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Obecnie ciągle trwamy w  niewy-
obrażalnej radości ze  święto-

wania Bożego Narodzenia. W moim 
ostatnim artykule ze  świąteczne-
go numeru naszego miesięcznika 
„Na  Piasku”, pisząc o  góralskich 
tradycjach świątecznych, mówiłem, 
że  – podobnie jak jest w  całej Pol-
sce –  już od  Pasterki grupy kolęd-
nicze wędrują od  domu do  domu; 
śpiewają kolędy i  pastorałki oraz 
składają gospodarzom noworoczne 
życzenia. W  tym wydarzeniu czymś 
niewyobrażalnym jest odmowa przy-
jęcia kolędników pod  swój dach, 
gdyż wszyscy zgodnie uważają, 
że przyjmując ich, przyjmują samego 
Chrystusa, a  z  Nim Jego błogosła-
wieństwo na cały Nowy Rok. W tak 
małej, wiejskiej społeczności, jaka 
jest w mojej rodzinnej miejscowości 
Chyżne, szybko rozeszłaby  się in-
formacja o nieprzyjęciu kolędników 
i natychmiast byłaby ta rodzina po-
równana do owych gospodarzy z Be-
tlejem, którzy nie użyczyli gościny 
Świętej Rodzinie. Na nich też spełni-
łyby się słowa zapisane w Ewangelii 
św. Jana: „Przyszło do swojej własno-
ści, a swoi Go nie przyjęli” (J.1,11).

W Polsce ukształtowała  się też 
piękna tradycja „kolędy” – czyli wizy-
ty duszpasterskiej kapłana w naszych 
rodzinach z  okazji Bożego Naro-
dzenia. Kapłan, przychodząc do na-
szych mieszkań, przede wszystkim 
przynosi modlitwę o  pomyślność 
dla danej rodziny oraz Boże błogo-
sławieństwo na  Nowy Rok, które 
przypieczętowane zostaje pokropie-
niem mieszkania i jego mieszkańców 
wodą święconą. Potwierdzeniem 
tego faktu jest również wypisywanie 
przy tej okazji na drzwiach naszych 

mieszkań inicjałów K + M + B 2018. 
Wbrew powszechnej opinii wcale 
nie są to  inicjały Trzech Mędrców 
ze  Wschodu, którzy przybyli oddać 
pokłon Nowonarodzonemu Królowi, 
lecz pierwsze litery hasła „Christus 
Mansionem Benedicat” –  co znaczy 
„Chryste błogosław temu domowi”, 
gdzie pierwsza litera K zastąpiła li-
terę C, co wynika ze staropolskiego 
sposobu mówienia bądź czytania 
słowa Chrystus, które wypowiadano 
jako „Krystus”.

Widzimy zatem, że „kolęda”, czyli 
odwiedziny kapłana w naszym domu, 
to samo dobrodziejstwo dla nas. Nie 
brońmy  się zatem przed tą wizytą 
i  nie traktujmy jej jak „zła koniecz-
nego”, lecz starajmy się do niej do-
brze przygotować. Nie traktujmy też 
kapłana jak komornika czy kontro-
lera sanepidu, bo on nie przychodzi 
sprawdzić, co mamy w  domu i  czy 
panuje tam porządek. Zawsze pamię-
tajmy o tym i przypominajmy naszym 
krewnym, znajomym i  sąsiadom, 
że  kapłan, przychodząc z  „kolędą”, 
przychodzi z modlitwą i Bożym bło-
gosławieństwem, a  poprzez rozmo-
wę, chce dowiedzieć  się o  potrze-
bach i oczekiwaniach odwiedzanych 
ludzi, aby tym lepiej służyć wiernym 
w osiągnięciu zbawienia.

o. Zbigniew Czerwień O. Carm.
przeor klasztoru.

„Hej kolęda, kolęda!”
Umiłowani Czytelnicy miesięcznika 

„Na Piasku”!
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To Dzieciątko, narodzone w Betlejem z Maryi Dziewicy 
przyszło nie tylko dla ludu Izraela, reprezentowanego przez 
pasterzy z Betlejem, ale także dla całej ludzkości, reprezen-
towanej dziś przez Mędrców ze Wschodu. Właśnie do roz-
ważania i modlitwy na temat Trzech Mędrców oraz ich drogi 
w poszukiwaniu Mesjasza zachęca nas dzisiaj Kościół.

Ci Mędrcy pochodzący ze  Wschodu są pierwszymi 
w tej wielkiej procesji, o której mówił nam  prorok Iza-
jasz w pierwszym czytaniu (por. 60,1-6): procesji, która 
od owych czasów już  się więcej nie zatrzymuje i która 
poprzez wszystkie  wieki rozpoznaje orędzie gwiazdy 
i znajduje Dzieciątko, wskazujące nam czułość Boga. Za-
wsze są nowi ludzie, którzy zostają oświeceni światłem 
Jego gwiazdy, którzy znajdują drogę i do Niego docierają.

Owi Magowie według tradycji byli ludźmi mądrymi: 
studiowali gwiazdy, badali niebo, w kontekście kulturo-
wym i wierzeniach przypisujących gwiazdom znaczenie 
i wpływy na sprawy ludzkie. Mędrcy reprezentują męż-
czyzn i kobiety poszukujących Boga w religiach i filozofii 
całego świata: poszukiwanie, które nigdy się nie kończy.

Mędrcy wskazują nam drogę, którą należy podążać 
w naszym życiu. Poszukiwali prawdziwego światła, „Lu-
men requirunt lumine” [„W blasku gwiazdy szukali świa-
tła”]: mówi hymn liturgiczny Objawienia Pańskiego, od-
wołując się właśnie do doświadczenia Trzech Mędrców. 
Idąc za światłem poszukiwali światła. Wyruszyli na po-
szukiwanie Boga. Widząc znak gwiazdy, odczytali go 
i wyruszyli w drogę, odbyli długą podróż.

To Duch Święty ich wezwał i pobudził do wyruszenia 
w drogę; a w tej drodze dojdzie także do ich osobistego 
spotkania z prawdziwym Bogiem.

Na  swej drodze Mędrcy napotykają  wiele trudności. 
Po przybyciu do  Jerozolimy idą do królewskiego pałacu, 
gdyż uważają za oczywiste, że nowy król narodzi się w pa-
łacu monarszym. Tam tracą z  oczu gwiazdę i  napotyka-
ją pokusę, zastawioną przez diabła: jest to oszustwo Hero-
da. Król Herod okazuje zainteresowanie dzieckiem, ale nie 
po to, żeby oddać mu pokłon, ale aby go wyeliminować. 
Herod jest człowiekiem władzy, który w innym widzi jedy-
nie swojego rywala. I w istocie uważa też Boga za rywala, 
a wręcz za najbardziej niebezpiecznego rywala. W pałacu 
Heroda Mędrcy przeżywają chwilę ciemności, pustki, któ-
rą udaje im się przezwyciężyć dzięki natchnieniom Ducha 
Świętego, który mówi poprzez proroctwa Pisma Świętego. 
Wskazują one, że Mesjasz narodzi się w Betlejem, mieście

Możemy zatem zapytać: co to za tajemnica, w której 
ukrywa się Bóg? Gdzie mogę Go spotkać? Widzimy wo-
kół nas wojny, wykorzystywanie dzieci, tortury, handel 
bronią, handel ludźmi… W tym wszystkim, we wszyst-
kich tych braciach i siostrach najmniejszych, cierpiących 
z powodu tych sytuacji, obecny jest Jezus (por. Mt 25, 
40-45). Żłóbek przedstawia nam inną drogę od tej, jaką 
zachwyca się mentalność tego świata: jest to droga uni-
żenia Boga, Jego chwały ukrytej w żłóbku w Betlejem, 
w krzyżu na Kalwarii, w cierpiącym bracie i siostrze.

6 stycznia 2015 r.

Mędrcy znaczy 
przynoszący radość
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1 stycznia

Łk 2, 16-21 
Pasterze pospiesznie udali  się do  Betlejem i  znaleźli 
Maryję, Józefa i  Niemowlę, leżące w  żłobie. Gdy Je 
ujrzeli, opowiedzieli o  tym, co im zostało objawione 
o  tym Dziecięciu.  A wszyscy, którzy to  słyszeli, 
dziwili  się temu, co im pasterze opowiadali.  Lecz 
Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała 
je w  swoim sercu.  A pasterze wrócili, wielbiąc 
i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, 
jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy 
i  należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, 
którym Je nazwał anioł, zanim  się poczęło w  łonie 
Matki.

Imię „ Jezus” oznacza „Bóg jest zbawieniem”. Bóg 
zsyłając swojego Syna na  ziemię pokazuje, jak bardzo 
nas kocha i pragnie zbawienia każdego człowieka. Jezus 
uwalnia nas z grzechu i daje nam nowe życie, które pro-
wadzi prosto do Boga. Jezus jest jedyną drogą do Boga, 
bo od Niego pochodzi i tylko od nas zależy, czy zaufamy 
Mu i pójdziemy po Jego śladach, by mieć pewność życia 
wiecznego z Bogiem Ojcem.

6 stycznia

Mt 2, 1-12 
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania 
króla Heroda, oto Mędrcy ze  Wschodu przybyli 
do  Jerozolimy i  pytali: «Gdzie jest nowo narodzony 
król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę 
na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro 
usłyszał to  król Herod, przeraził  się, a  z  nim cała 
Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów 
i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić 
Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, 
bo tak napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie 
jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast 
Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie 
pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywołał 
potajemnie Mędrców i  wypytał ich dokładnie o  czas 
ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: 
«Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy 
Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać 
Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli 
w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, 
szła przed nimi, aż przyszła i  zatrzymała  się 
nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, 
bardzo  się uradowali. Weszli do  domu i  zobaczyli 
Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali 

Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu 
dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie 
nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się 
do ojczyzny.

Wizyta Mędrców ze  Wschodu pokazuje, że  Jezus 
przyszedł na świat dla wszystkich ludzi. Mędrcy repre-
zentują świat pogański, co jest dowodem na to, że Bóg 
nikogo nie odrzuca i przyjmuje każdego, kto Mu zaufa, 
uwierzy w Niego i będzie chciał podążać za Jego przyka-
zaniami. Wiara to dar, który trzeba pielęgnować; łaska, 
którą należy zaakceptować i wdrożyć w swoje ziemskie 
życie.

7 stycznia

Mk 1, 6b-11 
Jan Chrzciciel tak głosił: «Idzie za  mną mocniejszy 
ode mnie, a  ja nie jestem godzien, aby  się schylić 
i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was 
wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». W 
owym czasie przyszedł Jezus z  Nazaretu w  Galilei 
i  przyjął od  Jana chrzest w  Jordanie. W  chwili gdy 
wychodził z  wody, ujrzał rozwierające  się niebo 
i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba 
odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie 
mam upodobanie».

Komentarze biblijne
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Jan był człowiekiem niezwykle pokornym i głębokiej 
wiary. Prowadził życie ascetyczne, nie zabiegając o przy-
jemności życia codziennego. Wszystko, co robił, było 
autentyczne, a przy tym wszystkim był świadomy swo-
jej misji. Jan był „głosem”, który przygotowywał drogę 
dla Jezusa w sposób skuteczny, ponieważ ludzie chcieli 
go słuchać i przyjmować chrzest. Człowiek musi pozwo-
lić Bogu wypełnić swoje życie, skierować swoje myślenie 
i działanie w Jego kierunku.

14 stycznia

J 1, 35-42 
Jan stał wraz z  dwoma swoimi uczniami i  gdy 
zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek 
Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i  poszli 
za  Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy  się i  ujrzawszy, 
że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?». Oni 
powiedzieli do Niego: «Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, 
gdzie mieszkasz?».  Odpowiedział im: «Chodźcie, 
a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, 
i  tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 
dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana 
i  poszli za  Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. 
Ten spotkał najpierw swego brata i  rzekł do  niego: 
«Znaleźliśmy Mesjasza», to  znaczy: Chrystusa. 
I  przyprowadził go do  Jezusa.  A Jezus wejrzawszy 
na  niego rzekł: «Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty 
będziesz się nazywał Kefas», to znaczy: Piotr.

Być uczniem Jezusa to zostawić wszystko, zawierzyć 
Mu i pójść za Nim. Droga do Boga nie jest prosta. Cza-
sem człowiek musi po  prostu zaufać i  iść za  Jezusem, 
pomimo tego, że otaczająca go ziemska rzeczywistość 
nie jest przyjazna. Bycie uczniem Jezusa to  również 
dzielenie się Dobrą Nowiną z innymi ludźmi. To dawanie 
świadectwa w codzienności, na każdym etapie naszego 
życia. Każdy z nas doświadcza Boga w sposób indywidu-
alny, a dzielnie się tym doświadczeniem może pomagać 
innym w zrozumieniu Jego obecności w ich życiu.

21 stycznia

Mk 1, 14-20 
Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do  Galilei 
i  głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas  się wypełnił 
i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię». Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, 
ujrzał Szymona i  brata Szymonowego Andrzeja, jak 
zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus 
rzekł do  nich: «Pójdźcie za  Mną, a  sprawię, że  się 
staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci 
i poszli za Nim.  Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna 
Zebedeusza i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi 
i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili 

ojca swego, Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi 
i poszli za Nim.

Piotr, zanim spotkał Jezusa, prowadził dobrze pro-
sperujący biznes rybacki w okolicach Jeziora Genezaret. 
Prawdopodobnie był w  tym dobry, ponieważ posiadał 
własne łodzie i  wspólników. Jezus spotkał Szymona 
i  jego brata Andrzeja nad  jeziorem. Zaproponował im, 
żeby zostali „rybakami ludzi” – pierwszymi apostołami, 
a oni po prostu zostawili wszystko i poszli za Nim. Piotr 
i  Andrzej to  przykład ludzi głębokiej wiary. Uwierzyli 
i chcieli iść za Jezusem. Byli w stanie poświecić wszyst-
ko, co do tej pory osiągnęli, i zrobili to dla Niego.

28 stycznia

Mk 1, 21-28 
W  mieście Kafarnaum Jezus w  szabat wszedł 
do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył 
ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni 
w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany 
przez ducha nieczystego. Zaczął on  wołać: «Czego 
chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas 
zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży».  Lecz Jezus 
rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego». Wtedy 
duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem 
wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden 
drugiego pytał: «Co to  jest? Nowa jakaś nauka 
z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu 
posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie 
po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Postawa Jezusa jest wyrazem wielkiej miłości Boga 
do człowieka. Jezus nigdy nie pokazywał, że ma władzę 
nad  człowiekiem, tylko nad  duchami nieczystymi. Nie 
wynikało to z jakieś Jego słabości, tylko z bezgranicznej 
miłości. Bóg chce, by  człowiek był wolny od  działania 
szatana. Ludzie bez Boga nie są w stanie powiedzieć dia-
błu „nie”, dlatego Ojciec cały czas czuwa nad nami i chce, 
abyśmy jako ludzie wolni, bez grzechu szli do celu czyli 
do życia wiecznego.

Kamil Rączkowski
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Effatha
Uzdrowienie głuchoniemego opisa-

ne w Ewangelii św. Marka (Mk 7, 31–
37), według o. Gabriela od  św. Marii 
Magdaleny, jest żywym obrazem łaski 
chrztu świętego. Karmelitański teolog 
wspomina dawne zwyczaje praktyko-
wane przy udzielaniu tego sakramen-
tu. Pisze on, że również i nas zaprowa-
dzono kiedyś do Jezusa w podobnych 
warunkach, w jakich znajdował się ów 
biedny człowiek z Galilei, tzn. głuchych 
i nie mych w życiu duchowym. A Jezus, 
w  osobie kapłana, przyjął nas z  wiel-
ką miłością do  źródła chrzcielnego. 
Kapłan powtórzył nad  nami ten sam 
ruch i te same słowa Boskiego Mistrza: 
„effatha!”, tzn. „otwórz się”. W  tej 
chwili słuch duszy naszej otworzył się 
dla  wiary, a  język nasz na  chwalenie 
Boga. Staliśmy  się zdolnymi słuchać 
głosu wiary, zewnętrznego głosu na-
uczania Kościoła i wewnętrznego gło-
su Ducha Świę tego, który nas pobudza 
do dobrego. W tej chwili nasze wargi 
otworzyły  się do  modlitwy chwały, 
uwielbienia i prośby.

Niestety później gwar świata 
ogłuszył nas i  wśród namiętności 
przytępił w  nas zdolność słuchania 
głosu Bożego. W ten sposób rozmo-
wy o  rzeczach doczesnych, zbytnie 
zajęcie się nimi oraz troska o sprawy 
ludzkie czyniły nas często niezdolny-
mi do szczerej i głębokiej modlitwy.

A  oto dzisiaj, według o. Gabrie-
la, Jezus prag nie odnowić w nas ła-
skę chrztu, pragnie wypowiedzieć 
nad  nami wszechmocne słowo: „ef-
fatha!” Potrzebujemy, aby On otwo-
rzył nasze uszy na swój głos, aby nas 
uczynił bardziej uważnymi i czułymi 
na swoje wezwanie.

Ostatni nakaz Chrystusa
Polecenia Chrystusa: „Idźcie 

więc i  nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w  imię Ojca 
i  Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je 
zachowywać wszystko, co wam przy-
kazałem” (Mt 28, 19-20) oraz: „Idź-
cie na  cały świat głoście Ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy 
i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; 
a  kto nie uwierzy, będzie potępio-
ny” (Mk 16, 15-16)  – ukazały rangę 
chrztu dla świadomości, postaw i ży-
cia chrześcijańskiego. Dzieje Apo-
stolskie relacjonują praktykę apo-
stolskiego Kościoła w tej dziedzinie: 
„«Cóż mamy czynić, bracia?»  – za-
pytali Piotra i  pozostałych Aposto-
łów. «Nawróćcie się»  – powiedział 
do nich Piotr – i niech każdy z was 
ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa 
na odpuszczenie grzechów waszych, 
a weźmiecie w darze Ducha Święte-
go”; „A Filip wychodząc z tego [tek-
stu] Pisma opowiedział mu Dobrą 
Nowinę o Jezusie. [...] I ochrzcił go” 
(Dz 2, 37–38; 8, 35–38).

Przyjęcie z wiarą Dobrej Nowiny 
o Jezusie i Dobrej Nowiny Jezusa oraz 
chrzest w imię Jezusa, z Jego nakazu: 
„w imię Ojca i Syna, i Ducha Święte-
go”, stanowiły, stanowią i do końca 
czasu będą stanowiły niepodważal-
ny fundament wszelkiej prawomoc-
nej teorii i praktyki chrześcijańskie-
go życia w  ogóle i  chrześcijańskiej 
duchowości w  szczególności. Daje 
temu zresztą wyraz każda poprawna 
teologia sakramentu chrztu, widząc 
w nim akt, proces czy drogę chrze-
ścijańskiego wtajemniczenia.

Podejmując temat roli sakramen-
tu chrztu świętego dla  chrześcijań-

skiej duchowo ści, rozumiemy przez 
tę ostatnią dziedzinę postaw ducho-
wych chrześcijanina, które stanowią 
niezawodną dyspozycję i  zdolność 
do  chrześcijańskiego czynu i  chrze-
ścijańskiego życia.

Sakramenty Kościoła
Czym są sakramenty? Odpowiedzi 

po szukajmy w Katechizmie Kościoła 
Katolickiego, gdzie czytamy, że „sa-
kramenty są skutecznymi znakami 
łaski, usta nowionymi przez Chrystu-
sa i powierzonymi Koś ciołowi. Przez 
te znaki jest nam udzielane życie 
Boże. Obrzędy widzialne, w których 
celebruje  się sa kramenty, oznacza-
ją i  urzeczywistniają łaski właś ciwe 
każdemu sakramentowi. Przynoszą 
one owoc w tych, którzy je przyjmu-
ją z  odpowiednią dyspozy cją” (KKK 
1131). Są to więc zmysłowo postrze-
galne znaki, przez które niewidzial-
na rzeczywistość Boga staje się nam 
bliska, prawie namacalna.

W  teologii mówi  się o  czterech 
głównych aspektach sakramental-
nego znaku. Jest więc aspekt wspo-
mnieniowy, wyrażony łacińskim 
terminem signa commemorativa. 
Oznacza to, że  sakramenty nawią-
zują do historii zbawienia i  ją przy-
pominają. Przyjmując sakramen-
ty, zacho wujemy zatem ciągłość 
ze  wszystkimi, wobec których Bóg 
dokonał zbawienia. Dalej jest aspekt 
demonstratywny, urzeczywistnia-
jący, określany terminem signa de-
monstrativa. Jest to niezwykle ważna 
sprawa, gdyż sakrament nie jest zwy-
kłą pa miątką czegoś, co miało miej-
sce dawno temu. On rzeczywiście tu 
i  teraz dokonuje tego, co oznacza. 

Chrzest jako podstawa 
duchowości chrześcijańskiej

Przyjmij tę białą szatę i zanieś ją nieskalaną przed trybunał Pana naszego Jezusa  Chrystusa, abyś mógł otrzymać ży-
wot wieczny. Weź tę płonącą świecę i strzeż wiernie twego chrztu [...] abyś, kiedy Pan przyj dzie na gody, mógł wyjść 
Mu naprzeciw, razem ze wszystkimi świętymi niebieskimi i żyć na wieki. […] Wyjdź z niego duchu nieczysty i zrób 
miejsce Duchowi Świętemu Pocieszycielowi [...]. W postępowaniu bądź takim, abyś mógł być zawsze świątynią Boga.

Przedsoborowy Rytuał rzymski (fragm.)
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Innymi słowy, w  chwili sprawowa-
nia sakramentu wobec tego, kto go 
przyjmuje, rzeczywiście działa Bóg 
mocą swej zbawczej łaski.

Przypomnijmy, że  w  Kościele ka-
tolickim mamy siedem sakramental-
nych znaków, które cytowany Kate-
chizm ujmuje w trzy grupy. Pierwsza, 
to sa kramenty chrześcijańskiego wta-
jemniczenia, czyli chrzest, bierzmo-
wanie i  Eucharystia. Wprowadza ją 
one człowieka w  samą istotę życia 
wiarą. Sakra menty uzdrowienia, czyli 
pokuta i namaszczenie chorych – jak 
wskazuje nazwa  – służą uzdrowie-
niu, przywróceniu zamierzonego 
przez Boga ładu w człowieku, odpo-
wiednio w  sferze ducha (sakra ment 
pokuty i pojednania) i w sferze ciała 
(namasz czenie chorych). Są wreszcie 
sakramenty będące w służbie wspól-
noty wierzących, a więc kapłań stwo 
i małżeństwo.

Jeżeli sakramenty święte urzeczy-
wistniają obecność Chrystusa w na-
szym życiu, to  dzięki nim możemy 
doświadczyć Jego bliskości, wejść 
z  Nim z  zażyłość i  przeżyć niemal 
to  samo, co ludzie, którzy Go ota-
czali przed dwoma tysiąca mi lat, 
a  zwłaszcza Apostołowie. Jednakże 
wa runkiem, czymś w  rodzaju bra-
my do  takiego doświadczenia, jest 
wiara! Chodzi więc o to, aby aktem 
rozumu oraz woli, i  przy wsparciu 
uczuć, przekroczyć barierę tego, co 
narzuca  się naszym oczom i  wejść 
w obszar tajemnicy.

Duchowość chrzcielna
Duchowość chrześcijańska od-

wołuje  się do  wiary i  chrztu wiary 
jako do swego fundamentu i źródła. 
Z nie go wypływa i  jej istota zawsze 
da  się w  nim rozpoznać. Program 
sakramentu chrztu w swej wymowie 
negatywnej – śmierci dla grzechu – 
i w swej wymo wie pozytywnej – ży-
cia dla  Boga  – oczekuje oczywiście 
na  swe wyjaśnienia i  rozwinięcie, 
ale jak w zarodku niesie program ży-
cia chrześcijańskiego aż do  wymia-
rów najwyższych, aż do  szczytów 
doskonałości.

Cały proces ascezy chrześcijań-
skiej wyrasta z chrztu i cała dosko-
nałość chrześcijańskiej mistyki ma 

swe korzenie w  tym misteryjnym 
wydarzeniu, przez które staje-
my się nowym stworzeniem, otrzy-
mujemy dar Bożego życia, Bożego 
synostwa, jesteś my ukształtowani 
na podobieństwo Chrystusa i wcie-
leni w Kościół Chrystusowy, powo-
łani do  komunii z  Ojcem, Synem 
i  Duchem oraz z  innymi ludźmi 
na podobieństwo wspólnoty Osób 
Bożych. Jakkolwiek teologiczna in-
terpretacja tego wydarzenia i jego 
sensu będzie zawsze je odnosić 
do  inicjatywy Ojca niebieskiego 
i  szczególnego działania Ducha 
Bożego, to  jednak czyni to  wyda-
rzenie najbardziej czytelnym, osa-
dzając je w  tajemnicy Chrystusa 
i  Jego zbaw czego dzieła. Taki też 
sens ma nauka Soboru Watykań-
skiego II o Chrystusie jako kluczu 
do  tajemnicy człowieka: „Tajem-
nica człowieka wyjaśnia  się na-
prawdę dopiero w  tajemnicy Sło-
wa Wcielonego. Albowiem Adam, 
pierwszy człowiek, był figurą 
przyszłego, mianowicie Chrystusa 
Pana. Chrystus, nowy Adam, już 
w  samym objawieniu tajemnicy 
Ojca i  Jego miłości objawia w peł-
ni człowieka samemu człowieko-
wi i  okazuje mu najwyższe jego 
powołanie. Nic więc dziwnego, 
że w nim wyżej wspomniane praw-
dy znajdują swoje źródło i  dosię-
gają szczytu. Ten, który jest «obra-
zem Boga niewidzialnego» (Kol 1, 
15), jest człowiekiem doskonałym, 
który przywrócił synom Adama 
podobień stwo Boże, zniekształco-
ne od  czasu pierwszego grzechu” 
(KDK 22).

Ponieważ chrzest na  ogół przyj-
mowany jest w nieświadomości nie-
mowlęctwa, dlatego domaga się cią-
głego uświadamiania i  po głębiania. 
Uprzywilejowaną do tego okazją jest 
celebracja Wigilii Paschalnej, pod-
czas której dokonuje się odnowienia 
przymie rza chrzcielnego. Każde nie-
dzielne pokropienie wodą święconą 
na rozpoczęcie Mszy św. także przy-
pomina pamiątkę chrztu. Tę samą 
treść wy raża każdorazowe poboż-
ne przeżegnanie  się wodą święco-
ną, zwłaszcza podczas wcho dzenia 
do świątyni.

O  dowartościowaniu roli chrztu 
w chrze ścijańskiej duchowości świad-
czy m.in. obchodzenie dorocznych 
imie nin, powiązane z  prze życiem 
Eucharystii i – jeśli zachodzi taka po-
trzeba – przy stąpieniem do  spowie-
dzi. Z tym wiąże się konieczność po-
znania daty i miejsca swojego chrztu.

Przechowywane wśród domo-
wych pa miątek: świeca chrzcielna, 
biała szata czy inne przedmioty mają 
dla  ochrzczonego nie tylko wielką 
wartość emocjonalną, ale także przy-
pominają o godności dziecięctwa Bo-
żego, otrzymanego na  chrzcie świę-
tym, a zarazem o od powiedzialności 
wobec Boga i Kościoła za łaskę chrztu.

Jak wielką rolę w  duchowości 
chrze ścijańskiej odgrywa chrzest, 
świadczy postawa św. Jana Paw-
ła  II, który podczas I pielgrzymki 
do Ojczyzny, nawiedzając rodzinny 
kościół w Wa dowicach (7 VI 1979), 
zatrzymał  się przy chrzcielnicy 
na  modlitwę, a  potem powie dział: 
„Kiedy patrzę wstecz, widzę, jak 
dro ga mojego życia poprzez środo-
wisko tutej sze, poprzez parafię, po-
przez moją rodzinę, prowadzi mnie 
do  jednego miejsca, do  chrzciel-
nicy w  wadowickim kościele para-
fialnym. Przy tej chrzcielnicy zo-
stałem przyjęty do  Łaski Bożego 
synostwa i  wiary Odkupiciela mo-
jego, do  wspólnoty Jego Kościoła 
w dniu 20 VI 1920 roku”.

*
Na zakończenie można stwierdzić, 

że chrześcijańska duchowość nowości 
życia znajduje swój doskonały wyraz 
modlitewny w Modlitwie Pańskiej „Oj-
cze nasz”. Jaś nieje w  niej ojcostwo 
Boga i  nasze przywrócone synostwo 
Boże; jaśnieje w niej świadomość gra-
nic naszych możliwości i  jednocze-
śnie odwołanie  się do  wszechmocy 
Boga; jaśnieje w niej osobowy charak-
ter Boga i  człowieka doma gający  się 
komunii, na  straży której stoi chrze-
ścijańska wiara, nadzieja i  miłość. 
Znajduje ona swój szczególny wyraz 
w gotowości przebaczania, na podo-
bieństwo oczekiwanego przebaczenia 
naszych win przez Boga. Jest to  rze-
czywiście modlitwa dzieci Bożych.

o. Wiesław Strzelecki O. Carm.
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Chrzest to zanurzenie odnawiają-
ce w Duchu. Sam termin chrzest 

powinien być rozumiany etymolo-
gicznie jako „zanurzenie”. Chrzest 
jest zanurzeniem i włączeniem w ży-
cie Chrystusa przez Ducha Świętego. 
Św. Paweł tylko w jednym z tekstów 
łączy wyraźnie chrzest z  Duchem 
Świętym, tj.  w  1 Kor 12,13. Jednak 
istotny jest tu kontekst, który mówi 
o różnorodności charyzmatów i jed-
ności Kościoła ukazanego w  ob-
razie Ciała Chrystusa (ww. 4-11). 
Duch Święty został tu ukazany jako 
sprawca jedności pośród wielości 
darów. W czasach Pawła nie istniała 
jeszcze idea ciała społecznego, dla-
tego według współczesnej egzege-
zy „pełne sformułowanie powinno 
brzmieć następująco: tak jak ciało 
ludzkie jednoczy różne członki, tak 
też Chrystus posiada liczne członki 
i prowadzi do jedności ciała wszyst-
kich chrześcijan”1. Tym razem „cia-
ło” (sôma) nie odnosi się do Kościoła, 
lecz do  Chrystusa. Zatem jedność 
eklezjalna ochrzczonych realizu-
je się dzięki temu, że zostają włącze-
ni w Ciało Chrystusa, a zatem w Jego 
osobę2.

Wyrażenie baptizesthai eis („być 
ochrzczonym w”) wskazuje zazwy-

1 Por. A. Dalbesio, Duch Święty, s. 97.
2 Por. tenże, s. 97; M.C. Lucchetti Bingemer, Namaszczenie Duchem i życie w Chrystusie, „Communio” 18(1998) nr 2, s. 98-101.
3 S. Gręś, Eschatyczny wymiar obecności Ducha Świętego w ziemskim życiu człowieka, „Kolekcja Communio” 12(1998), s. 348-349.
4 Por. tamże, s. 98; P. Herbeck, Kiedy Duch przychodzi z mocą, tł. S. Patlewicz, Kraków 2013, s. 89.
5 Por. A. Dalbesio, Duch Święty, s. 100-101. Stanowisko Jana jest kontynuacją tradycji synoptycznej. Dla przykładu Mt 18,3 mówi o koniecz-

ności nawrócenia i stania się dzieckiem w celu wejścia do królestwa. Oba wyrażenia są tu synonimiczne, gdyż nawrócenie oznacza odmianę 
swej istoty na płaszczyźnie intelektualnej i moralnej, natomiast w stawaniu się dzieckiem chodzi o proces odwracający dynamikę naturalnych 
przemian: by człowiek dorosły mógł stać się dzieckiem, powinien dokonać radykalnej zmiany własnego nastawienia względem Boga.

6 Por. J 1,12-13; 3,16.36; 1 J 3,9; 5,1.4; W. Wołyniec, Duch Święty i Kościół w pełni objawienia, s. 47.
7 Por. A. Dalbesio, Duch Święty, s. 101-103; W. Wołyniec, Duch Święty i Kościół w pełni objawienia, s. 47 i 77.

czaj na  osobę, z  którą  się wchodzi 
w  relację za pośrednictwem chrztu. 
To osoba Chrystusa, a nie wspólno-
ta, jest źródłem i sprawcą jedności3. 
Podstawowym celem chrztu, rozu-
mianego dynamicznie, jest tworze-
nie Chrystusowego ciała przez ob-
umieranie samemu sobie, podjęte 
przez każdego z  członków, by  peł-
niej przylgnąć do Chrystusa. Wszyst-
ko to  jest dziełem Ducha Świętego, 
przez którego jesteśmy zanurzeni 
(ochrzczeni) w ciele Chrystusa, gdyż 
„wszyscy (...) zostaliśmy napojeni 
jednym Duchem” (1 Kor 12,13)4.

Istotę chrztu świętego w  odnie-
sieniu do działania Ducha Świętego 
odsłania jeszcze pełniej rozmowa 
Chrystusa z  Nikodemem (J 3,3-9). 
W  niniejszym tekście dwa razy jest 
mowa o  odrodzeniu przez chrzest 
i  Ducha, ale  sam temat chrztu włą-
czony jest w  problematykę wiary. 
Samo odniesienie wody i Ducha mia-
ło różne interpretacje. Najpowszech-
niejsze były dwie: 1) że  to  Duch 
udziela chrztu lub 2) że odrodzenie 
następuje za  pośrednictwem wody 
chrzcielnej, w  której działa Duch 
Święty. Obie interpretacje rozmija-
ją się z tekstem5. U Jana uwyraźnio-
ne są dwa warunki wejścia do króle-

stwa: chrzest z wody oraz działanie 
Ducha, który doprowadza człowieka 
do wiary w Chrystusa (J 3,5). To ozna-
cza, że by stać się w pełni chrześci-
janinem (zanurzyć się w Chrystusa), 
konieczny jest chrzest oraz wiara. 
Sam chrzest, jako zwykły ryt ode-
rwany od  wiary, pozbawiony byłby 
istotnej treści. W  innych miejscach 
św. Jan narodziny duchowe łączy nie 
z chrztem, ale właśnie z wiarą6.

Wiara, która jest dziełem Du-
cha Świętego w  sercu człowie-
ka, sprawia, że  najpierw człowiek 
otwiera  się na  słowo Chrystusa, 
a  następnie ten sam Duch Święty 
udziela wewnętrznego widzenia 
i  duchowego rozumienia. Działanie 
Ducha Świętego w  czasie chrztu 
wzbudza najpierw wiarę, ale potem 
Jego działanie trwa przez całe życie 
chrześcijańskie, dlatego chrzest jest 
sakramentem odrodzenia i  nowego 
życia. Akt wiary, w którym człowiek 
łączy  się z Chrystusem, stanowi za-
razem chwilę szczególnej obecności 
Ducha7.

Można pokrótce to  zobrazo-
wać w  następujący sposób: Duch 
Święty, który włącza ludzi w  życie 
Trójjedynego Boga, dokonuje tego 
najpełniej wówczas, gdy człowiek 

Życie zstępujące 
w Duchu – sakramenty

Sakrament chrztu świętego
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wewnętrznie okazuje posłuszeń-
stwo wiary w  to, co Jezus objawił 
przez swoje słowo i  czyny. Chrzest 
jest zatem pewnym wejściem-zanu-
rzeniem w Chrystusa, a wiara i dzia-
łający Duch Święty nie tylko pomaga 
w  tym, by  „nie wyjść z  Chrystusa” 
przez grzech, ale aby coraz bardziej 
Go uosabiać w  życiu i  uczynkach. 
By tak się działo, trzeba Jezusa coraz 
bardziej poznawać w Duchu, dzięki 
Słowu i Kościołowi8. W sakramencie 
chrztu więc należy widzieć dwa mo-
menty: przedmiotowy i  podmioto-
wy łącznie; ryt sakramentalny spra-
wowany przez Kościół jest znakiem 
tego, czego Duch Święty dokonuje 
w ludzkim wnętrzu9.

Ruch zielonoświątkowy łączy dwa 
momenty: osobowe przyjście Ducha 
Świętego z  doświadczeniem Jego 
działania. Ponieważ w  chrzcie sa-
kramentalnym nie mamy momentu 
doświadczalnego zstąpienia Ducha, 
dlatego ruch zielonoświątkowy za-
czął rozróżniać chrzest sakramental-
ny (jako nie dający „całego” Ducha) 
od  „chrztu w  Duchu Świętym” jako 
wyraźnego fenomenu objawiania się 
Ducha, dostępnego doświadczeniu. 

8  Por. F.-X. Durrwell, Lo Spirito Santo alla luce del mistero pasquale, Roma 1985, s. 116.
9  Niezwykle istotne dla rozumienia darmowości łaski i uprzedniości działania Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim jest problema-

tyka chrztu dzieci. Przedstawiamy trzy rodzaje argumentów za chrztem dzieci. Pierwszy argument: Nowy Testament, opowiadając o chrzcie 
całej rodziny (Dz 16,15; 1 Kor 1,16), pozwala sądzić, że praktyka ta nie była wykluczona. Dopiero jednak od roku 250 mamy potwierdzenie, 
że w różnych miejscach chrześcijanie przynosili do chrztu swoje, dopiero co urodzone, dzieci. Chrzest dzieci nabrał wielkiego znaczenia 
w V wieku, kiedy doktorzy Kościoła musieli znaleźć argumenty przeciwko Pelagiuszowi, który nie doceniał roli łaski Bożej, i nie uważał jej 
za absolutnie konieczny czynnik w zwyciężaniu grzechu. Chrzest dzieci dla wielu był bezspornym dowodem, że każdy rodzi się jako niewolnik 
grzechu i od samego początku potrzebuje Bożej łaski, która dana jest jako czysty dar i nie można na nią w żaden sposób zasłużyć. Ponadto 
zaczęto przytaczać słowa Chrystusa w odniesieniu do chrztu: „jeżeli ktoś się nie odrodzi z wody i Ducha, nie może wejść do królestwa Boże-
go” (J 3,5). Drugi argument jest taki, że chrzest dzieci jest wyrazem najbardziej wzorcowym i koniecznym różnych wymiarów miłości Bożej, 
o której zbyt łatwo zapominamy. Warto pamiętać, że to Duch Święty w naszym zbawieniu przejmuje inicjatywę w zupełnie darmowym akcie. 
Początek dzieła zbawczego dokonywanego przez Boga w sercu człowieka nie wynika z żadnego uprzedniego warunku ani nie jest związany 
z naszym dobrym postępowaniem. Chrzest jest dziełem Boga, a nie owocem naszej inicjatywy, a jego udzielanie dzieciom jest znakomitym 
przypomnieniem, że łaskawość Boga nie jest Jego odpowiedzią na nasze wysiłki.

Trzeci sposób uzasadnienia wychodzi od konstatacji, że na dorastającą osobę wpływa świat ludzi, który nie jest takim, jakiego chciał 
Bóg; nawet dziecko może być zniszczone lub okaleczone przez to środowisko, w którym nie ma świadomości grzechu ani środków obrony 
przed nim. Poprzez odkupieńcze dzieło Chrystusa ta ekspansja grzechu została zablokowana, a w Kościele Chrystusowym mężczyźni i ko-
biety tworzą zupełnie przeciwstawny ruch. Łaskawość i troska ze strony Boga powinny znaleźć odzwierciedlenie w trosce i miłości rodziców 
do ich dorastających dzieci, co jest znakiem ich wiary. Poprzez włączenie w ciało Kościoła w chrzcie, Boża miłość ku dziecku konkretyzuje się 
w trosce rodziców o ustrzeżenie go przed sytuacją grzechu i oddalenia od Boga, które dziecko odziedziczyło. W ten sposób, jeżeli rodzice 
poświęcają się wychowaniu swoich dzieci w środowisku wiary i miłości, chrzest tych nowo narodzonych dzieci staje się najbardziej znaczą-
cym sakramentalnym wyrazem początku ich życia w Chrystusie. Por. Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Żyć Rokiem Wiary, 
Częstochowa 2012, s. 83-85.

10 Termin „chrzest w Duchu Świętym” umieszczamy w cudzysłowie tylko na początku, gdyż jest to termin nieprecyzyjny i wieloznaczny. 
Używamy go jednak jako terminu, który ma swoją tradycję. Sprawy terminologii nie reguluje nawet dokument Międzynarodowych Służb Ka-
tolickiej Odnowy Charyzmatycznej pod tytułem Chrzest w Duchu Świętym (Kraków 2014), który tym samym aprobuje użycie różnych terminów, 
ale sugeruje równocześnie, że „chrzest w Duchu Świętym” jest określeniem, które się najbardziej przyjęło, a które można używać, unikając 
jednakże teorii „dwóch chrztów”. Por. Komisja Doktrynalna ICCRS, Chrzest w Duchu Świętym, tł. E. Sroczyńska, Kraków 2014, s. 57.

11 Por. B. Gaybba, The Spirit of Love. Theology of the Holy Spirit, s. 243-244.
12 Por. tamże, s. 244.
13 Por. tamże; P. Herbeck, Kiedy Duch przychodzi z mocą. Odkrywanie charyzmatycznego wymiaru życia chrześcijańskiego, s. 72-73.

Na  bazie tego połączenia stworzo-
no doktrynę uzasadniającą dwu  – 
lub  nawet trójstopniowość życia 
chrześcijańskiego. W  wyniku tego 
niektórzy liderzy oddzielają chrzest 
z  wody od  tzw. „chrztu w  Duchu 
Świętym”10.

Od  strony teologicznej na  py-
tanie: Kiedy człowiek otrzymuje 
Ducha Świętego po  raz pierwszy? 
Odpowiemy, zgodnie z  tradycją 
nauczania św. Pawła i  Dziejów Apo-
stolskich, że dokonuje się to w mo-
mencie włączenia do wspólnoty Ko-
ścioła. Na  dodatek, owo włączenie 
zostało ukazane jako dzieło Ducha 
Świętego dokonujące  się w  ak-
cie chrztu (por. Dz 2,38). Chrzest 
z wody (Dz 8,36) jest równocześnie 
chrztem w  Duchu Świętym, gdyż 
czynność chrztu jest wyraźnym 
dziełem Ducha Świętego (1 Kor 
6,11; Tt 3,5). Trzeba wspomnieć tu 
o jednym wyjątku opisanym w Dzie-
jach Apostolskich (10,44-47), kiedy 
to  w  czasie mowy Piotra poganie 
otrzymali dar Ducha Świętego i za-
częli mówić językami, a  chrzest 
został im udzielony po  tym do-
świadczeniu. Duch Święty jest, jak 

widać, wolny w  swoich decyzjach. 
Dzieje Apostolskie zasadniczo uka-
zują chrzest jako moment przyjęcia 
Ducha Świętego11. Chrzest z  wody 
jest zatem pierwszym momentem, 
kiedy otrzymujemy Ducha Święte-
go. Taką naukę posiadają wszystkie 
główne Kościoły chrześcijańskie, 
z wyjątkiem niektórych przedstawi-
cieli ruchu zielonoświątkowego12.

Nowy Testament siedem razy do-
konuje rozróżnienia między chrztem 
Jezusa a  chrztem Janowym. Pismo 
Święte podkreśla aż sześciokrotnie, 
że Jezus, w odróżnieniu od Jana, bę-
dzie chrzcił Duchem Świętym (por. 
Mt 3,11; Mk 1 8; Łk 3,16; J 1,33; 
Dz 1,5; 11,16). W tych fragmentach 
główną myślą jest to, że  sam Jezus 
będzie chrzcił (namaszczał) Duchem 
oraz że  ten chrzest dokonuje  się 
w mocy Ducha Świętego. Jeden raz 
natomiast św. Paweł w  Liście do  Ko-
ryntian zaznacza, że  my wszyscy 
stanowimy jedno ciało dzięki temu, 
iż otrzymujemy tego samego Ducha 
(por. 1 Kor 12,13)13.

Z  tego m.in. powodu w  tradycji 
zielonoświątkowej doświadczenie 
„chrztu Duchem” stało  się central-
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nym tematem, gdyż oznacza on (ów 
termin) doświadczenie wkroczenia 
Ducha Świętego z  mocą w  życie 
określonej osoby. A ponieważ to do-
świadczenie dokonuje się zazwyczaj 
podczas zgromadzenia modlitewne-
go i we wspólnocie Kościoła, dlate-
go ów fenomen Ducha Świętego jest 
interpretowany jako osobisty i ekle-
zjotwórczy. W  pewnym sensie taką 
interpretację, że  chrzest sakramen-
talny jest czymś odrębnym od chrztu 
jako doświadczenia Ducha, wyciągnię-
to z kart Nowego Testamentu. Duch 
Święty nie był dla  chrześcijan abs-
trakcyjną ideą, lecz faktem obecnym 
w doświadczeniu i życiu pierwszych 
chrześcijan14. Istnieje wystarczająco 
dużo podstaw, by twierdzić, że owo 
pierwsze przyjście Ducha Świętego 
(chrzest sakramentalny), nie musi się 
utożsamiać z doświadczeniem przyj-
ścia Ducha, ale  oznacza początek 
metanoi na poziomie mentalnym, du-
chowym i fizycznym. Chodzi o pew-
ną hermeneutykę pojęcia doświad-
czenia15.

W opinii wielu autorów ruchu pen-
tekostalnego i  charyzmatycznego 
moment otrzymania chrztu Duchem 
Świętym pokrywa się z darem języ-
ków i jest przez ten dar zaznaczony. 
Następstwem tego przyjścia Ducha 
Świętego jest na pewno nawrócenie, 
które z jednej strony może oznaczać 
końcowy efekt nawrócenia, bądź  – 
z drugiej – przyczynę. Wedle opinii 
zielonoświątkowców istnieją dwa 
lub trzy etapy życia chrześcijańskie-
go, które określa Biblia: nawrócenie, 
uświęcenie oraz chrzest w Duchu16.

Co do  pierwszego etapu, argu-
ment jest brany z  Dziejów Apostol-
skich (19,1-7), gdzie ukazana jest gru-
pa nawróconych mężczyzn, którzy 
jeszcze nie otrzymali Ducha Świę-

14 Por. C.H. Pinnock, Flame of Love. A Theology of the Holy Spirit, s. 119.
15 P. Herbeck, Kiedy Duch przychodzi z mocą, s. 55-60.
16 V.M. Karkkainen, Pneumatology. The Holy Spirit in Ecumenical, International and Contextual 

Perspective, Grand Rapids 2002, s. 96: „Currently, therefore, Pentecostals by and large speak 
of Spirit baptism as a second experience of God’s grace, not so much for sanctification of life 
as for empowerment to witness. Sanctfication, on the one hand, is understood as being inc-
luded in conversion (as an initial stage), and, on the other hand, as a lifelong growth process”.

17 Por. B. Ferdek, Pneumatologia nowych ruchów religijnych, w: Wokół tajemnicy Ducha Świę-
tego, s. 105.

18 Por. B. Gaybba, The Spirit of Love, s. 245-246.
19 Por. Komisja Doktrynalna ICCRS, Chrzest w Duchu Świętym, s. 63-65.

tego, lecz mieli chrzest Janowy. Ów 
fragment pokazuje też, że gdy męż-
czyźni przyjęli chrzest w  imię Jezu-
sa, to dar Ducha Świętego otrzymali 
przez włożenie rąk Pawła (Dz 19,6). 
Słabość argumentu za dwuetapowo-
ścią życia chrześcijańskiego wynika 
z  tego, iż wspomniani we  fragmen-
cie Efezjanie nie byli jeszcze chrze-
ścijanami17. Nie ma w  tym tekście 
nawet przypuszczenia, że  można 
być chrześcijaninem, nie przyjmując 
Ducha Świętego. Pytanie Pawła o to, 
jaki chrzest przyjęli, pokazuje, że ini-
cjacja chrześcijańska rozpoczyna się 
wraz z  chrztem w  imię Jezusa oraz 
z  prośbą o  Ducha Świętego. Zstą-
pienie Ducha i chrzest z wody nie są 
różnymi wydarzeniami, lecz stano-
wią jedno. „Nałożenie rąk” należało 
do czynności inicjacji, które w póź-
niejszym czasie zostały rozdzielo-
ne na dwie: chrztu i bierzmowania. 
Na tej podstawie można stwierdzić, 
że  Dz 19 nie dają podstaw teorii 
dwuetapowości przyjmowania Du-
cha Świętego w  życiu chrześcijań-
skim18.

Zwolennicy tej opinii powołu-
ją się również na fragment Dz 8,14-
17 opisujący przypadek ludzi, którzy 
zostali ochrzczeni „w  imię Jezusa”, 
ale którzy nie otrzymali jeszcze Du-
cha Świętego. Chodziłoby w  sensie 
dosłownym o  to, że  ludzie ci nie 
otrzymali Ducha Świętego wcale, 
a nie tylko, że nie otrzymali w nowy 
sposób. Opinia egzegetów jest taka, 
że  właśnie ów wyjątek raczej po-
twierdza regułę, bo jest to tekst po-
zostający w kontraście do zgodnego 
stanowiska pism Nowego Testamen-
tu. Oznacza on po prostu, iż normal-
ną sytuacją jest ta, gdy chrzest ozna-
cza przyjęcie Ducha19.

Ks. Krzysztof Guzowski

Paraklet i Nauczyciel
Duch Święty to niewątpliwie naj-

bardziej tajemnicza i „ukryta” Osoba 
Trójcy Świętej. Księga Rodzaju nazy-
wa Go ruah – „tchnieniem” – powie-
trzem, bez którego nie można żyć. Tu 
na ziemi poznajemy Go po śladach, 
jakie w  nas zostawia, które święty 
Paweł wymienia w liście do Galatów, 
gdy pisze: owocem zaś Ducha jest: mi-
łość, radość, pokój, cierpliwość, uprzej-
mość, dobroć, wierność, łagodność, 
opanowanie (Ga 5, 22—23). To Para-
klet, Obrońca i  Doradca mieszkają-
cy od  dnia chrztu w  najgłębszych 
przestrzeniach serca człowieka. Jest 
Nauczycielem, który strzeże prawdy 
i pomaga ją odróżnić od fałszu.

Strumienie wody żywej
„Woda, która wypływa z  przebi-

tego boku Chrystusa, jest znakiem 
posłania Ducha – mówił Jan Paweł II 
w  jednej z  katechez (26.4.1989) 
– (…) Wyraża  się w  nim szczegól-
na szczodrość i  łaskawość Boga 
udzielającego siebie człowiekowi. 
Pięćdziesiątnica jerozolimska jest 
potwierdzeniem tej Bożej obfitości 
obiecanej i  danej przez Chrystusa 
za  pośrednictwem Ducha Święte-
go.” Opowiada o niej święty Łukasz: 
(…) Znajdowali  się wszyscy razem 
na  tym samym miejscu. Nagle dał  się 
słyszeć z  nieba szum, jakby uderzenie 
gwałtownego wiatru, i  napełnił cały 
dom, w którym przebywali. Ukazały się 
im też języki jakby z  ognia, które  się 
rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął 
jeden. I wszyscy zostali napełnieni Du-
chem Świętym, i zaczęli mówić obcymi 
językami, tak jak im Duch pozwalał 
mówić. Piotr poczuł się zobowiązany 
wyjaśnić przybyłym do  Jerozolimy 
na święto Żydom: posłuchajcie uważ-
nie mych słów (…) jak spełnia się prze-
powiednia proroka Joela:

Duch 
Święty
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W  ostatnich dniach  – mówi Bóg  – 
wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, 
i będą prorokowali synowie wasi i córki 
wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć 
będą, a starcy – sny. Nawet na niewol-
ników i niewolnice moje wyleję w owych 
dniach Ducha mego, i będą prorokowa-
li. I sprawię dziwy na górze – na niebie. 
(por Dz 2, 1-19)

Twórcza obecność Ducha
Chociaż może zabrzmieć to  nie-

wiarygodnie, podobna Pięćdziesiąt-
nica wydarzyła się w życiu każdego 
ochrzczonego, a potem bierzmowa-
nego chrześcijanina. Każdy otrzymał 
wtedy pełnię niezbędnych dla niego 
darów i charyzmatów, które używa-
ne pozwolą mu wejść w głęboką re-
lację z Ojcem i owocnie uczestniczyć 
w  budowaniu Królestwa Bożego. 
Jak więc odkrywać działanie Ducha 
Świętego w  naszym życiu i  otwie-
rać się na Jego twórczą obecność?

Niezwykle wzruszające było wy-
znanie świętego Jana Pawła II, który 
już w zaawansowanej chorobie, po-
kazał modlitwę do Ducha Świętego, 
ofiarowaną mu w  dzieciństwie. Ni-
gdy się z nią nie rozstawał i zawsze 
od niej rozpoczynał swój dzień. Tak 
to  zdarzenie wspominał po  latach: 
„W  wieku dziesięciu, dwunastu lat 
byłem ministrantem, ale  niezbyt 
gorliwym. Mój ojciec, spostrzegłszy 
moje niezdyscyplinowanie, powie-
dział pewnego dnia: «Nie jesteś do-
brym ministrantem. Nie modlisz się 
do  Ducha Świętego». I  pokazał mi 

jakąś modlitwę. Nie zapomniałem 
jej… Z  jakim on  przekonaniem 
do  mnie mówił! Jeszcze dziś słyszę 
jego głos: Duchu Święty, proszę Cię o 
dar mądrości do  lepszego poznawa-
nia Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, 
o dar rozumu do  lepszego zrozumie-
niaducha tajemnic wiary świętej, o dar 
umiejętności, abym w życiu kierował się 
zasadami tejże wiary, o dar rady, abym 
we  wszystkim u  Ciebie szukał rady i 
u  Ciebie ją zawsze znajdował, o  dar 
męstwa, aby żadna bojaźń ani względy 
ziemskienie mogły mnie od Ciebie ode-
rwać, o dar pobożności, abym zawsze 
służył Twojemu Majestatowi z  synow-
ską miłością, o dar bojaźni Bożej, abym 
lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, 
obraża”.

Historia życia i świętości papieża 
pokazała, że Duch Święty odpowia-
da na taką prośbę z obfitością wszel-
kich potrzebnych darów: dzięki Jego 
mądrości człowiek może żyć Bożym 
Prawem w codziennym życiu, dar ro-
zumu pomaga w rozumieniu tajem-
nic Objawienia. Dar rady to działanie 
Ducha Świętego w  chwilach podej-
mowania przez człowieka trudnych 
decyzji, a męstwa wtedy, gdy trzeba 
pokonać trudności lub  zmierzyć  się 
ze złem. Dar umiejętności to pomoc 
Ducha Świętego w  pełnieniu Pana 
Boga.

Bez wsparcia Ducha Świętego nie 
potrafimy  się modlić. Przypomina 
o  tym święty Paweł: Gdy bowiem nie 
umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam 
Duch przyczynia  się za  nami w  błaga-

niach, których nie można wyrazić sło-
wami. Ten zaś, który przenika serca, zna 
zamiar Ducha, wie, że  przyczynia  się 
za  świętymi, zgodnie z wolą Bożą (Rz 
8,26-27). Duch Ojca i Syna jest najtaj-
niejszą częścią naszej istoty, z której 
płynie nieustanna modlitwa, której 
słów nie potrafimy nawet określić. 
Albowiem Duch, stale obecny w nas, 
wypełnia naszą słabość i ofiarowuje 
Ojcu uwielbienie za nas i w nas.

Duch Święty pomaga też w  od-
czytywaniu woli Bożej w  natchnie-
niach i  wydarzeniach, przez które 
On ją odsłania. Mogą to być wielkie 
sprawy, ale  także zdarzenia z  co-
dzienności. Rozumienie tych znaków 
niesie wielki pokój, a  wypełnianie 
ich buduje coraz głębszą postawę 
zaufania dziecka, biegnącego z rado-
ścią w otwarte ramiona Ojca.

Zapragnąć
Jeśli ktoś jest spragniony, a  wierzy 

we Mnie – wołał Jezus – niech przyjdzie 
do Mnie i  pije! Jak rzekło Pismo: Stru-
mienie wody żywej popłyną z jego wnę-
trza. A powiedział to o Duchu, którego 
mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch 
bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ 
Jezus nie został jeszcze uwielbiony (J 7, 
37  – 39). Najlepszą dyspozycją ser-
ca człowieka, by  stać  się podatnym 
na  obecność Ducha Świętego, jest 
pragnienie świętości. To  otworzyć 
serce i  pozwolić, by  Mu stał  się 
w  nim Panem. A  On zatroszczy  się 
o resztę.

Katarzyna Kroczek
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Rozpoczęliśmy Nowy Rok – 2018. Kończy się 
powoli okres Bożego Narodzenia, ale zanim się 
on  skończy, będziemy jeszcze przeżywać dwie 
ważne uroczystości – Objawienie Pańskie, czy-
li święto Trzech Króli (6 stycznia), a dzień póź-
niej uroczystość Chrztu Pańskiego. Tak, dobrze 
czytacie – Pan Jezus też był ochrzczony. Święty 
Jan Chrzciciel –  starszy o pół roku kuzyn Pana 
Jezusa – ochrzcił Go w  rzece Jordan. Zapewne 
każdy z Was był ochrzczony jako małe dziecko. 
Pan Jezus w  chwili chrztu miał 30 lat! Wtedy 
też pokazał innym ludziom, że  każdy potrze-
buje obmycia. Kiedy się pobrudzimy, to  rzeczą 
normalną jest to, że trzeba się wykąpać, ale jak 

wykapać brudną duszę i pobrudzone grzechem 
serce? Potrzeba do tego wody Chrztu świętego. 
Od momentu chrztu, ilekroć robimy znak krzyża 
wodą święconą, albo ksiądz nas tą wodą pokro-
pi, przypominać będziemy sobie, że sam Duch 
Święty umył nasze dusze tą świętą wodą. Dzięki 
temu obmyciu potrafimy dobrze rozpoznawać, 
co jest dobre, a co złe i, jeśli potrzeba, to umie-
my Pana Boga za zło przeprosić.

Kochane Dzieci, zachęcam do rozwiązywania 
„piaskownicowych” zadań. Rozwiązania przy-
noście do  zakrystii przed lub  po  Mszy świętej 
do 21 stycznia. Powodzenia!

Drogie Dzieci!
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Święty Dionizy
Podobnie jak omawiany poprzed-

nio święty Telesfor, również święty 
Dionizy – papież i męczennik – kar-
melitą nie był, ale został przez kar-
melitów uznany za „swego”. Powód 
zresztą był ten sam: skoro Liber pon-
tificalis mówił o nim, że przed wybo-
rem na papieża prowadził życie mo-
nastyczne  – zanim powstały reguły 
spisane przez Bazylego, Augustyna 
czy Benedykta (tak wyraźnie zazna-
czają hagiografowie) – to niejako siłą 
rzeczy należał on do „zakonu eliań-
skiego”. Powód taki czy inny – wize-
runki świętego Dionizego są do dziś 
obecne prawie wyłącznie w  kościo-
łach i klasztorach karmelitańskich.

Wizerunek i ikonografia
Skoro w  stallach bydgoskich zna-

lazł  się święty Telesfor, to  nic dziw-
nego, że  znalazło  się w  nich miejsce 
i dla świętego Dionizego i  to dokład-
nie naprzeciw tego pierwszego. Cen-
tralny jego portret został umieszczony 
w stallach południowych. Św. Dionizy 
został przedstawiony w  habicie kar-
melitańskim, z  tiarą na  głowie, z  po-
trójnym papieskim krzyżem i  prawą 
ręką wzniesioną do błogosławieństwa. 
Nie ma oprócz tego żadnego atrybu-
tu, ale  jego identyfikacja nie sprawia 
trudności, bowiem (podobnie jak po-
zostałe portrety) został podpisany 
– S.DYONISIUS PAPA. Zdarza się w iko-
nografii, że czasami daje mu się do ręki 
jeszcze księgę (jak na fresku w Kaplicy 
Sykstyńskiej) lub zwój, rzadko palmę.

Żywot
Historycy dzisiejsi nie potwier-

dzają wielu informacji dawnych ha-
giografów karmelitańskich. Za pew-
ne i  historyczne uchodzi obecnie, 
że był nieznanego pochodzenia, być 
może z rodziny greckiej. Już w cza-
sach papieża Stefana I (254-257) był 
w  Rzymie prezbiterem słynącym 
z  uczoności. Za  Sykstusa II prowa-
dził z  biskupem aleksandryjskim 
Dionizym tzw. Wielkim korespon-
dencję w sprawie ponownego chrztu 
udzielanego apostatom, gdy powra-
cali do  wiary oraz ważności chrztu 
udzielanego przez heretyków. Wy-
brany został na  papieża po  śmierci 

Święci 
bydgoskich 

stall 
Cz. V
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Sykstusa II. Zmagał  się z  różnymi 
herezjami i  innymi problemami Ko-
ścioła. W tych sprawach kilkakrotnie 
zwoływał synody. Najważniejszym 
jego rozstrzygnięciem było ponowne 
potępienie herezji Sabeliusza, któ-
ra negowała istnienie Trzech Osób 
Boskich w  Trójcy Świętej, ale  jed-
nocześnie oczyszczenie z  zarzutów 
o herezję wspomnianego już bisku-
pa Dionizego Wielkiego, który też 
zwalczał modalizm i  sabelianizm. 
Drugim problemem rozstrzygniętym 
przez świętego Dionizego była here-
zja i schizma Pawła z Samosaty. Za-
chowane do dziś listy papieża są naj-
starszym świadectwem Magisterium 
dotyczącym prawdy o Trójcy Świętej.

Był pierwszym papieżem, któ-
ry nie poniósł męczeństwa i  zmarł 
26  grudnia. Nie ma już natomiast 
pewności co do  roku: dziś raczej 
uznaje się rok 268, jednak inni forsu-
ją 272 rok. Pochowany został w tzw. 
Krypcie papieży w  katakumbach 
św. Kaliksta. W  martyrologiach cza-
sami daje mu  się tytuł męczennika 
w  sensie starochrześcijańskim czyli 
publicznego wyznawcy wiary. Stąd 
w kalendarzach kościelnych czasami 
jest opisany jako wyznawca i papież.

Ciekawostki
Hagiografowie dawni wskazują 

na  wschodnie pochodzenie św. Dio-
nizego. Według niektórych miał być 
nawet Persem. Wszyscy są zgodni co 
do  stanu monastycznego –  oczywi-
ście „eliańskiego”, czyli karmelitań-
skiego – skoro jeszcze nie było żadnej 
formalnej reguły. Niektórzy próbują 
udowadniać, że należał do ochrzczo-
nej części wspólnoty esseńczyków, 
która miałaby wydać pierwsze wspól-
noty monastyczne w  Ziemi Świętej. 
Być może dalekim echem tych trady-
cji są dwa elementy powtarzające się 
w żywotach późniejszych: ,twierdze-
nie, że Dionizy był greckim mnichem 
oraz że dziewicom i wdowom w Rzy-
mie nakładał welon.

Niektórzy twierdzą, że św. Dionizy 
był rodakiem św. Telesfora i  podają, 
że pochodził jak on z Terranova w Ka-
labrii – czyli starożytnej Magna Grecia. 
Tłumaczyłoby to, dlaczego uważano 
go za Greka. Choć żaden autor nie po-

dejmuje problemu wykształcenia Dio-
nizego, to  jednak badacze pośrednio 
na  nie wskazują, przez wspominanie 
o jego korespondencji z biskupem Dio-
nizym z Aleksandrii, uważanym za naj-
większego teologa swych czasów 
i  ucznia Orygenesa. Nawet dla  wiel-
kiego historyka Euzebiusza z Cezarei 
jest to  wystarczające potwierdzenie: 
Dionizy musiał być uczonym, by móc 
odpowiedzieć Dionizemu Wielkie-
mu. Jeśli dodamy do tego zajęcie się 
herezjami dotyczącymi nauki o  Trój-
cy Świętej i  nie tylko rozeznanie co 
do prawdy, ale też umiejętność wyra-
żenia w listach prawowiernej doktryny 
(w czasach, gdy język teologiczny do-
piero się ugruntowywał), to jego zasłu-
ga jako wyznawcy i nauczyciela wiary 
jest niepodważalna. Tak zresztą pisze 
o  św. Dionizym również św. Atanazy 
Wielki, który dosłownie przytacza do-
kumenty wydane przez niego.

Podają też hagiografowie, że  św. 
Dionizy dbał o  wdowy i  dziewice 
konsekrowane: miał nałożyć welon 
– analogicznie jak ojciec zakładał go 
córce, która wychodzi za mąż – świę-
tej Cyryli. Ta święta niegdyś w trady-
cji karmelitańskiej bardzo czczona, 
miała być córką cesarza Decjusza, 
a po przyjęciu chrztu postanowiła od-
dać się Chrystusowi – Oblubieńcowi. 
Przykład arystokratki miał podwójny 
efekt: z jednej strony pociągnął wie-
le kobiet do konsekracji, a z drugiej 
ściągnął gniew cesarski. Sam Dionizy 
miałby być świadkiem męczeńskiej 
śmierci świętej Cyryli oskarżonej 
o „splugawienie szlachectwa”.

Wielu historyków dawniejszych 
oraz wszyscy hagiografowie karme-
litańscy uznali św. Dionizego za od-
nowiciela i  reformatora organizacji 
parafialnej i  diecezjalnej, przede 
wszystkim w samym Rzymie, ale tak-
że na  innych terenach, tu wymie-
nia  się szczególnie Półwysep Ibe-
ryjski. Z  tymi działaniami łączy  się 
rzymski zwyczaj tzw. tituli – kościo-
łów tytularnych dla kardynałów. Kie-
dyś byli to po prostu proboszczowie 
rzymscy przypisani do  poszczegól-
nych domus ecclesiae – domów, w któ-
rych zbierała się lokalna wspólnota. 
Z biegiem czasu prezbiterium rzym-
skie organizowało  się jako kuria 

papieska. W  ten sposób wykształci-
ła się funkcja kardynalska. Dziś w na-
wiązaniu do  tego zwyczaju histo-
rycznego każdy mianowany kardynał 
ma „swój” kościół w Rzymie, właśnie 
ów titulus.

Z reformą administracyjną łączy się 
pewna ciekawa tradycja hagiograficz-
na św. Dionizego. To  początek zwy-
czaju, że każda parafia ma swój własny 
cmentarz. Dionizy mówi o człowieku 
zarządzającym parafią i  cmentarzem 
duchownym, że ma być pełen gorliwo-
ści i nauki połączonej z pobożnością, 
której owocem będzie miłość paster-
ska. Byłoby to swoiste potwierdzenie, 
że Dionizy uważany za świętego przez 
swoją uczoność i pobożność, to samo 
zalecał duchownym –  mieli być „mi-
strzami i  doktorami”, którzy umieją 
wszystkim ukazywać drogę zbawienia 
przez katechezę i  przepowiadanie. 
Zdolność do  przepowiadania byłaby 
dla  św. Dionizego –  jak wynika z za-
chowanych pism –  jednym z  podsta-
wowych kryteriów powierzenia komuś 
odpowiedzialności pasterskiej. Kto 
wie, może właśnie dlatego kardynała-
mi (czyli „proboszczami” rzymskimi) 
zostają ludzie o  wybitnej doktrynie 
i potwierdzonej pobożności?

Przesłanie
Choć św. Dionizy nie zginął śmier-

cią męczeńską, to jednak hagiografo-
wie chętnie przyznają mu tytuł mę-
czennika z racji odważnego bronienia 
wiary. Pięknie mówią, że stracił głowę 
dla wiary. Z jednej strony stosują ter-
minologię analogiczną do  opisania 
ścięcia głowy, a z drugiej podkreślają 
jego wysiłek obrony wiary, troskę o jej 
czystość i o  jej jak najlepsze głosze-
nie. Martyrologium rzymskie zaznacza, 
że święty papież zmarł i został pocho-
wany przy Via Appia –  jakby w  dro-
dze. Wyraża to  sens jego życia: być 
w drodze do nieba, w drodze ze świę-
tymi. Podobny sens ma modlitwa 
używana przez karmelitów na wspo-
mnienie św. Dionizego Wyznawcy 
i  Papieża (19  stycznia), która mówi 
o  leczeniu naszych wad lekarstwem 
Bożego miłosierdzia, aby wstawien-
nictwo świętego Dionizego pozwoliło 
nam przejść do pragnień niebieskich.

Ks. Marcin Puziak
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Ucieczka z karmelitami
Moje wspomnienia i  kontakty 

z  karmelitami zaczynają  się od  wy-
buchu II  wojny światowej. W  1939 
roku Niemcy zastosowali dywersję, 
ogłaszając, że rząd polski nakazuje, 
aby wszyscy mężczyźni wyszli z mia-
sta. Mój dziadek, jako poszłuszny 
obywatel, zdecydował  się na  wyj-
ście. Chodziło o  to, żeby wyprowa-
dzić z miasta wszystkich mężczyzn. 
Mojego ojca nie było wtedy w Krako-
wie, bo przebywał jeszcze w Kępnie, 
skąd przyjechaliśmy na południe. Był 
2 lub  3  września, przed wyjściem 
mój dziadek poszedł do karmelitów 
i poprosił ówczesnego przeora, ojca 
Jana Konobę, żeby zaopiekował  się 

żoną, córką i  wnukami. Przełożony 
klasztoru zgodził  się, ale  na  dru-
gi dzień sam przyszedł do  naszego 
domu i powiedział, że niestety bra-
cia też muszą wyjść i nie mogą dłu-
żej opiekować sią nami.

Cała nasza kamienica była już 
wtedy pusta, bo wszyscy uciekli. 
Moja mama bardzo  się bała, że  zo-
staniemy sami w  opustoszałym 
domu i wtedy babcia poszła do kar-
melitów i poprosiła, żebyśmy mogli 
pójść razem z  nimi. Na  umówioną 
godzinę babcia, mama, ja i mój brat 
stawiliśmy  się w  klasztorze. Mieli-
śmy ze sobą jakieś tobołki i tak wy-
ruszyliśmy razem z  karmelitami. Ja, 
jako ta starsza (miałam wtedy sześć 

lat), szłam na  własnych nogach, 
a  mój młodszy brat, który liczył 
wtedy pięć lat, utykał i  zakonnicy 
na  zmianę nieśli go na  barana. Tak 
doszliśmy z  karmelitami do  pewnej 
parafii, oddalonej około 40 kilome-
trów na południowy wschód od Kra-
kowa. Zakonnicy tam zostali, a moja 
mama koniecznie chciała w dalszym 
ciągu uciekać na wschód, byle dalej 
od Niemców.

Furtka do ogrodu
Kiedy pod  koniec września wró-

ciliśmy do Krakowa, było wiadomo, 
że  Niemcy zajęli Polskę i  że  zaczy-
na się okupacja. Wtedy nastąpiło dru-
gie spotkanie z ojcem przeorem, kar-
melici wrócili bowiem do  Krakowa 
jeszcze przed nami. Wówczas ojciec 
Jan Konoba postanowił, że otworzy 
ogród dla  mieszkańców naszej ka-
mienicy i  dał nam klucze do  furtki, 
która znajdowała  się naprzeciwko 
mojej kuchni. Można jeszcze zoba-
czyć ślady po tej furtce, która została 
zamurowana po wojnie.

Ogród stanowił prawdziwą oazę 
spokoju i bezpieczeństwa. Był dla nas 
wybawieniem, stanowił azyl, pozwa-
lał odciąć  się od  świata zewnętrze-
nego, od  rzeczywistości wojennej. 
Moja przyjaciółka, Ewa Miodońska-
-Brookes, która także mieszkała w tej 
kamienicy, pisze w  swej książce, 
że to był „rajski ogród”.

Ten ogród był dla nas czymś więcej niż 
tylko miejscem zabaw. Był miejscem rów-
nie oswojonym i ważnym, jak mieszkanie, 
w którym przebywała cała rodzina.

Kiedy ogród kwitł na wiosnę, był jak 
jeden wielki bukiet w różnych odcieniach 
bieli, delikatnego różu. Potem, kiedy 
drzewa owocowały, jego koloryt  się 
zmieniał: z powodu rosnących tam sta-
rych grusz pojawiało  się, jako wyraź-
ny barwnik całości –  złoto. Poza tym 
rosły także szpalery kwiatowe i  krze-
wy kwitnące. Wszystko to  sprawiało, 
że od wczesnej wiosny do wczesnej jesie-
ni ogród uczył nas życia natury i zacho-
dzących w niej przemian. Mnie nauczył 
odróżniania nie tylko gatunków kwia-
tów, drzew, ale  jakby to  powiedzieć... 
zmysłowego kontaktu z tym wszystkim. 
Nauczył mnie koloru, zapachu, dotyku, 
zmian zachodzących w  fakturze liścia 

Rajski ogród 
Wspomnienia Janiny Dyduch

Pani Janina Dyduch od  wielu lat mieszka przy ulicy Garbar-
skiej 1, w mieszkaniu, które jej dziadkowie zajmowali od 1923 
roku. Urodziła się w Środzie Wielkopolskiej, ale lata dzieciństwa 
oraz czas od studiów spędziła właśnie w sąsiedztwie klasztoru 
oo. karmelitów na Piasku. Jej najlepsze wspomnienia z dzieciń-
stwa, mimo że przypadło ono na lata wojny i okupacji, dotyczą 
karmelitańskiego ogrodu. Artykuł ma formę zbioru wspomnień, 
którymi pani Janina zechciała podzielić  się z  naszą redakcją.

Od lewej: Roman Dyduch (brat pani Janiny), przyszywana ciocia Wisia Kirschanek,  
Ewa Birkenmajerówna, Janina Dyduch, Barbara Miodońska, Alicja Birkenmajerówna,  

ciocia Miodońskich – Stefania Mańkowska (siedzi z tyłu), opiekunka od Birkenmajerów,  
w ogrodzie karmelitów, w tle bursa przy ul. Garbarskiej,  

maj 1941 r.; zdjęcie z prywatnych zbiorów pani Janiny Dyduch.

Od lewej: Roman Dyduch (brat pani Janiny), przyszywana ciocia Wisia Kirschanek,  
Ewa Birkenmajerówna, Janina Dyduch, Barbara Miodońska, Alicja Birkenmajerówna,  

ciocia Miodońskich – Stefania Mańkowska (siedzi z tyłu), opiekunka od Birkenmajerów,  
w ogrodzie karmelitów, w tle bursa przy ul. Garbarskiej,  

maj 1941 r.; zdjęcie z prywatnych zbiorów pani Janiny Dyduch.
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w zależności od pory roku. I w dodatku 
pozwolił zapoznać  się z  całym ogrom-
nym światem owadzim, który się w tym 
wszystkim gnieździł.1

Ten ogród był także czymś przepięk-
nym w okresie zimowym. W dzień tonął 
w różnych odcieniach bieli, w zależności 
od padającego światła. Ale w godzinie, 
kiedy zachodziło słońce, ten sam ogród 
zaczynał być ogrodem –  błękitów, fio-
letów, w  różnych tonach, nasyceniach. 
Stawał się zupełnie tajemniczy, niezwy-
kły, nierealny – to był ogród baśniowy.2

1 Ewa Miodońska-Brookes, Tutaj, czyli w Krakowie. Rozmowy o domu i uniwersytecie, red. J. Zach, D. Jarząbek-Wasyl, M. Antoniuk, Kraków, 
Universitas, 2013, s. 183.

2 Tamże, s. 186.

Zabawy i pożytki
W ogrodzie spędziłam całe swo-

je dzieciństwo. Bawiłam  się tam 
razem z  dziećmi z  kamienicy, było 
nas kilkoro: Barbara Miodońska, 
Adam Miodoński, czyli starsze ro-
dzeństwo Ewy, która była wtedy 
niemowlęciem, Jacek Susuł, później-
szy pracownik redakcji „Tygodnika 
Powszechnego” –  najstarszy z  nas. 
Poza tym były wnuki dozorcy, któ-
ry mieszkał w  domku na  podwór-
ku. Później przychodziły też dzieci 
od różnych znajomych.

Pamiętam, że każdą wolną chwilę 
poza szkołą spędzaliśmy w ogrodzie 
i  tam wspólnie czytaliśmy książki, 
a właściwie to dorośli nam je czytali. 
To tutaj po raz pierwszy słuchaliśmy 
„Krzyżaków” – jednej spośród zaka-
zanych wówczas książek. Mieliśmy 
bardzo dużą swobodę w  ogrodzie, 
biegaliśmy, wymyślaliśmy różne za-
bawy: w wojny indiańskie, w odgry-
wanie scenek z powieści „Chata wuja 
Toma”. Zawsze był z nami ktoś doro-
sły – jedna lub dwie osoby.

Do  dzisiaj można błogosławić 
ojca przeora za to, że dał nam klucze 
do ogrodu i wpuścił nas tam.

W ogrodzie znajdowały się alejki, 
a każdej z nich nadaliśmy nazwę. Tam, 
gdzie stała wielka, stara grusza, którą 
nazywaliśmy pałacem, była Alejka Pa-
łacowa. Ścieżka do kasztanów, które 
rosły po prawej stronie, to Kasztano-
wa. Pod murem od strony ulicy Bato-
rego była Alejka Słoneczna, bo to naj-
bardziej nasłonecznione miejsce 
w ogrodzie. Była jeszcze Alejka Ulo-
wa, jedyna porośnięta trawą, gdzie 
karmelici mieli pasiekę. Oprócz tego 
bracia prowadzili hodowlę jedwab-
ników, a pod murem od strony ulicy 
Karmelickiej rosły morwy, którymi 
one się karmiły. Dzięki temu wiedzie-
liśmy, jak wygląda kokon i jak się wy-
ciąga z niego nitkę. W altanie, która 
do dziś jest w ogrodzie, było miejsce 
przeznaczone właśnie na jedwabniki, 
a pod murem od strony Karmelickiej 
hodowano króliki i świnki. W czasie 
okupacji była to forma zabezpiecze-

nia. Oprócz drzew i  kwiatów upra-
wiano tam także jarzyny. Był to ogród 
kwiatowo-warzywny, także przez 
cały okres wojny wszyscy mieszkań-
cy naszej kamienicy zaopatrywali się 
w jarzyny właśnie u karmelitów. Bra-
cia mieli wyśmienite pomidory. Poza 
tym w  ogrodzie rosły przepiękne 
kwiaty: ogromne irysy, cudowne lilie, 
floksy i wiele innych. Pamiętam, że ja 
i  Basia Miodońska szłyśmy do  I  Ko-
munii, trzymając w ręku lilie z karme-
litańskiego ogrodu. Po wojnie ogród 
bardzo  się zmienił, dziś to  już nie 
to samo miejsce.

Zagadka w ogrodzie
W ogrodowej przestrzeni znajdo-

wała  się też stara studnia, z  której 
brało się wodę do podlewania kwia-
tów. Była tam obmurowana sadzaw-
ka, a  oprócz tego –  studnia z  pom-
pą, na  której czasem  się huśtaliśmy. 
Pamiętam, jak pewnego dnia oka-
zało się, że woda nie leci, zaalarmo-
waliśmy więc brata ogrodnika, który 
przyszedł sprawdzić, co sie dzieje. 
Zakonnik odnalazł wówczas na  dnie 
studni worek ze zwłokami człowieka. 
Tego dnia natychmiast zabrano nas 
z ogrodu i nie wiedzieliśmy, co będzie 
dalej. Później okazało  się, że  ofia-
rą był volksdeutsch, który donosił 
i AK wykonała na nim wyrok śmierci. 
Po tym wrzucono zwłoki do studni.

Wielkanocna tradycja
Poza wspomnieniami z  ogrodu 

pamiętam także, że  w  czasie oku-
pacji co roku na  Wielkanoc przy-
chodził do nas ojciec od karmelitów 
i w naszym mieszkaniu odbywało się 
święcenie pokarmów. Na  ozdobio-
nym z tej okazji stole znajdowały się 
przede wszystkim wędliny –  takie, 
które udało się zdobyć, oraz jajka.

Warto dodać, że mieszkańcy kamie-
nicy przy ulicy Garbarskiej 1 zawsze 
żyli w dużej zażyłości, a wszystkich nas 
łączyła ponadto serdeczna, sąsiedzka 
przyjaźń z braćmi karmelitami.

Opracowała Agata Wodka

Barbara i Adam Miodońscy w ogrodzie karmelitów, maj 1941;  
zdjęcie z książki Ewy Miodońskiej-Brookes,  
Tutaj, czyli w Krakowie. Rozmowy o domu i uniwersytecie.

Obraz przedstawiający kwitnące drzewo owocowe w ogrodzie  
karmelitów, w tle kamienica przy ul. Garbarskiej 1, 
17.05.1945 r.; z prywatnych zbiorów pani Janiny Dyduch.
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Odnowienie przyrzeczeń – 26.11.17 r.

W  Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, podczas 
Mszy Świętej o  godz. 1100, tradycyjnie Grupa „Exodus” 
składająca się z lektorów, ministrantów i scholi młodzie-
żowo-dziecięcej odnowiła swoje przyrzeczenia. To waż-
ne wydarzenie, które podkreśla jak ważne dla  wspól-
noty parafialnej są te osoby, które z radością i zapałem 
angażują się posługę na Mszy świętej. Tego dnia swoje 
pierwsze przyrzeczenia złożyły nowe scholanki: Emilia 
Harężlak i Patrycja Bąk. Grupie „Exodus” życzymy wielu 
sukcesów i wiele radości w pracy przy naszym klasztorze.

Duchowa Adopcja – 8.12.2017 r.

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia, kiedy wspomi-
naliśmy tajemnicę zachowania Maryi od zranienia grze-
chem pierworodnym 16 osób podjęło krucjatę obrony 
życia nienarodzonego. Podczas Mszy św. o godz. 16.30 
i 19.00 osoby te złożyły przyrzeczenie, że przez kolejne 
dziewięć miesięcy będą modlitwą i drobnymi wyrzecze-
niami ogarniać jedno poczęte dziecko, ale  jeszcze nie 
narodzone, którego życie jest zagrożone.

Z życia parafii i klasztoru
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18 dzień modlitwy i pomocy materialnej 
Kościołowi na Wschodzie – 10.12.2017 r.

W drugą niedzielę adwentu już po raz 18. obchodziliśmy 
w Kościele dzień modlitw i pomocy materialnej Kościo-
łowi na Wschodzie. Z tej racy w naszej bazylice gościli-
śmy o. Romana Dąbrowskiego O. Carm., naszego współ-
brata, który od kilku lat ponownie pracuje na Ukrainie. 
O.  Roman jest przeorem i  proboszczem parafii w  Są-
siadowicach, gdzie znajduje  się także Sanktuarium św. 
Anny. Przez całą niedzielę o. Roman głosił Słowo Boże, 
w  którym przybliżał obecną sytuację sąsiadowickiej 
wspólnoty parafialnej i  klasztoru. Po  Mszy św. zbierał 
ofiary do puszki na dalsze remonty kościoła i klasztoru. 
Kwota, którą zebrał (13915,25 zł, 100 $ i 5 €) pozwoli 
im ukończyć remont zakonnej kaplicy. Za wszelkie ofiary 
na ten cel składamy serdeczne Bóg zapłać.

Nałożenie i przyjęcie do Szkaplerza 
świętego – 5 i 12.12.2017 r.

Przez kolejne dwa wtorki podczas roratnich spotkań dzie-
ci przygotowujące się w tym roku szkolnym do I Komunii 
świętej otrzymały z rąk o. Adama i o. Karola Szkaplerze św. 
Szkaplerz św. znak opieki Maryi staje się dla dzieci przy-
pomnieniem, że oczekują na przyjście Jezusa w Komunii 
świętej podobnie, jak Maryja oczekiwała narodzin swoje-
go syna – Jezusa.
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Kiermasz świąteczny – 17.12.2017 r.

Młodzież Karmelitańskiego Dzieła Miłosierdzia po raz 
kolejny przeprowadziła kiermasz. Tym razem był to kier-
masz bożonarodzeniowy, na którym można było nabyć 
m.in. szopki, stroiki, bombki i pierniki. Większość z tych 
rzeczy młodzież przygotowała własnoręcznie. Dochód 
z kiermaszu pozwoli przybliżyć się im do upragnione-
go wyjazd do Panamy w styczniu 2019 roku na kolejne 
Światowe Dni Młodzieży. Za wsparcie i okazaną im życz-
liwość serdecznie dziękujemy. Kiermasz przyniósł do-
chód w kwocie 2350 zł.

Wigilia parafialna – 19.12.2017 r.

Bardzo dziękujemy parafianom zaproszonym przez Grupę Charytatywną za uczestniczenie we wspólnej Wigilii or-
ganizowanej razem z Karmelitańskim Dziełem Miłosierdzia, która odbyła się 19 grudnia w Eliaszówce. Po przeła-
maniu  się opłatkiem i  złożeniu przez ks. Proboszcza bożonarodzeniowych życzeń, zjedliśmy wspólnie wigilijne 
potrawy oraz zaśpiewaliśmy polskie kolędy.
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Dużo ciepła w mroźne dni

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w  zbiór-
ce odzieży zimowej, środków czystości i  kosmetyków, 
które zostały przekazane Dziełu Pomocy św. Ojca Pio. 
Organizacja ta pomaga bezdomnym, których liczbę 
w Krakowie szacuje się na ok. 2,5 tysiąca! Nasza grupa 
Karmelitańskie Dzieło Miłosierdzia została zaproszona 
do obejrzenia działalności ośrodka przy ul. Smoleńsk 4. 
Bezdomni w budynku Dzieła mogą doraźnie skorzystać 
z łaźni, pralni, garderoby, kuchni i gabinetów lekarskich. 
Przy wychodzeniu z bezdomności etapami pomagają im 
pracujący na miejscu (często wolontaryjnie) psychologo-
wie, lekarze, doradcy zawodowi, a także kapłani.
Natomiast „Zupie na  Plantach” przekazaliśmy termosy, 
które posłużą do rozdawania bezdomnym herbaty, kawy 
i zup. Podczaj tej akcji wypełnione zostały dwa uczynki 
miłosierdzia: nagich przyodziać i  spragnionych napoić, 
za co składamy serdeczne Bóg zapłać!

Rodzina Rodzinie

Akcja Rodzina Rodzinie zakończona. Do 10 grudnia Sekcja Charytatywna przy naszej parafii, zbierała paczki ofiaro-
wane przez Darczyńców dla osób potrzebujących w tym roku pomocy materialnej na przygotowanie Świąt Bożego 
Narodzenia. Potrzebujących było 26 rodzin i dla wszystkich zostały przygotowane i dostarczone paczki świąteczne. 
Oprócz podstawowych produktów spożywczych w wielu paczkach znalazły się dodatkowe delicje, a także miłe ak-
centy jak kartka z życzeniami, świeca wigilijna, książka. Jako wspólnota powinniśmy być dumni, że tak skutecznie 
zareagowaliśmy na potrzebę pomocy. Potrafiliśmy się zorganizować, podzielić dobrem i poświęcić czas na przygo-
towanie. Oznacza to, że nie tylko spotykamy się na niedzielnej Eucharystii, ale możemy na siebie nawzajem liczyć 
w codziennym życiu. Właśnie to jest kwintesencją wspólnoty. Szczególnej wspólnoty, którą łączy Jezus Chrystus.
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Duchowego życia Kościoła nie można zamknąć w  cy-
frach – jest ono o wiele bogatsze, głębsze i szersze, ponie-
waż dokonuje się w sercu człowieka, a jego zmierzyć się 
nie da. Poniższe statystyki ukazują jedynie życie naszej 
parafii statystycznie – dają pewien obraz, jaką wspólnotą 
jesteśmy i w  jaki sposób widziani jesteśmy na zewnątrz. 
Pokazuje także jak zaczyna  się zmieniać obraz naszej 
wspólnoty parafialnej.

Między niebem a ziemią…
– życie religijne i sakramentalne w statystykach
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MSZA ŚW. DLA MŁODZIEŻY 

NIEDZIELA godz. 19.00

MSZA ŚW. DLA DZIECI 

NIEDZIELA godz. 11.00

Ogłoszenia dla dzieci

Kandydatów do scholi 
zapraszamy w soboty 

o godz. 16.00 (salka scholi).

Kandydatów na ministrantów 
zapraszamy do zakrystii 

w każdą niedzielę 
przed Mszą św. o godz. 11.00.

Porządek nabożeństw 
w Bazylice Karmelitów

Msze święte 

niedziele: 
6.00, 7.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00,  
13.00, 16.30, 19.00

dni powszednie: 
6.00, 6.30, 
7.00, 7.30, 
8.00, 9.00, 

12.00, 16.30, 
19.00

Kancelaria parafialna 
czynna:

poniedziałki i piątki: 9.30-11.00
wtorki: 18.00-20.00

środy i czwartki: 16.00-17.30

Furta klasztorna
otwarta od poniedziałku do piątku:

8.00-12.30 i 14.00-17.30
soboty, niedziele i święta: nieczynna.

Wszelkie sprawy w tym czasie
załatwiane są w zakrystii.

Namaszczenie chorych: 
w nagłych wypadkach tel. 782 139 777

KALENDARIUM
1 stycznia

•  Uroczystość Świętej Bożej Rodzi-
cielki Maryi. Nowy Rok.

5 stycznia
•  Pierwszy piątek miesiąca.

6 stycznia
•  Objawienie Pańskie. Pierwsza so-

bota miesiąca. Nabożeństwo wy-
nagradzające o godz. 16.30.

8 stycznia
•  Msza św. o  jedność w  Narodzie 

za  wstawiennictwem św. Królo-
wej Jadwigi o godz. 16.30.

10 stycznia
•  Spotkanie II rocznika przygoto-

wującego  się do  bierzmowania 
o godz. 17.00.

•  Spotkanie Grupy modlitewnej 
„Betania” w sali na krużgankach 
klasztoru o godz. 17.15.

•  Wieczór Uwielbienia o  godz. 
19.00.

13 stycznia
•  Spotkanie I rocznika (klasy VII) 

przygotowującego się do bierzmo-
wania o godz. 15.00.

21 stycznia
•  Parafialne kolędowanie.

23 stycznia
•  Spotkanie I rocznika (klasy VII) 

przygotowującego się do bierzmo-
wania o godz. 16.00.

•  Spotkanie I rocznika (gimnazjum) 
przygotowującego się do bierzmo-
wania o godz. 17.00.

24 stycznia
•  Spotkanie II rocznika przygoto-

wującego  się do  bierzmowania 
o godz. 17.00.

27 stycznia
•  Spotkanie Rodziny Szkaplerznej. 

Rozpoczęcie o godz. 10.00.
31 stycznia

•  Spotkanie Karmelitańskiego Dzie-
ła Miłosierdzia w  Eliaszówce 
o godz. 19.00.

Data Dzień Ulica
02 stycznia 2018 Wtorek Mickiewicza, Krupnicza
03 stycznia 2018 Środa Batorego
04 stycznia 2018 Czwartek Łobzowska
05 stycznia 2018 Piątek Sobieskiego
08 stycznia 2018 Poniedziałek Krowoderska
09 stycznia 2018 Wtorek Kochanowskiego
10 stycznia 2018 Środa Michałowskiego, Pawlikowskiego
11 stycznia 2018 Czwartek Rajska, Szujskiego, Garbarska
12 stycznia 2018 Piątek Dolnych Młynów, Czarnowiejska, Szlak, Asnyka
13 stycznia 2018 Sobota Karmelicka
15 stycznia 2018 Poniedziałek Siemiradzkiego
16 stycznia 2018 Wtorek Kremerowska, Feldmana, Spasowskiego
17 stycznia 2018 Środa Biskupia, Sereno-Fenna
18 stycznia 2018 Czwartek Czysta, Grabowskiego
19 stycznia 2018 Piątek Dunajewskiego, Basztowa

Plan wizyt kolędowych 2018 r.

18–25 stycznia
Tydzień Powszechnej 
Modlitwy o Jedność 

Chrześcijan

Ilustracja na okładce: Graduale carmelitarum de sanctis, XVII w., k.128


