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Obecny rok przeżywamy w  świe-
tle przepięknego jubileuszu set-

nej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Dokładnie 11  listo-
pada 1918 roku nasz kraj na powrót 
odzyskał wolność po  123 latach 
niewoli. Zatem nie mogę i  ja w  li-
stopadowym numerze naszego mie-
sięcznika „Na Piasku” nie wspomnieć 
o tej wzniosłej uroczystości. Przy tej 
też okazji warto zauważyć, że  ob-
chody uroczystości jubileuszowych 
mają nie tylko wymiar państwowy, 
ale  również kościelny. Historia na-
szego narodu jasno pokazuje, że za-
wsze nasza odrębność narodowa 
związana jest z  wiarą i  Kościołem 
Katolickim.

Już u zarania naszej państwowo-
ści naszym polskim hymnem narodo-
wym była pieśń religijna dedykowana 
Matce Bożej „Bogurodzica”. Polscy 
królowie, w  celu uprawomocnie-
nia swojej władzy byli koronowani 
przez biskupów katolickich. Wielcy 
bohaterowie naszego narodu swoje 
sukcesy zawdzięczali Wszechmocy 
Bożej i  przemożnemu wstawiennic-
twu Matki Najświętszej. Zaś w  naj-
większych zagrożeniach dla  nasze-
go kraju Polacy zawsze uciekali  się 
po  pomoc do  Najświętszej Maryi 
Panny jako swojej Królowej. O  tym 
wszystkim najdobitniej możemy  się 
dowiedzieć od poetów, pisarzy i na-

szych wieszczów narodowych, któ-
rzy byli przekonani o słuszności słów 
zapisanych przez Karola Balińskiego 
w słynnym dwuwierszu:

„Tylko pod  krzyżem, tylko pod  tym 
znakiem

Polska jest Polską, a  Polak Pola-
kiem”.

To krótkie zestawienie powinno 
nas zmobilizować do osobistego ra-
chunku sumienia z naszego patrioty-
zmu. Miłość do  ojczyzny ma swoje 
korzenie w  czwartym przykazaniu 
Bożym; Czcij ojca swego i matkę swoją. 
Jak zatem wygląda nasz patriotyzm? 
Czy dbam o swoją ojczyznę, o swój 
kraj i naród? Czy dbam o dobre imię 
Polski? Czy modlę  się o  dobrobyt, 
pokój i bezpieczeństwo dla naszych 
rodaków? Niech Maryja –  Królowa 
Polski ma cały nasz kraj w  Swojej 
opiece.

o. Zbigniew Czerwień O.Carm.
przeor klasztoru

„Z dawna Polski  
Tyś Królową”
Umiłowani Czytelnicy  
Miesięcznika „Na Piasku”!



Na Piasku nr 11 (497)   listopad 2018

3

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry.
Słyszeliśmy w tym fragmencie z księgi Psalmów (Ps. 

16, 7-8) słowa: „Błogosławię Pana, który dał mi rozsą-
dek” – Pan mówi do mego wnętrza. Jest to inny dar Du-
cha Świętego: dar rady. Wiemy, jak szczególnie w chwi-
lach najtrudniejszych ważna jest możliwość liczenia 
na  sugestie osób mądrych, które nam dobrze życzą. 
Otóż, poprzez dar rady, to sam Bóg, przez swego Ducha 
oświeca nasze serce, abyśmy pojęli właściwy sposób mó-
wienia i zachowania oraz drogę, którą należy pójść. Jak 
ten dar w nas działa?

1. Duch Święty w chwili, kiedy Go przyjmujemy i go-
ścimy w  naszych sercach natychmiast zaczyna czynić 
nas wrażliwymi na  Swój głos i  ukierunkowywać nasze 
myśli, uczucia i  nasze intencje według serca Bożego. 
Równocześnie prowadzi nas coraz bardziej, byśmy kie-
rowali wewnętrzne spojrzenie ku Jezusowi, jako wzoro-
wi naszego sposobu działania i odnoszenia się do Boga 
Ojca i naszych braci. Duch Święty poprzez dar rady czy-
ni nasze sumienie zdolnym do dokonania konkretnego 
wyboru w  komunii z  Bogiem, zgodnie z  logiką Jezusa 
i  Jego Ewangelii. W  ten sposób Duch Święty pomaga 
nam wzrastać wewnętrznie, sprawia, że  rozwijamy  się 
pozytywnie, we  wspólnocie i  pomaga nam, byśmy nie 
zdawali się na łaskę i niełaskę egoizmu i swojego sposo-
bu widzenia rzeczy. W ten sposób Duch Święty pomaga 
nam się rozwijać a także żyć we wspólnocie.

2. Istotnym warunkiem zachowania tego daru jest 
modlitwa. Nieustannie powracamy do  tego samego  – 
nieprawdaż? – do modlitwy. Jest ona tak bardzo ważna! 
Chodzi o to, by modlić się tymi modlitwami, które wszy-
scy znamy od lat dziecięcych, ale także naszymi słowa-
mi: „Panie pomóż mi, doradź mi! Co powinienem teraz 
czynić?”. Przez modlitwę czynimy miejsce na przyjście 
Ducha Świętego, aby nam pomógł w danym momencie, 
doradził nam co wszyscy powinniśmy czynić. Modlitwa. 
Nigdy nie zapominajmy o modlitwie! Nigdy! Nikt nie za-

uważa, gdy modlimy się w autobusie, idąc drogą, modli-
my się milcząco, całym sercem. Wykorzystujmy te chwile 
na modlitwę, prosząc, aby Duch Święty obdarzył nas tym 
darem rady.

W zażyłości z Bogiem i słuchaniu Jego Słowa powoli 
odkładamy na  bok naszą logikę osobistą, podyktowa-
ną najczęściej naszymi ograniczeniami, uprzedzeniami 
i naszymi ambicjami, a uczymy się natomiast proszenia 
Pana: czego pragniesz?; proszenia Pana o radę – a czyni-
my to poprzez modlitwę. W ten sposób dojrzewa w nas 
głęboka symfonia, niemal wrodzona w Duchu Świętym 
i doświadczamy, jak bardzo prawdziwe są słowa Jezusa 
zapisane w Ewangelii Mateusza: „Nie martwcie się o to, 
jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie bę-
dzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy bę-
dziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił 
przez was” (Mt 10,19-20). Jest to Duch, który nam do-
radza, ale musimy uczynić miejsce dla Ducha, aby nam 
doradzał, a  to czynienie miejsca dokonuje  się poprzez 
modlitwę, prosząc aby przyszedł i nam zawsze pomagał.

3. Podobnie jak wszystkie inne dary Ducha Świętego 
także dar rady jest również skarbem dla całej wspólno-
ty chrześcijańskiej. Pan mówi do nas nie tylko w zaciszu 
serca, ale  także za  pośrednictwem głosu i  świadectwa 
braci. Naprawdę wielkim darem jest możliwość spotka-
nia ludzi wiary, którzy zwłaszcza w bardziej skompliko-
wanych i ważnych chwilach naszego życia pomagają nam 
rozjaśniać nasze serca i rozpoznawać wolę Pana!

Pewnego razu, kiedy byłem w konfesjonale w sanktu-
arium w Lujan w długiej kolejce stał taki bardzo nowo-
czesny chłopak, pokryty tatuażami... Przyszedł, żeby mi 
powiedzieć, co się jemu przydarzyło. Był to wielki i trud-
ny problem. Zapytał mnie „Co byś zrobił?”. Powiedział 
mi, że wszystkie te sprawy opowiedział swojej mamie, 
a ona powiedziała jemu: „Idź do Matki Boskiej. Ona ci 
powie, co trzeba zrobić”.

Oto kobieta, która miała dar rady. Nie wiedziała, jak 
rozwiązać problem syna, ale wskazała właściwą drogę: 
„Idź do Matki Bożej, a Ona ci powie”. To jest dar rady. 
Nie mów: „Ale to i tamto...”. Niech Duch Święty mówi. 
A ta prosta i pokorna kobieta dała synowi najprawdziw-
szą radę, bo chłopak ten powiedział: „Spojrzałem na Ma-
donnę i usłyszałem, że muszę to zrobić, to i tamto”. Ja 
nie musiałem mówić. Wszystko działo się między matką, 
Panną Maryją i chłopakiem. To jest dar rady. Wy, mamy, 
które macie ten dar, proście o ten dar dla waszych dzieci, 
dar doradzania dzieciom. Jest to dar od Boga.

Drodzy przyjaciele, psalm 16 zachęca nas do modli-
twy słowami: „Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, 
bo nawet nocami upomina mnie serce. Stawiam sobie 
zawsze Pana przed oczy, nie zachwieję  się, bo On  jest 
po  mojej prawicy”(w. 7-8). Oby Duch Święty zawsze 
wlewał w nasze serca tę pewność i napełniał nas w ten 
sposób swoją pociechą i pokojem! Zawsze proście o dar 
rady. Dziękuję!

Katecheza Ojca św. Franciszka wygłoszona  
na Placu św. Piotra w Watykanie w 7 maja 2014 r.

Dary Ducha Świętego
Dar Rady
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1 listopada

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 założoną przez Boga tęsknotę 
za  szczęściem,. Błogosławieni to  z  greckiego ludzie 
szczęśliwi. Bardzo trudno utożsamić sobie radość 
i  szczęście z  ubóstwem, cierpieniem czy prześladowa-
niem. Błogosławieństwa to  postawienie nas naprze-
ciwko tego przed czym często uciekamy, obawiamy się 
i staramy się tego uniknąć. Ma to na celu spojrzenie na 
rzeczywistość 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.

2 listopada

Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a
Było już około godziny szóstej i  mrok ogarnął całą 
ziemię aż do  godziny dziewiątej. Słońce  się zaćmiło 
i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy 
Jezus zawołał donośnym głosem: «Ojcze, w Twoje ręce 
powierzam ducha mojego». Po tych słowach wyzionął 
ducha. Był tam człowiek dobry i  sprawiedliwy, 
imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się 
do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, 
owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, 
w którym nikt jeszcze nie był pochowany. W pierwszy 
dzień tygodnia poszły skoro świt do  grobu, niosąc 
przygotowane wonności. Kamień od  grobu zastały 
odsunięty. A  skoro weszły, nie znalazły ciała Pana 

Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło 
przed nimi dwóch mężczyzn w  lśniących szatach. 
Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci 
rzekli do  nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród 
umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał».

Dlaczego Bóg chciał śmierci swojego Syna, jako okup 
za grzechy ludzi? Jezus jednak nie stawia tego pytania 
i również nawet nie próbuje na nie odpowiadać. Jezus, 
czyli Syn Boży jest po prostu gotów spełnić wolę Ojca 
i  ofiarować samego siebie. Miłość Boga do  człowieka 
to jedyny powód, dla, którego Jezus umiera na krzyżu. 
Krzyż zaś jest lekarstwem samego Boga na  ludzką tra-
gedię. Przy ostatnich słowach Jezusa na krzyżu zasłona 
świątyni rozdziera  się od  góry do  dołu. Tym samym, 
przez krzyż, otworzyła się droga do Boga dla całej ludz-
kości. Nowy Testament wzywa każdego chrześcijanina 
do  podejmowania swojego krzyża, by  iść za  Jezusem, 
by być Jego uczniem.

4 listopada

Mk 12, 28b-34
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał 
Go: «Które jest pierwsze ze  wszystkich przykazań?» 
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, 
Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował 
Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją 
duszą, całym swoim umysłem i  całą swoją mocą”. 
Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak 
siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego 
od tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, 
Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma 
innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym 
umysłem i  całą mocą i  miłować bliźniego jak siebie 
samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia 

Komentarze biblijne
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i  ofiary». Jezus, widząc, że  rozumnie odpowiedział, 
rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». 
I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

Pełne zaufanie Bogu i  oddanie Mu swojego życia 
to klucz Chrześcijaństwa. Wiara wymaga od nas całko-
witego zawierzenia Stwórcy. Wiara przekracza ziemskie 
rozumowanie rzeczywistości i  niezwykle ważną role 
odgrywa tu zaufanie Bogu. Miłowanie Boga całym sobą 
to jedyna gwarancja szczęścia wiecznego z Bogiem.

11 listopada

Mk 12, 38-44
Jezus, nauczając rzesze, mówił: «Strzeżcie się uczonych 
w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych 
szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła 
w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają 
domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. 
Ci tym surowszy dostaną wyrok». Potem, usiadłszy 
naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał 
drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało 
wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa 
pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich 
uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: 
Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze  wszystkich, 
którzy kładli do  skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali 
z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku 
wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie».

Życie chrześcijanina powinno cechować się wzorem 
do  naśladowania. To  nie tylko bycie dobrym człowie-
kiem, ale również życie zgodne z wiarą. Nikt z nas nie 
wie kiedy, Bóg wezwie go na spotkanie, a tym samym za-
kończy ziemską podróż. Ważne jest, abyśmy żyli z chrze-
ścijańską świadomością każdego dnia i byli zawsze go-
towi na spotkanie ze Stwórcą. Wdowa jest przykładem 
osoby ubogiej, która kosztem swoich wyrzeczeń i z do-
broci serca oddaje niewielką kwotę.

18 listopada

Mk 13, 24-32
Jezus powiedział do  swoich uczniów: «W owe dni, 
po wielkim ucisku, „słońce  się zaćmi i  księżyc nie da 
swego blasku. Gwiazdy będą spadać z  nieba i  moce 
na niebie” zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna 
Człowieczego, przychodzącego w  obłokach z  wielką 
mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i „zgromadzi 
swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca 
ziemi po kraniec nieba”. A od figowca uczcie się przez 
podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa 
sokami i  wypuszcza liście, poznajecie, że  blisko jest 
lato. Tak i  wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, 
że to blisko jest, u drzwi. Zaprawdę, powiadam wam: 

Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. 
Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. 
Lecz o  dniu owym lub  godzinie nikt nie wie, ani 
aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec».

Czasami żeby uwierzyć musimy doświadczyć jakie-
goś faktu. Często szukamy Boga gdzieś daleko w naszym 
umyśle, w naszej fantazji. Bóg jednak jest bardzo blisko 
–  jest w każdym z nas, jest w Tobie i we mnie i czeka 
na nas. Wielokrotnie i na różne sposoby dostajemy znaki 
od  Boga, że  jest tu i  cały czas czuwa. Chrystus zmar-
twychwstał, bo Bóg jest z nami.

25 listopada

J 18, 33b-37
Piłat powiedział do  Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem 
żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Czy to  mówisz 
od  siebie, czy też inni powiedzieli ci o  Mnie?» Piłat 
odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani 
wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?» Odpowiedział Jezus: 
«Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo 
moje było z  tego świata, słudzy moi biliby  się, abym 
nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje 
nie jest stąd». Piłat zatem powiedział do  Niego: «A 
więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem 
królem. Ja  się na  to  narodziłem i  na  to  przyszedłem 
na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest 
z prawdy, słucha mojego głosu».

Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Jest naszym prze-
wodnikiem do zbawienia i do życia wiecznego z Bogiem. 
Bóg zesłał Go na ziemie z miłości do człowieka. Jezus 
cierpiał i umarł za nasze grzechy ponieważ Bóg kocha 
wszystkich ludzi i  wszystko co robi dla  nas, dzieje się 
przez pryzmat Jego nieskończonej miłości.

Kamil Rączkowski
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Wprowadzając w  okoliczności 
wybuchu I  wojny światowej przeor 
nie rozwija szczegółowo tego te-
matu skupiając  się na  ogólnym po-
łożeniu klasztoru w  czasie wojny: 
Po  wybuchu wojny światowej wojska 
zmobilizowane zabierały na  swój uży-
tek wszystkie szkoły, szpitale i klasztory. 
Nie oszczędzono też konwentu na  Pia-
sku. Żołnierze rozlokowani w klasztorze 
zajęli na mieszkanie i pracownie wszyst-
kie prawie cele i  ogród, oprócz tych, 
w  których mieszkali zakonnicy. Byli tu 
następujący ojcowie i bracia: o. Franci-
szek Bizsak, przeor, o. Anioł Ziemba, o. 
Ludwik Grębski, o. Augustyn Zdun i  o. 
Anastazy Urban, kleryk o. Bernard Pa-

ciorek i Bruno Makowski. Braci było 4: 
Albin Twardoń, Eliasz Ziemlański, To-
masz Liczba i  Szymon Mikołajczyk, 
oraz 2 braci rodzonych, którzy byli aspi-
rantami, Wrony, którzy musieli iść jako 
żołnierze na wojnę; jeden z nich zginął, 
drugi Bronisław (Wawrzyniec) dostał się 
do  niewoli i  potem wrócił. Wojsko za-
jąwszy klasztor i  ogród urządziło tu 
małe koszary, a  przebywali tu żołnie-
rze, zmieniając  się co kilka tygodni 
do 1920 r. Żołnierze tu spali, mieli ma-
gazynki z żywnością i odzieżą, a nawet 
odbywali ćwiczenia codzienne w  ogro-
dzie; podczas deszczu w  korytarzach. 
W  suficie nad  celą nr  7. tkwi dotych-
czas kula karabinowa, którą wystrzelił 

z  karabinu pewien rezerwista podczas 
czyszczenia karabinu. Kompanie woj-
ska zmieniały  się co 4 tygodnie, a  do-
wództwo było to samo. Liczba żołnierzy 
przebywających tu w klasztorze wynosi-
ła dwa tysiące. Korytarze były zasłane 
po obu stronach siennikami, na których 
wojsko spało. Do ścian nawbijali haków 
i gwoździ, na których wieszali karabiny 
i inne przybory wojskowe. Wskutek tego 
ściany doznały poważnego uszkodzenia 
i zeszpecenia. O. Augustyn Zdun został 
powołany do wojska na kapelana.

W  jesieni 1914 wojska austriackie 
cofnęły  się pod  naporem wojsk rosyj-
skich [… ] dowództwo twierdzy Krako-
wa wydało rozkaz, aby ci mieszkańcy 

Kronika krakowskiego konwentu karmelitów pojawiła  się po  wiekach nieobecności 
w pierwszej połowie XX wieku. Ówczesny przeor o. Gabriel Wielgus ubolewając nad niedo-
cenianiem tradycji prowadzenia kroniki, rozpoczął spisywanie dziejów konwentu od prze-
kazania pamięci następców obrazu strasznych czasów, których był świadkiem. Rękopis 
rozpoczęto w roku 1930, cofając się jednak do wydarzeń mających miejsce po 1914 roku.

Z kroniki wojennej klasztoru (1914-1918)
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miasta, którzy nie posiadają zapasów 
żywności na 6 miesięcy, opuścili Kraków. 
Z tego powodu, i zakonnicy musieli wy-
jechać z Krakowa, aby w razie oblężenia 
miasta nie byli ciężarem klasztorowi. 
Wyjechało wtedy z Krakowa z Piasku 2 
zakonników, o. Ziemba udał  się do  ro-
dziny do  Jordanowa, a  brat Szymon 
Mikołajczyk jako aspirant na  brata 
do klasztoru OO. Karmelitów na Mora-
wy – do Kostelni Vydri, a w 1915 brat 
Albin Twardoń został jako rezerwista 
powołany do wojska (potem wrócił). Po-
nieważ klasztor zajęty był przez wojsko 
(nawet kuchnia), zakonnicy nie mogli 
prowadzić swojej kuchni, jeno musieli 
korzystać z menażu wojskowego, które-
go bezpłatnie im udzielano…

Przeor Gabriel Wielgus bę-
dąc przed 15 latu mieszkańcem 
klasztoru jako kleryk, wspomina, 
że  mimo działań wojennych uda-
ło się przeprowadzić w tym czasie 
renowacje obrazów: W  jesieni tego 
roku prowincjał o. Marcin Maciak za-
mianował przeorem w konwencie kra-
kowskim o. Cyryla Flisowskiego, lecz 
gdy ten z  tej godności zrezygnował, 
wówczas przeorem na Piasku został o. 
Kazimierz Wiśniowski, kierujący klasz-
torem do kwietnia 1919… Był on mi-
łośnikiem sztuki i  literatury. Udatnym 
wierszem przetłumaczył na  polski 
„Flos Carmeli”. Jego staraniem ma-
larz art.  Mieczysław Gąsecki z  pole-
cenia konserwatora odrestaurował 
obrazy w stallach (było ich 14). Potem 
przystąpił do odnowy większych z ko-
ścioła… (w  tym miejscu w  kronice 
wymienione zostały obrazy – około 
30, w  tym wspominany w  zeszłym 

numerze naszego czasopisma ob-
raz św. Jana Kantego).

W  tym czasie rząd austriacki zare-
kwirował sprzęty z  miedzi, cyny i  mo-
siądzu dla  celów wojskowych. Zabrano 
tedy sygnaturkę, rondle miedziane, pisz-
czałki z organ z cudownej kaplicy i brac-
kiej, po innych kościołach zabierano bla-
chę miedzianą z dachów i dzwony o ile 
nie przedstawiały wartości artystycznej 
lub historycznej.

Były to  czasy niezwykle ciężkie. 
Z  braku i  niemożności dowozu zboża, 
tłuszczów i  materiałów odzieżowych, 
rząd ograniczał używanie tych środków 
dla obywateli, tak że wydzielano za po-
mocą kartek konsumentom ograniczoną 
określoną ściśle na  osobę ilość chleba, 
mąki, cukru, tłuszczów, nafty i  mate-
rii na  odzież. Chleba białego z  czystej 
mąki pszennej lub żytniej nie wolno było 
wypiekać piekarniom. To też chleb, któ-
ry ludności sprzedawano przedstawiał 
jakąś czarną masę z  najrozmaitszych 
domieszek sporządzony, że  tylko gło-
dem zmuszeni to jedli ludzie ze szkodą 
dla zdrowia. Aby dostać na kartki te ar-
tykuły trzeba było godzinami w ogonku 
wyczekiwać przed sklepem. Były częste 
wypadki, że  zaraz po  północy ludzie 
przychodzili pod sklepy i czekali do 8mej 
lub więcej na otwarcie sklepu, aby mogli 
coś kupić, aby przy kupnie byli pierwsi. 
Wskutek lichego odżywiania  się ludzie 
stali się podatnymi na różne słabości or-
ganizmu. Grypa wiele ofiar z życia ludz-
kiego wtedy pochłonęła.

Po  tym fragmencie rękopis pro-
wadzony jest po łacinie i opowiada 
o  trudnościach w utrzymaniu w  ta-
kich warunkach karności zakonnej. 

Opisuje proces kształcenia mło-
dych zakonników w  tamtym okre-
sie, pisze o przeniesieniu ze Lwowa 
do  Krakowa klerykatu w  1917  r., 
a w rok później – nowicjatu. Następ-
nie przechodzi do dziejów krakow-
skiego konwentu w  latach 20. i 30. 
XX  wieku. Jednak kilka stron dalej 
ponownie wraca temat wojny, tym 
razem skupiając  się na  wypadkach 
roku 1918: Było to  w  jesieni 1918  r. 
Austria rozpadła się, cesarz Karol z tro-
nu zrezygnował, a narodowości Austrii 
poddane, jak Czesi, Jugosłowianie i Po-
lacy utworzyły na  terytorium upadłej 
monarchii niezależne państwa narodo-
wościowe… Ziemie polskie spod trzech 
zaborów, jako teren wojny poniosły ol-
brzymie szkody, całe wsie i miasteczka 
zwłaszcza w Małopolsce Wschodniej le-
żały w gruzach, a ludność znalazła się 
w  okropnej nędzy. Z  chwilą upadku 
Austrii połączyły  się wszystkie pol-
skie dzielnice 3 zaborów i powstała 
wskrzeszona do wolności Rzeczpo-
spolita Polska, której marszałkiem 
został Józef Piłsudski, twórca le-
gionów polskich, które przy boku 
Austrii i Niemiec biły się z Moskala-
mi o  sprawę Polski. Uporawszy  się 
szybko z trudnościami i przeszkodami 
ze strony Niemiec i Austrii, które sobie 
nie życzyły powstania wolnej Polski, dy-
plomaci polscy postarali się przy zawie-
raniu pokoju wersalskiego aby państwa 
dyktujące Niemcom warunki pokoju, 
uznai samodzielność Polski i jej granice 
wyznaczyli. Stało się zadość życzeniom 
Polaków. Polska została uznana za wol-
ne niepodległe państwo.

(opr. SzS)
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Święto Wszystkich Świętych (łac. Sol-
lemnitas Omnium Sanctorum) obcho-

dzone jest 1  listopada.  Wywodzi  się 
ze  wspominania w  jednym, wybra-
nym dniu, zmarłych męczenników 
chrześcijańskich.  Początkowo święto 
to  obchodzono w  okolicach Wielka-
nocy. Na  listopad święto to  przenie-
siono w  741 roku. Papież Grzegorz 
III ufundował wtedy oratorium w Ba-
zylice św. Piotra w Watykanie i polecił 
odmawiać modlitwy do  wszystkich 
świętych. Prawdopodobną przyczyną 
tej decyzji były problemy z zaopatrze-
niem w żywność pielgrzymów przyby-
wających do Rzymu na obchody tego 
święta podczas przednówku.

Cmentarze odwiedzamy 
od XIX wieku

Dawniej obchodzono Dziady 
i  wierzono, że  zmarli śmiercią na-
turalną pojawiali  się w  swoich do-
mach, gdzie zostawali przez kilka 
dni. Natomiast powszechny obecnie 
zwyczaj odwiedzania cmentarzy nie 
był znany. Dawniej cmentarze były 
zarośnięte, zaniedbane, nie było na-
grobków tylko kopczyki.

Odwiedzanie cmentarzy pojawiło się 
dopiero w XIX stuleciu, a strojenie gro-
bów, takie jak wysypywanie piaskiem, 
ozdabianie zielonymi gałązkami, ukła-
danie z szyszek krzyży i palenie światła 
nastąpiło w okresie międzywojennym.

Dawniej nieznana była obecnie 
praktykowana modlitwa za  dusze 
zmarłych. Ta tradycja swój początek 
wzięła w  VII  wieku. Papież Bonifa-

cy IV wprowadził Dzień Wszystkich 
Świętych gdy rzymski Panteon został 
zamieniony na  świątynię pod  we-
zwaniem Wszystkich Świętych. 
Wówczas modlono się jedynie za du-
sze świętych.

Dziś dajemy światło
Dawne pogańskie obrzędy Dzia-

dów zostały przeniesione na  grunt 
chrześcijański. Tradycja światła zwią-
zana z  kultem zmarłych znana była 
dużo wcześniej. Ale  wtedy światło, 
ogień, czyli symbol życia, palono 
w miejscach, gdzie spodziewano się 
przybycia dusz – na rozstajach dróg, 
łąkach, nieużytkach.

 Do dziś przecież palimy znicze, 
czyli dajemy światło. To  nie tylko 
symbol pamięci, ale  niektórzy mó-
wią, że  światło znicza ma ogrzać 
duszę. Obrzędy pogańskie zostały 
więc zaadaptowane przez kościół, 
który je zmodyfikował. Są modli-

twy, wypominki, odwiedza  się gro-
by. Wszystkich Świętych to  radosny 
dzień w kościele katolickim.

Nawet w  czasach PRLu, był dniem 
wolnym od  pracy. Wtedy jednak, aby 
nadać mu świecki charakter, mówiono 
o nim „Święto Zmarłych”.

Dzień zaduszny obchodzony 
jest 2 listopada

Melancholijny i  pełen zadumy 
jest za  to  Dzień Zaduszny, przypa-
dający na 2 listopada. To Wspomnie-
nie Wszystkich Wiernych Zmarłych, 
także tych pokutujących za grzechy 
w czyśćcu. Można im pomóc w okre-
sie oktawy Święta wszystkich Świę-
tych i ofiarować za nich odpust zu-
pełny. Kult dusz wszystkich zmarłych 
został wprowadzony przez cyster-
sów dopiero w X wieku, a w Polsce 
przyjął  się w  XII stuleciu. Zwyczaj 
ten wywodzi  się z  tradycji modłów 
za zmarłych zakonników. (ss)

Wszystkich świętych
i święto wszystkich 
(Zmarłych)

Czy wiecie, że...

Jednym z  najdawniejszych, 
zachowanych kazań spisanych 
w  języku polskim jest kazanie 
na  Dzień Wszystkich Świętych 
(In Die Omnium Sanctorum). Ka-
zanie to znajduje się w rękopisie 
Biblioteki Kapitulnej w  Pradze 
i pochodzi z połowy XV wieku.

Obraz Albrechta Dürera: „Wszyscy święci
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Wanda Malczewska, mistyczka po-
chodząca z  archidiecezji łódz-

kiej, kandydatka na ołtarze – w czasie 
jednej ze  swoich wizji doświadczyła 
kontaktów z duszami czyśćcowymi.

Owo spotkanie tak relacjonuje: 
„Dziś w nocy, gdy się przebudziłam usły-
szałam głos płaczliwy: –  Zmiłujcie  się 
nad  nami przynajmniej wy, krewni 
i przyjaciele nasi, gdyż bardzo cierpimy 
w więzieniu czyśćcowym. Wy żyjący nie 
macie pojęcia, jakie tu męki ponosimy. 
(...) My sami nic zrobić nie możemy, 
ale wy możecie za nas zrobić dużo...”.

W myśl słów sługi Bożej Wandy 
Malczewskiej, każdy z  nas żywych 
może coś uczynić dla  tych, których 
Pan Bóg odwołał już do wieczności. 
Ale co?

Pod koniec października w  na-
szych parafiach zaczynają  się poja-
wiać ogłoszenia takiej lub podobnej 
treści: „w  zakrystii i  kancelarii pa-
rafialnej przyjmujemy imiona i  na-
zwiska naszych drogich zmarłych 
do  wypominków jednorazowych, 
półrocznych lub rocznych”.

Czym są owe wypominki? Po  co 
je mamy zamawiać? Jaki jest cel ich 
wygłaszania? Spróbujmy na te i po-
dobne pytania w zwięzły sposób od-
powiedzieć.

Otóż, wypominki są modlitwą 
za zmarłych z naszych rodzin: rodzi-
ców, krewnych, przyjaciół współmał-
żonków, dzieci. Modlitwa ta odma-
wiana jest codziennie przez oktawę 
uroczystości Wszystkich Świętych 
lub  też raz w  tygodniu przez okres 

całego roku. Wypominki to  wymie-
nianie imion i nazwisk zmarłych po-
łączone z modlitwą, czy to różańco-
wą, czy inną żałobną.

Książę izraelski Juda za poległych 
swoich żołnierzy złożył ofiarę 

przebłagalną w świątyni,  
aby zostali uwolnieni od grzechu

Skąd wzięła  się taka forma mo-
dlitewna? Sięgnijmy do  Starego Te-
stamentu, gdzie w  Drugiej Księdze 
Machabejskiej przeczytamy, iż  ksią-
żę izraelski Juda za poległych swoich 
żołnierzy złożył ofiarę przebłagalną 
w  świątyni, aby zostali uwolnieni 
od  grzechu. Jak powie dalej Słowo 
Boże: bardzo pięknie i  szlachetnie 
uczynił, myślał bowiem o  zmar-
twychwstaniu (2 Mch 12, 43-46). Tyle 
Biblia. W tradycji Kościoła, tj. w ka-
techizmie ostatnim uczynkiem co 
do  duszy jest modlitwa za  żywych 
i  umarłych, a  polskie powiedzenie 
dopełni tego i powie: obowiązkiem 
żywych jest modlitwa za zmarłych.

Skąd wzięła się ta modlitwa? Od-
powiedź oparta jest na  Piśmie Świę-
tym i na tradycji Kościoła, który mo-
dli  się za  tych, którzy zakończyli już 
doczesne pielgrzymowanie. Ich dusze, 
które są w ręku Boga, mogą potrzebo-
wać naszego wsparcia modlitewnego, 
by pomóc im w ich zbawieniu. To jest 
także swoista współpraca dwu Ko-
ściołów –  Kościoła pielgrzymującego 
–  nas, którzy idziemy przez ziemię 
–  z  Kościołem triumfującym –  tymi, 
którzy przeszli już do wieczności.

Po co zamawiać wypominki? 
W  naszej ojczyźnie, co niezaprze-
czalnie widzi każdy, jest wielki szacu-
nek i cześć dla przodków, dla zmar-
łych. Miłością i szacunkiem otaczamy 
ich groby: wystawiamy piękne, mo-
numentalne pomniki z  kamienia, 
który jest trwały i  mocny jak nasza 
miłość i pamięć o zmarłych. Stawia-
my kwiaty jako wyraz naszej miłości, 
zapalamy znicze jako symbol naszej 
pamięci. I to jest to wszystko, co czy-
nimy dla uczczenia naszych zmarłych 
w sposób materialny.

Ale… obok tego jest także to, co 
jest wyrazem naszej miłości dla tego, 
co duchowe! Tym jest Msza Św. – bez-
krwawa Ofiara Pana Jezusa składana 
na  ołtarzu za  zmarłych w  dzień ich 
urodzin, imienin, rocznicę śmierci, 
modlitwa wypominkowa zanoszona 
za zmarłych w swojej parafii oraz co-
dzienna nasza modlitwa za zmarłych: 
pacierz, Różaniec czy Koronka do Bo-
żego Miłosierdzia. Po  co wypomin-
ki? Bo to nasz duchowy obowiązek, 
to wyraz naszej miłości do tych, któ-
rych kochamy. To także swoista spła-
ta długu wobec tych, którzy uczyli 
nas modlitwy oraz miłości do  Pana 
Boga, Kościoła Świętego.

Módlmy się za naszych zmarłych, 
niech obok zewnętrznych wyrazów 
naszej miłości i pamięci obecny bę-
dzie także aspekt duchowy – modli-
twa, która nie jest widoczna dla oczu 
ciała, ale pomocna potrzebującej du-
szy.

(ss)

Czemu służą wypominki?
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Doświadczenie śmierci bliskiej oso-
by rodzi naturalne pytanie o jej los 

pośmiertny. To pytanie jest szczególnie 
intensywne w  odniesieniu do  dzieci 
zmarłych w  niepowodzeniach położ-
niczych. Los pośmiertny obejmuje tak 
ciała, jaki i dusze dzieci martwo urodzo-
nych. Osoba ludzka bowiem jest inte-
gralnym podmiotem w komplementar-
ności swojej cielesności i duchowości. 
Pytając zatem o los pośmiertny dzieci, 
które umierają na skutek poronienia sa-
moistnego bez łaski chrztu, nie można 
pominąć zarówno kwestii ich pogrze-
bu, jak również nauczania Kościoła 
o możliwości osiągnięcia przez nie zba-
wienia. Paradoksalnie moralna powin-
ność sprawienia poronionemu dziecku 
pogrzebu liturgicznego jest obecnie 
równie niejednoznaczna i nieoczywista 
dla katolickiej rodziny, jaką przez wieki 
była dla  całego Kościoła kontrowersja 
teologiczna o  dostępności dla  nie-
ochrzczonych dzieci wizji uszczęśliwia-
jącej, czyli możliwości oglądania przez 
nie po śmierci Boga twarzą w twarz.

Postawa środowiska  
wobec pogrzebu

W przytłaczającej większości dzie-
ci umierające w  wyniku poronienia 
samoistnego1 nie zostają pochowane 
przez własne rodziny. Decyzja rodziców 
o pozostawieniu ciała zmarłego dziecka 
w szpitalu jest wielorako uwarunkowa-
na. Nierzadko czynnikiem decydującym 
jest brak informacji ze strony personelu 
medycznego o  możliwości pochówku 
zwłok lub  szczątek dziecka. Niemniej 
jednak znaczna liczba rodziców, którzy 
podejmują trud organizacji pogrzebu 
dziecka martwo urodzonego, musi 
sprostać nie tylko konieczności upo-
rania  się z  procedurami formalnymi 
w  szpitalu, Urzędzie Stanu Cywilnego 

1 Poronienie samoistne jest niezawinioną przez rodziców patologią ciąży prowadzącą do śmierci dziecka w okresie prenatalnym przed 
ukończeniem 22 tygodnia ciąży. 

i  administracji cmentarza, ale  przede 
wszystkim zmierzyć  się z  często nie-
przychylną postawą środowiska, w tym 
zwłaszcza rodzin małżonków. Sprzeciw 
społeczny wyrażany jest bądź przez 
otwartą krytykę pogrzebu, bądź zmowę 
milczenia i traktowanie śmierci dziecka 
w  okresie prenatalnym jako wydarze-
nia niemającego większego znaczenia, 
jako wydarzenia wręcz niedokonanego, 
jako utratę ciąży, ale nie stratę dziecka. 
Kontestatorzy pogrzebu poronionego 
dziecka upowszechniają błędne, stereo-
typowe opinie, jakoby pochówek miał 
pogłębić cierpienia rodziców, a  grób 
był powodem nieustannego rozdrapy-
wania ran. Stają w  ten sposób na  sta-
nowisku, że o zmarłym dziecku należy 
zapomnieć i jak najszybciej podjąć sta-
rania o  poczęcie kolejnego potomka. 
Tym samym kreuje się obraz zmarłego 
dziecka jako agresora, który przez swój 
pogrzeb i  grób ciągle będzie naruszał 
równowagę psychiczną rodziców, co 
jest oczywistą nieprawdą. Psychologia 
żałoby bowiem wskazuje na niezaprze-
czalnie pozytywny wpływ rytuału poże-
gnania zmarłej osoby na  proces zdro-
wienia osieroconych, stawiając go jako 
jeden z  warunków zamknięcia żałoby. 
Nierzadko krytykanci dopuszczają  się 
wprost manipulacji twierdząc, że  Ko-
ściół katolicki dystansuje  się od  po-
chówku dzieci zmarłych bez chrztu.

W całej dyskusji całkowicie zby-
wa się milczeniem godność osobową, 
która przysługiwała zmarłemu dziec-
ku za życia. Ta godność jest źródłem 
moralnej powinności pogrzebu jego 
ciała. Ludzkie zwłoki nie są osobą i nie 
przysługują im prawa przynależne 
osobie, niemniej jednak ciało zmarłej 
osoby nosi znamię jej godności oso-
bowej. Moralne zobowiązanie god-
nego pochówku wynika zatem z wła-
ściwej dla  kultury łacińskiej postawy 
pietyzmu wobec ludzkich zwłok.

Formalno-prawny  
aspekt pogrzebu

W obecnym stanie prawnym rodzi-
com przysługują dwie drogi organizacji 
pogrzebu dziecka martwo urodzonego. 
Jeśli płeć dziecka jest znana lub  usta-

lona w  badaniu genetycznym, rodzice 
otrzymują w szpitalu kartę zgonu i kar-
tę martwego urodzenia. Na podstawie 
tych dokumentów Urząd Stanu Cywil-
nego sporządza akt urodzenia dziecka 
z adnotacją o martwym urodzeniu, któ-
ry zastępuje akt zgonu (nie mylić z kar-
tą zgonu wydawaną przez szpital). Akt 
urodzenia dziecka uprawnia rodziców 
do pomocy socjalnej: urlopu macierzyń-
skiego w wymiarze 56 dni, zasiłku ma-
cierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego. 
Karta zgonu jest konieczna do rejestra-
cji martwego urodzenia i przeznaczona 
także dla administracji cmentarza. Jeżeli 
natomiast płeć dziecka jest nieznana 
i rodzice odstępują od jej identyfikacji 
przez wykonanie badania genetyczne-
go, to pogrzeb zmarłego jest również 
możliwy. W  tym przypadku rodzice 
są zobowiązani do  złożenia wniosku 
w  szpitalu o  sporządzenie karty zgo-
nu dla celów pochówku, a więc w czę-
ści przeznaczonej dla  administracji 
cmentarza. Jest to  jedyny dokument, 
uprawniający ich do organizacji pogrze-
bu. Z  powodu nieokreślenia płci nie 
będzie jednak możliwe wydanie aktu 
urodzenia dziecka przez Urząd Stanu 
Cywilnego, co ma istotne znaczenie. 
Rodzice bowiem nie będą mogli ubie-
gać  się o  urlop macierzyński, zasiłek 
macierzyński i zasiłek pogrzebowy. Tym 
niemniej karta zgonu pozwoli im po-
chować dziecko. Koszty pogrzebu będą 
musieli jednak ponieść we własnym za-
kresie. Rodzice często otrzymują na od-
działach szpitalnych informację, że bez 
znajomości płci pochówek dziecka jest 
niemożliwy. Praktyka nieinformowania 
rodziców o przysługującym im upraw-
nieniu pochówku dziecka o  nieziden-
tyfikowanej płci stanowi nadużycie. 
Rodzice kierując się błędną informacją, 
nie przedstawiają lekarzowi prowadzą-
cemu wniosku o wydanie karty zgonu, 
przez co sami pozbawiają  się prawa 
do pogrzebu ich dziecka.

Liturgiczny aspekt pogrzebu
Posoborowa dyscyplina liturgiczna 

i porządek prawno-kanoniczny zapew-
nia rodzicom możliwość wyboru trzech 
form liturgicznego pogrzebu dziec-

Pośmiertny los 
dzieci martwo  
urodzonych
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ka zmarłego bez chrztu. Warunkiem 
sprawowania liturgii pogrzebowej jest 
intencja ochrzczenia dziecka przez ro-
dziców. Pierwsza forma obejmuje trzy 
stacje: w domu, w kościele i przy gro-
bie; druga forma dwie stacje: w kaplicy 
cmentarnej lub w domu przedpogrze-
bowym oraz przy grobie; trzecia forma 
jedną stację w kaplicy cmentarnej, domu 
przedpogrzebowym, domu rodzinnym 
lub w kościele. Jeżeli przewiduje się sta-
cję w kaplicy lub kościele, celebruje się 
mszę świętą pogrzebową dziecka nie-
ochrzczonego lub  liturgię słowa wraz 
z  obrzędem ostatniego pożegnania. 
Mszę świętą można sprawować w  in-
nym czasie bez obecności ciała dziecka. 
Katolicki pogrzeb dziecka zmarłego bez 
chrztu nie jest znaną przed soborem 
watykański II praktyką pokropku, lecz 
w pełni liturgią pogrzebową. Papież Pa-
weł VI wprowadzając nowy mszał prze-
widział specjalny formularz na pogrzeb 
dziecka nieochrzczonego. Eucharystii 
nie celebruje się w intencji wynagrodze-
nia za grzechy zmarłego dziecka, które 
przecież nie zaciągnęło żadnej osobi-
stej winy. Jej pierwszorzędnym celem 
wskazanym przez Katechizm Kościoła 
Katolickiego jest zawierzenie zmarłego 
Bożemu Miłosierdziu oraz wyrażenie 
aktu wiary w  zmartwychwstanie ludz-
kiego ciała. Należy stanowczo odrzucić 
przekonanie niektórych duszpasterzy, 
iż  sprawowanie mszy świętej pogrze-
bowej w przypadku dzieci zmarłych bez 
chrztu ogranicza się jedynie do modli-
twy za  rodziców, bagatelizując modli-
twę w intencji dziecka. Jest to przykład 
psychologizacji liturgii i  sprowadzenia 
mszy świętej zaledwie do  terapeu-
tycznego wpływu rytuału pożegnania 
na kondycję osieroconych.

Czy będą zbawione?
Problematyka osiągnięcia zbawienia 

przez dzieci zmarłe bez chrztu ma wie-
lowiekową tradycję teologiczną i budzi 
zainteresowanie także współczesnych 
teologów. W  historii Kościoła dwa 
główne stanowiska zaciążyły na  teolo-
gicznej interpretacji pośmiertnego losu 

2 Katechizm Kościoła Katolickiego (11.11.1992), nr 1261, 1283.
3 Doktorant na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Autor poleca Czytelnikom trzy pozycje: M. Ficoń, Od piekła do nadziei 

zbawienia. Rozwój kwestii zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu świętego w teologii katolickiej i jej egzystencjalna doniosłość, Kraków 2012; J. Dziedzic, 
P. Guzdek (red.), Od bólu po stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego, Kraków 2013; P. Guzdek, Rozpoznaj swoje dziecko we mnie. Rzecz 
o poronieniu samoistnym dziecka i jego pogrzebie, Kraków 2017.

nieochrzczonych dzieci. Są to  jedynie 
opinie teologiczne, których nie należy 
utożsamiać z  oficjalnym nauczaniem 
Magisterium Kościoła. Trudno jednak 
nie uznać ich przemożnego wpływu 
na kształtowanie wyobrażeń na  temat 
życia wiecznego nieochrzczonych dzie-
ci u całych pokoleń katolików. Pierwsze 
stanowisko sformułował w V wieku św. 
Augustyn prowadząc spór z pelagiana-
mi twierdzącymi, iż  natura człowieka 
przychodzącego na świat nie jest skażo-
na grzechem pierworodnym. Augustyn 
uważał, iż  dzieci zmarłe bez chrztu, 
dziedzicząc grzech pierworodny w ak-
cie poczęcia, są potępione, podob-
nie jak osoby ochrzczone umierające 
w grzechu ciężkim. Dzieci te przebywa-
ją w piekle i doświadczają dwa rodzaje 
kar, czyli karę braku wizji uszczęśliwiają-
cej (poena damni) oraz kary cielesne (po-
ena sensus), choć w stopniu najlżejszym. 
Stanowisko Augustyna dominowało 
do XIII wieku, kiedy św. Tomasz z Akwi-
nu ogłosił własną koncepcję teologiczną. 
Akwinata wyróżnił w przestrzeni piekieł 
cztery otchłanie: piekło osób wiecznie 
potępionych, otchłań ojców zmarłych 
przed przyjściem Chrystusa na  świat, 
otchłań czyśćca oraz otchłań dzieci 
zmarłych bez chrztu, określana łacińską 
nazwą limbus peurorum. Z tego względu 
koncepcję św. Tomasza określa się jako 
teorię limbusa. Doktor Anielski zatem 
podobnie jak św. Augustyn umieszcza 
dzieci pozbawione chrztu w przestrzeni 
piekła, odrzucając stanowczo tezę o ja-
kimś stanie pośrednim między piekłem 
i niebem, które miałoby stać się udzia-
łem tych dzieci. Tomasz twierdzi jednak, 
iż dzieci choć są pozbawione możności 
oglądania Boga twarzą w twarz (poena 
damni), to jednak nie ponoszą żadnych 
kar cielesnych (poena sensus) i doświad-
czają stanu naturalnej szczęśliwości nie 
mając świadomości braku wizji uszczę-
śliwiającej, co odróżnia jego stanowi-
sko od  koncepcji Augustyna. W  póź-
niejszym czasie, już w okresie Soboru 
Trydenckiego, pojawiły się tezy o możli-
wości osiągnięcia zbawienia przez dzie-
ci na  podstawie pragnienia chrztu ich 

rodziców (votum baptismi). Teologowie 
XX-wieczni, w tym zwłaszcza kard. Jo-
seph Ratzinger, wyrażają przekonanie, 
iż Bóg udzielając człowiekowi swej łaski 
przez sakramenty Kościoła, sam nie jest 
związany sakramentami i posiada moc 
przyciągnięcia do  siebie osoby, które 
nie mogły uczestniczyć w ekonomii sa-
kramentalnej. To przekonanie jest obec-
nie dominujące. Urząd Nauczycielski 
Kościoła nie wypowiedział się o wiecz-
nym losie dzieci zmarłych bez chrztu 
w  sposób definitywnie rozstrzygający 
wielowiekową kontrowersję. Kościo-
łowi została bowiem objawiona tylko 
pewna droga do zbawienia prowadząca 
przez sakramenty święte. Tylko tę dro-
gę może wskazywać jako absolutnie 
pewną. Katechizm Kościoła Katolickie-
go ujmuję tę kwestię następująco: Jeśli 
chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, Kościół 
może tyko polecać je miłosierdziu Boże-
mu, jak to  czyni podczas przeznaczonego 
dla nich obrzędu pogrzebu […] liturgia Ko-
ścioła zachęca nas do ufności w miłosierdzie 
Boże i do modlitwy o ich zbawienie2. Zmysł 
wiary wiernych wyrażających przeko-
nanie o zbawieniu dzieci zmarłych bez 
chrztu (sensus fidei), oparty także na tra-
dycji liturgicznej, upoważnia do trwania 
w nadziei na ich szczęśliwe życie wiecz-
ne. Nie jest to  jednak rozstrzygnięcie 
doktrynalne Urzędu Nauczycielskiego, 
ale ufna nadzieja.

Troska o rodziny pochówek
Dziecko przynależy do  rodziny tak 

za  życia, jak i  po  śmierci. Ciało dziec-
ka martwo urodzonego bez względu 
na etap ciąży, w którym doszło do straty, 
powinno zostać z czcią złożone w gro-
bowcu rodzinnym. Praktyka zbiorowych 
pogrzebów zwłok i szczątek dzieci nie-
narodzonych, których rodzice odstą-
pili rodzinnego pochówku, jest godna 
naśladowania i  upowszechnienia. Ko-
nieczna jest jednak praca formacyjna, 
która uświadomi rodzinom, iż pogrzeb 
dziecka martwo urodzonego w pierw-
szej kolejności przynależy do obowiąz-
ku rodzicielskiego jego rodziców.

Piotr Guzdek3
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Listopad. Jesienna pogoda daje  się nam już mocno 
we znaki. Na dworze smutno... Chwila... jak to smut-

no? Właśnie nie smutno! Radośnie! Bo i  powód mamy 
naprawdę radosny!

100 lat temu Polska odzyskała swą niepodległość. 
11 listopada będziemy mieć Wielkie Święto! Powinniśmy 
być naprawdę dumni z tego, że jesteśmy Polakami! Mamy 
piękną historię, w której niejednokrotnie udowadnialiśmy, 
że jesteśmy narodem silnym, a ta siła pochodziła z głębo-
kiej wiary. Wierzyliśmy, że Pan Bóg jest z nami, opieku-
je się naszą Ojczyzną, że Matka Boża jest naszą Królową. 
Pamiętajcie jednak, że siła Polski pochodziła także z do-
brych cech naszego narodu, które trzeba pielęgnować.

Pracowitość – Polacy nigdy pracy się nie bali. Dzięki 
niej zbudowaliśmy piękny kraj, piękne miasta, byliśmy 
i jesteśmy naukową potęgą.

Religijność –  Polacy zawsze byli głęboko wierzący 
– zarówno katolicy, jak i inni chrześcijanie (protestanci, 
prawosławni), Żydzi czy też islamscy Tatarzy. Piękne jest 
to, że potrafiliśmy wszyscy żyć w zgodzie!

Odpowiedzialność – to cecha, dzięki której każdy nie 
tylko troszczył się o siebie, ale i o drugiego człowieka. 
Te cechy potrzeba nam pielęgnować. Prawdziwy Polak 
to taki, który szanuje każdego człowieka i stara się być 
dobrym dla wszystkich. Wielu gości z zagranicy jest za-
chwyconych naszą polską gościnnością. Cieszymy  się 
z tego! Niech nasz kraj będzie dumny, ale jednocześnie 
przyjazny dla każdego przybysza! Tak najlepiej uczcimy 
100–lecie Odzyskania Niepodległości –  będąc dobrymi 
Polakami i wspaniałymi Polkami.

o. Adam
P.S. Losowanie nagród 25 listopada :)

Niech nasz kraj będzie dumny,  
ale jednocześnie przyjazny  

dla każdego przybysza!
Drogie Dzieci duże i małe!

„Wolna Polska”

Witaj Polsko – nasza Matko
Wita Ciebie Dzieci stadko,
Witają dorosłych rzesze
Jak ich widzę, to się cieszę!

Każdy pięknie wystrojony
Już w kościele biją dzwony
Jest i radość i powaga
Bo powiewa polska flaga.

Cała Polska dziś świętuje
Uśmiech wszędzie się maluje,
Serce bije nieco mocniej
Polska wolna – krzyknij głośniej!

Polska Wolna! – Nostra Mater
Od Bałtyku, aż do Tat(e)r
Wszędzie widać dwa kolory
Razem, Biały i Czerwony!
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Z życia parafii i klasztoru

14.10.2018 Koncert Chóru "Harfa" 

16.10.2018 Koncert "Piwnicy św. Norberta" pt. "U Źródła" 
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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 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 procesja 
z wypominkami.

11 listopada
•  100 rocznica Odzyskania Niepodległości. O  godz. 

19:00 Msza Święta w intencji Ojczyzny.

12 listopada
•  Msza Święta o jedność w Narodzie za wstawiennic-

twem św. Jadwigi Królowej o godz. 16:30.

14 listopada
•  Uroczystość Wszystkich Świętych Zakonu Karmeli-

tańskiego. 

•  Spotkanie Grupy modlitewnej „Betania” o  godz. 
17:15.

•  O godz. 18:30 Nieszpory za zmarłych.
•  Wieczór Uwielbienia o godz. 19:00.

15 listopada
•  Wspomnienie Wszystkich Zmarłych Zakonu Karme-

litańskiego.

24 listopada
•  Spotkanie Świeckiej Rodziny Karmelu.

25 listopada
•  Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, ostatnia 

niedziela roku liturgicznego.
•  Msza Święta mistagogiczna dla dzieci przygotowują-

cych się do I Komunii Świętej o godz. 14:00.
•  Nieszpory Szkaplerzne o godz. 18:30.

Modlitwa za zmarłych

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

Droga Krzyżowa  
we wtorki i piątki o godz. 18.00

Ilustracja na okładce: fot. S. Sułecki
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