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W całym naszym życiu podziwia-
my wspaniałe dzieła Stwórcy. 

Spotykamy się z człowiekiem – uko-
ronowaniem wszystkich stworzeń. 
Widzimy dzieci i  starców, dotykamy 
kołysek i  grobów. Jesteśmy świad-
kami narodzin i  umierania. Dlatego 
z  głębokim zamyśleniem stajemy 
w  listopadowych dniach na  cmen-
tarzach. W  tej zadumie wsłuchuje-
my się w głos Kościoła, który mówi, 
że  „tajemnica ludzkiego losu ujaw-
nia się najbardziej w obliczu śmierci”.

Pytanie o  sens śmierci jest py-
taniem o  sens życia i  prędzej czy 
później staje to  pytanie przed każ-
dym z  nas. Dzięki śmierci i  zmar-
twychwstaniu Chrystusa, nawet 
wobec śmierci nie poddajemy  się 
zwątpieniu. Chrystus zapewnia nas: 
„Niech  się nie trwoży serce wa-
sze”. Z  przekonaniem powtarzamy 
za apostołem Pawłem, że Ten, który 
wskrzesił Jezusa, z  Jezusem przy-
wróci życie także nam.

Bóg stworzył człowieka do  nie-
śmiertelności, uczynił go obrazem 
swej własnej wieczności. Chrześci-
janin, mimo niepokoju, który budzi 
w  nim śmierć, z  nadzieją wyznaje 
prawdę wiary: „Wierzę w ciała zmar-
twychwstanie i  żywot wieczny”. 
Wraz z  całym Kościołem wyznaje 
w  słowach prefacji: „Życie Twoich 
wiernych o Panie, zmienia się, ale się 
nie kończy. I gdy rozpadnie się dom 
doczesnej pielgrzymki, znajdą przy-
gotowane w niebie wieczne mieszka-
nie”. Dom nie ręką ludzką uczyniony, 
ale  wiecznie trwały w  niebie. Tam 
nie będzie już ani łez, ani cierpienia, 
ani bólu, ani krzyku. Tam będzie ra-
dość przebywania z  Bogiem twarzą 
w twarz. I poznam Go tak, jak i sam 
zostałem poznany. Teraz wszystko 
widzimy jakby w  zwierciadle, nieja-
sno, a  potem ujrzymy Boga takim, 
jakim jest.

Śmierć jest końcem ziemskiej piel-
grzymki człowieka – czasu łaski i mi-
łosierdzia, jaki Bóg daje człowiekowi, 
by  realizował swoje ziemskie życie 
według Bożego planu i by decydował 
o swoim ostatecznym przeznaczeniu. 
Gdy zakończy  się nasze życie ziem-
skie, już nie będziemy mieć kolejnego: 
„Postanowione ludziom raz umrzeć”.

Pozostaje nam zatem pełne ufno-
ści zawierzenie Miłosiernemu Bogu. 
Wierzę Temu, który wskrzesił mło-
dzieńca z  Naim i  córkę Jaira, który 
wskrzesił Łazarza, który umierał 
na  Golgocie, a  potem zmartwych-
wstał! To, co Chrystus uczynił z Ła-
zarzem w  tajemnicy wskrzeszenia, 
uczyni z każdym z nas w nieskończe-
nie większej tajemnicy zmartwych-
wstania. Z tego zawierzenia powinna 
wypływać pełna odpowiedzialność 
za całość swego życia; za czyny, sło-
wa, a nawet za wewnętrzne decyzje. 
Dlatego Kościół zachęca wszystkich 
do  przygotowania  się na  godzinę 
śmierci: „Od  nagłej i  niespodzie-
wanej śmierci wybaw nas, Panie”. 
Zachęca do  proszenia Matki Bożej, 
by wstawiała się za nami „w godzinę 
śmierci naszej” oraz do  powierze-
nia się świętemu Józefowi – patrono-
wi dobrej śmierci i wszystkim świę-
tym, którzy są dla  nas przykładami 
dobrze przeżytego życia.

Matko Bolesna, Matko mojej 
nadziei, przyjmij do  chwały Two-
jego Syna bliskich, których żegna-
łem, których 
pożegnać nie 
zdążyłem, jak 
również tych, 
których nie 
znałem i  któ-
rzy mnie nie 
znają...

o. Zbigniew Czerwień O.Carm.

„Śmierć – zwątpienie czy nadzieja?”
Drodzy Czytelnicy naszego Sanktuaryjnego 

Miesięcznika „Na Piasku”!
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Ewangelia przedstawia nam Jezusa zmagającego  się 
z  saduceuszami, którzy zaprzeczali zmartwychwsta-

niu. I to właśnie na ten temat skierowali pytanie do Jezu-
sa, aby postawić Go w trudnej sytuacji i ośmieszyć wiarę 
w zmartwychwstanie umarłych. Wyszli od wymyślonego 
przypadku: „Pewna kobieta miała siedmiu mężów, któ-
rzy umierali jeden po  drugim” i  zapytali Jezusa: „Przy 
zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną?”. 
Jezus, zawsze łagodny i  cierpliwy, najpierw odpowie-
dział, że  życie po  śmierci nie mierzy  się tak samo jak 
doczesne. Życie wieczne jest innym życiem, w  innym 
wymiarze, w którym między innymi nie będzie już mał-
żeństwa powiązanego z naszym istnieniem na tym świe-
cie. Zmartwychwstali – mówi Jezus – będą jak aniołowie 
i będą żyć w innym stanie, którego obecnie nie możemy 
doświadczyć ani też nawet sobie wyobrazić.

Ale następnie Jezus, jeśli tak można powiedzieć, 
przechodzi do kontrataku. Czy to cytując Pismo Święte 
z prostotą i oryginalnością, które wprawiają nas w wielki 
podziw dla naszego Mistrza, jedynego Mistrza! Dowód 
na zmartwychwstanie Jezus znajduje w epizodzie Moj-
żesza i płonącego krzewu (por. Wj 3,1-6), gdzie Bóg ob-
jawia się jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Imię Boga 
jest związane z  imionami kobiet i  mężczyzn, z  który-
mi się wiąże, a ta więź jest silniejsza niż śmierć. Dlatego 
Jezus mówi: „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; 
wszyscy bowiem dla Niego żyją” (Łk 20,38). A więzią de-
cydującą, przymierzem podstawowym jest przymierze 
z  Jezusem: On  sam jest przymierzem, On  sam jest ży-

ciem i zmartwychwstaniem, ponieważ swoją ukrzyżowa-
ną miłością zwyciężył śmierć. W  Jezusie Bóg daje nam 
życie wieczne, daje je wszystkim i wszyscy dzięki Niemu 
mają nadzieję na życie jeszcze bardziej prawdziwe niż 
obecne. Życie, które Bóg nam przygotowuje nie jest tyl-
ko upiększeniem obecnego: ono przekracza naszą wy-
obraźnię, ponieważ Bóg nieustannie nas zadziwia swoją 
miłością i swoim miłosierdziem.

Dlatego to, co  się stanie jest dokładnym przeci-
wieństwem tego, czego spodziewali  się saduceusze. 
Życie obecne nie stanowi odniesienia do  wieczności, 
ale  to  wieczność oświeca i  daje nadzieję życiu docze-
snemu każdego z  nas! Jeśli spojrzymy jedynie ludzkim 
okiem, to  musimy powiedzieć, że  ludzka egzystencja 
zmierza od  życia do  śmierci. Jezus obala tę perspekty-
wę i stwierdza, że nasza pielgrzymka zmierza od śmierci 
do życia: pełni życia! Tak więc śmierć jest za nami, z tyłu, 
a nie przed nami. Przed nami jest Bóg żywych, jest osta-
teczne pokonanie grzechu i  śmierci, początek nowego, 
bezkresnego czasu radości i światła. Ale już tu na z ziemi, 
w modlitwie, w sakramentach, w braterstwie spotykamy 
Jezusa i Jego miłość, i w ten sposób możemy mieć pewien 
przedsmak życia zmartwychwstałego. Nasze doświadcze-
nie Jego miłości i Jego wierności zapala jakby ogień w na-
szych sercach i powiększa naszą wiarę w zmartwychwsta-
nie. Rzeczywiście jeśli Bóg jest wierny i miłuje, nie może 
to być na  czas ograniczony: jest On wierny na zawsze, 
według swojego czasu, który jest wiecznością.

10.11.2013

Bóg jest 
Bogiem żywych
Drodzy bracia i siostry!
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Mt 5, 1-12a
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na  górę. A  gdy usiadł, 
przystąpili do  Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył 
swoje usta i  nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni 
ubodzy w  duchu, albowiem do  nich należy królestwo 
niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem 
oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni 
na  własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy 
łakną i  pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 
nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, 
albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy 
wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami 
Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie 
dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam 
urągają i  prześladują was, i  gdy mówią kłamliwie 
wszystko złe na  was z  mego powodu. Cieszcie  się 
i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

Każdy z nas ma wpisaną w serce przez Boga tęskno-
tę za szczęściem. „Błogosławieni” to z greckiego „ludzie 
szczęśliwi”. Bardzo trudno utożsamić radość i szczęście 
z  ubóstwem, cierpieniem czy prześladowaniem. Bło-
gosławieństwa to  postawienie nas naprzeciwko tego, 
przed czym często uciekamy, czego się obawiamy i sta-
ramy się uniknąć. Ma to na celu spojrzenie na rzeczywi-
stość oczami wiary, miłości i nadziei na udział w Bożym 
Królestwie. Błogosławieństwa to droga miłości do Boga 
poprzez Jezusa, które w swej istocie są Jego odbiciem.

5 listopada

Mt 23, 1-12
Jezus przemówił do  tłumów i  do  swych uczniów tymi 
słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie 
i  faryzeusze. Czyńcie więc i  zachowujcie wszystko, co 
wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią 
bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie 
do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami 
palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają 
w  tym celu, żeby  się ludziom pokazać. Rozszerzają 
swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią 
zaszczytne miejsca na  ucztach i  pierwsze krzesła 
w  synagogach. Chcą, by  ich pozdrawiano na  rynkach 
i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. A wy nie pozwalajcie 
nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, 
a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie 
nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec 

wasz, Ten w  niebie. Nie chciejcie również, żeby was 
nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, 
Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. 
Kto  się wywyższa, będzie poniżony, a  kto  się poniża, 
będzie wywyższony».

Nasza wiara, nasze życie, wszystko, co robimy powin-
no być spójne. Bycie chrześcijaninem to  życie zgodne 
z nauką Jezusa Chrystusa. To On dał nam przykład swo-
im ziemskim życiem, wzór, którego naśladowanie jest 
gwarancją życia wiecznego z Bogiem. Wiara jest darem, 
który otrzymujemy każdego dnia, a życie zgodne z wiarą 
to nasz chrześcijański obowiązek.

12 listopada

Mt 25, 1-13
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: 
«Podobne będzie królestwo niebieskie do  dziesięciu 
panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie 
pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć 
roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły 
z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały 
również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody 
opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i  posnęły. Lecz 
o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, 
wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie 
owe panny i  opatrzyły swe lampy. A  nierozsądne 
rzekły do  roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, 
bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: 
„Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej 
do sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły kupić, 
nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły 
z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą 
w  końcu i  pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, 

Komentarze biblijne
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otwórz nam!” Lecz on  odpowiedział: „Zaprawdę, 
powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo 
nie znacie dnia ani godziny».

Życie chrześcijanina powinno być wzorem do  na-
śladowania. To  nie tylko bycie dobrym człowiekiem, 
ale  również bycie roztropnym, jak panny z przypowie-
ści. Nikt z nas nie wie kiedy, Bóg wezwie go na spotka-
nie, a tym samym zakończy ziemską podróż. Ważne jest, 
abyśmy żyli z chrześcijańską świadomością każdego dnia 
i byli zawsze gotowi na spotkanie ze Stwórcą.

19 listopada

Mt 25, 14-30
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą 
przypowieść: «Podobnie jest z królestwem niebieskim jak 
z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, 
przywołał swoje sługi i  przekazał im swój majątek. 
Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu 
jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz 
ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je 
w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa 
otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który 
otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył 
pieniądze swego pana. Po  dłuższym czasie powrócił 
pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas 
przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł 
drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, 
oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: 
„Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach 
niewielu, nad  wieloma cię postawię: wejdź do  radości 
twego pana!” Przyszedł również i  ten, który otrzymał 
dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa 
talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: 
„Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach 
niewielu, nad  wieloma cię postawię: wejdź do  radości 
twego pana!” Przyszedł i  ten, który otrzymał jeden 
talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem 
twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, 
gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem 
twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!” Odrzekł 
mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę 
tam, gdzie nie posiałem, i  zbieram tam, gdzie nie 
rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze 
bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał 
swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, 
a  dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu 
bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć 
będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co 
ma. A  sługę nieużytecznego wyrzućcie na  zewnątrz 
– w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”».

Każdy człowiek otrzymał od Boga różne dary. Talenty 
w szerszym znaczeniu odnoszą się to wszystkiego ma-
terialnego i niematerialnego, co otrzymaliśmy od Boga 

do użytku doczesnego. Ludzie nie żyją tylko dla siebie 
i należy dziękować za wszystko, co otrzymujemy każde-
go dnia, ale również rozwijać nasze talenty. Chrześcija-
nin powinien charakteryzować się przedsiębiorczością. 
Nie chodzi tu tylko o  powiększanie swojego majątku, 
ale  również inteligencję, wykształcenie, zdrowie, czy 
szanse i możliwości.

26 listopada

Mt 25, 31-46
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy 
przyjdzie w  swej chwale, a  z  Nim wszyscy aniołowie, 
wtedy zasiądzie na  swoim tronie pełnym chwały. 
I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli 
jednych ludzi od  drugich, jak pasterz oddziela owce 
od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej 
lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej 
stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u  Ojca mojego, 
weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was 
od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; 
byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, 
a  przyjęliście Mnie;  byłem nagi, a  przyodzialiście 
Mnie;  byłem chory, a  odwiedziliście Mnie;  byłem 
w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Wówczas zapytają 
sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym 
i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci 
pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, 
lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię 
chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” A Król 
im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co 
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnie uczyniliście”. Wtedy odezwie się i do tych po lewej 
stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w  ogień 
wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem 
głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie 
daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;  
byłem nagi, a  nie przyodzialiście Mnie;  byłem chory 
i  w  więzieniu, a  nie odwiedziliście Mnie”. Wówczas 
zapytają i  ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym 
albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, 
kiedy chorym albo w  więzieniu, a  nie usłużyliśmy 
Tobie?” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam 
wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z  tych 
najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”. I pójdą ci 
na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

Bóg jest w każdym człowieku. Wszystko, co robimy 
dla  innych jest działaniem skierowanym bezpośrednio 
w  Boga. Chrystus uczy nas miłosierdzia i  miłości bez 
żadnych granic, bo On sam jest Źródłem miłości Stwórcy 
do całej ludzkości. Każdy nasz uczynek powinien charak-
teryzować  się czystością intencji i  bezinteresownością 
w działaniu. Takie postępowanie da nam gwarancję dro-
gi do Boga Ojca.

Kamil Rączkowski
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„Typowi” święci
Pierwszego dnia listopada wspominamy w  Kościele 

wszystkich świętych – tych znanych, których wspomina-
my w  ciągu roku liturgicznego, ale  też wszystkich po-
zostałych mieszkańców nieba, o których nic nie wiemy. 
To wspomnienie jest dla nas okazją do tego, aby z jednej 
strony pogłębić naszą wiarę i rozumienie tajemnicy ob-
cowania świętych, z drugiej zaś do tego, aby w chwale 
zbawionych i w ich życiorysach odnaleźć nową inspirację 
do osobistego wzrastania w świętości. Gdyby przygląd-
nąć  się tym życiorysom, można by  pomyśleć, że  świę-
tość jest czymś tak bardzo wyjątkowym, że najczęściej 
nie będzie dotyczyć takich „zwykłych ludzi” jak ja czy 
ktoś inny. Nieco uogólniając można powiedzieć, że jeste-
śmy niekiedy skłonni myśleć, że aby być świętym, trzeba 
zginąć jako męczennik za wiarę albo przynajmniej być 
osobą konsekrowaną, która każdą chwilę i każdy aspekt 
życia poświęca Bogu w stopniu heroicznym. To stwier-
dzenie zawiera bardzo ważne spostrzeżenie –  święty 
to  ten, który całkowicie poświęcił życie Bogu. Jednak 
aby nie rozminąć  się z  prawdą, trzeba dopowiedzieć 
jeszcze dwie sprawy. Po  pierwsze: charakter tego po-
święcenia musi być właściwy dla stanu, w którym czło-
wiek taki żyje. Po drugie: świętym nie zostaje się w za-
sługę za to całkowite poświęcenie, lecz raczej to wielkie 
poświęcenie jest owocem świętości, którą kształtujemy 
nieustannym oddawanie Bogu najmniejszych spraw, co 
z kolei jest możliwe jedynie dzięki łasce Boga.

„Święty”, czyli „nietypowy”
Czymś ważnym w myśleniu o świętości było dla mnie 

zrozumienie sensu hebrajskiego słowa „kodesz”, które 
tłumaczone jest jako „święty”. Wśród znaczeń tego sło-
wa można wymienić: „inny”, „odrębny”, „oddzielony”. 
Świętym jest ten, który jest „niezwykły” czy „nietypowy” 
w tym sensie, że nie jest taki, jak to wszystko, co go ota-
cza. Bóg jest najbardziej święty właśnie dlatego, że jest 
całkiem odmienny od nas, niemający w swej naturze nic 
z tego, co niedoskonałe – złe i przemijające. „Świętymi” 
nazywamy zaś tych ludzi, których życie upodabnia ich 
w naszych oczach do Boga – w szczególności do Jezusa. 
Wydają nam się nieraz tacy niezwykli przez kontrast, jaki 

łatwo dostrzegamy między ich życiem, a życiem otacza-
jących ich ludzi. Nie byłoby słuszne twierdzić, że święci 
to „nieliczni dobrzy pośród rzeszy złych”, niemniej wła-
śnie ta odmienność jest jakby ich znakiem rozpoznaw-
czym. W Pierwszym Liście św. Jan, mówiąc o wszystkich 
członkach Kościoła, podkreśla właśnie tę odmienność 
wyznawców Chrystusa od ludzi „ze świata”, tj. żyjących 
dążeniami przyziemnymi – chciwością, rozpustą, pychą.

Przykład Jezusa – największa świętość
Teraz warto zastanowić  się, jak właściwie powinien 

żyć każdy z nas, aby być świętym. Bezpośrednimi wska-
zówkami (czy też wymaganiami) są dla  nas przykaza-
nia Boże i  kościelne. Inspiracji do  uświęcania swojego 
życia szukać możemy również w  życiorysach świętych 
i przede wszystkim w życiu samego Jezusa. To On poka-
zał nam słowem i własnym postępowaniem, na czym po-
lega największa miłość Boga i bliźniego – na całkowitym 
posłuszeństwie Bogu Ojcu (por. J 14, 21-24; Flp 2, 6-8) 
oraz na  poświęceniu siebie z  miłości dla  innych ludzi 
(por. J 15, 12-13). Ten trudny aspekt zaparcia się samego 
siebie –  podporządkowania swojej woli i  poświęcenia 
wymagającego nieraz cierpień fizycznych, psychicznych 
i duchowych – jest chyba najważniejszy w kształtowaniu 
osobistej świętości. Jeśli z  jakichś względów odrzucać 
będziemy choćby najmniejsze wymagania Boga lub ucie-
kać będziemy od  osobistego poświęcenia, to  możemy 
okazać  się tymi „najmniejszymi w  Królestwie Niebie-
skim” (por. Mt 5, 19; Mt 10, 38-39).

Przykład Maryi – dlaczego Święci są święci?
Ogromnie ważne jest, aby w dążeniu do świętości nie 

wpaść w przekonanie, że świętość jest całkowicie w za-
sięgu moich własnych możliwości lub też całkiem poza 
nimi. Niezrozumienie tego subtelnego aspektu życia du-
chowego było przyczyną prawdopodobnie większości 
herezji, jakie pojawiły  się w  historii Kościoła. Z  jednej 
strony bywali ludzie, którzy głosili, że  jedynym warun-
kiem zbawienia jest łaska Boga, niezależna od  postę-
powania człowieka. Z  drugiej strony pojawiały  się ru-
chy, które całkowicie uzależniały zbawienie od  decyzji 
i czynów człowieka – każdy musiał sam zasłużyć sobie 
na miejsce w niebie. Prawda leży pomiędzy tymi dwie-
ma skrajnościami i zasadza się na współpracy człowieka 
i Boga: łaska Boga jest niezbędna do zbawienia i to ona 
uzdalnia człowieka do życia zgodnego z przykazaniami, 
ale  człowiek może w  swojej wolności łaskę tę przyjąć 
lub odrzucić. Ponieważ Jezus odkupił wszystkich ludzi, 
zatem wszyscy, którzy przyjmują tę łaskę, są „świętymi”. 
Warto zwrócić uwagę na to, że św. Paweł, zwracając się 
do  adresatów swoich listów, nazywa ich wszystkich 
„świętymi”, niezależnie od  tego, że  ich postępowanie 
nieraz wprost sprzeciwiało  się przykazaniom Bożym. 
Dla  św. Pawła oczywiste było bowiem, że  wszystkie 
grzechy zostały odkupione przez Jezusa i żaden z nich 
(poza grzechami przeciw Duchowi Świętemu) nie sta-
nowi przeszkody do tego, aby ostatecznie być świętym 

Święty 
na każdy 

dzień
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– odkupionym i uświęconym przez Boga. Przed swoim 
nawróceniem sam przecież był prześladowcą. Z drugiej 
strony św. Paweł nie waha  się stwierdzić, że niektórzy 
swoim postępowaniem sami skazują  się na  potępie-
nie (por. 1 Kor 6, 9-11). Być może najlepiej spojrzeć tu 
na przykład Maryi. Nazywamy ją Przenajświętszą – nie 
popełniła bowiem żadnego grzechu i uwolniona została 
od grzechu pierworodnego – nie wynika to jednak z Jej 
czynów, ale było owocem łaski. To Boża łaska sprawiła, 
że  Maryja –  właśnie „pełna łaski” –  jest bez jakiejkol-
wiek winy. To z łaski Boga jest Matką Boga oraz Królową 
Nieba i Ziemi. Z drugiej strony wierzymy, że wyjątkowa 
świętość Maryi polega na tym, że w sposób doskonały 
(w  ramach ludzkich możliwości) współpracowała z  ła-
ską Boga. Niestety, niewiele wiemy o życiu Maryi. Wie-
my o  Jej „fiat” przy zwiastowaniu, wiemy też, że  była 
obecna pod krzyżem, ale prawdopodobnie większość jej 
niezrównanych zasług dokonała się w cichych decyzjach 
podejmowanych w głębi serca (por. Łk 2, 19).

Droga małych kroków
Przykład Maryi pokazuje nam, że  największą świę-

tość zdobywa  się z  pomocą Boga niekoniecznie mę-
czeństwem czy wielkimi dziełami, ale  konsekwentnym 
poświęceniem Bogu we  wszystkich, najdrobniejszych 
aspektach życia. To  właśnie leży u  podstaw tzw. „ma-
łej drogi” św. Teresy od  Dzieciątka Jezus, karmelitanki 
z Lisieux. Droga ta wydaje się być wspaniałą propozycją 
świętości dla „zwykłych ludzi” – świeckich, małżonków, 
osób samotnych, dzieci itd. W największym skrócie moż-
na ją streścić następująco: mieć oczy, umysł i serce szero-
ko otwarte, aby nie przegapić ani jednej sytuacji w ciągu 
dnia, w której komuś możemy okazać miłość. To znaczy, 
mieć „wyobraźnię miłosierdzia”, aby w codziennym ży-
ciu dostrzegać potrzeby innych, przewidywać, jak moż-
na im zaradzić i poświęcać w tej służbie własne plany, 
siły, czas czy środki. Mąż po powrocie do domu może 
sam poszukać, w jakich pracach domowych mógłby wy-
ręczyć żonę. Możemy przeglądnąć nasze szafy i oddać 
ubogim wszystkie te ubrania, z  którymi możemy  się 
rozstać. Widząc żebraka na ulicy możemy zatrzymać się 
w biegu, spytać czego potrzebuje, pójść do sklepu po je-
dzenie lub przynajmniej pocieszyć go dobrym słowem 
i  uśmiechem. Możemy pomyśleć o  naszych bliskich 
i znajomych, o  tym, kogo trzeba odwiedzić, z kim po-
rozmawiać, komu pomóc finansowo itp. Zadań na „ma-
łej drodze” jest bez liku, a każde inne, niepowtarzalne 
i wymagające zupełnie odrębnego potraktowania – gdy 
zmarnujemy jakąś okazję do  okazania miłości, ta kon-
kretna okazja już nigdy  się nie przydarzy. Największą 
świętością będzie nie zmarnować żadnej z nich. Naiw-
nością będzie sądzić, że jest to w naszym zasięgu, ale im 
częściej korzystać będziemy z  Bożej pomocy –  dzięki 
modlitwie, Eucharystii, spowiedzi świętej – tym większy 
i łatwiejszy będzie nasz wzrost w świętości.

Paweł Szeptyński

Stopka Królowej Jadwigi
Tuż obok Golgoty 
jest stopka św. Jadwigi, 
przystań, pomyśl
to nie są wyścigi.

Moja myśl biegnie 
na Wawelskie wzgórze, 
gdzie królowa żyła, 
rządziła i dużo się modliła.

Swoje skarby rozdała 
Krakowską Akademię ożywiła 
i kościoły fundowała.

Pomyśl o jej mężu, 
królu Władysławie Jagielle, 
który dla Polski i Europy 
przysłużył się wiele.

Pod Grunwaldem 
była wielka bitwa.
w zwycięstwie na pewno pomogła 
Jadwigi modlitwa.

To znów do Wilna moja myśl pobieży 
tam święty wnuk Jagiełły, 
królewicz Kazimierz leży.

Wiele jest innych historii 
w tym naszym kościele, 
ja wciąż na to spoglądam 
nie tylko w niedzielę.

Od 60 lat tu bywam i jakże mi miło, 
że moje długie życie 
z Matką Piaskową 
i Ojcami Karmelitami się złączyło. 

Stanisława Ludzik z ul. Karmelickiej, lat 90
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Nasze rozumienie Ewangelii –  po-
prawne lub błędne – w dużej mie-

rze zależy od tego, jakich ludzi spotka-
my na swojej drodze życia. Będziemy 
w  znacznie lepszej sytuacji, gdy za-
miast najzdolniejszych i  najbardziej 
wykształconych egzegetów znajdzie-
my ludzi naprawdę świętych, bo ci, 
jeśli nawet się mylą, to tylko w tym, co 
nieistotne, ale za to bezbłędnie docie-
rają do  podstawowej zasady herme-
neutycznej: miłości Boga i  bliźniego, 
po prostu wprowadzając ją w życie.

Na nic by się zdały święte księgi, 
gdyby zabrakło świętych ludzi. W po-
czątkach Kościoła nie istniało jeszcze 
Pismo Święte Nowego Testamentu, 
a  przecież był to  czas najbardziej 
bujnego rozwoju chrześcijaństwa. 
Może właśnie dlatego, że  Kościoła 
nie sprowadzano wówczas jedynie 
do  zbioru dogmatów i  instytucji, 
o  jego wartości decydowały osoby, 
które go tworzyły – ich szlachetność 
i  świętość. Tradycja ustna Aposto-
łów –  świadczenie o Chrystusie nie 
tylko słowem, lecz całym swoim ży-
ciem – była więc czymś pierwotnym 
w stosunku do Pisma Świętego, któ-
re powstało na jej podstawie.

Rodzi się pytanie, czy ten bezpo-
średni przekaz Objawienia –  działa-
nie Chrystusa uwielbionego i  Ducha 
Świętego w sercach wiernych – nadal 
nie jest czymś pierwotnym i w ogóle 
niezbędnym do  właściwego zrozu-
mienia i głoszenia słowa Bożego (choć 
nie należy też zapominać, że to wła-
śnie słowo spisane stanowi kryterium 
pozwalające ustalić autentyczność 
tego przekazu). Tym, którzy traktują 
Biblię jak jeszcze jedną książkę, którą 
można przeniknąć wyłącznie świa-
tłem naturalnego poznania, św. Paweł 
przypomina, że  „bez pomocy Ducha 
Świętego nikt nie może powiedzieć: 
Panem jest Jezus” (1Kor 12,3).

W „Konstytucji dogmatycznej 
o  Objawieniu Bożym” ostatniego 
Soboru czytamy: „Tradycja ta, wywo-

dząca się od Apostołów, rozwija się 
w Kościele pod opieką Ducha Świę-
tego. Wzrasta bowiem zrozumienie 
tak rzeczy, jak słów przekazanych, 
już to dzięki kontemplacji oraz do-
ciekaniu wiernych, którzy je rozwa-
żają w sercu swoim (por. Łk 2,19.51), 
już to  dzięki głębokiemu, doświad-
czalnemu pojmowaniu spraw ducho-
wych, już znowu dzięki nauczaniu 
tych, którzy wraz z sukcesją biskupią 
otrzymali niezawodny charyzmat 
prawdy” (KO 8).

Przecież to  ludzie święci –  po-
słuszni natchnieniom Ducha Świę-
tego –  najpierw sami głosili słowo 
Boże, a  później je spisali, ustalając 
jednocześnie kanon ksiąg świętych. 
I już od dwóch tysięcy lat ludzie lu-
dziom te księgi przybliżają: tłumaczą 
z  języków oryginalnych, wyjaśniają 
(zresztą już sam przekład stanowi 
zawsze jakąś interpretację). Nie jest 
zatem bez znaczenia, kim w  rze-
czywistości oni są, jaki jest ich sto-
sunek do Boga. Można bowiem być 
świetnym egzegetą, a  jednocześnie 
człowiekiem niewierzącym. Ktoś 
taki na pewno nie wprowadzi niko-
go w  błąd, wiernie przekaże naukę 
Jezusa. Czy jednak może on przybli-
żyć innym Boga Żywego? Tego, któ-
ry objawił się nie przez same słowa, 
ale również czyny (KO), a dokładniej 
–  przez osoby, zwłaszcza Osobę 
swego Syna, w którym słowo i czyn 
stanowią jedność? „Mowa skuteczna 
jest wówczas, gdy przemawiają czy-
ny” – powtarzał św. Antoni z Padwy.

Personalizm nie został bynajmniej 
odkryty przez Sobór Watykański II, 
on  należy do  istoty chrześcijaństwa. 
Bóg bardziej interesuje  się osobami 
teologów niż poglądami, jakie głoszą. 
Śmiesznym byłoby sądzić, że egzegeta 
może lepiej poznać i przekazać słowo 
Boga niż ci, którzy są Mu najbliżsi: Ma-
ryja i święci. To właśnie oni – jak za-
uważa prefekt Kongregacji Nauki Wia-
ry, późniejszy papież Benedykt  XVI 

–  „są najlepszymi interpretatorami 
Ewangelii” („Raport o  stanie wiary”). 
J.  Ratzinger twierdzi, że  bardziej niż 
reformatorów czy naukowców, któ-
rych książki zalegają w bibliotekach, 
Kościół potrzebuje ludzi naprawdę 
świętych. Stanowią oni Ewangelię 
żywą: „Poprzez ich życie (…) Bóg 
ukazuje ludziom naocznie swoją 
obecność i swoje oblicze.W nich sam 
do  nas przemawia i  daje nam znak 
Królestwa swego” (KDK 50).

Dla ścisłości: egzegeta dysponu-
je z reguły znacznie większą wiedzą 
na  temat Pisma Świętego niż prze-
ciętny święty, nie musi to  jednak 
oznaczać, że  lepiej zna on  Boga. 
Albowiem w  tekstach biblijnych 
– o czym wie każdy egzegeta! – po-
znanie Boga ma charakter praktycz-
ny, nie teoretyczny. Innymi słowy: nie 
ten zna Boga, kto ma na Jego temat 
większy zasób informacji, ale ten, kto 
jest z Nim w osobistej więzi i wpro-
wadza Jego słowo w  czyn: „Kto nie 
miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest mi-
łością”, a „miłość względem Boga po-
lega na spełnianiu Jego przykazań”.

Podsumowując: w  Objawieniu 
chrześcijańskim Duch Święty nie 
działa wyłącznie przez Pismo Świę-
te, może też oddziaływać (bo niby 
kto miałby Mu tego zabronić?) przez 
świętych ludzi. To właśnie oni two-
rzą żywą Tradycję Kościoła. Pismo 
i  Tradycja są ściśle powiązane, nie 
mogą bez siebie istnieć.

Pozostaje jeszcze pytanie, kim 
właściwie jest ów prawdziwy święty, 
poza tym, że  wprowadza on  słowo 
Boże w czyn. Mówiąc w największym 
skrócie, święty to  człowiek, który 
ciesząc  się dzięki Duchowi Święte-
mu głębszym poznaniem świętości 
Boga, dostrzega z tej racji – bardziej 
niż inni ludzie –  całą swoją grzesz-
ność i  nędzę. Dlatego swą nadzieję 
pokłada on jedynie w Bogu.

o. Janusz Dychto O. Carm.

Spotkanie z Ewangelią żywą



9

Na Piasku nr 11 (484)   listopad 2017

Po wakacyjnej przerwie znów pełną parą zaczyna działać 
Karmelitańskie Dzieło Miłosierdzia.

W ubiegłym roku szkolnym uda-
ło nam się razem z parafianami wy-
konać 14 uczynków miłosierdzia. 
W  tym roku planujemy wiele z  ak-
cji kontynuować. Podczas wakacji 
nawiązaliśmy kontakt z  jednym 
z  więźniów, do  których wcześniej 
wysłaliśmy listy ze  słowami otuchy. 
Planujemy również powtórkę akcji 
zbiórki odzieży zimowej i termosów 
we współpracy z „Zupą na Plantach”, 
która cieszyła  się dużym powodze-
niem. Więcej o  naszych planowa-
nych akcjach poniżej.

Zapraszamy wszystkich parafian 
do aktywności w ramach grupy oraz 
dzielenia  się z  nami swoimi pomy-
słami! Jeśli ktoś ma ochotę zacząć 
regularnie wcielać dobro w  czyn 
to  zapraszamy na  następne spotka-
nia 29  listopada br., g. 19:00, sala 
Eliaszówka (wejście od  parkingu). 
Można także do nas napisać: kdm@
karmelici.pl

Zapraszamy także do  odwiedze-
nia naszej strony kdm.karmelici.pl

WIĘŹNIÓW POCIESZAĆ  
– nie taki trudny uczynek 

miłosierdzia
Mogłoby  się wydawać, że  to  je-

den z najtrudniejszych uczynków mi-
łosierdzia do spełnienia ze względu 
na  izolację skazanych od świata ze-
wnętrznego. W maju wolontariusze 
KDM wysłali do  skazanych upomin-

ki, a  dzieci ze  szkoły podstawowej 
w Zielonkach napisały listy ze słowa-
mi otuchy. Podczas wakacji dostali-
śmy list od jednego z więźniów. Pisze 
w nim, jak bardzo dziękuje za naszą 

pamięć oraz prosi o dalsze wsparcie 
modlitewne i materialne. Kamil miał 
bardzo trudne dzieciństwo i szybko 
musiał wejść w  dorosłość. Niestety 
koleje losu sprowadziły go na  złą 
drogę i  za  liczne kradzieże został 
skazany na pobyt w więzieniu. Obec-
nie ma 23 lata i brakuje mu jeszcze 
1,5 roku do wyjścia na wolność. Bar-
dzo żałuje swojej przeszłości i obie-
cuje zacząć wszystko od  początku 
w  zgodzie z  prawem. Więźniowie 
nie mogą dostawać dużych przesy-
łek, za to mogą za ofiarowane na ich 
subkonto pieniądze robić zakupy 
w sklepie na terenie zakładu karne-
go (do kupienia np. kawa, przybory 
do  golenia, krzyżówki). Mogą rów-
nież otrzymywać wpłaty na subkon-
to, na którym gromadzone są pienią-
dze, które otrzymają w dniu wyjścia 
z zakładu karnego. Jeżeli ktoś z pa-
rafian chciałby wesprzeć Kamila, pro-
simy o  kontakt z  wolontariuszami 
KDM pod numerem tel. 504 087 796.

Hanna Przegon

AKCJA „DOMNI DLA BEZDOMNYCH”

Idzie zima. Podobno „stulecia”. Warto w tym momencie pomyśleć o tych, 
którzy nie mają dachu nad  głową. Brak domu to  nie tylko brak łóżka, 
ale również dostępu do  łazienki, ciepłej kąpieli, pralki, regularnych po-
siłków. W porozumieniu z akcją „Zupa na Plantach”, Dziełem o. Pio oraz 
przytuliskiem i łaźnią Brata Alberta w dniach 6–12 listopada br. będziemy 
prowadzić zbiórkę:

– TERMOSÓW (nie mylić z kubkami termicznymi)
– BUTÓW ZIMOWYCH
– KURTEK ZIMOWYCH
– CZAPEK, SZALIKÓW, RĘKAWICZEK
– PASKÓW DO SPODNI
– PLECAKÓW, TOREB SPORTOWYCH
– ŚPIWORÓW, KOCÓW, POŚCIELI
– PROSZKÓW DO PRANIA
– ŻELI POD PRYSZNIC, MYDEŁ, SZAMPONÓW
– ŻELI DO GOLENIA I MASZYNEK
– GĄBEK
– PAST DO ZĘBÓW I SZCZOTECZEK
– DEZODORANTÓW

Prosimy o przynoszenie jedynie wymienionych rzeczy w niezniszczo-
nym stanie. Prosimy nie traktować akcji, jako sposobu na „oczyszczenie 
szaf ”, gdyż prośby od potrzebujących są bardzo konkretne. Nie przyjmu-
jemy ubrań dziecięcych. Dary proszę zostawiać na  furcie w  godzinach 
jej otwarcia, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–12.30 i 14.00–
17.30. W razie pytań, co jeszcze może być przydatne prosimy o kontakt 
z wolontariuszami KDM pod numerem 606 412 119. 

mailto:kdm@karmelici.pl
mailto:kdm@karmelici.pl
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W roku 1724 za spadek po mat-
ce jednego z  zakonników (o. 

Augustyna Koziborskiego) zakupio-
no na Węgrzech w Keresztur, w zna-
nym winnym rejonie tokajskim, 
winnicę nazywaną w  dokumentach 
Galagonias. W  późniejszym czasie 
karmelici krakowscy dzierżawili 
również winnice w  dwóch innych 
miejscach, jedną na  górze War 
w  pobliskim Kisfalud oraz drugą 

–  na  górze Radimal pod  wsią Bol-
dok. Winnice oddalone były o  33 
mile i  36 mil polskich z  Krakowa 
(tj. ok. 235-260 km). Na stały pobyt 
w winnicach wyznaczony został je-
den z  zakonników jako wysłannik 
klasztoru. Aby zapewnić duchowe 
powiązania z  krakowskim konwen-
tem, w  1749 roku do  pobliskiego 
kościoła sprowadzono kopię obrazu 
Matki Bożej Piaskowej.

Zapisy klasztorne polecały, aby 
udać się do winnic na początek wino-
brania, tj.  13-14  października. Księgi 
rachunkowe pieczołowicie notowa-
ły wszelkie wydatki poniesione przy 
uprawie winorośli. Dotyczyły one 
głównie wiosennych prac związanych 
z nawożeniem, odwadnianiem, zakrę-
caniem, podwiązaniem, przycinaniem 
winorośli oraz jesiennych, związa-
nych z winobraniem: obieraczom, szay-
townikom, furmanowi co kadzie, beczki 
zwoził oraz stałym pracownikom: so-
lipastorowi (stróżowi do  pilnowania 
winnicy) oraz winclerowi i  winclerce. 
Wydajność winnic wynosiła od kilku-
nastu beczek do  ponad pięćdziesię-
ciu w  1749 roku. Zgodnie z  zasadą 
Hungariae natum Poloniae educatum, 
wino dojrzewało w klasztornych piw-
nicach. Nie zawsze chyba udawało 
mu się osiągnąć szlachetny smak, sko-
ro w roku 1765 w Krakowie Konwent 
expensował na dwie Beczki wina starego, 
z racyi, iż w Konwencie nie było żadney 
Beczki wina dobrego, a rumor spargeba-
tur po Krakowie, iż Karmelici sami dobre 
wina pijają, a gości złym częstują...

Niezmiernie ciekawe są opisy 
jesiennych wypraw po  wino, zazna-
czone skrupulatnie wszelkimi kosz-
tami związanymi z  etapami podró-
ży, noclegami, posiłkami, płaceniem 
cła, szosowego, mostowego, spławu 
czy wynajęcia tratwy. Czasem koszty 
transportu i  niekorzystna sytuacja 
celna spowodowały, iż musiano wie-
le beczek zostawiać na  Węgrzech. 
Mimo przejściowych kłopotów, kar-
melici od roku 1759 uprawiali wino-
rośl już w czterech węgierskich win-
nicach. Stan ten trwał do roku 1789, 
bowiem od  następnego roku nie 
zanotowano już w klasztornych księ-
gach wydatków na uprawę winorośli. 
Przypuszcza się, że majątek karmeli-
tów znajdujący się wówczas na tere-
nie Cesarstwa Austriackiego, został 
na  fali polityki józefinizmu przejęty 
i przeszedł na Fundusz Religijny.

Prócz winnicy karmelici posiadali 
również browar usytuowany w  po-
bliżu klasztoru, który warzył piwo 
kilkanaście razy w  roku. Notowana 
jest także gorzelnia oraz zbudowana 
w 1743 roku karczma.

Szymon Sułecki

Winnica, browar i gorzelnia 
czyli o zapotrzebowaniu 

na trunki
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Witajcie  
Drogie Dzieci!

Listopad to taki trochę dziwny miesiąc. Na dworze zim-
no, szybko robi się ciemno, a w kościele modlimy się 

bardzo dużo za zmarłych. Możnaby powiedzieć, że to po-
nury klimat. Prawda na szczęście jest bardziej kolorowa – 
przynajmniej jeśli chodzi o modlitwę w kościele, bo pogo-
dy nie zmienimy . W listopadzie modlimy się, co prawda, 
za tych, którzy umarli, ale wierząc, że pójdą (a może już 
są?) do nieba. Dlatego listopad zaczynamy od Uroczysto-
ści Wszystkich Świętych. W jednym dniu oddajemy cześć 
wszystkim tym, którzy już są z Bogiem w niebie. Tym zna-
nym np. św. Jadwidze, św. Janowi Pawłowi II, św. Francisz-
kowi z Asyżu czy św. Teresie od Dzieciątka Jezus; tym mniej 
znanym np. bł. Pawłowi Hilaremu Januszewskiemu, który 
był przeorem naszego klasztoru i tym całkiem nieznanym. 

Może wśród nich jest ktoś z naszej rodziny: Babcia, Dzia-
dek, Prababcia, Wujek... Ilu ich jest? O wiele, wiele wię-
cej niż np. na obrazku poniżej! Listopad przypomina nam, 
że my też kiedyś dołączymy do świętych (o ile zasłużymy 
na to, by pójść do nieba). Dlatego modlimy się za naszych 
zmarłych o to, by nie musieli czekać na wejście do nieba, 
ale żeby Dobry Bóg ich przyjął do siebie. Listopad – mie-
siąc ponury? NIE! Miesiąc kolorowy. Kolorami liści spada-
jących z drzew i  kolorami wielu Świętych, którzy, mimo 
że są już w niebie, przecież towarzyszą nam tu na ziemi. 
A więc NIECH ŻYJĄ WSZYSCY ŚWIĘCI!!!

A na rozwiązania zagadek czekamy do 19 listopada – 
powodzenia!

 o. Adam
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Redakcja: Siostro Tereso, cieszy-
my się, że Siostra poświęci nam kilka 
chwil. Chcielibyśmy pokazać naszym 
Czytelnikom świętego brata Alberta 
z trochę innej strony niż „encyklope-
dyczna”. Stąd przygotowaliśmy kilka 
pytań...

Emanuel Kant powie, że  piękno 
pełni w  miłości bardzo ważną rolę, 
uczy nas kochać bezinteresownie. 
Wiemy, że  święty brat Albert był 
wielkim malarzem. Obraz namalowa-
ny przez niego można oglądać, a na-
wet modlić się przed nim w kościele 
Sióstr Albertynek. Moje dwa pytania 
są następujące: Czy na  bezintere-
sowności można w dzisiejszym świe-
cie zrobić interes? Czy dla człowieka 
XXI wieku to może być atrakcyjne?

S. Teresa: Prawdziwa miłość jest 
zawsze bezinteresowna. Nie ko-
cha  się za  coś, ani po  coś. Obraz 
„Ecce Homo”, którego autorem jest 
św. Brat Albert najlepiej oddaje, 
w  jaki sposób potraktowana zosta-
ła bezinteresowna i  szczera miłość 
Boga. Chrystus, stojący na dziedziń-
cu Piłata, jest Bogiem z Sercem. Tak 
są ułożone szaty Jezusa, że na piersi 
tworzy się jasna przestrzeń w kształ-
cie serca. Ta miłość jest odrzucona, 
wyśmiana, zraniona, sponiewierana, 
ostatecznie prawie zabita. Jednak, 
jak mówił ks. Twardowski: „Miłość 
na śmierć nie umiera”. Więc nie tyl-
ko dzisiaj – w XXI wieku, ale znacz-
nie wcześniej, tak po  ludzku bez-
interesowność, miłość, dobroć  się 
nie opłaciła. Bezinteresowność już 
w  samej nazwie podpowiada nam, 
że interesu tutaj nie zrobimy. Z dru-
giej jednak strony opłaci się miłość... 
wszak sądzeni będziemy właśnie 
z miłości.

W poszukiwaniu 
Brata Alberta

Rok 2017 został ogłoszony zarówno przez Sejm, jak i przez Episko-
pat Polski „Rokiem świętego brata Alberta” i jest „doskonałą konty-
nuacją zeszłorocznego jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski”, na co 
wskazał na początku jego obchodów przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski – abp Stanisław Gądecki. Chcemy przybliżyć po-
stać tego świętego – szczególnego dla naszego kraju i tak mocno 
związanego z naszym miastem. Tę wyjątkowość docenił nasz naród, 
gdy prezydent Polski – Ignacy Mościcki dn. 10 listopada 1938 r. na-
dał pośmiertnie bratu Albertowi „Za wybitne zasługi w działalności 
niepodległościowej i na polu pracy społecznej” Wielką Wstęgę Or-
deru Odrodzenia Polski. Nie będziemy jednak powielać Jego biogra-
fii. Postanowiliśmy odwiedzić brata Alberta przy ul. Woronicza 10 
w Krakowie. Tam w klasztorze Sióstr Albertynek porozmawialiśmy 
z s. Teresą Pawlak.
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Redakcja: Nieczystość w  sercu, 
oznacza jakąś ciemność w  życiu 
człowieka. Ksiądz Tischner powie, 
że  serce to  jakby rdzeń człowieka, 
i kontynuuje: powiedz jakie jest two-
je serce, a  ja tobie powiem, kim je-
steś. Jak siostry patrzą na  problem 
uchodźców?

Pytanie skierowałem w  kontek-
ście obecnej sytuacji na  świecie, 
a  przede wszystkim Europy, która 
boryka się z kwestią imigracji.

S. Teresa: Święty Albert pisał: 
„Łaska nie może przebywać w  ser-
cu człowieka razem z  nieczułością 
na  nędzę bliźnich, z  obojętnością 
na potrzeby ogólne Kościoła i na po-
trzeby publiczne”. Dla  mnie ważne 
jest, by  nie patrzeć na  „problem 
uchodźców”, lecz by  zobaczyć dra-
maty konkretnych osób. Tłum ludzi, 
który mogę mieć przed oczami jest 
w stanie wywołać przeróżne uczucia. 
Od  strachu po  litość, ckliwość czy 
solidarność. Brat Albert uczył nas, 
albertynki, byśmy dostrzegały czło-
wieka i były wrażliwe na tego, kogo 
mamy dzisiaj przed sobą. Istotne jest 
w byciu z człowiekiem i dla człowie-
ka, by spotkać sie z jego prawdziwym 
głodem, potrzebami. Wtedy można 
pomóc, niejako nakarmić, zaopieko-
wać. W  czynieniu dobra nie chodzi 
bowiem o spełnianie oczekiwań.

Redakcja: Niewątpliwie święty 
brat Albert miał świadomość, że każ-
dy człowiek jest wielki i wyjątkowy, 
niezależnie od  tego czy rządzi, czy 
podlega władzy. Jak święty odniósł-
by  się dziś do  rządzących, a  jak 
do rządzonych?

S. Teresa: Pozwolę sobie odpo-
wiedzieć znów słowami samego 
świętego: „Pokutujmy więc wspólnie 
i  bądźmy miłosierni po  katolicku, 
a tak zbawimy siebie i Ojczyznę wy-
dźwigniemy z upadku; staniemy się 
szlachetni przez pracę i  walkę du-
cha, i mocni, bo zjednoczeni w miło-
ści Boga i bliźniego. – Tylko u stopni 
ołtarza można silnie związać łańcuch 
jedności narodowej i  duchowego 
braterstwa, który rozrywa prywata 
i  egoizm. Ci to  jedynie wrogowie 
narodowego bytu są prawdziwie 
straszni, bo są ukryci w tajnikach na-
szego ludzkiego serca”.

Niezależnie od  zadań, jakie wy-
konujemy, od  miejsca, w  którym je-
steśmy, dbajmy o  serce, które jest 
wrażliwe na  głos Boga zapraszający 
do miłości i szacunku wobec każdego.

Redakcja: Święty Albert był wiel-
kim malarzem, ale  również wielkim 
intelektualistą. Miał świadomość, 
że im większy lęk przed przyjęciem 
drugiego człowieka, tym większe 
pragnienie panowania. Co zrobić, 
żeby upodobnić się do świętego bra-
ta Alberta?

S. Teresa: Brata Alberta nie da się 
i  nie trzeba kopiować. Każdy z  nas 
ma swoją drogę. Brat Albert dał  się 
ukształtować Miłości. Szkołą miłości 
i  dobroci jest Eucharystia. Istotne 
w naszym, moim życiu jest to, by być 
z Bogiem, by Chrystusem się karmić, 
by nie zapominać, dla Kogo żyjemy.

Redakcja: Czym tak mocno 
urzekł siostrę święty Albert Chmie-
lowski do tego stopnia, że wstąpiła 
do Zgromadzenia założonego przez 
niego?

S. Teresa: Kiedy decydowałam się 
na  albertyńską wspólnotę, dosyć 
duże znaczenie miało dla  mnie to, 
że  brat Albert zostawił sztukę, to, 
co kochał, co robił dobrze, bo odkrył 
coś, a  raczej Kogoś, kto zaprasza 
do innej przygody. Zaufał Bogu i sie-
bie dał. Po  osiemnastu latach życia 
zakonnego, nieustannie odkrywam 
naszego Założyciela. W  tym Roku 
Brata Alberta jeszcze szczególniej. 
Dziś fascynuje mnie brat Albert, któ-
ry tak potrafił z  człowiekiem być, 
że ten człowiek, nieważne czy bied-
ny, bezdomny, bogaty, mądry czy 
głupi, nie wstydził się prawdy o so-
bie samym. Stworzenie przestrzeni 
pełnej bezpieczeństwa i zaufania po-
zwalało bratu Albertowi w prawdzie 
spotkać  się z  człowiekiem i  usza-
nować człowieka w  człowieku. Tak, 
tego chciałabym  się w  moim życiu 
nauczyć.

Redakcja: Barbara Skarga napisa-
ła książkę „Człowiek to nie jest pięk-
ne zwierzę”, gdzie porusza kwestie 
społeczne, ale  snuje również kwe-
stie filozoficzne, takie jak człowie-
czeństwo, wolność, nienawiść, auto-
rytet i pisze: „Myśląc zaś o drogach 
wybawienia, szukamy przewodni-

ków, kogoś, kto by pokazał, co czy-
nić, kogoś, kto by  stan rzeczy roz-
jaśnił, poprowadził, a  przynajmniej 
wskazał kierunek. I  właśnie dziś, 
gdy wszystkie autorytety zawiodły, 
gdy jednocześnie ostra krytyka tych 
instytucji, które usiłowały go utrzy-
mać, stała  się jeszcze ostrzejsza, 
pojawiają się głosy wyrażające jakąś 
za  nimi tęsknotę. Lecz czymże jest 
autorytet? Jakie wyobrażenia za-
zwyczaj ludzie z  nim wiążą?”. Czy 
dla sióstr to święty brat Albert?

S. Teresa: Nie jestem w  stanie 
odpowiedzieć w imieniu wszystkich 
albertynek. Skoro jednak nosimy 
albertyński habit, brat Albert jest 
dla nas kimś ważnym, człowiekiem, 
który nas zafascynował, zaciekawił, 
zachwycił i  chcemy szukać Boga 
na  sposób brata Alberta. Dla  mnie 
osobiście brat Albert jest autory-
tetem, przewodnikiem. Ten święty 
ma bogaty życiorys i  wiele w  życiu 
wycierpiał. Pokazał jednak, jak ra-
dzić sobie z  problemami, co w  ży-
ciu jest ważne. Zawsze był prawy 
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i  uczciwy. Jako powstaniec, artysta, 
malarz, przyjaciel czy zakonnik. Jest 
On  dla  mnie prawdziwym i  wiary-
godnym świadkiem, ponadczaso-
wym oraz ciągle świeżym.

Redakcja: Święty Albert to  taki 
polski ojciec Pio, który pokazał, 
że  można połączyć cierpienie z  ra-
dością. Nie tylko pokazał, ale wska-
zał na warunki, jakie trzeba spełnić: 
cierpieć z  Chrystusem. Pytanie bę-
dzie trochę dziwne: Co dzisiaj po-
wiedziałby do nas?

S. Teresa: „Kochać krzyż  – co 
to? Czy zmienić naturę, żeby to, 
co przykre – było miłe, pocieszają-
ce to, co smutne, przyjemne to, co 
przykre duszy i  ciała? Nie. Znajdo-
wać pociechę uczuciową w cierpie-
niu ciała i  duszy jest to  cud, który 
Pan Bóg niekiedy sprawiał dla oka-
zania Swej obecności w  pokusach 
i  męczeństwie, ale  nie prawo. Mi-
łość krzyża nie jest czuła. Pan Jezus 
w  Ogrojcu nie miał mniej miłości, 
jak na  górze Tabor. Miłość krzyża 
opiera  się na  chęci podobieństwa 
z  Chrystusem, na  zgadzanie  się 
z  Jego wolą. Na  zimno, niewzru-
szenie dusza  się decyduje na  nagi 
krzyż. Zapewne, Bóg daje pociechy, 
rozkosze takie, że  święte dusze 
skarżyły się niekiedy na nie, ale ni-
gdy ich nie szukały i  nie pragnęły, 
tylko krzyża. Najskuteczniejszy 
sposób chwały Boskiej jest cierpieć 
dla niej”. Skoro o chwałę Boga nam 
chodzi, to cierpienie będzie wpisa-
ne w nasze życie.

Redakcja: Widać, że papież Fran-
ciszek coś ma ze świętego brata Al-
berta. I był u jezuitów i był u francisz-
kanów. Czy można dopatrywać  się 
w tym jakiś znaków Opatrzności, czy 
to po prostu czysty przypadek?

S. Teresa: Bóg łączy wszystkie 
okoliczności, dlatego ciężko mówić 
w życiu o przypadkach. Jezuici, fran-
ciszkanie, kapucyni, dominikanie, 
karmelici i  wszyscy inni zakonnicy, 
tak naprawdę chcą żyć jak Jezus. 
W czystości, ubóstwie i bez własno-
ści. Więc i  papież Franciszek i  brat 
Albert mają coś z Jezusa. To nie jest 
więc przypadek.

Redakcja: Bardzo dziękuję za roz-
mowę, która  – tak myślę  – przybli-
ży naszym Czytelnikom zarówno 
postać św. brata Alberta, jak i  Jego 
dzieło, które pozostawił i w którym 
nadal żyje. Niech Bóg prowadzi Sio-
strę i  całe Zgromadzenie Sióstr Al-
bertynek posługujących ubogim. 

Szczęść Boże.
o. Adam Matoryn O.Carm
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św. Andrzej Korsyn
Spośród karmelitańskich świętych 

przedstawionych w  stallach bydgo-
skich, do najlepiej historycznie udo-
kumentowanych należy św. Andrzej 
Korsyn, a  właściwie Andrea Corsini. 
Piszemy o nim w  listopadzie – uro-
dził się bowiem w dzień św. Andrzeja 
Apostoła: 30 listopada 1301 roku.

Życie
Św. Andrzej pochodził ze starego 

i potężnego rodu Corsini. Ten stary 
ród wydał wiele ważnych postaci, 
a  jego przedstawiciele do  dziś żyją 
we  Włoszech. Narodziny Andrze-
ja uważano za  cudowne, ponieważ 
jego rodzice uchodzili długo za bez-
płodnych. Natomiast na krótko przez 
rozwiązaniem jego matka miała sen: 
zobaczyła wilka, który między kar-
melitami zamienił  się w  baranka. 
Kiedy, jako kilkunastoletni młodzie-
niec, zaczął prowadzić życie peł-
ne zabaw, psot i  wybryków, matka 
w momencie desperacji opowiedzia-
ła mu o  tym śnie. Przejęty Andrzej 
wziął sobie to  tak bardzo do serca, 
że  zgłosił  się do  klasztoru karmeli-
tów prosząc o przyjęcie. Od począt-
ku podjął życie zakonne z tak wielką 
gorliwością, że sami ojcowie bali się 
o  jego zdrowie psychiczne. A kiedy 
chodził po mieście zbierając jałmuż-
nę – jego własna bliższa i dalsza ro-
dzina –  wstydziła  się go rozpoznać 
i  przyznać do  niego, a  czasami go 
wyśmiewała lub robiła wymówki.

W  roku 1324 przyjął świecenia. 
Podczas prymicyjnej Mszy świętej, 
sprawowanej w  konwencie Le Selve 
miał widzenie Matki Bożej. Najstar-
sza zachowana informacja pisana 
o nim pochodzi z 1338 roku, pod ta 
datą jest wymieniony wśród 52 za-
konników klasztoru we Florencji. Po-
słany na studia do Paryża i Awinionu, 
w roku 1344 zdobył bakalaureat z teo-
logii. Do Florencji, swego rodzinnego 
miasta, wrócił w  1347 roku „czarnej 
śmierci” –  szalejącej w  Europie dżu-
my. Za  sprawą wielu różnych cudów 
miano go za  proroka i  cudotwórcę. 
W 1348 roku, wybrany prowincjałem 
Toskanii, podjął budowę nowego 
klasztoru we  Florencji. Wkrótce jed-
nak jego sława dotarła do Stolicy Apo-

Święci 
bydgoskich 

stall 
Cz. III
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stolskiej: w 1349, roku na prośbę ka-
pituły kanoników, został mianowany 
biskupem w Fiesole. Rządził diecezją 
przez 24 lata, odznaczając się przede 
wszystkim świetnym administrowa-
niem dobrami: naprawiając kościoły, 
szkoły, szpitale i hospicja. Sam dawał 
przykład już nie tylko umiarkowania, 
ale  ubóstwa, chętnie osobiście dbał 
o  ubogich i  potrzebujących. Rozu-
miał, że stan Kościoła zależy od stanu 
duchowieństwa, dlatego bardzo dbał 
o kler swojej diecezji. W tym celu nie 
tylko zwalczał nadużycia, ale  przede 
wszystkim zadbał o  poziom umysło-
wy i  duchowy, zakładając wśród ka-
płanów Bractwo Trójcy Przenajświętszej.

W  noc Bożego Narodzenia, pod-
czas Pasterki ukazała mu  się Mat-
ka Boża, przepowiadając mu dzień 
śmierci: w  tym samym momencie 

zaczęła się choroba, która doprowa-
dziła go do niej. Zmarł w wieku 71 
lat w Trzech Króli 1374 roku. Pocho-
wany został w Fiesole. Po kilku tygo-
dniach karmelici z  jego rodzimego 
klasztoru we Florencji wykradli ciało. 
Gdy po 12 latach przenosili je do no-
wego grobu, odkryli, że  pozostało 
nietknięte rozkładem. Święty An-
drzej został uznany błogosławionym 
w 1440, kanonizowany w 1629 roku, 
co ogłoszono dopiero w roku 1724!

Karmelita w diecezji
Po wybraniu na biskupa pozosta-

wił zawsze dwóch zakonników przy 
sobie. Nie zmienił monastycznego 
trybu życia, nosił żelazny łańcuch. 
Osobiście prowadził księgę rachun-
kową swego domostwa, a  zreduko-
wał go do  sześciu członków dworu 

biskupiego: wszystko po to, by za za-
oszczędzone pieniądze żywić ubo-
gich, którym często osobiście wyda-
wał posiłki. Nazwany został z  tego 
powodu „ojcem ubogich”.

Z  drugiej strony bardzo dbał 
o chwałę Bożą: zastał w diecezji wa-
lące się katedrę i pałac biskupi oraz 
liczne kościoły. Zaczął więc od  pil-
nowania rachunków, przekazał be-
neficja w dobre ręce, a za uzyskane 
środki odnawiał i  budował kościoły 
i  kaplice. Był jednym z  pierwszych 
biskupów, którzy wyprzedzając cza-
sy o dobrych 200 lat, niestrudzenie 
przez całe swe biskupie posługiwa-
nie wizytowali parafie, odwiedzali 
szpitale i  przytułki. Hagiografowie 
podkreślają także jego długie noc-
ne modlitwy, ale bardziej interesuje 
ich to, że  św. Andrzej był doskona-
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łym rozjemcą spraw konfliktowych: 
niejednokrotnie godził zwaśnione 
rodziny i  stronnictwa polityczne. 
Dlatego papież Urban V polecił mu 
udać  się do  Bolonii, by  uzyskać ro-
zejm i pokój z buntownikami.

Polski kaznodzieja w  XVIII  wie-
ku tak o  nim powiedział: «poświę-
cił usługi swoje Bogu, ale tak, że się 
wszystek przed Bogiem na  dobre 
zasługi jak woda wylał, ba! i cały się 
w Niebieskim utopił Panu».

Wizerunek
Wizerunki św. Andrzeja Korsyna 

często pojawiają  się w  karmelitań-
skich klasztorach i  kościołach, a epo-
ka późnego baroku  – potwierdzając 
jego wielowiekowy kult we Włoszech 
i  w  samym zakonie –  obfitowała 
w różnorodne malarskie i rzeźbiarskie 
przedstawienia świętego. Wizerunek 
św. Andrzeja w  bydgoskich stallach 
przedstawia go w infule, z pastorałem 
i lilią w lewej ręce. Są to atrybuty jego 
biskupiej posługi i serca czystego – cał-
kowicie oddanego Bogu. Warto w tym 
miejscu wspomnieć o  staropolskiej 
etymologii ludowej – pełnej mądrości 
i  pouczenia –  że  „korsynus” to  łaciń-
skie cor et sinus – „serce i łono”, by „Bóg 
mógł w  sercu człowieka mieszkać, 
by człowiek na łonie Boga spoczywał”.

Typowymi atrybutami św. An-
drzeja widocznymi na  wielu obra-
zach były jednak zasadniczo pasto-
rał oraz wilk i baranek – te ostatnie 
na pamiątkę matczynej wizji, o któ-
rej wspominaliśmy.

Na  koniec –  pielgrzymującym 
do Rzymu warto przypomnieć, że na 
Placu św. Piotra na kolumnadzie Berni-
niego (po lewej stronie bliżej bazyliki) 
stoi statua świętego Andrzeja Korsyna 
wzniesiona na początku XVIII wieku.

Cudotwórca
Hagiograficzna opowieść o  św. 

Andrzeju pełna jest opisów cudów: 
uzdrowień, widzeń, proroctw. Wiele 
z nich dokonało się względem ubogich 
i cierpiących. Bardzo dużo cudownych 
interwencji Bożych przypisuje się jego 
wstawiennictwu. Najbardziej spekta-
kularna jest opowieść o  zwycięstwie 
wojsk florenckich w bitwie pod Ang-
hiari w 1440 roku. Poprzedziła je seria 

objawień Andrzeja Korsyna niejakiemu 
Janowi Dazzi, młodemu żołnierzowi 
florenckiemu zaangażowanemu w to-
czoną wówczas wojnę. Andrzej miał 
mu przepowiedzieć dwa zwycięstwa 
oraz dodać odwagi i męstwa wizjami 
zastępów żołnierzy, co potwierdzało 
ochronę miasta ze  strony świętego. 
Została wtedy odprawiona procesja 
po  Florencji z  ciałem świętego wyję-
tym z  grobu. Zwycięstwo zaowoco-
wało ożywionym kultem św. Andrzeja 
i serią innych łask udzielonych poboż-
nym pielgrzymom.

Kult i przesłanie
Choć już przed śmiercią cie-

szył  się sławą świętego i  cudotwór-
cy, to  jednak paradoksalnie historia 
jego kultu liturgicznego jest skom-
plikowana. Czczony był od początku 
we  Florencji i  w  Fiesole, w  zakonie 
jego wspomnienie zostało zatwier-
dzone dopiero prawie sto lat później: 
w  1462 roku. Oficjalna kanonizacja 
(przez Urbana VIII) odbyła się dopie-
ro 26 kwietnia 1629 roku. Dzień jego 
wspomnienia „wędrował” po  kalen-
darzu – było to początkowo 6 stycz-
nia, a potem 7 stycznia, w XVII wieku 
najpierw obchodzono je 30 stycznia 
a potem 4 lutego. Obecnie w kalenda-
rzu karmelitańskim jest obchodzone 
9  stycznia. W  niektórych miejscach 
obchodziło się także pasiate przenie-
sienia ciała św. Andrzeja –  translatio 
– w dniu 24 października.

Jego kult wraz z karmelitami roz-
niósł się szeroko po Europie i świe-
cie. Sprzyjały temu uroczystości 
beatyfikacji i  kanonizacji. W  Polsce 
Poznań przybrał go sobie za patrona.

Liturgiczna modlitwa na  wspo-
mnienie św. Andrzeja przypomina, 
że  Bóg odnawia swój Kościół wciąż 
na  nowo przykładem cnoty swych 
świętych. Może aktualność św. An-
drzeja tkwi właśnie w  jego cnotach 
– nie tylko troski o ubogich, czystości 
czy rozmodlenia, ale w pełnej poświę-
cenia trosce o  dobro wspólne oraz 
w  postawie godzenia zwaśnionych 
stron, budowania porozumienia, ła-
godzenia konfliktów. W naszych nie-
spokojnych, wojennych i  kłótliwych 
czasach, tacy święci są poszukiwani.

ks. Marcin Puziak 

Listopad dla przyrody to  rozpoczę-
cie procesu „obumierania”. U roślin 

proces wegetatywny i  generatywny 
zanika. Nic dziwnego, że aura jesienna 
udziela się i człowiekowi, przypomina-
jąc mu smutną prawdę o przemijaniu. 
Po utracie bliskiej osoby nosimy w so-
bie nieustanny żal, a nasze lamentacje 
często przerodzić się mogą w choro-
bliwy stan rozpaczy. Trudno nam zaak-
ceptować odejście bliskich osób. Nie 
potrafimy poradzić sobie z emocjami 
i odnaleźć się w nowej rzeczywistości. 
Nasza pamięć o zmarłych spotęgowa-
na jest do tego stopnia, że ma się wra-
żenie, jakby nasi krewni stali z boku 
i  byli uczestnikami rozmów. Spotę-
gowana jest na  tyle, że  chcielibyśmy 
dla  nich zrobić wszystko, a  przede 
wszystkim chcielibyśmy  się upewnić, 
a  najlepiej usłyszeć od  nich samych, 
że tam po drugiej stronie są bezpiecz-
ni i szczęśliwi.

Temat śmierci towarzyszy czło-
wiekowi od  samego początku i  nie 
da się uciec od pytania: dlaczego… ? 
Oczywiście można je ignorować, być 
cynicznym, a nawet wyśmiać kwestię 
przemijalności. Nawet jeśli na tym łez 
padole będziemy budować herme-
tyczną „wyspę szczęścia” – to prędzej 
czy później śmierć nas „dopadnie”. 
Kwestia śmierci jest zawsze kwestią 
otwartą. W  sensie teologicznym nie 
chodzi o definicję śmierci, jak w przy-
padku nauk ścisłych. One kierują się 
bardzo wąskim zakresem rozumie-
nia przyczyny ustania oznak życia 
ludzkiego organizmu, który spowo-
dowany jest przyczyną nieodwracal-
nych zachwiań równowagi funkcjo-
nalnej i  załamaniem wewnętrznej 

Módl się ... 
w godzinę 
śmierci 
naszej
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organizacji ustroju, jak: starzenie się, niedożywienie, cho-
roba, samobójstwa czy odwodnienie. Dla teologii śmierć 
nie jest ostatecznym celem, do  którego dąży człowiek, 
ale pewnym etapem na naszej drodze.

Często powtarzamy, że „śmierć jest iluzją, bo gdy my 
żyjemy, nas nie dotyka, gdy my umieramy, nas już nie ma”. 
Jeden z  wielkich logików XX  wieku, znawca marksizmu 
nieustannie powtarzał: „Popatrzmy na bolszewików. Czy-
tając ich pisma, słuchając ich przemówień, nie znajdziesz 
ani śladu o śmierci. Owszem, będą nią grozili innym. Wia-
domo, że śmierć zadawać lubią. Ale nie ma u nich nigdy 
mowy o naszej śmierci. Mówią stale i ciągle, nie o śmierci, 
ale o życiu: o przemyśle, o postępie, o walce. Bolszewizm 
nie zna śmierci”. I chyba nie tylko tym różnią się chrześci-
janie od bolszewików, marksistów i całej maści liberałów 
kapitalistycznych, że  nasze życie nabiera sensu dopiero 
w obliczu śmierci. Bolszewicy „chcieli nam człowieczeń-
stwo wydrzeć, uczynić z nas maszyny, narzędzia produk-
cji”. Na dobrą sprawę bolszewicy mieli problem z altruista-
mi, a także z humanistami, uważając ich za darmozjadów 
i ludzi skłonnych do bałamucenia porządku publicznego.

Teologia pomaga nakierować nasze psyche i sprawić, 
że nasza teologiczna dojrzałość pomoże zrozumieć sens 
śmierci. Zdumiewające, że  nie można nigdy za  nikogo 
umrzeć. Umiera się zawsze samemu. Bo „śmierć wyrywa 
każdego z  ram zewnętrznych, aby Was oddać samemu 
sobie”. Słyszy się czasem, że śmierć jest sensem naszego 
osobistego życia. Otóż sensem naszego życia jest Bóg. 
W teologii znana jest śmierć duchowa i fizyczna:

– śmierć jako usunięcie z  powierzchni ziemi za  karę: 
Wreszcie Pan rzekł: ”Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z po-
wierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i  ptaki po-
wietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem” / Księga Rodzaju 6,7 /;

– śmierć jako skutek starości i słów, które Bóg wypowie-
dział do Adama: „W pocie więc oblicza twego będziesz musiał 
zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś 
wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz ! (Księga Rodzaju 
3,19);

– śmierć jako skutek zabójstwa: „Chodźmy na pole. A gdy 
byli na polu, Kaim rzucił  się na  swego brata Abla i  zabił go”  
(Księga Rodzaju 4,9);

– śmierć jako ofiara za grzech: „A gdy Jezus skosztował 
octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę oddał ducha. 
(Ewangelia Jana 19,30);

– śmierć jako skutek wierności Bogu: „Dzięki dokonanym 
przez nich wskrzeszeniom niewiasty otrzymały swoich zmarłych” 
(List do Hebrajczyków 11, 35).

Można być martwym duchowo i żyć fizycznie, ale moż-
na być martwym duchowo i martwym fizycznie. Oprócz 
śmierci duchowej i fizycznej, Biblia mówi jeszcze o innej 
śmierci, jaką jest wieczne oddalenie od Boga. Taka śmierć 
nie będzie miała mocy nad  uczestnikami zmartwych-
wstania, gdzie stan wiecznego oddalenia od Boga będzie 
wieczną karą za popełniony grzech, Jezus Chrystus mówi: 
„I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem grzechu, odetnij ją 
i  odrzuć od  siebie. Lepiej bowiem jest dla  ciebie, gdy zginie 
jeden z  twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść 
do piekła.” (Ewangelia Mateusza 5,30)

W poezji motyw śmierci pojawia się najbardziej u Bo-
lesława Leśmiana. Można śmiało powiedzieć, że  jest jed-
nym z największych poetów spraw ostatecznych, który po-
jawia się prawie w każdym utworze. Tytuły: „Śnigrobek”, 
„Za  grobem”, „Topiele”, „Trupięgi”  – zdają  się mówić 
wszystko.

„Oglądanie z rozkoszy mdlej
Tą piersią, co z trudem dyszy!
Do śmierci, do śmierci twej
Wraz z Tobą nawykam w ciszy”

W  wierszu „Po  ciemku, po  ciemku” Leśmian podpatru-
je kochające  się osoby, za  chwilę jedna z  nich połączy  się 
ze śmiercią. Poeta chce pokazać zgodę na jej śmierć, a czy-
telnikowi pokazać paradoks zachodzący między miłością, 
a śmiercią do ukochanej osoby. I tak pozostanie już do końca.

W obliczu śmierci wypowiada się również Zakon Kar-
melitański, który otrzymał obietnicę od Matki Najświętszej 
związaną z przywilejem sobotnim. Wielki miłośnik karme-
litańskiego szkaplerza, papież Pius XII wyraził to najlepiej, 
pisząc: „Zapewne najłagodniejsza Matka nie będzie zwle-
kać z otwarciem jak najprędzej wrót Nieba dla swych dzie-
ci”. No cóż, nam nie pozostaje nic innego, jak modlić się 
o dobrą śmierć dla siebie, a  także za bliskie sercu osoby 
słowami „Zdrowaś Maryjo”. Autorem drugiej części tej 
modlitwy był, według tradycji przekazanej przez braci kar-
melitów, błogosławiony Frank Lippi urodzony w 1211 koło 
Sieny: „…Święta Maryjo Matko Boża, módl  się za  nami 
grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.”

Janusz, karmelita



21

Na Piasku nr 11 (484)   listopad 2017

Zbliża  się ulubiony okres w  roku. Czas, w  którym 
świętujemy rocznicę przyjścia na  ten świat naszego 
Zbawiciela. Kocham te święta.  Najpierw Adwent. Czte-
ry tygodnie zadumy i  radosnego oczekiwania. Później 
Wigilia, Pasterka, Boże Narodzenie. Spotkania rodzinne, 
świąteczne potrawy. Wszyscy wydają się być lepsi, bar-
dziej uśmiechnięci. Jakby w ten czas bardziej niż zwykle 
staramy się mieć odświętne mieszkanie, ubranie..., du-
sze.

Według Grupy charytatywnej działającej przy naszym 
kościele, w parafii jest około 30 rodzin, które potrzebują 
wsparcia finansowego, aby móc przygotować tradycyjne 
święta. 30 rodzin – to wydaje się tak niewiele. Sprawmy 
więc, aby nie było żadnej osoby, która w te święta będzie 
myśleć o niedostatku. 

Proponujemy akcję „Rodzina – Rodzinie”. Jej istotą 
jest, aby rodzina będąca w  dobrej sytuacji materialnej 
pomogła jednej z 30 rodzin, które w tym roku mają kło-
poty materialne. Pomoc będzie polegać na zakupie pro-
duktów spożywczych za minimum 200 zł i przekazanie 
ich bezpośrednio lub przez Grupę charytatywną wybra-
nej rodzinie. Każda z rodzin, która zgłosi się do pomocy, 
otrzyma od   listę produktów spożywczych najbardziej 
potrzebnych konkretnej osobie lub  rodzinie. Tym, któ-
rzy mogą przeznaczyć większą kwotę na pomoc, zosta-
ną przydzielone rodziny liczniejsze. Oczywiście z  wła-
snej inicjatywy można dołożyć coś miłego do zakupów. 
Na przykład łakocie dla rodzin z dziećmi. 

Oczywiście „rodzina” jest hasłem umownym. Może 
część z nas włączy się do akcji razem z sąsiadami, zna-
jomymi. W kilka rodzin może być łatwiej uzbierać odpo-
wiednią kwotę i sprawić, że pomoc będzie znaczniejsza. 

Pomysł Ojca Proboszcza i  Grupy charytatywnej 
jest oczywiście wzorowany na akcji „Szlachetna Pacz-
ka”.  Trzeba czerpać z dobrych wzorców. Jakie  to bę-
dzie wspaniałe uczucie, gdy spotkamy  się na  bożo-
narodzeniowych Mszach świętych ze świadomością, 
że dzięki naszemu działaniu wszyscy z radością świę-
tują rocznicę Narodzin Jezusa, nie myśląc ochwilo-
wych niedostatkach. Zgłaszamy się końca listopada 
2017  r. w  zakrystii, na  furcie lub w kancelarii para-
fialnej.

Mirek Bogdali

„Rodzina 
Rodzinie” 
czyli parafialna 

akcja charytatywna 

Z życia parafii i klasztoru

XLVII Pielgrzymka Grup Apostolskich 
Ruchu Apostolstwa Młodzieży do relikwii 

św. Jadwigi i św. Jana Pawła II

W samo południe, w sobotę 21 października br. odby-
ła się uroczysta Eucharystia w Sanktuarium Jana Pawła II 
w Krakowie, podczas której miało miejsce błogosławień-
stwo nowych animatorów i moderatorów RAM. Mszy św. 
przewodniczył – w koncelebrze licznych kapłanów – J.E. 
ks. bp. Jan Zając, który w homilii podkreślił rolę krzyża 
w życiu każdego Apostoła. To właśnie krzyż – jako naj-
ważniejszy znak RAM – wręczył ksiądz biskup każdemu 
z nowych animatorów
i  moderatorów. Po  Eucharystii miała miejsce radosna 
agapa, gdzie mogliśmy się posilić smacznym leczo oraz 
ciastem... górami ciasta :). W tym wydarzeniu uczestni-
czyła, wraz z o. Adamem, reprezentacja grup dziecięco-
-młodzieżowych działających przy naszej parafii: Marcin 
Drąg, Sara Żmudzińska, Weronika Pogorzelska, Małgo-
rzata Strączek, Jakub Kalita i Jan Kurowski.
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Różaniec do Granic

7 października br., w święto Matki Bożej Różańcowej, nasza parafia włączyła się w ogólnopolską akcję modlitewną 
„Różaniec do Granic”. 106-osobową grupą wyjechaliśmy dwoma autokarami do karmelitańskiej parafii p.w. św. Anny 
w Chyżnem, gdzie wraz z Siostrami Służebniczkami i grupą niepełnosprawnych z Krakowa uczestniczyliśmy razem 
z  parafianami z  Chyżnego w  uroczystej sumie odpustowej o  godz. 11.00. Po  Mszy św., Adoracji Najświętszego 
Sakramentu i Procesji Eucharystycznej proboszcz chyżniańskiej parafii i przeor tamtejszego Klasztoru Karmelitów 
– o. Andrzej Mikołajczyk O. Carm. ugościł nas posiłkiem w remizie strażackiej. O godz. 14.00 wspólnie z parafianami 
z Chyżnego, grupą ze Słowacji i jeszcze inną grupą parafialną z Archidiecezji Krakowskiej, zgromadzeni na przejściu 
granicznym ze Słowacją, pod przewodnictwem ks. bpa Jana Szkodonia odmówiliśmy Różaniec św. w łączności z całą 
Polską, modląc się w intencji pokoju w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.
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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

Ilustracja na okładce: Matka Boża ze świętymi karmelitańskimi, XVIII w. Fragment obrazu z ołtarza głównego, fot. T. Śliwiński

KALENDARIUM

1 listopada
•  Uroczystość Wszystkich Świętych. O  godz. 18.30 

nieszpory za zmarłych.
2 listopada

•  Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. 
Po  Mszach świętych o  godz. 9.00 i  19.00 procesje 
z wypominkami.

3 listopada
•  Pierwszy piątek miesiąca.

4 listopada
•  Pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagra-

dzające o godz. 16.30.
7 listopada

•  Spotkanie I rocznika (klasy VII) przygotowujące-
go się do bierzmowania o godz. 16.00.

•  Spotkanie I rocznika (gimnazjum) przygotowujące-
go się do bierzmowania o godz. 17.00.

8 listopada
•  Spotkanie II rocznika przygotowującego  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.

11 listopada
•  99. Rocznica Odzyskania Niepodległości. Msza świę-

ta w intencji Ojczyzny o godz. 19.00.

13 listopada
•  Msza św. o jedność w narodzie za wstawiennictwem 

św. Królowej Jadwigi o godz. 16.30.
14 listopada

•  Święto Wszystkich Świętych Zakonu Karmelitańskie-
go. O godz. 18.30 nieszpory za zmarłych.

15 listopada
•  Wspomnienie wszystkich zmarłych Zakonu Karmeli-

tów.
21 listopada

•  Spotkanie I rocznika (klasy VII) przygotowujące-
go się do bierzmowania o godz. 16.00.

22 listopada
•  Spotkanie II rocznika przygotowującego  się do 

bierzmowania o godz. 17.00.
25 listopada

•  Spotkanie Rodziny Szkaplerznej. Rozpoczęcie o godz. 
10.00.

26 listopada
•  Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ostatnia 

niedziela Roku Liturgicznego.
•  Msza św. mistagogiczna dla  dzieci przygotowują-

cych się do I Komunii świętej o godz. 14.00.
•  Nieszpory szkaplerzne o godz. 18.30.

29 listopada
•  Spotkanie wolontariuszy KDM o godz. 19.00.

Modlitwa za zmarłych
Różaniec codziennie (oprócz wtorków i piątków) o godz. 18.30

Droga Krzyżowa we wtorki i piątki o godz. 18.00
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