 
i całej historii zbawienia ludzkości, to warto po-
myśleć, jakie nie dające się przewidzieć owoce 
może przynieść także moja wiara. 
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2. Człowiek odpowiada Bogu 
 

MARYJA 
 
 

Ojciec święty Jan Paweł II 
w encyklice o Matce Bożej pt. 
Redemptoris Mater (z 25 marca 
1987) pisze, że jest Ona dla 
każdego wierzącego i dla całe-
go Kościoła „Gwiazdą prze-
wodnią” (Maris Stella) w piel-
grzymce wiary (nr 6). Jest Ona 

zatem niedoścignionym przykładem, co znaczy 
uwierzyć i zawierzyć Bogu. Prawdziwa cześć dla 
Najświętszej Dziewicy polega bowiem nie na peł-
nym wzruszeń podziwianiu Jej jako najpiękniej-
szej z niewiast, „obleczonej w słonce z księżycem 
u stóp i wieńcem dwunastu gwiazd nad głową” 
(por. Ap 12, 1), ale przede wszystkim na naślado-
waniu Jej cnót. Najważniejszą wśród nich jest he-
roiczna wiara, którą Maryja najpierw okazała 
podczas zwiastowania. Wtedy Archanioł Gabriel 
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oznajmił Jej, że niezależnie od jakichkolwiek ży-
ciowych planów, Bóg wybrał Ją na Matkę Syna 
Bożego, którego pocznie mocą Ducha Świętego. 
Maryja zaś, nie do końca wiedząc, jak to jest moż-
liwe w porządku natury, mimo wszystko wyraziła 
zgodę, mówiąc: „Niech mi się stanie według Twe-
go słowa…” (Łk 1, 38). Uwierzyła, że Bóg ma wo-
bec Niej szczególny zamiar i że Jej gotowość słu-
żenia, wyrażona słowami: „Oto ja Służebnica Pana 
mojego” (tamże) wpisuje się w ten zbawczy plan 
Bożego Miłosierdzia. 

Gdy niedługo potem Maryja przestąpiła próg 
domu swej ciotki Elżbiety w Ain Karim, ta na Jej 
widok wykrzyknęła: „Błogosławiona, któraś 
uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od 
Pana” (Łk 1, 45). W ten sposób matka Jana Chrzci-
ciela potwierdziła żywą wiarę Maryi. 

Drugim ważnym momentem, w którym Nie-
pokalana okazała swą heroiczną wiarę, była męka 
i śmierć na krzyżu, jaką zadano Jej Synowi — 
Chrystusowi Panu. Ona była obecna w tłumie, 
gdy Jezus ciasnymi uliczkami starej Jerozolimy 
niósł krzyż na Golgotę, a potem dzielnie stała pod 
krzyżem. Ponieważ wiedziała, że Jej Syn jest Wcie-
lonym Bogiem — Zbawicielem, dlatego Jego męka 



14  — 

i śmierć była dla Niej niezwykle ciężką próbą wia-
ry. Przez to nieludzkie wprost doświadczenie, 
Maryja stała się bliska wszystkim, których dotyka 
śmierć najbliższych i w ogóle jakiekolwiek cier-
pienie. 

Trafnie więc Jan Paweł II w cytowanej encykli-
ce napisał, że jak wiara Abrahama stanowi począ-
tek Starego Przymierza, tak wiara Maryi daje po-
czątek Nowemu Przymierzu (por. Redemptoris Ma-
ter, 14). Zatem nasze uwierzenie Bogu w pewnym 
sensie ma swój początek w wierze Maryi. 

W Niej także nasza karłowata wiara znajduje 
swój niedościgniony wzór.  
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3. Wierzę 
 

ŚW. JÓZEF Z NAZARETU 
 
 

 

Jak łatwo jest powiedzieć: 
„Wierzę…!”?  

Ileż razy w życiu każdy 
z nas deklarował, że wierzy 
w Boga… Ale czy za tym idzie 
postawa wiary, czyli podpo-
rządkowanie całego życia wy-
maganiom, jakie wynikają 

z uznania Chrystusa za swego Pana i Zbawiciela? 
Przecież nie wystarczy wierzyć w Boga. Bogu 
trzeba zawierzyć — zaufać, jak dziecko! Wszakże, 
jak pisze św. Jakub Apostoł, także złe duchy wie-
rzą w Boga, z pewnością bardziej niż my, bo jako 
istoty duchowe mają znacznie lepszy ogląd spraw 
duchowych. Jednak Mu nie ufają, nie kochają Go, 
lecz wprost Go nienawidzą (por. Jk 2, 19). 

Natomiast postawy wiary uczmy się od św. Jó-
zefa z Nazaretu — wspaniałego, prawdziwego 



16  — 

mężczyzny. Miarą jego charakteru nie była siła fi-
zyczna, którą niektórzy mężczyźni lubią się popi-
sywać, ani nie mocne, czasem bardzo wulgarne 
słowa, lecz milczenie, przeniknięte miłością do 
Boskiego Dziecięcia i Jego Matki oraz głęboka po-
kora wobec niepojętych wyroków Bożej Opatrz-
ności. Właśnie w tym milczeniu i pokorze najbar-
dziej ujawnia się jego wiara godna naśladowania, 
zwłaszcza przez mężczyzn. 

Męski kształt wiary Józefa z Nazaretu wyraża 
się nie w słowach, lecz w czynach. Jak zaznaczył 
Jan Paweł II w adhortacji o św. Józefie pt. Redemp-
toris Custos (z 15 sierpnia 1989), Ewangelie nie no-
tują żadnego słowa wypowiedzianego przez Opie-
kuna Jezusa. Nie znaczy to, że nic nie mówił. 
W ten sposób autor biblijny chciał podkreślić jego 
szczególną cechę — wiarę, która za każdym  
razem znajdowała wyraz w czynach.  

Tak było, kiedy nie wiedząc o zwiastowaniu 
anielskim, Józef chciał wycofać się z małżeństwa 
z Maryją, aby nie narazić Jej na przykre konse-
kwencje nieślubnego macierzyństwa. Wtedy we 
śnie anioł objawił mu Boży zamysł. Bez wahania 
nie tylko poślubił Maryję, ale przyjął rolę opieku-
na Jezusa. Podobnie było, gdy anioł polecił mu 
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uciekać do Egiptu przed prześladowaniem Hero-
da. Po kilku latach w ten sam sposób otrzymał 
rozkaz powrotu do Ojczyzny. Może dla kogoś sen 
jest tylko nic nie znaczącym, spontanicznym pro-
cesem psychicznym. Ale nie dla św. Józefa — 
człowieka żywej wiary. On posiadł sztukę mądre-
go milczenia. Dzięki niej wsłuchiwał się w głos 
sumienia i umiał we wszystkim rozpoznawać wo-
lę Boga, a także podejmować zgodne z nią działa-
nia. Czyż nie na tym polega żywa wiara? Wiara 
prawdziwe męska?  
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4. Bóg jest jeden 
 

BŁ. ELŻBIETA  
OD PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY  

 

Każdy człowiek ma swoje 
imię. W przypadku nas chrze-
ścijan, nadawane jest ono przy 
okazji chrztu świętego. Zosta-
liśmy ochrzczeni „w imię Ojca 
i Syna i Ducha Świętego”. No-
simy zatem znak zamieszkania 
w nas Boga Jedynego, który 

zarazem jest Boską Trójcą. A skoro chrzest jest 
podstawą wiary, więc imię powinno stale przy-
pominać o naszym wszczepieniu w Chrystusa 
i Jego Kościół, jak również o tym, że wiara, którą 
otrzymaliśmy, jest darem oraz zadaniem, aby ją 
rozwijać i pogłębiać. 

Chrześcijańskie imię nie może więc być przy-
padkowe. Nosząc imię jakiegoś świętego zapra-
szamy go do swego życia, aby go naśladować 
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i cieszyć się jego wstawiennictwem u Boga. W za-
konach, przy okazji składania pierwszych ślubów, 
a nierzadko już w nowicjacie, do imienia dodawa-
ny jest tzw. predykat, czyli wskazanie na jakąś 
prawdę wiary. Na przykładzie życia wielkich 
świętych widać, jak ów predykat szybko stawał 
się czymś w rodzaju programu życia i dążenia do 
świętości. 

Tak było na przykład z bł. Elżbietą od Przenaj-
świętszej Trójcy, w świecie znaną jako Elżbieta  
Catez (1880-1906), francuską karmelitanką i mi-
styczką. Od dziecka nosiła w sobie pragnienie cał-
kowitego poświęcenia się Bogu i życia w klauzu-
rze. W wieku 21 lat wstąpiła do klasztoru karmeli-
tańskiego w Lyonie, gdzie doświadczała mistycz-
nego zjednoczenia z Bogiem, któremu towarzy-
szyły liczne duchowe cierpienia. 

Jak wynika z jej zapisków duchowych, dostą-
piła szczególnej łaski doświadczenia tajemnicy 
Boga Jedynego w Trójcy Osób, którą dzieliła się 
z innymi. Pragnęła, aby wszyscy ludzie zachwyci-
li się głębią i pięknem tej podstawowej prawdy 
naszej wiary. Do swoich przyjaciół pisała: „Za-
gubmy się w tej świętej Trójcy, w Bogu miłości. 
Dajmy się unieść tam, gdzie jest już tylko On sam. 
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Niech hasłem naszym będzie «Bóg we mnie, a ja 
w Nim». Jak słodka jest świadomość tej obecności 
Boga wewnątrz nas, w tym intymnym sanktu-
arium naszej duszy. Znajdujemy Go tam zawsze, 
nawet wówczas, gdy uczucie nie doznaje Jego 
obecności. A jednak On tam jest. Tam też najchęt-
niej Go szukam. Starajmy się nie zostawiać Go 
samego. Niech życie nasze będzie nieustanną mo-
dlitwą. Któż Go nam może zabrać? A nawet któż-
by mógł nas oderwać od tego, który nas całkowi-
cie posiadł i sprawił, że staliśmy się Jego własno-
ścią?” 
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5. Ojciec 
 

ŚW. BRAT ALBERT CHMIELOWSKI  
 
 

Pierwszymi słowami, jakie 
wypowiada dziecko, są „ma-
ma” i „tata”. Te słowa określają 
tożsamość dziecka, które — 
uświadamiając sobie czułą tro-
skę rodziców — ma poczucie 
bezpieczeństwa. Dzięki temu 
może się rozwijać bez lęku 

i cieszyć urokiem życia. W ten sposób uczy się, jak 
doświadczać miłości, by potem tą miłością obda-
rzać innych. 

To pełne ufności odniesienie dziecka do rodzi-
ców, a zwłaszcza do ojca, ma duże znaczenie 
w dorosłym życiu, jeśli chodzi o stosunek do Bo-
ga. Natomiast lęk dziecka wobec własnego ojca 
w jakiś sposób przekłada się na traktowanie Boga 
jako surowego sędziego i tyrana, od którego lepiej 
trzymać się z daleka. A przecież Chrystus Pan  
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polecił nam zwracać się do Boga jako Ojca, który 
jest jak najczulsza z matek. 

Takiej postawy dziecięcej ufności wobec Boga 
— Ojca w niebie uczą nas święci. Co więcej, całe 
ich życie jest ucieleśnieniem troski i miłości, jaką 
On ma względem każdego człowieka, zwłaszcza 
ubogiego, chorego i nieszczęśliwego. 

Św. Brat Albert Chmielowski (1845-1916) jest 
jednym z wielu świętych, którzy do głębi przejęli 
się prawdą wiary, że Bóg jest naszym najczulszym 
Ojcem. Adam Chmielowski (takie jest jego imię 
chrzcielne), porzuciwszy dobrze zapowiadającą 
się karierę artysty-malarza, przeniósł się ze Lwo-
wa do Krakowa. Miało to miejsce po głębokim 
kryzysie duchowym, jakiego doznał po wstąpie-
niu do jezuitów w Starej Wsi na Podkarpaciu, któ-
rych musiał opuścić. W Krakowie resztę życia po-
święcił miejskiej biedocie. Nim zorganizował dla 
krakowskich bezdomnych regularną pomoc mate-
rialną w postaci tzw. przytulisk, gdzie sprawował 
nad nimi opiekę moralno-duchową, przez jakiś 
czas dzielił ich biedę: mieszkał z nimi i jak oni 
cierpiał głód oraz zimno. Stał się dla nich nie tylko 
bratem, ale prawdziwym troskliwym ojcem, 
w którym mogli rozpoznać Ojcostwo Boga.  
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Znamienne jest to, że z głębokiej depresji, któ-
rej przez ponad dwa lata nie umiano wyleczyć, 
Adama Chmielowskiego wyprowadziła rozmowa 
o Bożym Miłosierdziu, którą w majątku Kudryńce 
na Podolu (dzisiejsza Ukraina) prowadził jego brat 
z miejscowym proboszczem. On przysłuchiwał się 
tej rozmowie. Odkrycie prawdy o Bogu, który jest 
Ojcem bogatym w miłosierdzie, niemal natych-
miast przywróciło mu równowagę ducha i otwar-
ło drogę do świętości poprzez bycie dla innych jak 
ojciec.  
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6. Wszechmogący w miłowaniu 
 

ŚW. WINCENTY À PAULO  
 
 

Francuski pisarz i teolog, 
ks. Jacques Loew († 1999), 
wspomina, jak za młodu prze-
bywał na kuracji w Szwajcarii. 
Właścicielka pensjonatu, pro-
testantka, do każdego posiłku 
przynosiła wyborne konfitury 
własnego wyrobu na tacy, na 

której widniało zdanie: „Bóg jest Miłością”. „Nie-
wierzącemu, jakim wówczas byłem — pisze ks. 
Loew — wydawało się to wzruszające, ale zara-
zem bardzo zabawne, że takie pyszne rzeczy, ma-
terialne i ziemskie, przynosiła na tej tacy z napi-
sem «Bóg jest Miłością». Teraz myślę, że te słowa 
przeniknęły stopniowo do mojej duszy, kiedy zja-
dałem konfitury. Zapomniałem później wiele rze-
czy, ale tych kilka słów wtargnęło do mojego nie-
wierzącego serca w taki sposób, że teraz nie ma 
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żadnej prawdy, żadnej innej logiki na świecie 
równie pewnej; prawda ta stanowi jedyne światło 
naszego życia. Bóg jest Miłością, Bóg istnieje, Bóg 
nas kocha, jest tuż…”. 

Fundamentalna prawda, że „Bóg jest Miłością” 
(1 J 4, 8. 16) tak samo poruszyła serce i duszę ks. 
Wincentego à Paulo (1581-1660). Zrozumiał on, że 
miłość, która od Boga pochodzi i do Niego pro-
wadzi, to nie wzruszenia i uczucia, ale nade 
wszystko dobre uczynki, pomagające innym sta-
wać się lepszymi i szczęśliwszymi ludźmi.  

Pochodził z ubogiej chłopskiej rodziny na po-
łudniu Francji. Mógł kształcić się na księdza tylko 
dzięki hojności pewnego zamożnego człowieka, 
który dostrzegł u niego odpowiednie zdolności. 
W szkole bardzo wstydził się swego chłopskiego 
pochodzenia. Gdy pewnego razu odwiedził go oj-
ciec, nie chciał się z nim spotkać, aby koledzy nie 
pomyśleli, że zadaje się z jakimś żebrakiem. Jako 
młody ksiądz, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, 
za wszelką cenę usiłował zrobić szybko karierę 
i zapewnić sobie odpowiedni poziom życia. Jed-
nak Boża Opatrzność inaczej pokierowała jego lo-
sem, w wyniku czego dotychczasowy kompleks 
pochodzenia z ubogiej chłopskiej rodziny, Win-
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centy przemienił w charyzmat, jakiego Kościół 
w XVII wieku pilnie potrzebował. Mianowicie 
zorganizował po raz pierwszy wysoko wyspecja-
lizowaną pomoc społeczną dla najbiedniejszych 
warstw społecznych. W tym celu założył Zgroma-
dzenie Księży Misjonarzy i Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia (szarytek). A zapoczątkowane przez 
niego 400 lat temu dzieła miłosierdzia, są dziś 
w Kościele czytelnym znakiem, że Bóg jest miło-
ścią.  
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7. Stwórca 
 

ŚW. FRANCISZEK Z ASYŻU  
 
 

Współcześnie swoistą mo-
dą, a także dość skutecznym 
sposobem uprawiania polityki, 
jest zajmowanie się ochroną 
środowiska i wzajemnym od-
działywaniem człowieka oraz 
przyrody, zwanym ekologią. 
Bóg powierzył człowiekowi 

troskę o przyrodę, każąc mu czynić sobie ziemię 
poddaną (por. Rdz 1, 26). On jednak nierzadko 
nadużywa swej władzy niszcząc środowisko natu-
ralne. Bywa i tak, że w imię ochrony przyrody 
podejmuje się działania szkodzące człowiekowi 
i życiu społecznemu. 

To, niestety, dalekie jest od zachwytu pięknem 
otaczającego nas świata, który wyszedł z rąk 
Stwórcy. Biblijny opis stworzenia w poetycki spo-
sób ukazuje, jak bardzo Bóg troszczy się o czło-
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wieka. W Księdze Rodzaju czytamy, że Stwórca 
kolejno powołując do istnienia ziemię, niebo, ro-
śliny i zwierzęta, kwiaty i ptaki, przygotowuje 
bezpieczne, wygodne i piękne „gniazdo” dla ludz-
kiego „pisklęcia”. On sam raduje się ze swoich 
dzieł, co autor biblijny oddaje w słowach: „I wi-
dział Bóg, że było to dobre” (Rdz 1, 10). Tym bar-
dziej każdy człowiek powinien z szacunkiem i po-
dziwem odnosić się do dzieła stworzenia. 

Takiej postawy zachwytu i uwielbiania Boga 
w Jego stworzeniach możemy uczyć się między 
innymi od św. Franciszka z Asyżu (1181-1226), 
powszechnie znanego i lubianego świętego, któ-
rego papież Jan Paweł II w 1980 roku ustanowił 
patronem ekologów.  

By lepiej zrozumieć styl Biedaczyny z Asyżu, 
trzeba zaznaczyć, że w duchowości jego czasów 
rozpowszechniona była wizja Boga jako Stwórcy, 
Pana wielkiego i potężnego, surowego Sędziego, 
wzbudzającego bardziej lęk niż miłość. Na taki 
obraz Boga zapewne wywarł wpływ panujący 
wówczas feudalizm. Boga Ojca postrzegano więc 
podobnie jak wielkiego feudała. Tymczasem św. 
Franciszek — wrażliwy na dobro i piękno — po-
kazał swoim życiem, że Bóg jest najlepszym  
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Ojcem, a cały świat, jaki stworzył, to przejaw Jego 
miłości do człowieka. Franciszkowy zachwyt nad 
pięknem stworzenia, dziś tak często podkreślany 
przez ekologów, ma zatem wymowę głęboko reli-
gijną, wprost mistyczną. Jest to bowiem kontem-
placja tajemnicy i piękna samego Boga, które odbi-
ja się w stworzeniu. To jednak nie ma nic wspól-
nego z dość powszechnym dziś przebóstwianiem 
przyrody i traktowaniem jej jako ważniejszej od 
człowieka. Ona jest darem miłości Boga do czło-
wieka. 
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8. Niebo i ziemia 
 

ŚW. STANISŁAW KOSTKA 
 
 

Niebo, w języku potocz-
nym, to błękitna przestrzeń 
nad głowami. Tymczasem wia-
ra uczy, że niebo nie jest miej-
scem w sensie fizycznym, lecz 
stanem duchowym, niezależ-
nym od miejsca, dlatego już tu 
na ziemi, w naszej codzienno-

ści, możemy mieć przedsmak nieba. Skoro stwór-
cą nieba i ziemi jest Bóg, który jest Miłością, to On 
jest jego istotą. A zatem niebo to wieczna, nie-
ogarniona Miłość! Nic dziwnego, że gdy czujemy 
się kochani i obdarowani szczęściem, to skłonni 
jesteśmy mówić: „dobrze mi, jak w niebie”. Na-
tomiast do kogoś, kto okazuje swą dobroć, zatro-
skanie i cierpliwość płynące z miłości, chętnie 
mówimy: „mój aniele”. 
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Każdy człowiek w głębi duszy tęskni za takim 
niebem, choć nie zawsze zdaje sobie z tego spra-
wę. Nie trzeba się wstydzić tego pragnienia, ale je 
w sobie rozbudzać, gdyż niebo jest celem naszej 
egzystencji; jest naszą ojczyzną (por. Flp 3, 20). 

Pod tym względem godnym naśladowania jest 
nasz wielki rodak, św. Stanisław Kostka, nowi-
cjusz w zakonie jezuitów. Urodził się w 1550 roku 
w Rostkowie na Mazowszu. Świadkowie jego ży-
cia podają, że często ze wzruszeniem mówił o nie-
bie i swym pragnieniu przebywania tam. Po-
twierdza to jego życiowe hasło: „Do wyższych 
rzeczy jestem stworzony i dla nich winienem żyć”. 

Mieszkając w rzymskim klasztorze przy ko-
ściele św. Andrzeja na Kwirynale, na początku 
sierpnia 1568 roku słuchał nauk św. Piotra Kani-
zego o tym, aby przeżywać każdy miesiąc tak, 
jakby był on ostatnim. Kilka dni później, gdy jezu-
iccy klerycy wracali z odpustu w Bazylice Matki 
Bożej Większej, mistrz nowicjatu nieoczekiwanie 
zapytał Stanisława, czy naprawdę i szczerze kocha 
Matkę Bożą. Na to odparł bez wahania: „Ojcze, 
wszak to Matka moja!” Kontynuując tę myśl, Sta-
nisław z zapałem opowiadał, jak pięknie dzień 
Wniebowzięcia obchodzą w niebie aniołowie 
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i święci. Wyraził przy tym przekonanie, że już nie-
długo będzie mógł uczestniczyć w tym osobiście.  

Niebawem źle się poczuł. W nocy z 14 na 15 
sierpnia przyjął Wiatyk. Gdy zbliżała się agonia, 
obecni przy śmiertelnym łożu przełożeni i współ-
bracia widzieli, jak jego twarz zajaśniała niezwy-
kłym blaskiem. Odparł, że widzi Matkę Bożą z or-
szakiem świętych, którzy przychodzą, aby go  
zabrać do nieba. Tuż po północy w uroczystość 
Wniebowzięcia Matki Bożej osiągnął cel swego 
życia — niebo. 
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9. Rzeczy widzialne i niewidzialne 
 

ŚW. JAN OD KRZYŻA 
 
 

Bł. Jan Paweł II w Tryptyku 
rzymskim, medytując nad ma-
lowidłami w Kaplicy Sykstyń-
skiej, które przedstawiają stwo-
rzenie człowieka i Sąd Osta-
teczny, pisze, że „niewidzialne 
wyraża się w widzialnym”. 
Rozwijając tę myśl, Papież do-

daje: „W samym centrum Sykstyny artysta ten 
niewidzialny kres wyraził w widzialnym drama-
cie Sądu — I ten niewidzialny kres stał się  
widzialny jakby szczyt przejrzystości…”. 

Bóg Stwórca, który sam jest Niewidzialny, po-
wołał do istnienia liczne stworzenia widzialne 
i niewidzialne. Te ostatnie w jakiś sposób wyraża-
ją się w rzeczach widzialnych, a „szczyt przejrzy-
stości” osiągają między innymi w doświadczeniu 
mistycznym. Nie polega ono — jak zwykło się  
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sądzić — na jakichś nadzwyczajnych zjawiskach, 
jakich było wiele, na przykład, w życiu św. Ojca 
Pio. Istotą mistyki jest bowiem przeżycie w spo-
sób prawie dotykalny zjednoczenia z Boską Trójcą 
w dnie swojej duszy.  

Opis takiego stanu ludzkiego ducha pozosta-
wiło nam wielu mistyków i świętych. Wśród nich 
szczególnie wnikliwą analizę doświadczenia mi-
stycznego dał św. Jan od Krzyża († 1591), hiszpań-
ski karmelita, Doktor Kościoła. Jako młody za-
konnik i kapłan całym sercem włączył się w pod-
jętą przez św. Teresę od Jezusa reformę zakonu 
karmelitańskiego. Z tego powodu wiele cierpiał 
od swoich współbraci. Był nawet osadzony w su-
rowym więzieniu w Toledo, skąd uciekł w sposób 
niemal cudowny. Właśnie wtedy, gdy przebywał 
samotnie w ciasnej, ponurej celi przerobionej 
z ubikacji, bez światła i świeżego powietrza, prze-
żył najwspanialsze chwile swego życia — mi-
styczne zjednoczenie z Chrystusem. Później, wzo-
rując się na biblijnej Księdze Pieśni nad Pieśniami, 
w kilku dziełach wyjaśnił, w jaki sposób mistyk — 
mocno wierząc „w Boga Ojca Wszechmogącego, 
Stworzyciela nieba i ziemi, rzeczy widzialnych 
i niewidzialnych”, oraz w Jezusa Chrystusa — 
widzi to, co niewidzialne.  
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To nie jest prosty skutek intensywnych ćwi-
czeń ascetycznych czy wymyślnych praktyk me-
dytacyjnych, lecz szczególny dar, jaki Bóg w swej 
miłości udziela człowiekowi, aby dać mu przed-
smak nieba. Mistyk zaś, widząc Niewidzialnego 
jakby przez zasłonę, przekracza poziom wiary 
i poszerza jej horyzonty. Natomiast ci, którzy — 
zwiedzeni próżną ciekawością — fascynują się 
zjawiskami nadzwyczajnymi, niewiele mającymi 
wspólnego z mistyką, doznają nie tylko ciasnoty 
umysłu, ale i zubożenia wiary.  
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10. Grzech pierworodny 
 

ŚW. FAUSTYNA KOWALSKA 
 
 

Zaraz po powołaniu czło-
wieka do istnienia tchnieniem 
Bożej miłości i umieszczeniu 
go w Raju, aby zażywał pełni 
szczęścia przy boku swego 
Stwórcy, uległ on szatańskiej 
pokusie dorównania Bogu i do-
puścił się grzechu pychy. To 

pierwszy grzech i zarazem źródło wszystkich 
grzechów, dlatego jest nazywany grzechem pier-
worodnym. Jego skutki tak głęboko wpisały się 
w ludzką naturę, że dziedziczyć go będą kolejne 
pokolenia ludzkości aż do końca świata.  

Jednak Bóg-Miłość (por. 1 J 4, 8. 16) nie pozo-
stawił człowieka samego z jego brzemieniem grze-
chu, które go zniewala i niszczy. Powziął wzglę-
dem ludzkości szczególnego rodzaju plan zba-
wienia przez odkupienie grzechu mocą męki, 
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śmierci i zmartwychwstania, jakiego dokonał  
Jezus Chrystus. Właśnie we Wcieleniu Jednoro-
dzonego Syna Bożego Bóg najpełniej objawił swo-
je Miłosierdzie, czyli tę szczególną postać miłości, 
jaką ma Bóg Stwórca względem człowieka — 
swego niegodnego i nieposłusznego stworzenia. 

Można powiedzieć, że jak właściwością natury 
człowieka jest skażenie grzechem pierworodnym, 
tak właściwością natury Boga jest Jego Miłosier-
dzie. Z tej racji św. Paweł w Liście do Rzymian  
pisze, że „gdzie rozpanoszył grzech, tam jeszcze 
obficiej rozlała się łaska Boża” (5, 20). Rzeczywi-
ście, Miłosierdzie Boże nie ma granic! W naszych 
czasach, kiedy skutki grzechu pierworodnego 
bardzo wyraziście dają o sobie znać niemal na 
wszystkich płaszczyznach życia, On sam ponow-
nie przypomniał o swoim Miłosierdziu względem 
człowieka, aby nie popadł on w jeszcze większy 
grzech, jakim jest utrata nadziei, a więc rozpacz. 

Dla przypomnienia o swoim wielkim Miło-
sierdziu Bóg posłużył się św. Faustyną Kowalską 
(† 1938) — skromną zakonnicą ze Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które w Warsza-
wie w 1862 roku założyła hrabina Teresa Ewa  
Potocka († 1881). Helena Kowalska, już w dzieciń-
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stwie w sposób mistyczny doświadczała zjedno-
czenia z Jezusem. Kiedy więc w 1925 roku wstąpi-
ła do tego Zgromadzenia, jej życie mistyczne wy-
raźnie zostało ukierunkowane na tajemnicę Boże-
go Miłosierdzia. Jezus uczynił ją swoją „sekretar-
ką” i „Apostołką” tajemnicy Miłosierdzia. Treści 
mistyczne, które zawarła w Dzienniczku, dzięki 
zaangażowaniu bł. Jana Pawła II, jeszcze jako  
arcybiskup Krakowa, stały się znane w całym 
świecie. Kult Miłosierdzia Bożego dotarł w najdal-
sze zakątki ziemi, będąc źródłem ufności dla każ-
dego grzesznika i całej ludzkości naznaczonej 
skutkami grzechu pierworodnego.  
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11. Imię Jezus 
 

ŚW. BERNARDYN ZE SIENY 
 
 

Św. Piotr Apostoł, napełnio-
ny Duchem Świętym, przema-
wiając w Jerozolimie wobec ży-
dowskich władz miasta, arcy-
kapłanów Annasza i Kajfasza 
oraz innych uczonych w Pi-
śmie, z wielką mocą wyznał, że 
poza imieniem Jezusa Chrystu-

sa „nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie 
dano ludziom pod niebem żadnego innego imie-
nia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 
12). Podobnie św. Paweł Apostoł w Liście do Fili-
pian cytuje jakiś wczesnochrześcijański hymn. 
Zawiera się w nim wyznanie wiary w moc Imienia 
Jezusa, którego „Bóg nad wszystko wywyższył 
i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na 
imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebie-
skich i ziemskich i podziemnych…” (Flp 2, 9-10). 
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By lepiej uchwycić sens tych słów, trzeba pa-
miętać, że w Biblii i w całej kulturze żydowskiej 
imię oznacza osobę. Wobec tego znać czyjeś imię, 
to wejść z nim w głęboką zażyłość. A zatem wzy-
wanie imienia Jezusa to nie zwykłe nawiązanie 
kontaktu, jak to ma miejsce pomiędzy ludźmi, ale 
uznanie w Nim swojego Pana i Zbawiciela. 

Doskonale zrozumiał to między innymi bł. Jan 
Colombini († 1367) ze Sieny we Włoszech, który 
założył zakon hieronimitów, zwanych jezuatami 
(nie mylić z jezuitami). Mieli oni zwyczaj pozdra-
wiać się imieniem Jezusa i często to imię wyma-
wiali podczas publicznych modlitw. Od nich po-
chodzi piękne chrześcijańskie pozdrowienie: Lau-
detur Jesus Christus… („Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus”). Wymowne jest też to, że bł. Jan 
Paweł II pojawiając się w dniu swego wyboru na 
papieża na balkonie Bazyliki św. Piotra dnia 16 X 
1978 roku, jako pierwsze wypowiedział właśnie te 
słowa pozdrowienia, niejako przypominając Wło-
chom, że od nich wzięła się ta szlachetna tradycja. 

Również pochodzący ze Sieny reformator za-
konu franciszkańskiego św. Bernardyn († 1444), 
kontynuując tradycję jezuatów, podczas licznych 
misji ludowych z całą gorliwością wzywał do czci 
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Imienia Jezus. Swoje nauki zawsze rozpoczynał 
od wezwania Imienia Jezusa Chrystusa. Miał też 
zwyczaj częstego przerywania swoich płomien-
nych kazań, aby wznieść nad głowami słuchaczy 
tabliczkę z napisem „Jezus” lub namalowanym 
monogramem Imienia Jezusa w dobrze znanej 
nam postaci IHS. Wówczas wierni padali na zie-
mię na znak czci dla Tego, kogo imię to wskazuje. 
My natomiast, ilekroć wymawiamy to święte Imię 
— na przykład podczas Mszy świętej w hymnie 
„Chwała na wysokości Bogu” — przynajmniej po-
chylmy swoje głowy. 
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12. Chrystus-Mesjasz 
 

BŁ. KAROL DE FAUCAULD 
 
 

Jak uczy Katechizm Kościoła 
Katolickiego, hebrajskie pojęcie 
„Mesjasz” oznacza tego, kto 
został namaszczony, a więc 
w sposób oficjalny i uroczysty 
przeznaczony przez Boga do 
wypełnienia Jego misji. Tę sa-
mą treść zawiera greckie słowo 

„Chrystus” (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 
436). A zatem Jezus Chrystus, jako Boży Pomaza-
niec, napełniony jest Duchem Świętym i piastuje 
godność Kapłana, Proroka i Króla po to, aby do-
konać dzieła odkupienia oraz zbawienia ludzkości 
i całego świata. Mimo iż jest On „cichy i pokorne-
go serca” (Mt 11, 29) na wzór Sługi Jahwe, o któ-
rym pisze prorok Izajasz (por. Iz 52, 13-15), to jed-
nak Jego Boski Majestat zdumiewa nas, a może 
nawet przeraża. W każdym razie domaga się sza-
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cunku, wyrażanego w odpowiednich aktach kultu 
i gestach. Niestety, wielu chrześcijan zapomina 
o tym i z niedbałością, a czasem wprost z nonsza-
lancją odnosi się do Pana panów i Króla królów 
(por. 1 Tm 6, 15). 

Wiele pod tym względem można nauczyć się 
od wyznawców innych religii, na przykład od 
muzułmanów, którzy gdziekolwiek są i cokolwiek 
robią, na wezwanie muezzina z minaretu, padają 
twarzą do ziemi i oddają cześć Jedynemu Bogu. 

Kult Boga ze strony muzułmanów stał się im-
pulsem do głębokiego nawrócenia bł. Karola de 
Faucauld († 1916), który najpierw jako żołnierz, 
a potem jako podróżnik, przebywał w północnej 
Afryce i mógł obserwować życie tamtejszych mu-
zułmanów. Kiedy w 1885 roku powrócił z Maroka 
do Paryża wyznał: „Islam wywarł na mnie potęż-
ne wrażenie. Obserwacja tej wiary, tych dusz żyją-
cych w ciągłej obecności Boga, pozwoliła mi odna-
leźć coś głębszego i prawdziwszego od wielko-
światowych rozrywek”. Porzucił burzliwe życie 
i zaczął szukać prawdziwej wiary. Droga do Jezu-
sa Chrystusa wiodła przez fascynację islamem. 

Zachęcony przez swoją kuzynkę zaczął się żar-
liwie modlić. Odbył gruntowną spowiedź i nie-
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bawem wyjechał do Ziemi Świętej, aby tam od-
najdywać bliskość Jezusa Chrystusa. Gdy w 1901 
roku przyjął święcenia kapłańskie, jako pustelnik 
osiadł na Saharze w Algierii wśród muzułmań-
skich plemion Tauregów. W ten sposób pragnął 
wskazywać na Jezusa jako prawdziwego Mesjasza 
tym, od których uczył się szacunku dla Boga. Kil-
kanaście lat później został brutalnie zamordowany 
przez muzułmańskich zbójców. Zginął jako mę-
czennik za wiarę w Jezusa Chrystusa, Kapłana, 
Proroka i Króla. Jego beatyfikacji dokonał papież 
Benedykt XVI w 2005 roku. 
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13. Prawdziwy Bóg  
— prawdziwy Człowiek 

 
ŚW. ANDRZEJ BOBOLA 

 

Przeżywany co roku okres 
Bożego Narodzenia przypo-
mina, że ponad 2 tys. lat temu 
w Betlejem „Słowo stało się 
Ciałem i zamieszkało wśród 
nas” (J 1, 14). Oznacza to, że 
w Jezusie Chrystusie Bóg stał 
się Człowiekiem.  

Jezus Chrystus jest więc prawdziwym Bogiem 
i prawdziwym Człowiekiem. Za tę prawdę  
poniósł on okrutną mękę i śmierć na krzyżu, 
a w ślad za nim w ciągu wieków swe życie oddały 
niezliczone rzesze. Także w naszych czasach kil-
kadziesiąt tysięcy ludzi każdego roku umiera 
śmiercią męczeńską, bo nie chce się wyrzec tej 
podstawowej prawdy wiary. 
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Świadkiem wiary w Jezusa Chrystusa jako 
prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka jest 
św. Andrzej Bobola z zakonu jezuitów, Patron Pol-
ski. Urodził się w 1591 roku w Strachocinie koło 
Sanoka. Jego biografia i pośmiertne losy ciała mo-
gą posłużyć za scenariusz do dobrego sensacyjne-
go filmu. 

Po studiach w Braniewie i Wilnie, przyjął świę-
cenia kapłańskie w dniu kanonizacji pierwszych 
jezuitów: Ignacego Loyoli i Franciszka Ksawerego 
(12 marca 1623). Pracował jako duszpasterz m.in. 
w Wilnie, Płocku, Pułtusku, Warszawie, Łomży 
i Pińsku. Tu jako misjonarz gorliwością i płomien-
nym przepowiadaniem przyciągał do Chrystusa 
liczne rzesze tych, którzy odpadli od wiary. Nie 
spodobało się to niektórym z lokalnych władców, 
którzy dla swoich celów podsycali wzajemną nie-
chęć katolików i prawosławnych. Nasłani na 
o. Andrzeja kozacy dopadli go niedaleko Janowa 
Poleskiego dnia 16 maja 1657 roku. Najpierw go 
obnażyli i skatowali biczami, a następnie powybi-
jali zęby. Potem końmi zawlekli do miasta. Tam 
w miejskiej rzeźni zadawali mu niewyobrażalne 
tortury: ściskali głowę, przypalali ogniem i wbijali 
drzazgi za paznokcie. Po czym z jego pleców 



—  47 

zdarli skórę, a wielką ranę posypali plewami oraz 
sieczką i polewali gorącą wodą. Na głowie wycięli 
mu tonsurę aż do samej kości. Obcięli kilka pal-
ców, wydłubali prawe oko, odcięli także nos i war-
gi. Ponieważ o. Andrzej cały czas wzywał imienia 
Jezusa Chrystusa, więc obcięli mu język. Na ko-
niec powiesili u powały głową w dół. Po dwu go-
dzinach, żyjącego jeszcze jezuitę zdjęli ze sznura 
i dobili dwukrotnym cięciem szablą w szyję. 

Czy gdyby Jezus Chrystus nie był prawdzi-
wym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, miało-
by sens oddawanie życia za wiarę, zwłaszcza 
w tak okrutny sposób?  

 

 



48  — 

 
 

14. Dlaczego Słowo stało się Ciałem? 
 

ŚW. JAN MARIA VIANNEY 
 
 

Niedziela Chrztu Pańskie-
go, która formalnie zamyka li-
turgiczny okres Bożego Naro-
dzenia, skłania do pytania: 
dlaczego odwieczne Słowo sta-
ło się Ciałem i zamieszkało po-
śród nas? (por. J 1, 14). Fak-
tycznie wcielony Bóg z miłości 

do nas pozostał z nami „po wszystkie dni, aż do 
skończenia świata” (Mt 28, 20) we wspólnocie Ko-
ścioła świętego, a przede wszystkim w Euchary-
stii. Cześć, jaką Mu oddajemy w Najświętszym 
Sakramencie, jest naszym wyznaniem wiary, że 
„Słowo Ciałem się stało…”. 

Świadkiem tej wiary jest między innymi fran-
cuski kapłan św. Jan Maria Vianney (1786-1859), 
patron duszpasterzy. W 1799 roku, w czasie 
krwawej rewolucji francuskiej i prześladowania 
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Kościoła, z narażeniem życia potajemnie przystą-
pił do Pierwszej Komunii świętej w szopie zamie-
nionej na prowizoryczną kaplicę, do której wejście 
z ostrożności zasłonięto furą siana.  

Kiedy został kapłanem, to w centrum swej gor-
liwej pracy duszpasterskiej zawsze stawiał Eucha-
rystię. Kult Najświętszego Sakramentu był jego 
skuteczną metodą nawracania ludzi i wychowy-
wania ich do żywej wiary. Szczególnie widać to na 
przykładzie mieszkańców maleńkiej parafii Ars 
niedaleko Lyonu. W chwili gdy obejmował tam 
probostwo w 1818 roku, mówiono o nich, że tylko 
chrzest różni ich od zwierząt.  

Codziennie gorliwie sprawował Mszę świętą, 
wykazując szczególne skupienie podczas Prze-
istoczenia i Komunii świętej. O świcie, a nierzadko 
także w nocy, dużo czasu spędzał na adoracji Naj-
świętszego Sakramentu. W ten sposób osobistym 
przykładem uczył swoich parafian, jak mają mo-
dlić się do Jezusa, obecnego pod postacią Chleba. 
Często, wygłaszając kazanie, zwracał się do taber-
nakulum, i pokazując na nie, wołał z uniesieniem: 
„On tam jest!” 

Zgodnie ze słowami Ewangelii, że tylko ludzie 
czystego serca mogą oglądać Boga (por. Mt 5, 8), 
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a więc prawdziwie Go adorować w Najświętszym 
Sakramencie, Proboszcz z Ars wiele godzin spę-
dzał w konfesjonale, aby każdemu, kto tylko ze-
chce, dać szansę wyznania swoich grzechów i po-
jednania się z Bogiem. Pod koniec życia corocznie 
spowiadał około kilkanaście tysięcy ludzi z całej 
Francji. 

Obecnie, w kościele parafialnym w Ars trwa 
nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu. 
Jest to owoc wiary św. Jana Marii Vianney, że  
Słowo stało się Ciałem i rzeczywiście zamieszkało 
pośród nas. 

 

 



—  51 

 
 

15. Niepokalana Matka Boga 
 

BŁ. JAN DUNS SZKOT 
 
 

Papież bł. Pius IX w bulli  
Inneffabilis Deus (z 8 grudnia 
1854 roku uroczyście ogłosił 
dogmat o niepokalanym poczę-
ciu Najświętszej Maryi Panny. 
Ta prawda wiary, którą każdy 
z wierzących bezwzględnie 
powinien przyjmować, głosi, 

że dzięki szczególnej łasce Bożej, Maryja już od 
pierwszej chwili swego poczęcia, czyli zaistnienia 
na ziemi, ze względu na przyszłe zasługi swego 
Syna Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludz-
kiego, została zachowana wolną od wszelkiej 
zmazy pierworodnej winy. Jest to jedyny w histo-
rii ludzkości przywilej, jaki Bóg udzielił Maryi, 
wybierając Ją do roli Matki Swego Jednorodzone-
go Syna.  
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Maryję jako niepokalaną, czyli tę, którą nigdy 
nie dosięgły skutki grzechu pierworodnego, 
czczono w Kościele świętym od początku. Jednak 
aż do czasu ogłoszenia dogmatu, czyli przez 
osiemnaście wieków nie była to prawda po-
wszechnie obowiązująca. Co więcej, w związku 
z próbą wytłumaczenia tej tajemnicy, toczyły się 
wśród teologów niekiedy zaciekłe dyskusje. „Mę-
żem opatrznościowym”, który wybitnie przyczy-
nił się do teologicznego ujęcia prawdy o niepoka-
lanym poczęciu Maryi był bł. Jan Duns Szkot. 

Urodził się w 1266 roku w miasteczku Duns 
w Szkocji, stąd jego nazwisko. Pod wpływem stry-
ja, który był franciszkaninem, wstąpił do zakonu 
św. Franciszka. Został kapłanem i ze względu na 
niezwykłe zdolności intelektualne, odbył studia 
w Oksfordzie i Paryżu, gdzie potem przez 10 lat 
był wykładowcą. Ponieważ nie udzielił poparcia 
królowi Francji Filipowi IV Pięknemu w jego spo-
rze z papieżem Bonifacym VIII, został wydalony 
z Paryża i zamieszkał w Kolonii, gdzie zmarł 
w 1308 roku. Bł. Jan Paweł II, nawiedzając w 1981 
roku grób Jana Dunsa Szkota w kościele francisz-
kanów w Kolonii, nazwał go „duchową twierdzą 
wiary”. Dla jego oryginalnych i wnikliwych  
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dociekań filozoficzno-teologicznych nazwano go  
„Doktorem Subtelnym”. W swoim krótkim życiu 
napisał kilka cennych dzieł.  

Jako pierwszy zwrócił uwagę, że przywilej 
Niepokalanego Poczęcia, który nazywał „Arcy-
dziełem Boga”, wynika z odkupienia, jakiego 
Chrystus dokonał, rodząc się z Maryi. U Boga, dla 
którego nie ma ograniczeń w czasie, ta uprzedza-
jąca łaska jest jak najbardziej możliwa. Bulla  
Inneffabilis Deus niemal dosłownie powtarza tezy, 
jakie głosił Jan Duns Szkot, wyniesiony do chwały 
ołtarzy przez papieża Jana Pawła II w 1991 roku.  
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16. Misteria życia Jezusa 
 

ŚW. TERESA OD JEZUSA 
 
 

Otwarty 50 lat temu Sobór 
Watykański II w konstytucji 
dogmatycznej Dei Verbum o ob-
jawieniu Bożym stwierdza, że 
Jezus Chrystus w pełni objawił 
tajemnicę Przenajświętszej Trój-
cy i całego dzieła odkupienia 
„przez całą swoją obecność 

i ukazanie się, poprzez słowa i czyny, znaki i cuda, 
zwłaszcza zaś przez swoją śmierć i pełne chwały 
zmartwychwstanie, a wreszcie zesłanie Ducha 
Świętego…” (nr 4). To wszystko są misteria życia 
Jezusa, czyli przekazane przez Ewangelistów wy-
darzenia, które miały miejsce w ciągu Jego ziem-
skiej egzystencji. Większość z nich zgodnie z wolą 
Bożą pozostanie na zawsze zakryta, jak na przy-
kład 30 lat życia Pana Jezusa w Nazarecie, albo  
Jego zewnętrzny wygląd. 
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Wielu świętych, rozmiłowanych w Jezusie, 
a zwłaszcza kobiety, pragnęło na drodze medyta-
cji czy doświadczenia mistycznego wniknąć w te 
zakryte misteria życia Jezusa.  

Przykładem tego jest św. Teresa od Jezusa 
(1515-1582), wielka hiszpańska mistyczka, refor-
matorka zakonu karmelitańskiego i Doktor Ko-
ścioła. Na uwagę zasługują dwa epizody z jej  
życia. 

Kiedy przebywała w klasztorze Wcielenia 
w  Avila, w Wielkim Tygodniu 1555 roku, Teresa 
weszła do kaplicy i jej uwagę przykuł znajdujący 
się tam bardzo realistyczny obraz ubiczowanego 
Chrystusa pt. „Ecce homo”. Medytując nad tym 
obrazem, zrozumiała, że wolą Bożą jest nie tylko 
jej własne uświęcenie, ale także świętość współ-
sióstr, jak również to, aby klasztor był miejscem 
modlitwy i pokuty. Jak pisze w swej autobiografii, 
był to moment przełomu, prawdziwego nawróce-
nia tej gorliwej zakonnicy i zarazem początek 
wielkiego dzieła odnowienia całego zakonu (por. 
Życie, 23, 1). 

Drugie wydarzenie św. Teresa z Avila opisuje 
następująco: „Pewnego dnia, gdy byłam na modli-
twie, spodobało się Panu ukazać mi w sposób wi-
doczny same tylko swoje ręce, a był to widok tak 
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zachwycający, że nie mam słów na opisanie go. 
[…] Kilka dni później ujrzałam Boskie Jego obli-
cze, które mnie pięknością swoją jakby całą  
pochłonęło” (Życie, 28, 1). 

Z tych i podobnych przeżyć mistycznych, 
Doktor Kościoła wyciąga prosty wniosek, że jest 
wolą Boga, „abyśmy wszelkie łaski Boże otrzy-
mywali za pośrednictwem Najświętszego Czło-
wieczeństwa Chrystusa, w którym nieskończony 
Bóg, jak sam powiada, znajduje upodobanie”  
(Życie, 22, 6). 
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17. Nauczanie Jezusa (nawrócenie — 
wiara — królestwo Boże) 

 
ŚW. MARIA MATYLDA DE MATTIAS 

 

Wszyscy Ewangeliści wiele 
miejsca poświęcają nauczaniu 
Chrystusa o Królestwie Bożym 
(por. Mt 4, 17; 9, 35; 10, 7). 
Przede wszystkim Pan Jezus 
wzywał do nawrócenia (por. 
Mk 1, 15; Łk 15, 7. 10) i przyję-
cia z wiarą słów, które głosił 

(por. Mk 16, 16-17; J 1, 7; 8, 24). Odchodząc do nie-
ba, tę misję pozostawił Kościołowi, mówiąc: „Idź-
cie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając 
im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przyka-
załem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie 
dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 19-20).  
Jezus, który pozostał w Kościele, wciąż naucza, 
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posługując się ludźmi, nie tylko kapłanami, ale 
także świeckimi. 

Tak rozumiała swoje powołanie św. Maria Ma-
tylda De Mattias (1805-1866), założycielka Sióstr 
Adoratorek Krwi Chrystusa. Żyła ona w wielo-
dzietnej ubogiej rodzinie szlacheckiej niedaleko 
Rzymu. Po śmierci matki, jej wychowaniem zaj-
mował się ojciec, który rozbudził w niej ducha 
modlitwy i miłość do Jezusa ukrzyżowanego oraz 
do Matki Bożej.  

W wieku 17 lat Matylda spotkała ks. Kaspra 
del Bufalo, założyciela Misjonarzy Krwi Chrystu-
sa, który na początku XIX wieku prowadził szero-
ką działalność misjonarską w całych Włoszech. 
Pociągnięta przykładem jego gorliwości, posta-
nowiła zostać misjonarką. Była przekonana, że 
poprawa sytuacji społecznej, naznaczonej nędzą 
materialną i duchową, musi zacząć się od prze-
miany ludzkiego serca. To zaś stanie się dopiero 
wtedy, gdy człowiek zrozumie, jak bardzo Bóg go 
kocha i że Jezus przelał swoją Krew dla jego zba-
wienia. 

Zanim założyła własne zgromadzenie zakon-
ne, przez kilka lat prowadziła pracę ewangeliza-
cyjną w miejscowości Acuto. Swoją niezwykłą żar-
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liwością pociągała dzieci i dorosłych. Z zapałem 
mówiła o Bożej miłości nie tylko w szkole i koście-
le, ale także na miejskim placu, stojąc na niewiel-
kim podwyższeniu. Mimo słabego zdrowia, 
przemawiała do tłumów przez wiele godzin. Jest 
rzeczą niezwykłą, że kiedy rozpoczynała pracę 
apostolską, była analfabetką, osobą zamkniętą 
w sobie i lękliwą. Jednak by móc głosić miłość Bo-
żą, sama nauczyła się czytać i pisać. Pozostawiła 
ponad 3 tysiące listów, a w tym, czego nauczała 
słowem i pismem, nie stwierdzono najmniejszego 
błędu teologicznego. Czyż nie świadczy to, że sam 
Jezus nią się posługiwał, by wciąż nauczać o Kró-
lestwie Bożym?  
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18. Proces Jezusa 
 

BŁ. ANNA KATARZYNA EMMERICH 
 
 

Już niebawem, po raz ko-
lejny w życiu, przeżywać bę-
dziemy Wielki Post. To czas, 
w którym między innymi pod-
czas nabożeństwa Drogi Krzy-
żowej czy Gorzkich Żali roz-
ważać będziemy Mękę Pana 
Jezusa, gdyż dzięki niej doko-

nało się nasze odkupienie. Nie chodzi tu o same 
pobożne wzruszenia, ale o wnikliwe poznanie  
realiów Męki Zbawiciela.  

Kilka lat temu cenną pomocą w uświadomie-
niu sobie realizmu niezmiernego cierpienia Chry-
stusa podczas procesu, a potem w drodze na Kal-
warię, był poruszający film Mela Gibsona pt. Pa-
sja, nakręcony na podstawie wizji mistycznych bł. 
Anny Katarzyny Emmerich (1774-1824), niemiec-
kiej mistyczki obdarzonej stygmatami. Już jako 
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dziecko miała wizje mistyczne. Między innymi 
widziała swoje Patronki — św. Annę i św. Kata-
rzynę, jak również Anioła Stróża, z którym pro-
wadziła częste rozmowy. Niedługo przed wstą-
pieniem do zakonu augustianek w Dülmen, pod-
czas adoracji Najświętszego Sakramentu widziała 
Jezusa, który wyszedł do niej z tabernakulum, 
trzymając w jednej ręce kwiaty, a w drugiej koronę 
z cierni. Zapytał ją, co wybiera. Wybrała koronę 
cierniową. Po ustaniu widzenia silny ból przeszył 
jej skronie i pojawiły się stygmaty, czyli krwawią-
ce rany w miejscu Chrystusowych cierni. Kilka lat 
później, już w klasztorze, pojawiły się stygmaty na 
rękach i nogach.  

Gdy władze państwowe zlikwidowały klasztor 
w Dülmen, s. Anna Katarzyna zamieszkała w do-
mu pewnej wdowy. Jej stan zdrowia bardzo się 
pogorszył. Do śmierci pozostała w łóżku, często 
doznając wizji mistycznych Męki Chrystusa. Pra-
gnęła je przekazać potomnym, ale wskutek cier-
pienia sama nie była w stanie tego uczynić. Nie-
oczekiwanie, jesienią 1818 roku odwiedził ją zna-
ny pisarz i poeta Klemens Brentano, w którym 
Anna Katarzyna rozpoznała człowieka zesłanego 
jej przez Bożą Opatrzność. Odtąd, dwa razy 
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dzienne przez pięć lat Brentano przychodził do 
niej i spisywał wizje, po czym dawał jej do autory-
zacji. W rezultacie powstała książka pt. Bolesna 
Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa (Berlin 1833). 
W 1852 roku na podstawie jej wizji Brentano wy-
dał kolejną książkę pt. Życie Najświętszej Maryi 
Panny. W jej wizjach uderza niezwykła precyzja 
dotycząca Męki Pańskiej. Podane przez nią szcze-
góły znajdują potwierdzenie w Biblii i w odkry-
ciach archeologicznych. Może właśnie dlatego 
oparty na tych wizjach film Pasja, tak dogłębnie 
porusza każdego widza, nawet niewierzącego.  
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19. Odkupieńcza śmierć Chrystusa  
w Bożym zamyśle zbawienia  

 
ŚW. PIO Z PIETRELCINY 

 

Miłosierny Bóg w swojej 
Wszechmocy mógł dokonać 
odkupienia ludzkości na wiele 
sposobów. Wybrał jednak cier-
pienie i śmierć, które podjął 
Syn Boży. Na zawsze pozosta-
nie dla nas tajemnicą, dlaczego 
właśnie w ten sposób miało 

dokonać się odkupienie,. Niemniej jednak w tej 
pespektywie nasza choroba, cierpienie i śmierć 
nabierają głębokiego sensu. Pisał o tym św. Paweł 
Apostoł: „[…] w moim ciele dopełniam braki 
udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest 
Kościół” (Kol 1, 24).  

Prawdę tych słów potwierdzają stygmatycy, 
czyli ci, którzy na swoim ciele mają rzeczywiste, 



64  — 

bardzo dotkliwe rany w miejscu ran Jezusa. Jed-
nym z najbardziej znanych od czasów św. Fran-
ciszka z Asyżu, pierwszego stygmatyka, jest jego 
duchowy syn św. Pio z Pietrelciny (1887-1968), 
w świecie znany jako Francesco Forgione. 

Urodzony na południu Włoch, w pobożnej 
wiejskiej rodzinie, od dziecka był bardzo wrażli-
wy i wykazywał się gorliwością religijną. Z zapa-
łem uczył się katechizmu, aby dobrze przygoto-
wać się do przyjęcia Pierwszej Komunii świętej 
i Bierzmowania. Był również ministrantem. Bar-
dzo cierpiał, gdy ktoś złorzeczył. Gdy miał 10 lat, 
pod wpływem zakonnego kwestarza, który przy-
był do ich domu, Francesco zapragnął wstąpić do 
kapucynów. Dla opłacenia jego studiów ojciec wy-
jechał do pracy do Ameryki. W 1903 roku rozpo-
czął nowicjat u kapucynów, przyjmując imię Pio, 
co po włosku znaczy „pobożny”. Siedem lat póź-
niej został kapłanem. Od młodości bardzo cierpiał 
nie tylko z powodu słabego zdrowia, ale przede 
wszystkim wskutek stygmatów, które zaczął od-
czuwać zaraz po odprawieniu Mszy świętej pry-
micyjnej. Fizyczne rany pojawiły się 20 września 
1918 roku podczas modlitwy przed krucyfiksem 
w chórze zakonnym. Odtąd w swoim ciele dopeł-
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niał zbawczą Mękę Chrystusa aż do śmierci — 
równo przez 50 lat. Towarzyszyły temu niezwykłe 
cierpienia duchowe w postaci najróżniejszych  
podejrzeń i oskarżeń o oszustwo lub chorobę  
psychiczną. Doznawał także częstych fizycznych 
napaści szatana.  

Dzięki upodobnieniu do cierpiącego Zbawicie-
la, Ojciec Pio miał liczne dary duchowe, którymi 
służył ludziom. Przede wszystkim ceniony był ja-
ko przenikliwy spowiednik i kierownik duchowy. 
Jeszcze za jego życia dokonało się wiele cudów, 
w tym niezliczone nawrócenia i uzdrowienia du-
chowe. Miał dar proroctwa. Być może odwiedza-
jący Świętego bp Karol Wojtyła w 1964 roku, już 
wtedy poznał, jak wielkie czeka go zadanie 
w Kościele. 
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20. Zstąpił do piekieł 
 

HIOB 
 
 

Jesteśmy świadkami niepo-
kojącego paradoksu w naszych 
czasach: z jednej strony odrzu-
ca się prawdę o istnieniu sza-
tana i piekła, twierdząc, że to 
średniowieczny relikt i „księ-
żowski straszak” na grzeszni-
ków, a z drugiej obserwuje się 

niespotykane dotychczas zainteresowanie tematy-
ką satanistyczną i okultystyczną. Przykładem jest 
bogata literatura na ten temat, jak również kine-
matografia; satanistyczna saga o wampirach pt. 
Zmierzch bije światowe rekordy popularności.  

Wbrew temu, co dla jakichś ukrytych celów 
próbuje się wmówić społeczeństwu, że nie ma 
szatana i wiecznego potępienia, w naturę czło-
wieka wpisana jest jakaś intuicja tej smutnej rze-
czywistości. Zdaje się wskazywać na to nasz język 
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codzienny. Kiedy bowiem ktoś doznaje nieszczęść 
i cierpienia, zwłaszcza moralno-duchowego w po-
staci samotności i odrzucenia, albo gdy dotyka go 
ludzka złośliwość i głupota, wówczas skłonny jest 
mówić, że „doświadcza piekła na ziemi”, albo 
„ma piekło w domu”. 

Piekła w takim sensie doświadczył biblijny 
Hiob — człowiek bardzo zamożny, cieszący się 
autorytetem i szacunkiem w swoim środowisku, 
a przy tym bardzo pobożny, zachowujący w każ-
dym drobiazgu Boże prawo. Jednak, jak czytamy 
w Piśmie świętym, diabeł z zazdrości i nienawiści 
do wszystkiego co dobre, zapragnął poddać go 
próbie, oczywiście za przyzwoleniem Bożym (por. 
Job 1, 6-12). Wskutek różnych kataklizmów i nie-
szczęść Hiob niemal w jednej chwili utracił cały 
swój olbrzymi majątek, również tragicznie zginęły 
jego ukochane dzieci. On sam zachorował na jakąś 
odrażającą chorobę skóry, tak że własna żona 
brzydziła się nim. Unikali go też dotychczasowi 
jego sąsiedzi oraz przyjaciele. Kilku z nich przy-
szło do niego, lecz zamiast pocieszenia i wsparcia, 
szydzili, mówiąc, że gdyby był taki dobry i spra-
wiedliwy, za jakiego uchodził, to z pewnością Bóg 
by go nie poddał takiej próbie. Można więc  
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powiedzieć, że Hiob po ludzku dosięgnął dna 
piekła. Szatan nad nim zatriumfował. 

A co na to Hiob? Zamiast przeklinać swój los, 
złorzeczyć Bogu czy popadać w rozpacz, wyznał 
z pokorą: „Nagi wyszedłem z łona matki i nagi 
tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech imię Pań-
skie będzie błogosławione!” (Job 1, 21). Taką po-
stawą dziecięcego zawierzenia Bogu Hiob poko-
nał pychę szatana. Doświadczenie piekła na ziemi 
nauczyło go prawdziwej mądrości i jeszcze ściślej 
zjednoczyło z Bogiem, który po okresie tej bole-
snej próby, niezłomną wierność swego sługi sto-
krotnie nagrodził licznymi darami. 
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21. Zmartwychwstał 
 

ŚW. GRZEGORZ WIELKI 
 
 

Kiedy o świcie nazajutrz po 
święcie Paschy kobiety, a wśród 
nich Maria z Magdali, przyszły 
do grobu, aby dopełnić obrzę-
dów pogrzebania ciała Jezusa, 
zobaczyły dwóch aniołów, któ-
rzy im oznajmili: „Dlaczego 
szukacie żyjącego wśród umar-

łych? Nie ma go tutaj, zmartwychwstał…” (Łk 24, 
5). Ten fakt stał się podstawą wiary chrześcijań-
skiej, dlatego św. Paweł Apostoł dobitnie stwier-
dza, że „jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to 
próżne jest nasze głoszenie i próżna jest wasza 
wiara” (1 Kor 15, 14). Skoro więc Jezus Chrystus 
zmartwychwstał, to nie jest On jedynie historycz-
ną postacią, którą można wspominać i podziwiać, 
lecz jest żywą i realną osobą, którą należy naśla-
dować.  
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Tak właśnie rozumiał sens prawdy o zmar-
twychwstaniu Jezusa papież św. Grzegorz Wielki 
(† 640). Zanim został wybrany na Stolicę Piotrową 
w 590 roku, przez jakiś czas pełnił zaszczytną 
i odpowiedzialną funkcję prefekta Rzymu. Nie-
bawem jednak wycofał się z życia publicznego 
i wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru św.  
Andrzeja, który sam założył w swojej posiadłości 
na terenie Wiecznego Miasta. W wieku prawie 
czterdziestu lat został diakonem, a potem był 
nuncjuszem papieskim w Konstantynopolu.  

W ciągu 14 lat swego pontyfikatu dokonał wie-
lu ważnych dzieł, które trwale wpłynęły na życie 
Kościoła i kształt dzisiejszej Europy. Między  
innymi dokonał ewangelizacji okrutnych Longo-
bardów, którzy od kilkudziesięciu lat pustoszyli 
cały Półwysep Apeniński. Wysłał misjonarzy poza 
Alpy i na Wyspy Brytyjskie, umacniał wiarę na te-
renach dzisiejszej Francji, Hiszpanii i Portugalii. W 
Rzymie zaś w trosce o najuboższych zorganizował 
sprawną sieć pomocy charytatywnej. Bardzo 
troszczył się o świętość kapłanów. Dla nich pozo-
stawił kilka wybitnych dzieł, jak na przykład Re-
guła pasterska. W formacji duchowej kładł nacisk 
na realne naśladowanie Chrystusa. Według tego 
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wybitnego duszpasterza, Zmartwychwstały Pan 
nie może być jedynie przedmiotem teologicznych 
rozważań i sporów. On, który pokonał śmierć, 
piekło i szatana, oraz daje pełnię łaski i życie 
wieczne, jest żywym i niedoścignionym wzorem 
prawdziwego chrześcijanina. 

Sam Papież swoim życiem uczył, że sekret 
chrześcijańskiej świętości kryje się w wiernym 
odwzorowaniu w sobie postawy Zmartwychwsta-
łego Pana.  
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22. Chrystofanie 
 

ŚW. PAWEŁ APOSTOŁ 
 
 

Jezus Chrystus po swoim 
zmartwychwstaniu, by dać do-
wód, że żyje, wiele razy uka-
zywał się Apostołom i innym 
swoim uczniom. Takie zjawie-
nie się Jezusa w zmartwych-
wstałym i przemienionym ciele, 
chrześcijańska teologia określa 

mianem „chrystofania”. Chrystofanie miały miej-
sce nie tylko bezpośrednio po zmartwychwstaniu 
do czasu wniebowstąpienia, ale także później. 
W pismach mistyków i świętych znajdujemy bo-
wiem niezliczone fakty ukazywania się Chrystusa, 
jakie miały miejsce w całej dwutysiącletniej histo-
rii Kościoła. Dla przykładu wystarczy przywołać 
Dzienniczek św. Faustyny Kowalskiej. 

Poruszający jest opis ukazania się Zmar-
twychwstałego Chrystusa św. Pawłowi na przed-
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mieściach Damaszku, dokąd przybył ów gorliwy 
rabbi i faryzeusz, aby z całą bezwzględnością tę-
pić wyznawców nowej religii. W Dziejach Apo-
stolskich (9, 3-6) czytamy, że nagle olśniła go ja-
sność z nieba, tak że upadł na ziemię. Wówczas 
usłyszał głos: „Szawle, Szawle, dlaczego mnie 
prześladujesz?” Zdumiony zapytał: „Kto jesteś, 
Panie?” W odpowiedzi usłyszał: „Ja jestem Jezus, 
którego ty prześladujesz…”. 

To przeżycie, jak najbardziej o charakterze mi-
stycznym, gruntownie odmieniło życie Szawła. 
Z zagorzałego prześladowcy chrześcijan w jednej 
chwili stał się gorliwym apostołem, który zaniósł 
Dobrą Nowinę do ludów pogańskich w całej Azji 
Mniejszej. Zrozumiał, że Zmartwychwstały Chry-
stus stale żyje w swoim Kościele, to znaczy we 
wspólnocie wierzących. Od niego więc pochodzi 
prawda wiary, że Kościół święty to Mistyczne Cia-
ło Chrystusa. Zatem atak na kogokolwiek z chrze-
ścijan, to zamach na samego Zbawcę. Z Bogiem 
zaś walczyć nie wolno! 

Wydarzenie pod Damaszkiem to nie jedyna 
chrystofania w życiu Apostoła Narodów. W swo-
ich listach pasterskich, adresowanych do pierw-
szych chrześcijan nawróconych z pogaństwa 
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w Koryncie (2 Kor 12, 1-7) czy Galacji (Ga 1, 16), 
wzmiankuje on o innych podobnych przeżyciach, 
które miały miejsce później. Podczas nich czuł się 
porwany do Raju, lub — jak mówi — „do trzecie-
go nieba”. Te głębokie przeżycia mistyczne były 
dla niego niewyczerpalnym źródłem siły do pracy 
apostolskiej i mężnego znoszenia prześladowań. 
Chrystofania, jako głębokie doświadczenie mi-
styczne Chrystusa, nie jest bowiem dla wywołania 
sensacji czy zaspokojenia ciekawości, ale dla 
uświęcenia i owocnej służby w Kościele. 
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23. Wstąpił do nieba 
 

ŚW. BERNADETTA SOUBIROUS 
 
 

Jeszcze przez czterdzieści 
dni po zmartwychwstaniu Je-
zus ukazywał się uczniom 
i dawał im wskazania, jak żyć 
zgodnie z Jego nauką, oraz za-
powiedział zesłanie Ducha Po-
cieszyciela. Potem zakończył 
ziemską działalność i z Góry 

Oliwnej w Jerozolimie wstąpił do nieba. 
Tym ostatnim akcentem swego pobytu na zie-

mi przypomniał uczniom, że „nasza ojczyzna jest 
w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy 
Pana naszego Jezusa Chrystusa…” (Flp 3, 20). Ży-
cie na ziemi jest zatem pielgrzymowaniem do nie-
ba. Wśród błogosławionych i świętych mamy wie-
lu świadków tej ważnej prawdy wiary.  

Jednym z nich jest św. Bernadetta Soubirous 
(† 1879), której Maryja Niepokalanie Poczęta  
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objawiła się w grocie Massabielle w Lourdes dnia 
11 lutego 1858 roku. Ta uboga czternastoletnia 
wówczas dziewczyna w ciągu 18 zjawień Maryi 
miała szczęście doświadczyć tego, czym jest niebo 
w swej istocie. Rozmawiała bowiem i dotykała 
Królowej Nieba. 

Po zakończeniu objawień, w połowie lipca 
1858 roku, Bernadetta zapragnęła resztę życia 
spędzić w klasztorze. Z uwagi na atmosferę sensa-
cji wokół jej osoby poradzono jej wstąpienie do 
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia i Nauczania 
Chrześcijańskiego w miasteczku Nevers, położo-
nym daleko od Lourdes. Tam zmarła na gruźlicę 
w wielu 35 lat i została pochowana w klasztornym 
ogrodzie. W związku z procesem beatyfikacyjnym 
po 30 latach otwarto jej grób, co wywołało po-
wszechne zdumienie. Mimo iż trumna i habit cał-
kowicie rozpady się, gdyż grób był na podmo-
kłym terenie, to jednak jej ciało było idealnie za-
chowane, choć zmarła na wyniszczającą chorobę. 
Umieszczono je w szklanym hermetycznym sar-
kofagu i wystawiono w kościele na widok  
publiczny.  

Kiedy we wrześniu 2011 roku podczas podró-
ży po Francji mogłem pochylić się nad ciałem św. 



—  77 

Bernadetty, uderzył mnie widok jej pięknej młodej 
twarzy — tej samej, na którą promieniował blask 
Niepokalanej Dziewicy, Królowej Nieba. Nieza-
przeczalny fakt, że niezabalsamowane ciało Świę-
tej po ponad 130 latach nadal zachowuje swoją 
świeżość, dla nas wierzących jest dowodem na to, 
że niebo, do którego wstąpił Jezus przed dwoma 
tysiącami lat, istnieje naprawdę i zaczyna się już 
tu na ziemi. A kluczem do niego jest świętość na 
miarę Niepokalanej Dziewicy, z którą spotykała 
się św. Bernadetta Soubirous. 
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24. Powtórne przyjście 
 

ŚW. BENEDYKT Z NURSJI 
 
 

Katechizm Kościoła Katolic-
kiego przypomina, że „w dniu 
sądu na końcu świata Chrystus 
przyjdzie w chwale, aby do-
prowadzić do ostatecznego 
triumfu dobra nad złem, które 
w historii, jak pszenica i kąkol, 
rosły razem” (nr 681). Dodaje 

ponadto, że „przychodząc na końcu czasów są-
dzić żywych i umarłych, chwalebny Chrystus ob-
jawi ukryte zamiary serc i odda każdemu czło-
wiekowi w zależności od jego uczynków oraz jego 
przyjęcia lub odrzucenia łaski” (nr 682). Na ten 
szczególny moment cała ludzkość, zwłaszcza 
chrześcijanie, mają obowiązek przygotować się 
przez godziwe, dobre życie, naznaczone miłością. 

Bezcenną lekcję odnośnie do tego dał św. Be-
nedykt z Nursji († 547), założyciel zakonu bene-
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dyktynów, ustanowiony Patronem Europy przez 
Pawła VI w 1964 roku podczas Soboru Watykań-
skiego II. Świadectwem żywej wiary i dzięki swo-
jej Regule, która jako komentarz do Ewangelii, re-
gulowała życie zakonne, Mnich z Monte Cassino 
przyczynił się do gruntowanej przebudowy śre-
dniowiecznej kultury europejskiej. Uczynił to 
między innymi przez dowartościowanie pracy, 
także fizycznej, która w starożytności była wy-
łącznym zadaniem niewolników, gdyż człowiek 
wolny nie mógł kalać się wysiłkiem. W ten sposób 
pośrednio przyczynił się do zniesienia niewolnic-
twa w Europie. Nakazując swoim braciom zakon-
nym umiejętnie łączyć podejmowane zadania, 
choćby najprostsze, z modlitwą i celebrowaniem 
liturgii, uczył, jak uświęcać pracę, a poprzez nią 
jak uświęcać doczesny świat. Znalazło to wyraz 
w słynnym haśle należącym do tradycji benedyk-
tyńskiej: ora et labora (módl się i pracuj). Daje ono 
pierwszeństwo modlitwie i sprawom Bożym, ale 
też dowartościowuje każde doczesne zaangażo-
wanie. W ten sposób wypełnia się zalecenie 
Stwórcy, by człowiek czynił sobie ziemię poddaną 
(por. Rdz. 1, 28). W tym duchu sam św. Benedykt 
i jego naśladowcy podkreślają, że życie człowieka 
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wierzącego ma być jedną wielką liturgią — „szko-
łą służby Pańskiej”, a więc całkowicie ukierunko-
wane na Tego, który zgodnie z zapowiedzią (por. 
Łk 18, 8) przyjdzie na końcu czasów. 

Duchowość benedyktyńska wpisuje się w to 
wielkie dzieło „cywilizacji miłości”, o której uczył 
bł. Jan Paweł II zafascynowany postacią Mnicha 
z Monte Cassino. Pan zaś gdy przyjdzie na końcu 
czasów, to sądzić nas będzie przede wszystkim 
z miłości (por. Mt 25, 31-46).  
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25. Duch Święty  
(działanie w historii zbawienia)  

 
ŚW. KATARZYNA ZE SIENY 

 

Nieprzypadkowo w Credo, 
czyli wyznaniu wiary, prawda 
o Kościele, który jest święty, 
powszechny i apostolski, bez-
pośrednio sąsiaduje z prawdą 
o Duchu Świętym. On jest bo-
wiem duszą Mistycznego Ciała 
Chrystusa, która uświęca i oży-

wia poszczególne jego członki. Wspaniałe działa-
nie Trzeciej Osoby Boskiej Trójcy objawia się w hi-
storii zbawienia, której częścią jest dwutysiąclet-
nia historia Kościoła. Ilekroć bowiem dochodziło 
do poważnych kryzysów we wspólnocie wierzą-
cych na skutek ludzkiej słabości, Duch Święty 
zawsze wzbudzał wielkie indywidualności, które 
— uzbrojone Jego mocą — wskazywały drogę 
powrotu do prawdy i miłości. 
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Takim narzędziem Ducha Świętego w odno-
wie Kościoła świętego w XIV wieku była św. Kata-
rzyna ze Sieny. Był to okres, kiedy w Kościele do-
chodziło do poważnych nadużyć i rozłamów 
w związku z ingerencją władzy świeckiej. O roli 
Świętej w dziele zjednoczenia Kościoła w tamtym 
czasie świadczy fakt, że 4 października 1970 roku 
papież Paweł VI ogłosił ją Doktorem Kościoła. 

Już w dzieciństwie pragnęła całkowicie po-
święcić swe życie Bogu, co spotkało się ze sprze-
ciwem rodziców, którzy — poddając próbie jej wo-
lę — przez jakiś czas trzymali ją w areszcie do-
mowym i obarczali licznymi obowiązkami. Jednak 
wszystko dzielnie znosiła, przyjmując te cierpie-
nia w duchu wynagrodzenia za zło, jakie było 
w Kościele tamtych czasów. Miała liczne przeżycia 
mistyczne, pod wpływem których napisała dzieło 
pt. Dialog o Opatrzności Bożej i wiele listów. 

Zdecydowała, że zostanie tercjarką domini-
kańską, i będzie żyć w świecie, aby bezpośrednio 
oddziaływać na ludzi. Jedną z form jej apostol-
stwa było pisanie żarliwych listów do księży,  
biskupów, a nawet do papieży. W ten sposób  
nakłoniła papieża Grzegorza XI do powrotu z tzw. 
niewoli awiniońskiej do Rzymu. Jego następca 
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Urban VI poprosił ją, aby przeniosła się ze Sieny 
do Wiecznego Miasta i tu wspierała go w kiero-
waniu Kościołem swoją modlitwą i pokutą.  

Wyczerpana surowymi pokutami, zmarła 
29 kwietnia 1380 roku, licząc zaledwie 33 lata. Jej 
grób znajduje się w rzymskim kościele dominika-
nów Santa Maria Sopra Minerva, obok sławnego 
Panteonu. Jej kanonizacji w 1461 roku dokonał 
papież Pius II. Bł. Pius IX w 1866 roku ogłosił  
ją patronką Rzymu, zaś papież Pius XI z chwilą 
wybuchu II wojny światowej ogłosił ją patronką 
całych Włoch. 
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26. Duch jako Dar (charyzmaty) 
 

BŁ. ANNA MARIA TAIGI 
 
 

Duch Święty na różne 
sposoby działa w Koście-
le świętym. Jako Osoba-
Dar i Osoba-Miłość — 
jak uczy bł. Jan Paweł II 
w encyklice Dominum et 

Vivificantem (z 18 maja 1986) — obdarza On wspól-
notę wierzących licznymi darami chryzmatami. 
Charyzmat, to szczególna postać daru, jaki ktoś 
otrzymuje nie dla siebie, lecz dla duchowego do-
bra całej wspólnoty. W tym sensie każdy jest cha-
ryzmatykiem, o ile potrafi służyć za narzędzie 
Ducha Świętego w Kościele.  

Niezwykłymi charyzmatami obdarzona była 
bł. Anna Maria Gianetti (1769-1837), nazywana 
przez Rzymian „świętą ogniska domowego”. 
W wieku 20 lat wyszła za mąż za starszego od sie-
bie o 8 lat Domenica Taigi, człowieka trudnego 
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charakteru, ale głęboko wierzącego i pracowitego. 
Była krucha i nadzwyczaj wrażliwa, lubiła piękne 
stroje, muzykę i teatr. Urodziła siedmioro dzieci. 
Pod wpływem pewnego kapłana doznała głębo-
kiego nawrócenia i odtąd zaczęła otrzymywać 
liczne łaski mistyczne oraz proroctwa, które nie-
bawem się spełniały, czym zaskarbiła sobie popu-
larność w całym Rzymie. Została tercjarką Zakonu 
Przenajświętszej Trójcy (trynitarzy). 

Wiele osób szukało u niej rady i pocieszenia, 
tym bardziej, że miała nadzwyczajny dar rozpo-
znawania stanu ludzkich sumień, a ponadto 
uzdrawiania z różnych chorób. Często udawała 
się do chorego, brała go za rękę, modliła się i czy-
niła znak krzyża, a chory wracał do zdrowia. Jeśli 
wezwana, nie mogła odwiedzić chorego, posyłała 
oliwę z lampki, która paliła się pod obrazem Ma-
ryi w jej domu. Polecała, aby chory namaścił się tą 
oliwą dla uzyskania ulgi w cierpieniu. Akta proce-
su beatyfikacyjnego pełne są świadectw o wyjed-
nanych w ten sposób przez Annę Marię Taigi na-
głych, cudownych uzdrowieniach z nieuleczal-
nych chorób, za jej życia i po śmierci. W swojej po-
słudze innym ludziom była niezwykle pokorna 
i dyskretna. Choć prowadziła szeroką działalność 
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charytatywną i surową ascezę, w niczym nie  
zaniedbała obowiązków żony i matki. 

Po śmierci 9 czerwca 1837 roku została po-
chowana w krypcie kościoła trynitarzy pod we-
zwaniem św. Chryzogona na rzymskim Zatybrzu. 
Beatyfikował ją papież Benedykt XV w 1920 roku. 
Także dziś przy grobie tej wzorowej żony i matki 
wierni otrzymują liczne łaski dla siebie i swoich 
rodzin. 

 

 



—  87 

 
 

27. Misterium Kościoła 
 

ŚW. PIUS X PAPIEŻ 
 
 

Katechizm Kościoła Katolic-
kiego uczy, że „Kościół jest 
w historii, ale równocześnie ją 
przekracza. Jedynie «oczami 
wiary» można w jego rzeczy-
wistości widzialnej dostrzec 
również rzeczywistość ducho-
wą, będącą nośnikiem życia 

Bożego” (nr 770). Jest on bowiem tajemnicą. Z ko-
lei bł. Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Euchari-
stia (z 17 kwietnia 2003) zwrócił uwagę na to, że 
Kościół żyje dzięki Eucharystii. 

Tę samą prawdę o tajemnicy Kościoła, który 
żyje Eucharystią, wyraził prawie sto lat wcześniej 
jego poprzednik św. Pius X (1835-1914). W historii 
zapisał się głównie tym, że postanowił odrodzić 
życie eucharystyczne. W tym celu w 1905 roku za-
lecił praktykę codziennej Komunii świętej, a pięć 
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lat później pozwolił, aby dzieci już wieku 7-8 lat, 
o ile mają świadomość tego, czym jest Euchary-
stia, mogły przystępować do Pierwszej Spowiedzi 
i Komunii świętej. W trosce o piękno liturgii pole-
cił dokonać reformy muzyki kościelnej. Był czło-
wiekiem serdecznym i skromnym. 

Wśród wielu dokonań tego Papieża, szczegól-
nie uderza jego życzliwość dla Polski i Polaków. 
To właśnie on w 1910 roku ufundował nowe ko-
rony dla Jasnogórskiego Wizerunku po zuchwałej 
kradzieży dokonanej jesienią 1909 roku. Wcześniej 
wyraził zgodę na uroczyste koronacje wielu pol-
skich obrazów Matki Bożej, między innymi 
w Dzikowie koło Tarnobrzega (1904), Lwowie 
(1905), Krakowie (1907) i Sulisławicach w Diecezji 
Sandomierskiej (1913). W 1905 roku beatyfikował 
śląskiego jezuitę Melchiora Grodzieckiego, a także 
mianował pierwszych polskich biskupów dla Po-
lonii Amerykańskiej i założył w Rzymie hospi-
cjum dla polskich studentów. Co najważniejsze, 
wyniósł do godności bazyliki mniejszej jasnogór-
ską świątynię, ustanawiając dzień 26 sierpnia Uro-
czystością Matki Boskiej Częstochowskiej. Wie-
dząc o trudnej sytuacji Kościoła w Polsce pod za-
borami, obsadzał stolice biskupie właśnie Pola-
kami. Od 1905 roku jego zaufanym szambelanem 
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był późniejszy metropolita krakowski książę Adam 
Sapieha.  

Wspomniana troska o duchowy rozwój dzieci 
i młodzieży, jak również wiele ciepłych gestów św. 
Piusa X zaskarbiły mu miano „Papieża dzieci i Po-
laków”. Niektórzy uważają, że jego przodkowie 
wywodzili się z Polski, jednak brak na to jedno-
znacznych dowodów historycznych. 
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28. Jeden jest Kościół 
 

BŁ. JERZY MATULEWICZ 
 
 

Często świeckie media, któ-
rym ulegają również ludzie 
wierzący, mówią o Kościele 
świętym w Polsce w taki spo-
sób, jakby on był „toruński” 
czy „łagiewnicki”, czy też był 
Kościołem tego, albo innego 
biskupa. A przecież jest to  

jeden i ten sam Kościół Jezusa Chrystusa. I nie ma 
innego! W Kościele świętym, który jest Mistycz-
nym Ciałem Chrystusa, nie może być jakichkol-
wiek podziałów, gdyż Pan Jezus pragnął, „aby  
byli jedno” (J 17, 21-23). 

Wielkim apostołem jedności w Kościele Chry-
stusowym był bł. Jerzy Matulewicz (1871-1927), 
biskup wileński, którego grób znajduje się w li-
tewskim Mariampolu, około 60 km od granicy 
z Polską. Jest on odnowicielem pierwszego  



—  91 

męskiego zgromadzenia zakonnego księży maria-
nów, założonego w 1673 roku przez bł. Stanisława 
Papczyńskiego. 

Zanim ks. Matulewicz został biskupem, pra-
cował na terenie Diecezji Kieleckiej i w Warsza-
wie, dając się poznać jako wspaniały kaznodzieja 
i duszpasterz, przede wszystkim zatroskany 
o sprawy społeczne. Przez jakiś czas wykładał  
nauki społeczne na Akademii Duchownej w Pe-
tersburgu. 

Święcenia biskupie przyjął 1 grudnia 1918  
roku w katedrze w Kownie, gdzie 9 lat później 
odbył się jego pogrzeb. W uroczystość Niepokala-
nego Poczęcia tegoż roku obył się ingres do kate-
dry w Wilnie. 

Gdy objął rozległą Diecezję Wileńską, w której 
od 10 lat nie było żadnego biskupa, napotkał licz-
ne problemy i bolesne podziały religijne, narodo-
wościowe i polityczne. Podczas ingresu powie-
dział słynne słowa: „Na wzór Chrystusa będę się 
starał objąć wszystkich, być wszystkim dla wszyst-
kich. Gotów jestem ponieść śmierć za prawdę. 
Pragnę być dla was tylko ojcem i pasterzem, na-
śladowcą Chrystusa. Polem mojej pracy jest Króle-
stwo Chrystusowe i Jego święty Kościół. Moją par-
tią jest Chrystus”. Konsekwentnie wcielał te słowa 
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w życie, doznając wielu oskarżeń ze strony Pola-
ków o to, że popiera Litwinów, oraz oskarżeń  
Litwinów o to, że bardziej sprzyja Polakom. Mimo 
wszystko troszczył się o powołania kapłańskie 
i zakonne, aby odrodzić i zjednoczyć zaniedbany 
Kościół lokalny.  

By nie dać powodu do dalszych podziałów, po 
sześciu latach opuścił diecezję i w 1925 roku został 
przez papieża mianowany wizytatorem apostol-
skim na Litwie. W ten sposób mógł w dalszym 
ciągu budować jedność Kościoła Chrystusowego, 
w którym byli Litwini i Polacy, Rusini i Łotysze 
oraz inne narodowości.  

 

 



—  93 

 
 

29. Kościół święty  
 

BŁ. JAN PAWEŁ II 
 
 

Wierzymy, że Kościół, któ-
rym jako ochrzczeni my jeste-
śmy, z istoty swej jest święty. 
Jest on przecież Mistycznym 
Ciałem Chrystusa, nieustannie 
ożywianym przez Ducha Świę-
tego. Świętość Kościoła wyraża 
się w tym, że jest on środowi-

skiem, w którym możliwe staje się osiągnięcie 
trwałego zjednoczenia z Chrystusem. Dali tego 
przykład niezliczeni święci i błogosławieni, wy-
niesieni do chwały ołtarzy. Są oni dla nas nie tylko 
wzorami do naśladowania, ale przede wszystkim 
przewodnikami na drogach ziemskiego życia 
i orędownikami u Boga w dążeniu do doskonało-
ści.  

Jednym z nich, bardzo nam bliskim, jest bł. Jan 
Paweł II, który szczególnie troszczył się o świętość 
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współczesnego Kościoła. W 51 obrzędach kanoni-
zacji osobiście ogłosił świętymi 482 osoby, a pod-
czas 147 beatyfikacji do chwały ołtarzy wyniósł 
1338 osób. W tej liczbie jest 9 świętych i 154 błogo-
sławionych z Polski. W ten sposób Papież wpisał 
się w ducha Soboru Watykańskiego II, który 
przypomniał, że „wszyscy w Kościele, niezależnie 
od tego, czy należą do hierarchii, czy są przedmio-
tem jej funkcji pasterskiej, powołani są do święto-
ści” (Lumen gentium, 39). Nawiązując do tego Jan 
Paweł II w posynodalnej adhortacji apostolskiej 
Christifideles laici stwierdził, że „godność świec-
kich katolików ukazuje się nam w pełni, gdy roz-
ważamy pierwsze i podstawowe powołanie, które 
Ojciec w Jezusie Chrystusie i przez Ducha Święte-
go kieruje do każdego z nich, powołanie do świę-
tości, czyli do doskonałości w miłości” (nr 16). To 
powołanie, dotyczące także świeckich, „nie jest 
zwykłym nakazem moralnym, lecz niezbywalnym 
wymogiem tajemnicy Kościoła” (tamże).  

Kościół, ponieważ jest Mistycznym Ciałem 
Chrystusa, z istoty swej jest święty. Jeśli więc my 
jako wspólnota wierzących stanowimy go, to nie 
do pomyślenia jest, abyśmy nie dążyli do święto-
ści. Papież postawił świętość jako kluczowe zada-
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nie Kościoła w trzecim tysiącleciu. W liście apo-
stolskim Novo millennio ineunte wyjaśnił zarazem, 
że nie chodzi o jakieś nadzwyczajne praktyki asce-
tyczne, typowe dla zamierzchłych epok, ale 
„przede wszystkim o dążenie do «wysokiej mia-
ry» zwyczajnego życia chrześcijańskiego” (nr 31). 
Miarą tą jest miłość Boga i bliźniego. Dzięki więc 
świętości każdego ochrzczonego Kościół potwier-
dza swą tożsamość i pełniej staje się znakiem 
Chrystusa we współczesnym świecie. 
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30. Kościół powszechny 
 

ŚW. MAKSYMILIAN MARIA KOLBE 
 
 

Kościół święty jest jeden. 
Jest to Kościół Jezusa Chrystu-
sa. Nie ma innego! Jego ważną 
cechą jest powszechność. To 
oznacza, że obejmuje wszyst-
kich ludzi ochrzczonych, bez 
względu na ich kolor skóry, ję-
zyk czy miejsce zamieszkania. 

Z uwagi na to, że Kościół uobecnia Królestwo  
Boże, nie ma większego znaczenia wśród jego 
charakterystyk to, co dla polityków stanowi za-
sadniczy problem, czasem nie do pokonania. 

Najbardziej znamiennym przejawem po-
wszechności Kościoła jest w praktyce jego działal-
ność misyjna. Na przykład misjonarze z krajów 
europejskich, a więc także z Polski, udają się do 
Afryki czy Azji. Tam, pokonując nie bez dużego 
wysiłku barierę języka i kultury, całym sercem 
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służą Chrystusowi i ludziom, których On jako  
dobry Pasterz chce mieć w swej owczarni. 

Wśród tysięcy polskich misjonarzy, szczególne 
miejsce zajmuje św. Maksymilian Maria Kolbe 
(† 1942). Nim w obozie koncentracyjnym w Oświę-
cimiu dobrowolnie poszedł na śmierć w bunkrze 
głodowym, aby w ten sposób uratować ojca  
rodziny, przez pięć lat w okresie od 1931 do 1936 
roku pracował na misjach w dalekiej Japonii. Tam, 
w Nagasaki założył klasztor franciszkanów kon-
wentualnych, podobny do tego, jaki kilka lat 
wcześniej z jego inicjatywy powstał w Niepokala-
nowie. Klasztor w Nagasaki cudownie ocalał pod-
czas wybuchu bomby atomowej 9 sierpnia 1945 
roku. 

Zatroskany o powszechność Kościoła, św. 
Maksymilian Kolbe marzył o założeniu podobnej 
misji w Chinach i Indiach. Nie mogąc tego uczynić 
z przyczyn obiektywnych, po powrocie do kraju, 
w dalszym ciągu prowadził z wielkim rozmachem 
pracę ewangelizacyjną. W tym czasie miesięcznik 
„Rycerz Niepokalanej”, którego wydawanie roz-
począł w 1921 roku, osiągał nakład około miliona 
egzemplarzy. W 1938 roku w Niepokalanowie 
uruchomił stację radiową i planował wybudowa-
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nie lotniska, aby za pomocą nowoczesnych środ-
ków technicznych głosić Ewangelię wszystkim 
ludziom.  

Te dalekosiężne plany misyjne przerwała II 
wojna światowa i aresztowanie przez gestapo.  
Jego duchowi synowie do dziś kontynuują to 
wielkie dzieło. Natomiast męczeńska śmierć św. 
Maksymiliana, przyjęta w bunkrze głodowym za 
współwięźnia, wciąż wydaje błogosławione owo-
ce, bo jest świadectwem wiary w Jezusa Chrystusa 
i heroicznej miłości do bliźniego. 
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31. Kościół apostolski 
 

ŚW. TOMASZ Z AKWINU 
 
 

Kolejną, ważną cechą Ko-
ścioła świętego, w który wie-
rzymy, jest jego apostolskość. 
Co to znaczy, że Kościół jest 
apostolski? Katechizm Kościoła 
Katolickiego w numerze 857 wy-
jaśnia, że Kościół jest apostolski 
w potrójnym sensie, a miano-

wicie: a) zbudowany jest na „fundamencie Apo-
stołów” (por. Ef 2, 20), czyli na wierze bezpośred-
nich świadków życia Jezusa; b) zachowuje i prze-
kazuje z pomocą Ducha Świętego całe nauczanie 
Apostołów; c) w dalszym ciągu, aż do skończenia 
świata jest nauczany przez następców Apostołów, 
to znaczy papieża i biskupów. 

To dziedzictwo Apostołów Kościół pieczoło-
wicie przechowuje, pogłębia i rozwija dzięki teo-
logom, czyli uczonym, którzy podejmują nauko-
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wą refleksję nad sprawami wiary. Jednym z naj-
wybitniejszych teologów Kościoła katolickiego był 
dominikanin — św. Tomasz z Akwinu († 1274).  
Jego wielkość leży w tym, że umiał połączyć nie-
zwykłą wiedzę ze świętością. Mówiono o nim, że 
„między uczonymi był największym świętym, 
a między świętymi największym uczonym”. Wy-
różniał się skromnością, pokorą i duchem modli-
twy. Był także uzdolnionym poetą. Pozostawił 
wiele wspaniałych i głębokich dzieł filozoficznych 
oraz teologicznych, spośród których na szczegól-
ną uwagę zasługuje jego wiekopomna Suma teolo-
giczna. W  uznaniu dla jego zasług kilka razy pa-
pież chciał go mianować biskupem, ale nie przyjął 
tej godności, pragnąc całkowicie poświęcić się 
uprawianiu teologii, a więc trosce o apostolskie 
dziedzictwo w Kościele świętym. 

Ze względu na głębię jego teologicznej myśli, 
w późniejszych wiekach nazywany był „Dokto-
rem Powszechnym” lub „Doktorem Anielskim”, 
gdyż — jak sam podkreślał — swą wiedzę i mą-
drość czerpał jedynie z Bożego natchnienia. Pa-
pież Pius V, ten który upowszechnił w Kościele 
odmawianie Różańca świętego w podziękowaniu 
Bogu za zwycięstwo nad tureckim żywiołem 
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w bitwie morskiej pod Lepanto (1571), w roku 
1567 roku ogłosił św. Tomasza z Akwinu Dokto-
rem Kościoła, czyli teologiem szczególnie wyróż-
niającym się mądrością i świętością. 

W swoich dziełach teologicznych przede 
wszystkim powoływał się na Pismo Święte, spisa-
ne według relacji Apostołów i Tradycję, jaką oni 
po sobie pozostawili. W tym sensie ma on ogrom-
ne zasługi w podtrzymaniu apostolskiego charak-
teru Kościoła świętego. 
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32. Jeden chrzest 
 

ŚW. CYRYL I ŚW. METODY 
 
 

Nie ma większego znacze-
nia, kto udziela chrztu. Ważne 
jest natomiast, że na mocy tego 
sakramentu pojedynczy czło-
wiek i całe narody zostają włą-
czone do Chrystusowego Kró-
lestwa. Wszyscy otrzymując 
ten sam chrzest, dostępują jed-

nakowych sakramentalnych darów. Pozostawiają 
one skutki nadprzyrodzone i doczesne. Narody 
pogańskie, do których należeli Słowianie pod ko-
niec pierwszego tysiąclecia, z chwilą przyjęcia 
chrztu weszły do Kościoła świętego, a także do 
wspólnoty państw, odgrywających w Europie 
wiodącą rolę.  

Wielkie zasługi dla Słowian mają pod tym 
względem dwaj greccy bracia z Tessalonik w Gre-
cji — święci Cyryl i Metody, znani także jako Bra-
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cia Sołuńscy, gdyż Tessaloniki nazywano Sołu-
niem. W 1980 roku bł. Jan Paweł II ogłosił ich  
Patronami Europy obok św. Benedykta. 

Starszy z nich, Michał, w młodości pełnił waż-
ną funkcję w administracji państwowej, którą 
w wieku 25 lat porzucił i wstąpił do klasztoru, 
przyjmując imię Metody. Idąc w jego ślady 12 lat 
młodszy brat Konstantyn po studiach w Bizan-
cjum przyjął święcenia kapłańskie. Krótko praco-
wał jako sekretarz patriarchy Konstantynopola. 
Niebawem także udał się do klasztoru i przyjął 
imię Cyryl. 

W 862 roku obydwaj udali się na misje na 
Krym, a rok później na prośbę księcia Moraw  
Rościsława zostali wysłani przez cesarza Michała 
III do pracy misyjnej w Państwie Wielkomoraw-
skim. Starannie przygotowali się do tej pracy. 
Między innymi przetłumaczyli teksty biblijne 
i modlitwy liturgiczne na język starosłowiański, 
zapisany wymyślonym przez Cyryla alfabetem 
zbliżonym do alfabetu greckiego, czyli tzw. cyryli-
cą, którą do dziś posługują się ludy Europy 
Wschodniej.  

Wobec oskarżeń o herezje, Bracia Sołuńscy 
udali się do papieża Hadriana, aby uzyskać jego 
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zgodę. W Rzymie nieoczekiwanie Cyryl zachoro-
wał i zmarł w 869 roku na rękach swego brata. 
Metody powrócił do Słowian, gdzie dalej prowa-
dził pracę ewangelizacyjną, doprowadzając do 
chrztu całe społeczności. Wyczerpany gorliwą 
pracą apostolską wśród ludów słowiańskich, 
zmarł w 885 roku w Velehradzie. Wpływ jego pra-
cy ewangelizacyjnej sięgał aż na tereny dzisiejszej 
południowej Polski. Bł. Jan Paweł II w encyklice 
poświęconej św. Metodemu i Cyrylowi pt. Slavo-
rum Apostoli (z 2 czerwca 1985), podkreślił, że do-
konując chrztu Słowian, święci Cyryl i Metody po-
łożyli szczególne zasługi dla ukształtowania się 
i rozwoju tej kultury, z której wyrasta także nasza 
polska tożsamość (por. nr 21). Jeden jest więc 
chrzest, a przynosi tyle błogosławionych owoców. 
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33. Śmierć chrześcijanina 
 

BŁ. STANISŁAW PAPCZYŃSKI 
 
 

Sobór Watykański II w Kon-
stytucji duszpasterskiej o Ko-
ściele w świecie współczesnym 
Gaudium et spes przypomniał, 
że „tajemnica losu ludzkiego 
ujawnia się najbardziej w obli-
czu śmierci” (nr 18). To, jakie 
kto ma podejście do śmierci, 

a szczególnie do własnego przemijania i nie-
uchronnej konieczności umierania, wiele mówi 
o jakości jego życia. Chrześcijanin, który wierzy 
w zmartwychwstanie Chrystusa, rozumie śmierć 
przede wszystkim jako przejście do pełni życia. 
I choć nie przestaje się jej bać, to jednak nadaje jej 
głęboki sens, a doczesne życie widzi jako szansę 
przygotowania się do tej pełni. 

Kościół święty zachęca, aby każdy dobrze 
przygotował się na własną śmierć, zwłaszcza 
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przez dobre życie. Pomocą w tym jest rozmyślanie 
o własnym umieraniu i duchowa przyjaźń ze 
zmarłymi, do których każdy z nas wcześniej czy 
później dołączy. 

Takiej postawy wiary w życie wieczne i na-
dziei na jego osiągnięcie uczył osobistym przykła-
dem i pismami bł. Stanisław Papczyński († 1701), 
założyciel księży marianów — pierwszego pol-
skiego męskiego zgromadzenia zakonnego.  

Żył w czasach licznych wojen i epidemii, 
wskutek których ginęło mnóstwo ludzi, często 
całkowicie nieprzygotowanych na śmierć. Bardzo 
ubolewał z tego powodu i nie tylko sam podej-
mował różne modlitwy oraz akty pokuty na in-
tencję zmarłych, ale innych zachęcał do wypra-
szania im Bożego Miłosierdzia i radości życia 
wiecznego. Wspieranie dusz w czyśćcu cierpią-
cych uczynił jednym z głównych zadań Zgroma-
dzenia Księży Marianów.  

W jednym ze swoich dzieł napisał: „Przeja-
wem najwyższej miłości jest wypraszanie u Boga 
wolności duszom, które znajdują się w płomie-
niach czyśćcowych, albo też niesienie im pomocy 
pobożnymi jałmużnami czy też różnymi innymi 
sposobami. Bezbożnym i nierozumnym jest ten, 
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kto nie wzrusza się ich mękami i nie niesie pomo-
cy cierpiącym, choć może to robić. […] Wydaje mi 
się bardzo dziwne, że chrześcijanin może nie sły-
szeć tych, którzy wołają: «Zlitujcie się, zlitujcie się, 
przynajmniej wy, przyjaciele moi» (por. Job 19, 
21). A co dopiero powiedzieć o tym, że tylu bę-
dziemy mieli w niebie patronów i pomocników, 
ile wprowadzimy tam dusz z pieca czyśćcowe-
go?” (Mistyczna świątynia Boga, 195). 
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34. Obcowanie świętych 
 

ŚW. TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS 
 
 

W Credo wyznajemy wiarę 
w świętych obcowanie. Staro-
polskie słowo „obcowanie” 
oznacza komunię, to znaczy 
ścisłą więź ze świętymi w tym, 
co wiąże się z naszym uświę-
ceniem (por. Katechizm Kościoła 
Katolickiego, 946-948). Wierzy-

my zatem, że święci skutecznie pomagają nam 
w drodze do Boga, o ile sami pragniemy tej świę-
tości, jakiej oni dają przykład. Chodzi o wytrwałą 
modlitwę do świętych w różnych sytuacjach życia 
i naśladowanie ich postaw, a więc zażyłość z nimi. 
Historia duchowości pokazuje bowiem, że ci, któ-
rych Kościół wyniósł do chwały ołtarzy, nie są 
świętymi z przypadku. Oni pragnęli świętości 
i żyli w głębokiej przyjaźni ze świętymi. 
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Przykładem jest powszechnie znana i kochana 
francuska karmelitanka bosa — św. Teresa z Lisie-
ux († 1897). W stulecie jej śmierci bł. Jan Paweł II 
ogłosił ją Doktorem Kościoła. Kiedy była jeszcze 
dzieckiem, pewnego razu wieczorem, podczas 
spaceru ze swoim tatą — bł. Ludwikiem Martin, 
wpatrywała się w rozgwieżdżone niebo i zobaczy-
ła konstelację gwiazd przypominającą literę „T”. 
Pokazując ją palcem, stwierdziła, że jej imię wypi-
sane jest na niebie i tam ona musi dojść. Od tej po-
ry nosiła w sobie żywe pragnienie bycia świętą. 

Aby je zrealizować, za przykładem dwóch 
starszych sióstr, postanowiła w wieku 15 lat wstą-
pić do miejscowego klasztoru karmelitanek bo-
sych. Pojechała z ojcem do Rzymu, aby u papieża 
uzyskać zgodę na tak wczesne rozpoczęcie życia 
zakonnego. Kiedy rok później (1888) przekroczyła 
próg klauzury, czuła się najszczęśliwszym czło-
wiekiem na świecie. 

W trosce o swoją świętość z autentyczną gor-
liwością pełniła w klasztorze różne posługi na 
rzecz wspólnoty, rozumiejąc coraz lepiej, że istotą 
świętości jest miłość do Boga i bliźniego. Tak opi-
sała swoje poszukiwanie: „Zrozumiałam, że mi-
łość zamyka w sobie wszystkie powołania, że  
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miłość jest wszystkim, obejmuje wszystkie czasy 
i wszystkie miejsca... jednym słowem — jest wiecz-
na!... Zatem, uniesiona szałem radości, zawołałam: 
O Jezu, Miłości moja... nareszcie znalazłam moje 
powołanie, moim powołaniem jest miłość!... Tak, 
znalazłam swoje miejsce w Kościele, a to miejsce, 
mój Boże, Ty sam mi ofiarowałeś... W Sercu Ko-
ścioła, mojej Matki, będę Miłością” (Rękopis B, 3v). 

Z miłości do Kościoła ofiarowała swoje cier-
pienie spowodowane gruźlicą. Umierając, obieca-
ła, że z nieba będzie zsyłać na ludzi różne łaski, 
jakby płatki róż, aby za jej przykładem i wsta-
wiennictwem wiele osób osiągnęło świętość. 
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35. Nadzieja nowego nieba  
i nowej ziemi 

 
ŚW. URSZULA LEDÓCHOWSKA 

 

Św. Piotr Apostoł w jed-
nym z listów apostolskich, ma-
jąc na myśli czasy ostateczne, 
wyraził głęboką nadzieję, że 
wtedy — zgodnie z obietnicą 
Pana Jezusa — nastanie nowe 
niebo i nowa ziemia „w któ-
rych będzie mieszkała spra-

wiedliwość” (2 P 3, 13). Ta rzeczywistość, która ma 
nadejść na końcu świata i w której każdy będzie 
mieć swój udział już w chwili śmierci, o ile umie-
rać będzie zjednoczony w Chrystusie, jest nazna-
czona wieczną radością. Radość bowiem jest har-
monią ludzkiego ducha i zarazem jednym 
z owoców działania Ducha Świętego w nas (por. 
Ga 5, 22). A zatem kto już teraz w ziemskim życiu 
potrafi żyć w radości, doświadcza przedsmaku 
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nieba. Rozumiemy więc, dlaczego święci są zaw-
sze radośni, mimo iż często doznają wielu cierpień 
fizycznych i duchowych. Oni bowiem już smakują 
wiecznej radości. 

Jedną z najradośniejszych świętych jest św.  
Urszula Ledóchowska († 1939), wywodząca się 
z polskiej magnaterii i spokrewniona ze św. Fran-
ciszkiem Salezym († 1622), biskupem Genewy 
i Doktorem Kościoła. W dwudziestym pierwszym 
roku życia (1886) wstąpiła do Zgromadzenia 
Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej. Po złożeniu 
ślubów wieczystych i okresie pracy w Krakowie 
jako nauczycielka, wyjechała do Petersburga, 
gdzie założyła nowy dom zakonny. Później pra-
cowała z młodzieżą w Finlandii, Szwecji i Danii. 
Wszędzie wspierała polskich emigrantów. Powró-
ciwszy do niepodległej Polski, w 1919 roku zało-
żyła dom zakonny w Pniewach koło Poznania, 
gdzie obecnie spoczywają jej szczątki. 

Siłą jej niezwykłego oddziaływania, także na 
ludzi niewierzących i wrogich, był uśmiech i ra-
dość. W szwedzkiej prasie pisano o niej: „Gdy 
śmieje się, ma oczy dziewczęcia osiemnastoletnie-
go, oczy tłumaczące, że celem jej życia jest nieść 
bliźnim promień słoneczny…”. Swoim ducho-
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wym córkom usilnie polecała pielęgnować radość 
w sercu, nawet gdy dotyka je cierpienie. Mówiła: 
„Cierpienie z miłości ku Bogu rodzi szczęście, któ-
re objawia się przez cichą pogodę ducha i stały 
uśmiech na ustach, choć łza w sercu”. 

Pod koniec życia napisała: „Tak jak pod dzia-
łaniem promieni słonecznych rozwijają się kwiaty, 
dojrzewają owoce, tak i w duszy pogodnej, sło-
necznej, rozwija się cudny kwiat świętości, wyda-
jący najróżniejsze owoce cnót”. Zatem radość  
to nie tylko oznaka świętości, ale zapowiedź  
„nowego nieba i nowej ziemi”. 

 

 



114  — 

 
 

36. Godność człowieka  
 

BŁ. MATKA TERESA Z KALKUTY 
 
 

Któż nie podzieli zdumie-
nia Psalmisty, który patrząc na 
piękno stworzenia woła: „[…] 
czym jest człowiek, że o nim 
pamiętasz, i czym syn człowie-
czy, że się nim zajmujesz?” (Ps 
8, 5). Jak przypomina Katechizm 
Kościoła Katolickiego, człowiek 

został stworzony na obraz Boży i dlatego posiada 
godność osoby. Nie jest więc tylko czymś, ale kimś, 
jako istota rozumna i wolna, zdolna poznawać 
siebie, panować nad sobą, w sposób dobrowolny 
dawać siebie oraz tworzyć wspólnotę z innymi 
osobami. Ponadto tylko człowiek spośród stwo-
rzeń zaproszony jest do najściślejszej więzi 
z Bogiem (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 357). 
To jest podstawą jego godności, czyli należnego 
mu szacunku z tej racji, że jest człowiekiem.  
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We współczesnym świecie, który traktuje czło-
wieka jak rzecz, wielkim obrońcą jego godności 
stała się bł. Matka Teresa z Kalkuty — święta na-
szych czasów († 1997). Ta córka albańskiego kupca 
wstąpiła najpierw do Zgromadzenia Sióstr Lore-
tanek w Dublinie (Irlandia). Od 1928 roku praco-
wała na misjach w Indiach. Widząc powszechną 
nędzę, w jakiej żyli mieszkańcy Kalkuty i innych 
wielkich miast tego pięknego kraju, opuściła do-
tychczasowe zgromadzenie, i przywdziawszy sari, 
czyli strój ubogich indyjskich kobiet, samotnie, 
bez żadnych środków materialnych, rozpoczęła 
swoją działalność. Od początku w centrum jej 
uwagi byli nędzarze, zwłaszcza trędowaci. Chcąc 
każdemu choć przez chwilę dać odczuć, że jest 
obdarzony godnością i zasługuje na miłość, Matka 
Teresa zbierała nawet umierających z ulic wielkich 
miast, aby choć ostatnie chwile życia mogli spę-
dzić otoczeni troską i miłością należną każdemu 
człowiekowi. „Piękna śmierć — mawiała — jest 
po to, by ludzie żyjący jak zwierzęta, umierali jak 
aniołowie — kochani i chceni”. Szybko do tej pra-
cy na rzecz godności ludzkiej dołączyli inni.  
Powstało nowe prężne zgromadzenie zakonne 
Misjonarek Miłości, które są obecne niemal we 
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wszystkich wielkich miastach świata, także w Pol-
sce. 

Kilkakrotnie będąc w naszej Ojczyźnie, bł. 
Matka Teresa z Kalkuty, za każdym razem niemal 
błagała, aby bronić życia dzieci nienarodzonych, 
gdyż one jako ludzkie istoty też mają swoją god-
ność. Poza tym przestrzegała, że „tym, co najbar-
dziej niszczy pokój we współczesnym świecie, jest 
aborcja, ponieważ jeżeli matka może zabić swoje 
własne dziecko, co może powstrzymać ciebie 
i mnie od zabijania się nawzajem?”  
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37. Wolność człowieka 
 

BŁ. CHIARA LUCE BADANO 
 
 

Francuskie przysłowie gło-
si, że „miłość jest dzieckiem 
wolności” (l’amour c’est l’enfant 
de la liberté). Oznacza to, że nie 
można kochać kogoś pod przy-
musem — zmusić go do miło-
wania. To znaczy także, że mi-
łość daje prawdziwą wolność, 

nadaje jej sens. Wolność bowiem to nie swoboda 
robienia wszystkiego, co się chce (na tym polega 
swawola), ale to sztuka wyboru większego dobra, 
by uszczęśliwiać innych. Miłość w istocie to  
dawanie szczęścia innym. Miłość i wolność zatem 
są jak dwa skrzydła, na których można wzbijać się 
ku szczęściu. 

Te dwie wartości cechowały Chiarę Luce Ba-
dano, zmarłą 7 października 1990 roku na raka 
kości dziewiętnastoletnią Włoszkę, beatyfikowaną 
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w podrzymskim sanktuarium Divino Amore dnia 
25 września 2010 roku. Od dziecka jej żywa wiara 
i styl życia kształtowały się pod wpływem Ruchu 
Focolari. 

Latem 1988 roku, podczas gry w tenisa Chiara 
poczuła ostry ból w ramieniu, który się powtarzał. 
Gdy diagnoza lekarska wykazała zaawansowaną 
chorobę nowotworową, ta pełna życia, kochająca 
muzykę i taniec dziewczyna, nie straciła radości 
życia w obliczu nieuchronnej śmierci. Oczekiwała 
jej jako swoich zaślubin z Chrystusem na wiecz-
ność. W ostatnich miesiącach życia, kiedy nie 
wstawała z łóżka, z matką i przyjaciółkami obmy-
ślała każdy szczegół jej „weselnego” pogrzebu. 
Odwiedzających ją licznych przyjaciół obdarzała 
pogodą ducha i ofiarowywała za nich swoje mo-
dlitwy. Dotkliwe cierpienie i nieuchronną śmierć 
w kwiecie życia aktem wolności przyjęła jako dar, 
by wydobyć z niego dobro dla innych. Pragnęła, 
aby jej rogówki, jedyne co pozostało w niej zdro-
wego, po śmierci były przeszczepione komuś, kto 
ich potrzebuje. Ci, którzy ją pamiętają, mówią, że 
miała w oczach niezwykły blask. Jeden z lekarzy 
powiedział: „Udowadniała swoim uśmiechem 
i wielkimi jaśniejącymi oczyma, że śmierć nie ist-
nieje. Jest tylko życie!”.  
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Takim blaskiem może promieniować jedynie 
ktoś, kto kocha i kto czuje się prawdziwe wolny, 
nawet wtedy, gdy choroba przykuwa go do łóżka. 
Przed śmiercią Chiara napisała: „Tak naprawdę 
jedynym czasem, który człowiek ma do dyspozy-
cji, jest chwila obecna, którą trzeba przeżyć do 
głębi, w pełni ją wykorzystując. Żyjąc w ten spo-
sób, człowiek czuje się wolny, ponieważ nie jest 
już obciążony ani lękiem o swoją przeszłość, ani 
troską o swoją przyszłość…”. 
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38. Moralność czynów ludzkich  
 

BŁ. KAROLINA KÓZKÓWNA 
 
 

Żaden czyn nie jest moral-
nie obojętny — jest dobry, albo 
zły. Kierować się zasadami 
moralnymi oznacza nie tylko 
jednoznacznie oceniać swoje 
lub cudze czyny jako dobre lub 
złe, ale przede wszystkim, na-
wet za cenę życia, starać się 

czynić to, co jest obiektywnie dobre. 
Tak było w przypadku szesnastoletniej Karoli-

ny Kózka z podtarnowskiej wsi Wał-Ruda. Uro-
dzona w dzień Matki Bożej Anielskiej (2 sierpnia) 
1898 roku i wychowana przez pobożnych rodzi-
ców, od dziecka dużo modliła się do Maryi, 
zwłaszcza na różańcu, chętnie służyła innym po-
mocą, wiejskie dzieci uczyła katechizmu, a doro-
słym, którzy siadali w niedzielne popołudnia 
przed swoimi domami, czytała religijne książki 
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i Pismo Święte. Zawsze w niedziele i często 
w zwykły dzień chodziła do kościoła. Mimo iż by-
ła dobrze zbudowaną, wyrośniętą dziewczyną, to 
naśladując Matkę Bożą, najbardziej ceniła sobie 
czystość. 

Jesienią 1914 roku podczas I wojny światowej 
przez okolicę przetaczał się front walk austriacko-
rosyjskich. W środę rano, 18 listopada, matka Ka-
roliny poszła na Mszę świętą. W tym czasie nagle 
wszedł do izby uzbrojony rosyjski żołnierz i zażą-
dał wskazania dokąd uciekli Austriacy. Lecz ani 
ojciec Jan Kózka, ani tym bardziej Karolina nie 
mieli pojęcia o przebiegu działań wojennych 
w okolicy. Wobec braku wyjaśnień, żołnierz roz-
kazał obojgu iść ze sobą do dowództwa, aby tam 
się wytłumaczyli. Skierowali się do wsi z nadzieją, 
że znajdą jakąś pomoc, ale Kozak szarpnąwszy 
ich, skierował w stronę pobliskiego lasu. Gdy we-
szli między drzewa, przyłożył ojcu karabin do 
głowy, rozkazując mu wracać do domu, Karolinę 
zaś popychał przed sobą w środek lasu. Po chwili 
doszło do szarpaniny, gdy dziewczyna zaczęła 
uciekać, a potem z całych sił bronić się przed 
zgwałceniem. Rozzłoszczony Kozak, wyciągnął 
szablę i ciął ją na oślep po twarzy, szyi i piersiach. 
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Zalaną krwią, martwą Karolinę zostawił w lesie 
i wrócił do oddziału. Całe zdarzenie z pewnej od-
ległości widzieli dwaj chłopcy. Ciało Karoliny zna-
leziono dopiero do dwóch tygodniach. Po obmy-
ciu i dokładnych oględzinach zwłok nie stwier-
dzono zgwałcenia. Natomiast zadane rany świad-
czyły o dramatycznej walce Karoliny o swoją god-
ność do ostatniej chwili. W niedzielę, 6 grudnia 
1914 roku odbył się pogrzeb, który zgromadził 
około trzech tysięcy ludzi. Od razu mówiono, że 
to prawdziwa męczennica w obronie czystości 
i cnót moralnych. Karolinę Kózkównę beatyfiko-
wał w Tarnowie Jan Paweł II dnia 10 czerwca 1987  
roku i ogłosił patronką młodzieży. 
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39. Moralność uczuć 
 

BŁ. ZELIA I LUDWIK MARTIN 
 
 

Ponoć uczucia, choć są silne, 
to jednak na ogół ślepe. Zdarza 
się przecież, na przykład, tzw. 
zbrodnia w afekcie. Na szczę-
ście częściej jednak słyszy się 
o miłości od pierwszego wej-
rzenia. Można byłoby więc są-
dzić, że uczucia nie poddają się 

kierownictwu rozumu, a tym samym nie podlega-
ją ocenie moralnej. Tak jednak 
nie jest! Człowiek jako istota 
rozumna, a tym bardziej 
chrześcijanin, ma obowiązek 
poddawać pod refleksję i oce-
nę moralną swoje uczucia, 
skoro mają tak wielki wpływ 
na jego czyny. Także miłość 
musi być rozumna, bo staje 
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się piękna i osiąga swą doskonałość. 
Przykładem tego są rodzice św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus — Maria Zelia Guérin i Ludwik 
Martin, beatyfikowani 19 października 2008 roku. 
Święta Karmelitanka w swoich Dziejach duszy daje 
o nich takie świadectwo: „Dobry Bóg dał mi ojca 
i matkę godniejszych nieba niż ziemi. Prosili Pana, 
aby dał im dużo dzieci i aby wszystkie Mu się od-
dały. Pragnienie to zostało wysłuchane. Czworo 
małych aniołków odleciało do Nieba, a pięcioro na 
arenie życia obrało Jezusa za Oblubieńca…”. 

Zanim poznali się i zawarli małżeństwo 
w 1858 roku, obydwoje pragnęli poświęcić się Bo-
gu. Ludwik nie został przyjęty do zakonu z braku 
znajomości łaciny. Został więc zegarmistrzem i ju-
bilerem, oddając się pracy charytatywnej. Z kolei 
Zelia w szkole zawodowej u sióstr adoratorek 
uczyła się wyrabiania koronek, nosząc się z za-
miarem wstąpienia do nich.  

Po ślubie przez pierwsze dwa lata małżonko-
wie Martin żyli w dziewictwie. Dopiero na skutek 
interwencji spowiednika podjęli współżycie. Uro-
dziło się 9 dzieci, z czego przeżyło 5 córek. Każda 
wstąpiła do zakonu. Wszystkie córki państwa 
Martin miały na pierwsze imię Maria, zaś synowie 
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— Józef. Martinowie wychowywali swoje córki 
w zdrowej pobożności i karności, bez popadania 
w ckliwość czy rygoryzm. U podstaw ich małżeń-
stwa, trwającego 19 lat (Zelia zmarła na raka piersi 
w 1877 roku, zaś Ludwik w 1894 roku), była co-
dzienna Eucharystia i wspólna modlitwa w domu. 
Byli nadzwyczaj zgodnym małżeństwem. Zelia 
Martin w liście do przyjaciółki wyznała: „Nasze 
uczucia były zawsze nastrojone na jeden ton”. 
Przy innej okazji o swoim mężu napisała: „Jestem 
zawsze z nim szczęśliwa; on jest tego przyczyną, 
że życie moje jest bardzo miłe. Mąż mój — to 
święty człowiek. Życzyłabym wszystkim kobie-
tom takich mężów”. 
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40. Czym jest sumienie?  
 

ŚW. EDYTA STEIN 
 
 

Sobór Watykański II, czyli 
ogólnoświatowe zgromadzenie 
biskupów katolickich, które 
odbywało się w latach 1962-
1965 w Rzymie, uczy, że su-
mienie, to „najtajniejszy ośro-
dek i sanktuarium człowieka, 
gdzie przebywa on sam z Bo-

giem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa” 
(Gaudium et spes, 16). Dzięki temu głosowi w jakiś 
przedziwny sposób człowiek wie, co jest dobre, 
a co złe, i jak ma wypełniać przykazanie miłości 
Boga oraz bliźniego. Niestety, sumienie może jed-
nak mylić się. Ów głos Boga może ulec wypacze-
niu i zafałszowaniu. Potrzeba więc stale kontro-
lować swoje sumienie i wychowywać je, m.in. 
przez naśladowanie przykładu życia ludzi świę-
tych.  
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Wzorem do naśladowania, jak pielęgnować 
sumienie, może być św. Teresa Benedykta od 
Krzyża, znana w świecie jako Edyta Stein. Urodzi-
ła się w 1891 roku we Wrocławiu w rodzinie ży-
dowskiej. W okresie szkoły odeszła od wiary moj-
żeszowej i stała się ateistką. Nigdy jednak nie za-
głuszyła głosu swego sumienia. Przeciwnie! Pod-
czas studiów za wszelką cenę dociekała prawdy, 
która jest u podstaw sumienia. W tym celu stu-
diowała filozofię. Szukając filozoficznej prawdy 
o świecie i człowieku, odkryła piękno i wartość 
wiary w Jezusa Chrystusa, który jest Drogą, Praw-
dą i Życiem (J 14, 6). Przełomem była lektura au-
tobiografii św. Teresy z Avila, szesnastowiecznej 
mistyczki hiszpańskiej i reformatorki zakonu 
karmelitańskiego, ogłoszonej w 1970 roku przez 
papieża Pawła VI Doktorem Kościoła. 

Edyta Stein w Nowy Rok 1922 przyjęła chrzest 
i od razu przystąpiła do Pierwszej Komunii świę-
tej Przez 11 lat pracowała jako nauczycielka i zaj-
mowała się pracą naukową, przygotowując habili-
tację. Kierując się głosem sumienia, porzuciła ka-
rierę zawodową i w 1933 roku wstąpiła do Karme-
lu w Kolonii. Rok przed wybuchem II wojny świa-
towej uciekła przed hitlerowskim prześladowa-
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niem Żydów do Echt w Holandii. Niestety, po-
nieważ była Żydówką, a do tego osobą zakonną, 
2 sierpnia 1942 roku została tam aresztowana 
przez gestapo i po paru dniach trafiła do obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie 9 sierpnia 
1942 roku poniosła śmierć męczeńską w komorze 
gazowej. 

Do ostatniej chwili była wierna swemu sumie-
niu, dlatego z wiarą przyjęła cierpienie i męczeń-
stwo, ofiarując je za swój żydowski naród, za 
prześladowców i za Kościół święty, który w imię 
Chrystusa strzeże oraz wychowuje prawe sumie-
nia.  
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41. Formowanie sumienia 
 

BŁ. MARCELINA DAROWSKA 
 
 

Prawdziwy wychowawca 
to ktoś, kto potrafi wydobyć 
z człowieka drzemiące w nim 
dobro. Każdy człowiek jest 
bowiem stworzony na obraz 
i podobieństwo Boże (por. Rdz 
1, 27), dlatego w każdym bez 
wyjątku jest jakieś dobro, jako 

ślad Bożego dzieła w człowieku. Aby to dobro 
człowiek potrafił w sobie dostrzec i wydobyć, mu-
si obudzić zdrowe sumienie. Oznacza to, że powi-
nien nauczyć z pomocą mądrych wychowawców 
rozpoznawać w sobie głos Boży, który podpowia-
da jego wolnej woli, co jest dobre, a co złe. 

Taka idea przyświecała bł. Marcelinie Darow-
skiej z domu Kotowicz (1827-1911), która założone 
przez nią w Rzymie w 1858 roku zgromadzenie 
sióstr niepokalanek, w 1863 roku przeniosła do  
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Jazłowca, leżącego na terenach dzisiejszej połu-
dniowej Ukrainy. Jej duchową córką jest s. Marta 
Wołowska, jedyna błogosławiona Lublinianka, 
której portret jest w naszej Archikatedrze.  

Błogosławiona Marcelina była genialnym pe-
dagogiem, choć nie ukończyła żadnych studiów 
w tym zakresie. Jej formalna edukacja ograniczyła 
się do kilku lat nauki w szkole dla szlacheckich 
córek w Odessie. Swą mądrość czerpała jednak 
z kilkuletniego doświadczenia życia w szczęśli-
wym małżeństwie z Karolem Darowskim, a przede 
wszystkim z wrażliwego sumienia i mistycznego 
zjednoczenia z Bogiem. Po nagłej śmierci męża, 
a zaraz potem kilkunastomiesięcznego syna, pod 
kierunkiem pierwszych księży zmartwychwstań-
ców (Hieronima Kajsiewicza i Piotra Semenenki), 
Darowska zaczęła tworzyć nowe zgromadzenie 
zakonne. Od początku przyświecała jej idea odro-
dzenia Polski uciemiężonej zaborami przez wy-
chowanie mądrych kobiet, które będą kierować się 
w życiu bardziej prawym sumieniem, niż uczu-
ciem. W tym celu założyła kilkanaście szkół dla 
dziewcząt, m.in. w Jarosławiu, Nowym Sączu 
i Szymanowie koło Sochaczewa. Z każdą z wy-
chowanek utrzymywała kontakt listowy. Pozosta-
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ło więc po niej ponad 11,5 tysiąca listów. Zarówno 
w korespondencji, jak i w prywatnych rozmowach 
Błogosławiona zawsze podkreślała to, co dobre 
w każdej z uczennic, a co jest ziarnem Bożym za-
sianym w glebę ludzkich serc. Wychowywała więc 
nie karceniem, ale odwoływaniem się do wrażli-
wego sumienia, do poczucia godności bycia 
dzieckiem Bożym. Genialna pedagogiczna intuicja 
podpowiadała jej, że siłą narodu są uformowane, 
dojrzałe sumienia, przede wszystkim pobożnych 
kobiet. 
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42. Czy sumienie może błądzić? 
 

BŁ. ANTONI REWERA 
 
 

Czy sumienie może błądzić? 
Niestety, tak — może błądzić. 
Dzieje się to wówczas, gdy nie 
oświeca go blask Prawdy, którą 
jest sam Jezus Chrystus: Droga, 
Prawda i Życie (por. J 14, 6). 
Wierność Prawdzie jest pewną 
ścieżką dla sumienia każdego 

człowieka, czy to wierzącego czy niewierzącego. 
Prawda, to podstawowa norma prawego sumie-
nia, a zarazem jedna z najwyższych wartości, za 
którą niektórzy zapłacili cenę życia. 

Jednym z nich jest bł. Antoni Rewera, kapłan 
Diecezji Sandomierskiej. Mówi się o nim, że to 
„męczennik prawdy”. Gdy wybuchła II wojna 
światowa ks. Antoni, wrażliwy na ludzką niedolę, 
angażował się w pomoc represjonowanej ludności. 
Wiele osób ukrywał na swojej plebanii, narażając 
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się w ten sposób hitlerowcom. Żywo interesował 
się ruchem oporu. W marcu 1942 roku hitlerowcy 
dokonali w Sandomierzu szeregu aresztowań, 
które nie oszczędziły także ks. Rewery. Bezpo-
średnim pretekstem aresztowania było oskarżenie 
go o czytanie i przechowywanie prasy podziem-
nej. Tymczasowo został osadzony w więzieniu na 
zamku w Sandomierzu, gdzie — nie bacząc na su-
rowy zakaz gestapo — spowiadał więźniów. Pod-
czas przesłuchań przyznał się do czytania pod-
ziemnej prasy. Potem tłumaczył współwięźniom: 
„Przecież nie mogłem kłamać”. Choć obiecywano 
mu zwolnienie z aresztu, jednak nie chciał wyja-
wić, od kogo dostawał nielegalne gazety. Gesta-
powcom mówił: „Moi parafianie mają do mnie 
zaufanie, ja ich wydać nie mogę”.  

Najpierw wywieziono go do Oświęcimia, 
a stamtąd do Dachau, gdzie poddano go nieludz-
kim cierpieniom i upokorzeniom, które znosił 
w duchu wiary i pokory. Dnia 1 października 1942 
roku zmarł z wycieńczenia. Trzy dni później, 
w dzień św. Franciszka jego ciało zostało spalone 
w krematorium. Zapewne ta data nie jest przy-
padkowa. Był bowiem wielkim czcicielem i naśla-
dowcą Biedaczyny z Asyżu, a przy tym człowie-



134  — 

kiem wielkiego ewangelicznego radykalizmu, nie-
zwykle ceniącym sobie zwłaszcza cnotę prawdo-
mówności. Ta nieugięta wierność prawemu su-
mieniu doprowadziła go do korony męczeństwa 
i chwały ołtarzy, do której wyniósł go Jan Paweł II 
dnia 13 czerwca 1999 roku w Warszawie w gronie 
108 męczenników II wojny światowej.  
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43. Pięć Przykazań Kościelnych  
(ogólnie) 

 
ŚW. JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER 

 

Jest rzeczą naturalną, że 
każda społeczność czy organi-
zacja rządzi się jakimiś wła-
snymi przepisami, które nakła-
dają na jej członków prawa 
i obowiązki. Tym bardziej Ko-
ściół święty jako Mistyczne Cia-
ło Chrystusa i nadprzyrodzona 

społeczność, której celem jest prowadzić ludzi do 
zbawienia, posługuje się kodeksem prawa kano-
nicznego i — nawiązując do Ewangelii, która jest 
najwyższą normą dla wierzących w Chrystusa — 
nakłada pewne obowiązki. Są nimi m.in. tzw. 
Przykazania Kościelne, czyli podstawowe wyma-
gania stawiane katolikom odnośnie do życia mo-
ralno-duchowego, niezbędne dla zachowania ich 
tożsamości jako osób wierzących.  
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O ile Dziesięć Przykazań Boskich, czyli tzw.  
Dekalog, są absolutnie niezmienne, to Przykaza-
nia Kościele zmieniają się w zależności od histo-
ryczno-społecznych uwarunkowań, w jakich  
Kościół żyje. Obecnie jest ich pięć:  

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć 
we Mszy świętej i powstrzymać się od prac nieko-
niecznych;  

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do  
sakramentu pokuty;  

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielka-
nocnym przyjąć Komunię Świętą;  

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięź-
liwość od pokarmów mięsnych, a w okresach po-
kuty powstrzymywać się od udziału w zabawach;  

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościo-
ła. 

Ich przestrzeganie to nie tylko wyraz dojrzało-
ści osobowej, ale także miłości do Chrystusa i Ko-
ścioła. Takiej postawy uczył hiszpański kapłan — 
św. Josemaria Escrivà de Balaguer (1902-1975). 
Ofiarowany jeszcze w niemowlęctwie Maryi 
w Torreciudad — jednym z najstarszych sanktu-
arium maryjnych Hiszpanii, został kapłanem w 
1925 roku. Widząc potrzebę ładu w Kościele, 
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ukończył studia z prawa świeckiego i kościelnego. 
W tym duchu założył w 1928 roku wśród mło-
dych mężczyzn (a potem także kobiet) dyna-
miczną strukturę w Kościele, zwaną prałaturą 
personalną Opus Dei. Celem tego stowarzyszenia 
jest uczynienie codziennej pracy dziełem Bożym 
(opus Dei), uświęcanie siebie przez pracę i budo-
wanie wokół siebie porządku opartego na prawie 
Bożym, co wymaga postawy pokory i służby. On 
sam miał zwyczaj, że gdy rano wstawał z łóżka, 
najpierw klękał, całował ziemię i mówił po łacinie: 
„Serviam!”, to znaczy: abym służył! 
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44. Pierwsze Przykazanie Kościelne 
 

ŚW. RAFAŁ KALINOWSKI 
 
 

Błogosławiony Jan Paweł II 
w swej ostatniej encyklice Ecc-
lesia de Eucharistia (z 17 kwiet-
nia 2003) na wstępie pisze, że 
Kościół żyje dzięki Eucharystii. 
Kiedy sprawuje się Mszę świę-
tą, wtedy zgromadzona wokół 
ołtarza społeczność wierzących 

staje się naprawdę Kościołem, Mistycznym Cia-
łem Chrystusa, w którym mieszka Duch Święty. 

W tej perspektywie należy odczytywać Pierw-
sze Przykazanie Kościelne: „W niedzielę i święta 
nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i po-
wstrzymać się od prac niekoniecznych”. Niedziela 
jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, naj-
ważniejszego wydarzenia naszej wiary. Każda zaś 
Msza święta uobecnia mękę, śmierć i zmar-
twychwstanie Chrystusa. Z tej racji Pierwsze 
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Przykazanie Kościelne nie powinno być traktowa-
ne jako nakaz czy przymus, ale jako serdeczne za-
proszenie do spotkania z Chrystusem naszym Pa-
nem i Zbawicielem oraz ze wspólnotą Kościoła 
świętego. 

Piękne świadectwo wiary w tym zakresie po-
zostawił św. Rafał Kalinowski (1835-1907), odno-
wiciel Zakonu Karmelitańskiego w Polsce na prze-
łomie XIX i XX wieku. Po ukończeniu Mikołajew-
skiej Akademii Inżynierskiej w Petersburgu, został 
oficerem w wojsku carskim. Krótko był nauczycie-
lem w macierzystej szkole. Potem kierował budo-
wą linii kolejowej Odessa-Kijów-Kursk, a następ-
nie w 1861 roku podjął służbę wojskową w twier-
dzy w Brześciu nad Bugiem. Gdy wybuchło po-
wstanie styczniowe w 1863 roku, Kalinowski nie-
mal cudem zdołał zwolnić się ze służby wojskowej 
i powrócił do rodzinnego Wilna, gdzie zaangażo-
wał się w działalność powstańczą. Został za to 
aresztowany i skazany na karę śmierci, którą 
dzięki usilnym staraniom rodziny zamieniono mu 
na 10 lat katorgi w twierdzach Sybiru.  

Tylko dzięki temu, że Eucharystię postawił w 
centrum swojego życia i pracy, mógł szczęśliwie 
przetrwać ten trudny czas. Nie tylko nie załamał 
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się i nie utracił wiary, ale jeszcze bardziej ją umoc-
nił do tego stopnia, że powróciwszy z wygnania 
został zakonnikiem i kapłanem. Trzeba zaznaczyć, 
że na syberyjskim wygnaniu rzadko kiedy mógł 
uczestniczyć we Mszy świętej. Zawsze jednak — 
jak pisze w swoich listach do rodziny i przyjaciół 
— pobożnie odczytywał tekst Mszy świętej i jed-
noczył się z Chrystusem w tzw. komunii świętej 
duchowej. Pisał z Usola (10/22 września 1865): 
„[...] staram się co ranek duchowo łączyć z Chry-
stusem Panem, i nieraz miewam chwile tak błogie, 
jak wtedy, kiedym w Wilnie z kościoła św. Kata-
rzyny coraz czystszym odchodził od Stołu Pań-
skiego”. 
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45. Drugie Przykazanie Kościelne  
 

BŁ. HONORAT KOŹMIŃSKI 
 
 

Drugie Przykazanie Ko-
ścielne nakłada na wszystkich 
katolików obowiązek, by przy-
najmniej raz w roku przystąpili 
do sakramentu pokuty. Najbar-
dziej odpowiednim do tego jest 
okres Wielkiego Postu, który 
bezpośrednio przygotowuje do 

przeżycia tajemnicy Zmartwychwstania Chrystu-
sa. Przez sakramentalne pojednanie oraz pokutę 
chrześcijanin umiera bowiem dla grzechu i zła, 
a tym samym powstaje do nowego życia w Chry-
stusie.  

Z tej racji należy częściej korzystać z odradza-
jącej mocy sakramentu pokuty, a nie tylko raz do 
roku. Mamy do tego wiele okazji i możliwości, 
gdyż w polskich kościołach księża oczekują w 
konfesjonałach, zwłaszcza podczas sprawowania 
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Mszy świętej. W każdym większym mieście są 
wyznaczone miejsca, gdzie trwają całodzienne 
dyżury spowiedników. W Lublinie, oprócz Archi-
katedry, jest to kościół kapucynów przy Krakow-
skim Przedmieściu 42. Ten bowiem zakon posługę 
spowiedniczą uważa za swój szczególny chary-
zmat, czego przykładem są między innymi święci 
spowiednicy kapucyńscy: Leopold Mandić († 1942) 
i Ojciec Pio († 1968). 

Heroiczną posługą w konfesjonale odznaczał 
się także bł. Honorat Koźmiński z zakonu kapu-
cynów. Niemal całe swoje życie poświęcił jedna-
niu ludzi z Bogiem i prowadzeniu ich do święto-
ści. Władze carskie zabroniły mu prowadzenia 
gorliwej pracy duszpasterskiej w Warszawie. Zo-
stał więc internowany w klasztorze w Zakroczy-
miu, a potem przeniesiony do Nowego Miasta 
nad Pilicą, gdzie zmarł 16 grudnia 1916 roku. 
Wszędzie do jego konfesjonału przychodziło bar-
dzo wielu ludzi, nawet z daleka. Wśród nich było 
dużo młodych kobiet, które o. Honorat kierował 
do zakładanych przez siebie niehabitowych zgro-
madzeń zakonnych. Podczas gdy rosyjski zaborca 
bezwzględnie likwidował klasztory, chcąc znisz-
czyć wiarę w narodzie, o. Koźmiński potajemnie, 
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bez opuszczania klasztoru i konfesjonału, przy-
czynił się do odrodzenia życia zakonnego. Założył 
w sumie 26 zgromadzeń, z czego do dziś istnieje 
i podejmuje twórczy apostolat 17 z nich.  

Błogosławiony o. Honorat Koźmiński, uro-
dzony w Białej Podlaskiej 16 października 1829 
roku, odbywał nowicjat w Lubartowie, zaś w ka-
pucyńskim kościele przy Krakowskim Przedmie-
ściu w Lublinie dnia 18 grudnia 1850 roku złożył 
uroczyste śluby zakonne.  

Warto pamiętać o jego śladach, kiedy przystę-
pujemy tam do spowiedzi, zapewne nie tylko raz 
w roku. 
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46. Trzecie Przykazanie Kościelne  
 

ŚW. MIKOŁAJ Z FLÜE 
 
 

Byłoby rzeczą wielce nieroz-
tropną wyruszać w daleką po-
dróż przez pustkowie, nie ma-
jąc ze sobą pożywienia i napo-
ju. Gdy siły opadną, wówczas 
może dojść do tragedii.  

Życie człowieka jest taką 
wędrówką przez pustynię tego 

świata do ostatecznego celu, którym jest niebo. 
Aby nie ustać w drodze trzeba posilać się Chle-
bem, który daje życie i jest zarazem przedsma-
kiem szczęścia wiecznego. Tym Chlebem jest Eu-
charystia. Z tej racji Kościół święty, jako troskliwa 
matka, dba, aby jego dzieci regularnie posilały się 
Chlebem z Nieba. Wyrazem tej troski jest Trzecie 
Przykazanie Kościelne, które nakazuje przynajm-
niej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć 
Komunię Świętą. 
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Jak wskazuje sama nazwa „komunia”, jest to 
najściślejsze na ziemi zjednoczenie z Chrystusem. 
Zapoczątkowuje ono i przygotowuje do wieczne-
go zjednoczenia z Nim w niebie. Ci, którzy pragną 
dla siebie i bliskich szczęścia wiecznego po śmier-
ci, już za życia często, niekiedy codziennie, posila-
ją się tym Chlebem, aby nie upaść w drodze i mieć 
siły do walki ze złem.  

Tak czyniło wielu świętych. Dla niektórych 
z nich częsta Komunia Święta przez długi czas by-
ła jedynym pokarmem. Przykładem tego jest św. 
Mikołaj z Flüe (1417-1487), mąż i ojciec dziesię-
ciorga dzieci. Choć był oficerem wojska szwajcar-
skiego, to jednocześnie prowadził własne gospo-
darstwo rolne. Odznaczał się niezwykłą pracowi-
tością, a przy tym duchem modlitwy. Często przy-
stępował do Komunii Świętej. Od młodości, 
szczególnie w Wielkim Poście, praktykował bar-
dzo surowe umartwienia, odżywiając się kawał-
kiem chleba raz dziennie. Ze względu na prawość 
charakteru wybrano go na radcę i kantonalnego 
sędziego oraz deputowanego do federacji kanto-
nów szwajcarskich. 

Nie mogąc za młodu zrealizować pragnienia 
służby Bogu, za zgodą żony w wieku pięćdziesię-
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ciu lat, opuścił dom i zamieszkał w zbudowanej 
przez siebie pustelni niedaleko rodzinnego Flüe, 
gdzie prowadził życie kontemplacyjno-pokutni-
cze. Jednocześnie służył pomocą duchową tym, 
którzy do niego przychodzili. Brat Klaus, jak na-
zywali go przyjaciele i znajomi, doznawał wielu 
niezwykłych łask. Jedną z nich była tzw. inedia, 
czyli całkowite wstrzymanie się od pokarmów 
i napojów, co trwało przez ostatnich około 20 lat 
jego życia. Odżywiał się jedynie Komunią Świętą, 
którą przyjmował w każdą niedzielę w pobliskim 
kościele, gdzie proboszczem został jego syn. 
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47. Czwarte Przykazanie Kościelne  
 

ŚW. ELŻBIETA WĘGIERSKA 
 
 

Wiele młodych kobiet, pod 
presją współczesnej mody, po-
dejmuje wysiłek, aby się od-
chudzać i mieć idealną sylwet-
kę. Do tego dochodzą treningi 
w kosztownych lokalach fit-
ness-club, nie mówiąc o „cu-
downych” środkach farmako-

logicznych, które tak naprawdę odchudzają jedy-
nie portfel.  

Nie na tym jednak polega przestrzeganie 
Czwartego Przykazania Kościelnego, które poleca 
zachowywanie postu i wstrzemięźliwości od po-
karmów mięsnych oraz wstrzymywanie się od 
rozrywki w okresach pokuty. Celem ascezy i sen-
sem tego Przykazania nie jest bowiem piękny wy-
gląd, który nierzadko bywa przyczyną próżności 
i grzechu, lecz włączenie się w zbawcze cierpienie 
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Chrystusa. Z tej racji w okresach szczególnie zwią-
zanych z męką Pańską, jak Wielki Post i wszystkie 
piątki roku, Kościół wzywa, aby wierzący ze 
względu na Chrystusa podjęli ascetyczny wysiłek. 
W tym przejawia się żywa wiara. 

Taką postawą odznaczała się św. Elżbieta Wę-
gierska (1207-1231), córka króla węgierskiego  
Andrzeja II, spokrewniona ze św. Jadwigą Śląską. 
W wieku czternastu lat wyszła za mąż. Szczęśliwe 
małżeństwo z Ludwikiem IV trwało zaledwie 
6 lat, gdyż zmarł on podczas wyprawy krzyżowej. 
Dwudziestoletnia wdowa odsunęła się od życia 
dworskiego, opuściła zamek męża, przenosząc się 
z trójką dzieci do Marburga. Z księżniczki stała się 
pokutnicą, wstępując jako jedna z pierwszych 
w Europie do III Zakonu Franciszkańskiego, czyli 
tercjarzy. W Wielki Piątek 1228 roku złożyła ślub 
ubóstwa i wyrzekła się wszelkich dóbr material-
nych oraz zaszczytów, a nawet miłości do dzieci. 
Odtąd prowadziła niezwykle surowy tryb życia. 
Za wzorem św. Franciszka, postanowiła żyć 
Ewangelią w sposób dosłowny pod każdym 
względem. W chorych i cierpiących dostrzegała 
Ukrzyżowanego Chrystusa, dlatego nie zaniedba-
ła najmniejszej okazji, by okazywać miłosierdzie. 
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Zakładała przytułki i budowała z własnych 
oszczędności szpitale dla biedoty. Praktykowała 
surowe posty, mimo wyczerpującej pracy charyta-
tywnej. Zmarła z przepracowania i wyniszczenia 
organizmu w wieku zaledwie 24 lat. Pochowano ją 
w Marburgu. Od razu do jej grobu, gdzie doko-
nywały się liczne cuda, zaczęły przybywać niezli-
czone tłumy. Cztery lata po jej śmierci — w 1235 
roku Grzegorz IX kanonizował królową Elżbietę 
i nazwał ją „drugą św. Klarą”. Przykład jej asce-
tycznego i apostolskiego życia stał się inspiracją 
dla wielu zgromadzeń zakonnych. 

 

 



150  — 

 
 

48. Piąte Przykazanie Kościelne  
 

ŚW. JÓZEF GORAZDOWSKI 
 
 

Gdy dobiega końca Rok 
Wiary, jeszcze raz sięgnijmy po 
list apostolski Benedykta XVI 
Porta fidei (z 11 października 
2011). W pierwszych słowach 
czytamy, że „podwoje wiary”, 
czyli podwójne, szerokie drzwi 
wejściowe, albo brama, „są dla 

nas zawsze otwarte. Wprowadzają nas one do ży-
cia w komunii z Bogiem i pozwalają na wejście do 
Jego Kościoła” (nr 1). Innymi słowy, przestrzenie 
wiary, które otwierają się przed wierzącymi, po-
zwalają im doświadczyć bliskości Boga i wspólno-
ty Kościoła. Bez tej wspólnoty wiara praktycznie 
byłaby niemożliwa, gdyż ona rodzi się w Kościele 
przez chrzest święty, umacnia dzięki sakramen-
tom, zwłaszcza Eucharystii, dojrzewa zaś przez 
katechezę i świadectwo.  
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Wiara, jako dar, zobowiązuje do odpowie-
dzialności za Kościół. O tym mówi Piąte Przyka-
zanie Kościelne, które poleca wierzącym troszczyć 
się o potrzeby wspólnoty Kościoła, także te mate-
rialne. To poczucie odpowiedzialności za współ-
braci w wierze jest jednym z kryteriów dojrzałej 
wiary, jakiej przykład dają święci. 

Widać to w życiu św. Józefa Gorazdowskiego 
(1845-1920), o którym Jan Paweł II, beatyfikując go 
we Lwowie w 2001 roku, powiedział, że „był 
prawdziwą perłą łacińskiego duchowieństwa  
archidiecezji lwowskiej”.  

Jako gimnazjalista uciekł ze szkoły, aby wal-
czyć w powstaniu styczniowym. Dokończywszy 
potem swej edukacji, został kapłanem. Od razu 
rzucił się w wir pracy duszpasterskiej, mimo iż od 
dziecka cierpiał na chorobę płuc. Obdarzony nie-
zwykłym talentem organizacyjnym, podejmował 
liczne inicjatywy. W trosce o potrzeby lokalnego 
Kościoła wydał Katechizm dla szkół ludowych, 
uznany potem za najlepszy podręcznik do nauki 
religii. We Lwowie, gdzie pracował od 1877 roku 
do śmierci, założył Towarzystwo „Boni Pastores”, 
zrzeszające gorliwych księży. Wydawał dla nich 
czasopismo „Bonus Pastor”. Otworzył Zakład 
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Dzieciątka Jezus, który w ciągu swej działalności 
dał schronienie około trzem tysiącom porzuco-
nych dzieci i ich matkom. Założył Związek Kato-
lickich Towarzystw Dobroczynnych. Utworzył ta-
nią Kuchnię Ludową i zakład dla nieuleczalnie 
chorych. Zorganizował Internat dla Studentów 
Seminarium Nauczycielskiego św. Jozafata oraz 
katolicką szkołę polsko-niemiecką, do pracy 
w której sprowadził Braci Szkół Chrześcijańskich. 
Zawsze pomagał nędzarzom, dlatego nazywany 
był „Księdzem dziadów”.  

Wszystko to zawierzał św. Józefowi z Nazare-
tu, którego czcił jako Opiekuna Kościoła świętego.  
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ZAKOŃCZENIE 
 
 

„[…] świętych trzeba przyjmować sercem 
i wiarą, aby mogli nam wskazywać drogę — tę 
drogę, której początek stanowi zanurzenie 
w Chrystusie przez chrzest…”. Te słowa wypo-
wiedział Jan Paweł II podczas Mszy świętej spra-
wowanej w bazylice watykańskiej dnia 28 czerwca 
1987 roku z okazji sześćsetlecia Chrztu Litwy.  

Niech one posłużą za podsumowanie rozwa-
żań o świętych jako świadkach wiary, które były 
podejmowane w lubelskiej Bazylice Archikate-
dralnej w Roku Wiary. 

Święci są świadkami wiary. Jeśli w myśl ency-
kliki papieża Franciszka Lumen fidei (z 29 czerwca 
2013) porównać wiarę do światła, które oświetla 
drogi ludzkiego życia i nie pozwala się zagubić 
w świecie, to o świętych można powiedzieć, że 
chwytają Słońce w swe dłonie. Tym zaś Wscho-
dzącym Słońcem jest Jezus Chrystus (por. Łk 1, 
78). Święci wciąż pragną Go dawać nam — swoim 
siostrom i braciom, bo gdzie pada światło słońca, 
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tam jest życie i radość. Gdzie jest Chrystus, tam 
wiara, nadzieja i miłość, które przynoszą błogo-
sławione owoce świętości. Jak uczył nasz Wielki 
Rodak, w istocie jest ona „wysoką miarą zwyczaj-
nego życia chrześcijańskiego” (Novo millennio in-
eunte, 31). 

Takiej wysokiej miary miłości Boga i bliźniego 
w codziennym życiu pragną dla nas święci. Niech 
będzie ona zatem jednym z najcenniejszych i trwa-
łych owoców Roku Wiary. 
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