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6 marca br., posypaniem głów 
popiołem w Środę Popielcową, roz-
poczynamy tegoroczny Wielki Post. 
Jest to czas kiedy dokonujemy rewi-
zji naszego życia; co w nim wymaga 
poprawy i  korekty, co należałoby 
w  tym życiu wyeliminować, a  jakie 
cnoty warto byłoby wzmocnić. Okres 
Wielkiego Postu, który rozpoczyna-
my, jest szczególnym czasem, kiedy 
każdy z  nas, z  nową mocą, powi-
nien prawdziwie i  autentycznie na-
wrócić  się do  Boga Żywego, czyli 
powrócić do  pierwotnej gorliwości 
kroczenia ewangeliczną drogą wiary. 
Pomagają nam w tym nie tylko post, 
modlitwa i  jałmużna, ale  również 
nasze postanowienia i  wyrzeczenia 
wielkopostne wraz z naszym udzia-
łem w  nabożeństwach pasyjnych 
–  Drodze Krzyżowej i  Gorzkich Ża-
lach, gdyż one ukazują nam, jak wiel-
ką ofiarę złożył za nas Jezus, aby nas 
zbawić.

W obecnym roku w  Kościele 
w  Polsce przeżywamy 20. roczni-
cę beatyfikacji 108 Męczenników 
II Wojny Światowej, której dokonał 
13  czerwca 1999  r. podczas swojej 
pielgrzymki do  Polski nasz wielki 
rodak św. Jan Paweł II w Warszawie. 
W  śród nich do  chwały ołtarzy wy-
niósł też naszego współbrata o. Hila-
rego Pawła Januszewskiego O.Carm. 
Tak on, jak i  pozostali towarzysze 
męczeństwa, poprzez swoją wiarę 

i miłość, poprzez swoją ofiarę z ży-
cia, w doskonały sposób naśladowali 
Chrystusa. Swoją postawą pokazują 
nam też oni, jak my mamy łączyć na-
sze cierpienia i  umartwienia z  cier-
piącym Chrystusem i przez to przy-
czynić  się do  nawrócenia naszego 
i naszych bliźnich.

Zachęcam was moi kochani 
do przeżywania tegorocznego Wiel-
kiego Postu w  świetle tych naszych 
bohaterów i  gigantów wiary. Tego-
roczne kazania pasyjne podczas na-
bożeństw Gorzkich Żali, a zwłaszcza 
parafialne rekolekcje wielkopostne 
dla dorosłych będą nam służyć pomo-
cą, aby dostrzec ten wspaniały przy-
kład w  naszej drodze do  świętości. 
Zapraszając każdą i  każdego z  Was 
do  podjęcia tych dzieł pokutnych 
i udziału w nabożeństwach pasyjnych 
w naszym Sanktuarium polecam Was 
wszystkich opiece Współcierpiącej 
Matki Bolesnej przez wstawiennic-
two naszego 
patrona bł. Hi-
larego Pawła 
Januszewskie-
go.

o. Zbigniew Czerwień O.Carm.
przeor klasztoru

Ofiara Chrystusa, 
a nasze życie

Umiłowani w Chrystusie 
Siostry i Bracia!
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„Drodzy bracia i siostry, dzień dobry,
Dar bojaźni Bożej, o  którym dziś mówimy, zamyka 

serię katechez o  siedmiu darach Ducha Świętego. Nie 
oznacza on  lękania  się Boga: wiemy dobrze, że  Bóg 
jest Ojcem, że nas miłuje i pragnie naszego zbawienia 
i zawsze przebacza. Zawsze! Dlatego nie ma powodów, 
aby się Go lękać! Bojaźń Boża natomiast jest darem Du-
cha, który przypomina nam, jak bardzo jesteśmy mali 
przed Bogiem i  Jego miłością oraz że  naszym dobrem 
jest pokorne, naznaczone szacunkiem i  ufnością, zda-
nie się w  Jego ramiona. To właśnie jest bojaźnią Bożą: 
powierzenie się dobroci naszego Ojca, który tak bardzo 
nas kocha.

Gdy Duch Święty zamieszkuje w naszym sercu, wle-
wa w  nas pocieszenie i  pokój oraz sprawia, że  czuje-
my  się takimi, jakimi jesteśmy, to  znaczy maluczkimi. 
Przyjmujemy postawę, tak bardzo zalecaną nam przez 
Pana Jezusa Ewangelii – tego, kto wszystkie swoje tro-
ski i  oczekiwania pokłada w  Bogu i  czuje, że  otacza 
go i wspiera Jego ciepło i Jego opieka, tak właśnie, jak 
dziecko ze swoim tatą! To robi Duch Święty w naszych 
sercach: sprawia, że czujemy się jak dzieci w ramionach 
swego taty. W ten sposób więc rozumiemy dobrze, jak 
bojaźń Boża przybiera coraz bardziej formę uległości, 
wdzięczności i uwielbienia, napełniając nasze serca na-
dzieją. Wiele razy bowiem nie udaje nam się pojąć sensu 
Bożego zamysłu i dostrzegamy, że nie jesteśmy w sta-
nie zapewnić sobie sami szczęścia i  życia wiecznego. 
Jednakże właśnie w doświadczeniu naszych ograniczeń 
i naszego ubóstwa Duch Święty nas pociesza i pozwala 
nam zrozumieć, że jedyną ważną sprawą jest pozwole-
nie, by Jezus prowadził nas w ramiona swego Ojca.

Dlatego właśnie tak bardzo potrzebujemy tego daru 
Ducha Świętego. Bojaźń Boża pozwala nam sobie uświa-
domić, że wszystko jest dziełem łaski i że naszą jedyną 
prawdziwą siłą jest naśladowanie Pana Jezusa oraz po-
zwolenie, by Ojciec mógł obdarzyć nas swoją dobrocią 
i swoim miłosierdziem. Tak więc ten dar Ducha Świętego 
udoskonala naszą wrażliwość i pomaga nam rozpoznać, 
że jesteśmy dziećmi kochanymi bez miary. Otworzyć ser-
ce, aby dobroć i miłosierdzie Boże weszły w nas. To wła-
śnie sprawia Duch Święty: otwiera serca. Serce otwarte, 
aby przebaczenie, miłosierdzie, dobroć i  czułość Ojca 
weszły w nas, gdyż jesteśmy dziećmi nieskończenie umi-
łowanymi.

Gdy przenika nas bojaźń Boża, jesteśmy porwani, 
aby iść za Panem z pokorą, uległością i posłuszeństwem. 
Czynimy to jednak nie w postawie rezygnacji i bierności, 
nawet użalania się, ale z podziwem i radością dziecka, 
które dostrzega, że Ojciec mu służy i miłuje je. Tak więc 
bojaźń Boża nie czyni nas chrześcijanami zalęknionymi 
i ustępliwymi, lecz rodzi w nas odwagę i moc! Jest darem 
czyniącym z nas chrześcijan przekonanych, entuzjastycz-
nych, którzy nie są podporządkowani Panu ze strachu, 
ale dlatego, że są poruszeni i zdobyci Jego miłością! Być 
zdobytym miłością Boga! Jakie to piękne. Dać się zdobyć 
przez tę miłość taty, który tak bardzo nas kocha, kocha 
nas całym swym sercem.

Ale uważajmy, gdyż dar Boży, dar bojaźni Bożej jest 
też „alarmem” w  obliczu zatwardziałości w  grzechu. 
Kiedy ktoś żyje w stanie zła, gdy bluźni przeciw Bogu, 
gdy wykorzystuje innych, tyranizuje ich, gdy żyje jedynie 
dla pieniędzy, próżności lub władzy albo pychy – wów-
czas święta bojaźń Boża ostrzega nas: baczność! Z całą 
tą swoją władzą, ze wszystkimi tymi pieniędzmi, z całą 
tą swoją dumą, z całą tą swoją próżnością nie będziesz 
szczęśliwy. Nikt nie może zabrać z sobą na drugi świat 
ani pieniędzy, ani władzy, ani próżności, ani dumy. Nic! 
Możemy jedynie zanieść miłość, jaką daje nam Bóg Oj-
ciec, czułość Boga, przyjęte i otrzymane przez nas z mi-
łością. I  możemy zanieść to, co zrobiliśmy dla  innych. 
Uważajmy, aby nie pokładać nadziei ani w pieniądzach, 
ani w  dumie, ani we  władzy, ani w  próżności, gdyż 
wszystko to nie może nam obiecywać niczego dobrego! 
Myślę na przykład o osobach, które są odpowiedzialne 
za innych i dają się skorumpować – czy sądzicie, że oso-
ba skorumpowana będzie szczęśliwa po drugiej stronie? 
Nie, cały owoc jej korupcji zepsuł jej serce i trudno bę-
dzie pójść do Pana. Myślę o tych, którzy żyją z handlu 
ludźmi i z niewolniczej pracy; czy uważacie, że ci ludzie, 
którzy wykorzystują innych przez pracę niewolniczą, 
mają w  sercu miłość Bożą? Nie, nie mają bojaźni Bo-
żej i nie są szczęśliwi. Nie są nimi. Myślę o tych, którzy 
wytwarzają broń, aby wywoływać wojny; czy myślicie, 
że  to  jest zawód. Jestem pewien, że  jeśli zadam teraz 
pytanie: ilu z was jest producentem broni?, odpowiedź 
będzie: nikt, nikt. Ci fabrykanci broni nie usłyszą Słowa 
Bożego! Oni wytwarzają śmierć, są handlarzami śmierci 
i prowadzą rynek śmierci. Oby bojaźń Boża uzmysłowiła 
im, że pewnego dnia wszystko się skończy i będą musieli 
zdać sprawę Bogu.

Drodzy przyjaciele, Psalm 34 każe nam  się modlić 
następującymi słowami: „Oto biedak zawołał, a Pan go 
usłyszał, i wybawił ze wszystkich ucisków. Anioł Pana za-
kłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im 
ocalenie” (w. 7-8). Prośmy Pana o łaskę zespolenia nasze-
go głosu z głosem ubogich, aby przyjąć dar bojaźni Bo-
żej i móc dostrzec, że wraz z nimi jesteśmy przyodziani 
w miłosierdzie i miłość Boga, który jest naszym Ojcem, 
naszym tatą. Niech tak się stanie”.

Katecheza Ojca św. Franciszka wygłoszona na Placu św. Piotra 
w Watykanie w dniu 11 czerwca 2014 r.

Dary Ducha Świętego  
Dar Bojaźni Bożej



4

Na Piasku nr 3 (501)   marzec 2019

3 marca

(Łk 6, 39-45)
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: «Czy może 
niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną 
w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz 
każdy, dopiero w  pełni wykształcony, będzie jak jego 
nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, 
a  nie dostrzegasz belki we  własnym oku? Jak możesz 
mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, 
która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim 
oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego 
oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata 
swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły 
owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. 
Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie 
zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się 
winogron. Dobry człowiek z  dobrego skarbca swego 
serca wydobywa dobro, a  zły człowiek ze  złego skarbca 
wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta».

Nie ma człowieka bez grzechu i każdy z nas popełnia 
błędy. Chcąc upominać innych warto najpierw spojrzeć 
na swoje zachowanie, na swoje czyny. Zacząć przemia-
nę od  siebie, aby przykładem swojego życia móc dać 
świadectwo innym ludziom, których spotykamy każdego 
dnia w naszej ziemskiej rzeczywistości.

6 marca

(Mt 6, 1-6. 16-18)
Jezus powiedział do  swoich uczniów: «Strzeżcie  się, 
żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed 
ludźmi po  to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie 
będziecie mieli nagrody u  Ojca waszego, który jest 
w  niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed 
sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, 
aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: 
ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz 
jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, 
aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, 
który widzi w  ukryciu, odda tobie. Gdy  się modlicie, 
nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to  lubią w  synagogach 
i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom 
pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już 
swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz  się modlić, wejdź 
do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, 
który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, 
odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak 
obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać 
ludziom, że  poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już 

odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść 
sobie głowę i  obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, 
że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec 
twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

Nasza wiara, nasze „bycie chrześcijaninem” powinno 
być wzorcem naszego postępowania w codziennym życiu. 
Bóg nie chce by człowiek żył na pokaz innym, by pokazy-
wał „jak bardzo jest wierzący” – nie o to chodzi w dro-
dze do zbawienia. Bycie chrześcijaninem to życie zgod-
ne z Bożymi przykazaniami, drogą, którą wyznaczył nam 
Chrystus by dojść do Ojca. Nasze działanie powinno być 
spójne z wiarą, bo właśnie wtedy Chrystus będzie zawsze 
obok człowieka w jego ziemskiej wędrówce do nieba.

10 marca

(Łk 4, 1-13)
Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, 
a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, 
i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, 
a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: 
«Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, 
żeby stał się chlebem». Odpowiedział mu Jezus: «Napisane 
jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”». Wówczas 
powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili 
wszystkie królestwa świata i  rzekł do  Niego: «Tobie 
dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie 
są poddane i  mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc 
upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje». 
Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu 
swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 
będziesz”». Zawiódł Go też do  Jerozolimy, postawił 
na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli 
jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem 
napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby 
cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem 
nie uraził swej nogi o kamień”». Lecz Jezus mu odparł: 
«Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, 
Boga swego”». Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, 
odstąpił od Niego do czasu.

W  kontekście biblijnym post jest podkreśleniem 
całkowitej zależności od  Boga, otwarciem  się na  Jego 
działanie. Łączy się z modlitwą, pokorą, żalem, pokutą 
i  poszukiwaniem Stwórcy w  swoim życiu. Post Jezusa 
jest związany z  Jego przygotowaniem do  rozpoczęcia 
publicznej działalności. Świat nie należy do diabła, który 
jak uzurpator uważa, że  posiada ludzkie serca. Diabeł 
jest mistrzem manipulacji, który nawet próbuje na róż-
ne sposoby wpłynąć na  Jezusa, wiedząc o  tym, że  jest 
Synem Boga. Takie działanie diabła świadczy tylko o tym 
jak bardzo jest niebezpieczny dla człowieka, którego bę-
dzie chciał ogłupić, omamić, kiedy tylko będzie miał oka-
zję. Bez Jezusa w swoim życiu człowiek jest wystawiony 
na  tacy szatanowi, który nikogo nie oszczędzi. Należy 

Komentarze biblijne
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sobie zdawać sprawę, że diabeł jest czujny i wykorzysta 
każdą słabość ludzi. Diabeł boi się Boga, a Jezus w ludz-
kim życiu jest jak pancerz, który chroni nas przed złem 
i prowadzi do Bożego Królestwa.

17 marca

(Łk 9, 28b-36)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, 
aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się 
odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto 
dwóch mężów rozmawiało z  Nim. Byli to  Mojżesz 
i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, 
którego miał dopełnić w  Jeruzalem. Tymczasem Piotr 
i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli 
Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy 
oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, 
dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden 
dla  Ciebie, jeden dla  Mojżesza i  jeden dla  Eliasza». 
Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, 
pojawił  się obłok i  osłonił ich; zlękli  się, gdy weszli 
w obłok. A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, 
Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się ten 
głos, okazało  się, że  Jezus jest sam. A  oni zachowali 
milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli 
o tym, co zobaczyli.

W tradycji żydowskiej Eliasz nigdy nie umarł, a Moj-
żesz został pochowany przez samego Boga. Oby dwie te 
postacie miały w jakimś sensie powrócić przed końcem 
świata. Eliasz i Mojżesz są gwarancją tego, że Jezus podą-
ża drogą zgodną z Prawem i Prorokami, czyli wolą Bożą. 
Temat rozmowy między trzema niebiańskimi postaciami 
jest nawiązaniem do  następnego okresu służby Jezusa 
związanej z podróżą do Jerozolimy i odejściem ze świata 
do Boga. Piotr przygotował trzy namioty, ponieważ zin-
terpretował całe wydarzenie w kontekście Święta Namio-
tów (obfitość żniw miała symbolizować Boże panowanie 
w historii). Głos Boga z obłoku to pewnego rodzaju po-
lecenie do uczniów, aby byli otwarci na nowe Boże obja-
wienie w jego Synu, tym, który powróci do Boga przez 
krzyż. Jezus jest nosicielem Słowa Bożego i  to  On jest 
najlepszym drogowskazem do Królestwa Bożego.

19 marca

(Łk 2, 41-51a)
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto 
Paschy. Gdy Jezus miał lat dwanaście, udali  się tam 
zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych 
uroczystościach, został Jezus w  Jerozolimie, a  tego 
nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że  jest 
w  towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i  szukali 
Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, 
wrócili do  Jerozolimy szukając Go. Dopiero po  trzech 

dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między 
nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. 
Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością 
Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się 
bardzo, a  Jego Matka rzekła do  Niego: „Synu, 
czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i  ja z bólem 
serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On  im odpowiedział: 
„Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, 
że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” 
Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem 
poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.

Bóg ofiarował się nam z czystej miłości do człowieka. 
Ten akt jest uwieńczony na krzyżu, gdzie Jezus umiera 
za każdego z nas dla zbawienia świata. Człowiek nie żyje 
tylko dla świata, ale przede wszystkim dla Boga, w któ-
rym powinniśmy widzieć cel w każdym dniu naszej ziem-
skiej wędrówki.

24 marca

(Łk 13, 1-9)
W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi 
o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią 
ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, 
że  ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż 
inni mieszkańcy Galilei, iż  to  ucierpieli? Bynajmniej, 
powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 
podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, 
na  których zwaliła  się wieża w  Siloam i  zabiła ich, 
było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy 
Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz 
jeśli  się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». 
I  opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien 
człowiek miał zasadzony w  swojej winnicy figowiec; 
przyszedł i  szukał na  nim owoców, ale  nie znalazł. 
Rzekł więc do  ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd 
przychodzę i  szukam owocu na  tym figowcu, a  nie 
znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” 
Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go 
pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda 
owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».

W winnicach zdarzało się, że oprócz krzewów wino-
rośli rosły również drzewa owocowe. Brak owoców w da-
nym roku na drzewie figowym nie było oznaką, że nigdy 
już nie będzie owocowało. W  przypowieści ogrodnik 
prosił jeszcze o jeden rok by sprawdzić czy drzewo jest 
bezwartościowe. Według żydowskiej tradycji Bóg badał 
grzechy Izraela raz w roku, by postanowić, jaki będzie 
los Jego ludu w roku następnym. Ogrodnik z przypowie-
ści rozmawia z gospodarzem jakby był jego sługą, jednak 
mimo wszystko wstawia się za figowcem. Drzewa figo-
we zwykle nie wymagały nawożenia, pomimo to ogrod-
nik czyni wszystko, co w jego mocy, aby ratować figow-
ca. Każdy człowiek popełnia błędy, potyka się, a czasami 
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upada. Bóg jednak nigdy nie odwraca się od człowieka. 
W  każdym momencie naszego życia poprzez Jezusa 
wyciąga do nas swoją ojcowską dłoń. Należy pamiętać, 
że żeby się podnieść i na nowo wydać owoce podobnie 
jak figowiec z przypowieści musimy tego chcieć.

25 marca

(Łk 1, 26-38)
Bóg posłał anioła Gabriela do  miasta w  Galilei, 
zwanego Nazaret, do  Dziewicy poślubionej mężowi, 
imieniem Józef, z  rodu Dawida; a  Dziewicy było 
na  imię Maryja. Anioł wszedł do  Niej i  rzekł: „Bądź 
pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona 
jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała  się na  te 
słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 
bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, 
któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie 
nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron 
Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad  domem 
Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. 
Na  to  Maryja rzekła do  anioła: „Jakże  się to  stanie, 
skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch 
Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. 
Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane 
Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, 
poczęła w  swej starości syna i  jest już w  szóstym 
miesiącu ta, która uchodzi za  niepłodną. Dla  Boga 
bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na  to  rzekła 
Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie 
według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

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 od-
grywa tu zaufanie Bogu. Maryja jest wzorem dla  nasz 
wierzących pokazując swoją postawą gotowość do wy-
pełnienia misji, mającej wymiar ponadczasowy i wpływ 
na całą historię zbawienia.

31 marca

(Łk 15, 1-3.11-32)
W  owym czasie przybliżali  się do  Jezusa wszyscy 
celnicy i  grzesznicy, aby Go słuchać. Na  to  szemrali 
faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje 
grzeszników i  jada z  nimi». Opowiedział im wtedy 
następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał dwóch 
synów. Młodszy z  nich rzekł do  ojca: „Ojcze, daj mi 
część własności, która na  mnie przypada”. Podzielił 
więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy 
syn, zabrawszy wszystko, odjechał w  dalekie strony 
i  tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. 

A  gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w  owej 
krainie, i  on  sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł 
i  przystał na  służbę do  jednego z  obywateli owej 
krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. 
Pragnął on  napełnić swój żołądek strąkami, którymi 
żywiły  się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy 
zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca 
ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. 
Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, 
zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie 
jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie 
choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc 
i  poszedł do  swojego ojca. A  gdy był jeszcze daleko, 
ujrzał go jego ojciec i  wzruszył  się głęboko; wybiegł 
naprzeciw niego, rzucił mu  się na  szyję i  ucałował 
go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw 
Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się 
twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: 
„Przynieście szybko najlepszą szatę i  ubierzcie go; 
dajcie mu też pierścień na  rękę i  sandały na  nogi! 
Przyprowadźcie utuczone cielę i  zabijcie: będziemy 
ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, 
a  znów ożył; zaginął, a  odnalazł się”. I  zaczęli  się 
weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. 
Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. 
Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. 
Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał 
zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. 
Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego 
wyszedł i  tłumaczył mu. Lecz on  odpowiedział ojcu: 
„Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego 
nakazu; ale  mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym  się 
zabawił z  przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn 
twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, 
kazałeś zabić dla  niego utuczone cielę”. Lecz on  mu 
odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną 
i  wszystko, co moje, do  ciebie należy. A  trzeba było 
weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, 
a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”».

W starożytności nie znano przypadków by ktoś pro-
sił wcześniej ojca o  swoją część majątku. Mogłoby  się 
to równać z powiedzeniem „Ojcze, chciałbym, abyś już 
nie żył”. Takie słowa nie brzmiałyby dobrze w dzisiejszym 
świecie, a co dopiero w społeczeństwie, w którym przy-
wiązywano dużą wagę do posłuszeństwa względem ojca. 
Młodszy syn jest w tej przypowieści metaforą grzeszni-
ka, który sprzeciwia się woli Ojca i próbuje ułożyć życie 
według własnego zamysłu, a jego działaniami kieruje he-
donizm. Ojciec podobnie jak Bóg kocha wszystkie swoje 
dzieci i nikomu nie zamyka drzwi do jego domu. Każdy 
człowiek grzeszy, a Bóg nigdy nas nie odrzuca, nie skre-
śla nas z listy uczestniczących w dziedzictwie Królestwa 
Bożego. Przyznanie  się do  błędu i  akceptacja swoich 
słabości to klucz by móc wrócić do Ojca, a On zawsze 
na nas czeka z otwartymi ramionami.

Kamil Rączkowski
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Obraz Świętej Rodziny, 
znany i  czczony jako 

wizerunek Matki Bożej Dzi-
kowskiej, to dzieło sztuki po-
wstałe w I połowie XVI wieku, 
określane jako szkoła włoska 
bądź flandryjska. Cudowny 
obraz namalowany został 
techniką olejną na  płótnie 
o  wymiarach 91 cm na  68 
i  przedstawia Matkę Bożą 
przytulającą do twarzy i pra-
wego ramienia Jezusa, jako 
małe dziecko, owinięte ściśle 
w  jasny materiał, przewiąza-
ny cenną, haftowaną szarfą. 
Za nimi z prawej strony, nie-
co pochylony, Święty Józef 
z  brodą i  włosami przypró-
szonymi siwizną, wpatrzo-
ny z  miłością w  Marię. Jest 
to  sylwetka i  twarz starsze-
go człowieka, zresztą cała 
postać tonie w  mroku, jest 
na  drugim planie, jakby wy-
cofana. Po  lewej stronie Ma-
ryi, w głębi, w  świetle loggi, 
pejzaż z  nachylonym drze-
wem, skałami i  rzeką. Matka 
Boża ubrana jest w  czerwo-
ną suknię i  ciemnoniebieski 
płaszcz, narzucony na  plecy, 
którego brzegi, tak jak i suk-
ni, zdobią złote lamówki, 
pod szyją wzbogacone sznur-
kiem pereł i szerszym haftem. 
Twarz Matki spokojna, lekko 
uśmiechnięta, o ładnych pro-
porcjach i  łagodnych rysach. 
Długie, ciemne włosy, zacze-
sane z przedziałkiem pośrod-
ku i spięte na wysokości uszu, 

spływają na  ramiona i  plecy. 
Oczy lekko przymknięte spo-
glądają w  dół. Dziecię Jezus 
ma rumianą twarz i  krót-
kie złotawobrązowe włoski. 
W lewej ręce trzyma bladoró-
żowy kwiat rozwiniętej róży. 
Wokół głów Maryi i Dzieciąt-
ka „strzępiaste”, gęste au-
reole, nad Józefem złoty owal 
z kreskami pośrodku, niczym 
beret. U dołu obrazu na czer-
wonej serwecie (parapecie, 
stole?) kompozycja trzech 
ptaszków, jabłka, winogron 
i  czereśni  – symboli związa-
nych ze  świętymi Osobami. 
To  atrybuty władzy i  męki 
Zbawiciela Świata.

Pojawienie  się tego obrazu 
w Dzikowie opisane zostało w dzie-
le O. Wawrzyńca Święckiego, prze-
ora klasztoru OO Dominikanów, 
za  czasów którego, po  procesie 
badawczym, biskup Andrzej Trze-
bicki potwierdził cudowność wize-
runku. Nie wiadomo jakimi droga-
mi wiedziony, obraz ten znalazł się 
na  Wołyniu, w  posiadaniu pewne-
go „towarzysza pancernego”, który 
ofiarował go „niejakim Białkowskim, 
w których zamku przez 7 lat w wielkiej 
czci i  poważaniu przebywał”. W dru-
giej połowie XVII wieku przekazany 
został rotmistrzowi królewskiemu 
Janowi Stanisławowi Tarnowskie-
mu i  jego żonie – Barbarze z Firle-
jów i  zawieszony został w  jednej 
z komnat zamku dzikowskiego. Nie 
wiedzieć czemu, po pewnym czasie 
z ram go wyjęto (być może na czas 
remontu), zrolowany w  zakamarek 

MATKA BOŻA  
DZIKOWSKA
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zamku położono i o nim zapomnia-
no. Po  pewnym czasie odnalazła 
go, przebywająca w  Dzikowie pan-
na Szlichterówna i  zwróciła uwagę 
Tarnowskim, by obraz ten powrócił 
na pokoje, a zobaczywszy go, prze-
or Cystersów z Koprzywnicy, Miko-
łaj Zielopolski stwierdził, iż  obraz 
ten jest godzien większego poszanowa-
nia. Tym sposobem wizerunek Świę-
tej Rodziny zawisł w kaplicy zamko-
wej, gdzie codziennie odprawiano 
msze św. i nabożeństwa, a wkrótce 
zasłynął cudami, jakich doświad-
czali modlący się przed nim wierni. 
„Gdy  się rozniosło, jako przed obra-
zem dzikowskim smutni pociechę, cho-
rzy zdrowie, ślepi wzrok, głusi słuch, 
od  czartów uwolnienie, umarli żywot 
odnosili, Biskup Krakowski Andrzej 
Trzebicki zesłał do  zamku dzikowskie-
go komisarzów swoich na  doświad-
czenie prawdy, by  po  bacznej uwadze 
i z uczonymi teologami roztrząśnieniu, 
za cudowny uznać”. Stosowny doku-
ment, podpisał w pałacu biskupów 
w Kielcach w 1675 roku, a niedługo 
potem Tarnowscy „za  wzajemnym 
namysłem i natchnieniem od Boga zgo-
dzili, aby kościół i  klasztor Braci św. 
Dominika fundowali i  na  wyżywienie 
12 kapłanów dorocznym przychodem 
obmyślili”.

26  czerwca 1676 roku w  są-
dzie ziemskim w  Wiślicy spisany 
został akt erekcyjny dla  klasztoru, 
w  którym przekazano w  wieczyste 
użytkowanie wieś Radowąż, grunt 
pod  budowę kościoła i  klaszto-
ru oraz prawo wyrębu do  lasów 
w  Dębie. Budowa ruszyła bardzo 
szybko, bo już w dwa lata później, 
w uroczystej procesji 20 maja 1678 
roku, przeniesiono obraz z  kaplicy 
zamkowej do  drewnianego kościo-
ła klasztornego, którego założenie 
specjalnym dekretem zatwierdził 
sufragan krakowski Mikołaj Obor-
ski. W 1686 roku ukazała się książ-
ka „Wonność Roze Yerychontskiey...” 
napisana przez pierwszego prze-
ora dominikańskiego, zawierająca 
wykaz licznych cudów, łask, uzdro-
wień i  nawet wskrzeszeń, za  przy-
czyną Obrazu Dzikowskiego wypro-
szonych. Potem jeszcze trzykrotnie 
wznawiano tę publikację, tak była 

czczona Matka Boża, a  jej sława 
sięgała dalekich ziem polskich 
na wschodzie.

Wzniesiony dość szybko drew-
niany kościół nie był w  stanie po-
mieścić przybywających nieraz z da-
lekich stron pielgrzymów, dlatego 
już w  końcu XVII  wieku podjęto 
plany wzniesienia nowej świątyni. 
W  latach 90. w  ogrodzie klasztor-
nym założono cegielnię na  potrze-
by przyszłej budowy, a w 1693 przy-
stąpiono do kopania fundamentów. 
Budowa postępowała jednak dość 
powoli, głównie z  braku funduszy. 
Sytuacja uległa poprawie, gdy po-
jawili  się nowi fundatorzy: wdowa 
po  Janie Stanisławie Tarnowskim 
i  Stanisław Herakliusz Lubomirski. 
Zaprojektowany przez Jana Michała 
Linka kościół klasztorny, w  stanie 
surowym, był gotowy w 1698 roku. 
Szalejący w  1703 roku w  Tarno-
brzegu pożar strawił stary, kościół 
drewniany. Być może stąd nadanie 
w 1704 roku kolejnych przywilejów 
królewskich Dominikanom (przede 
wszystkim prawa wyrębu w  la-
sach starostwa sandomierskiego), 
by  przyśpieszyć wyposażanie świą-
tyni. Nowy, jednonawowy kościół, 
przylegający do  sporo niższego 
trzyskrzydłowego, piętrowego bu-
dynku klasztornego, konsekrował 
w 1706 roku biskup Franciszek Bie-
gański.

Wystrój świątyni był dość 
skromny, a zubożenie całego kraju, 
także rodziny Tarnowskich, przez 
wojnę północną i tzw. drugi potop 
szwedzki, nie sprzyjało wyposaże-
niu jej w  okazałe ołtarze, posadz-
ki, figury itp. Nie mamy też wielu 
przekazów na  ten temat. Wedle 
jednego z  nich to  przeor klaszto-
ru O.  Tomasz Frydrychowicz wy-
konał polichromię na  ścianach, 
namalował też kilka obrazów, być 
może do  ołtarzy bocznych. Dopie-
ro w  1755 roku w  prezbiterium 
stanął monumentalny, baroko-
wy ołtarz, stanowiący znakomitą 
oprawę dla umieszczonego w cen-
trum cudownego obrazu, a poniżej 
przepiękne srebrne tabernakulum 
ze  sceną Zwiastowania, ufundo-
wane przez ówczesnego przeora 

O. Bazylego Barskiego. Górna jego 
część, jakby zwieńczenie, to  dar 
innego przeora O.  Andrzeja Grze-
gierskiego z 1767 roku. Na co dzień 
obraz był przysłonięty trybowaną 
w  srebrnej blasze sukienką z  mo-
tywami roślinnymi, która zasłaniała 
całe postacie z  wyjątkiem twarzy 
i dłoni. Srebrna sukienka pochodzi 
prawdopodobnie z  tego samego 
czasu co ołtarz i  jest dziełem jed-
nego z najwybitniejszych złotników 
gdańskich, Gotfryda Schlaubitza.

Do 1782 roku trwało dalsze ozda-
bianie i doposażanie kościoła i klasz-
toru, m.in. chór kościelny ozdobio-
no malowidłami przedstawiającymi 
liczne cuda za  przyczyną Matki Bo-
żej Dzikowskiej. Niestety, wkrótce 
na  skutek osławionej grabieży, do-
konanej na  mocy rozporządzeń ce-
sarza Józefa II, klasztor utracił wiele 
cennych złotych i  srebrnych darów 
i  wotów, paramentów kościelnych 
itp. Po kongresie wiedeńskim Domi-
nikanie utracili także wieś Radowąż, 
co zdecydowało o  zmniejszeniu li-
czebności zakonników do  dwóch, 
trzech, a  w  latach późniejszych na-
wet dwóch. Była taka sytuacja gdy 
musieli zatrudnić  się na  etatach 
na poczcie... by na siebie zarobić.

Nie ominęły też kościoła i klasz-
toru pożary Tarnobrzegu, zwłaszcza 
ten w 1862 roku, który strawił cały 
dach i  uszkodził ołtarze, spopielił 
dzwonnice i  stopił dzwony, a  wy-
niesiony w ostatniej chwili cudowny 
obraz wrócił do  zamkowej kaplicy. 
Po 10 latach mozolnej pracy zakon-
ników i  pomocy darczyńców odno-
wiono ołtarze i całe wnętrze, zaopa-
trując kościół w organy, nowe freski, 
murowaną dzwonnicę i dwa dzwony 
o  imionach Jan i  Wojciech. 7  wrze-
śnia 1872  r. w  uroczystej procesji 
powrócił cudowny obraz na  swe 
miejsce. Dwa lata później odnowio-
na została ambona i położono nową 
posadzkę kamienną, która dotrwała 
do I wojny światowej.

W  historii obrazu i  kościoła 
szczególnie zasłużył się przeor Sta-
nisław Markiewicz, który rozpoczął 
kompleksowe odnawianie świątyni. 
Za  jego kadencji rozpoczęto stara-
nia o koronację cudownego obrazu, 
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sklepienie kościoła pokryły nowe 
malowidła, a  wszystkie ołtarze zo-
stały gruntownie odnowione. Koro-
nacja odbyła się jednak już za  jego 
następcy O.  Stefana Płaszczycy 
8 września 1904 roku i zgromadziła, 
wedle niektórych źródeł, około 100 
tysięcy wiernych. Liczba odwiedza-
jących sanktuarium dominikańskie 
wciąż wzrastała, co spowodowało, 
iż  przeor powziął zamiar rozbu-
dowy świątyni, zlecając przygoto-
wanie planów profesorowi Janowi 
Sas-Zubrzyckiemu, znanemu archi-
tektowi z Lwowa.

Zaprojektował on  poszerze-
nie kościoła o  dwie nawy boczne, 
okazałą kruchtę i  dwie flankujące 
całość potężne wieże  – dzwon-
nice, by  były niczym drogowskaz 
dla podążających do Świętej Rodzi-
ny pątników. Plany te udało się zre-
alizować w  latach 1906-12, dzięki 
datkom wiernych, a  także rodzinie 
Tarnowskich. Niestety, środków nie 
starczyło na  dokończenie budowy 
drugiej wieży, tak że pozostała ona 
zwieńczona ostrosłupowym dachem 
na  wysokości sąsiadującego z  nią 
skrzydła klasztornego i  tak jest 
do  dziś. Jednak całość rozbudowy, 
utrzymana w stylu dojrzałego, klasy-
cyzującego baroku, świetnie harmo-
nizując z  dość skromną pierwotną 
bryłą kościoła, dodała jej powagi 
i majestatu.

Podczas I  wojny kościół i  klasz-
tor poważnie ucierpiały na  skutek 
ostrzału artylerii. Uszkodzone zo-
stały: dach świątyni, belka tęczowa, 
chór, wszystkie witraże i żyrandole, 
w  tym przepiękny kryształowy pa-
jąk w prezbiterium. Cudowny obraz, 
przezornie wyjęty z  ołtarza przez 
hrabiego Zdzisława Tarnowskiego, 
wojnę szczęśliwie przeczekał w  ka-
plicy zamkowej. Szybko naprawiono 
dachy, zaś pozostałe prace remonto-
we przeprowadzono już po wojnie; 
wtedy też cudowny obraz powrócił 
do ołtarza głównego. W 1922 roku, 
po wielu zabiegach, kościół domini-
kański stał się siedzibą parafii, którą 
ostatecznie zatwierdził w 1934 roku 
biskup przemyski.

W  czerwcu 1927 roku korony 
z  obrazu Matki Bożej Dzikowskiej 

zostały skradzione i  nigdy ich nie 
odnaleziono. Podjęto więc starania 
o  rekoronację obrazu, przy okazji 
dokonując kompleksowej konser-
wacji świątyni, zwłaszcza ołtarzy 
oraz rekonstrukcji sygnaturki. Wte-
dy też wnętrze kościoła pokryła 
polichromia, zaprojektowana przez 
lwowskiego malarza, Karola Poli-
tyńskiego. Druga koronacja odby-
ła  się 8  września 1933 roku, a  do-
konał jej biskup Franciszek Barda. 
Głowę Maryi i  Jezusa ozdobiły ko-
rony otwarte, (pierwsze były tzw. 
obłękowe –  cesarskie, zamknięte), 
ale  też bardzo okazałe. W  obawie 
przed Niemcami, tuż przed II  woj-
ną, zdjęto je z obrazu i wywieziono 
do Żółkwi – nikt nie przypuszczał, 
że cały teren II Rzeczpospolitej zaj-
mą Niemcy i Rosjanie. Niestety, tak 
jak i inne wspaniałe pamiątki (mi.in 
buława, szabla i rząd koński hetma-
na Jana Tarnowskiego, czy pistole-
ty Napoleona z  Dzikowa) na  swoje 
miejsce nigdy już nie wróciły. W tej 
sytuacji wykonano kopie wywiezio-
nych koron i nałożone je Madonnie 
8 września 1954 roku, w półwiecze 
pierwszej koronacji.

Następny kataklizm jaki nawiedził 
Tarnobrzeg w 1958 roku to trąba po-
wietrzna, która zniszczyła dach, sy-
gnaturkę i  hełm wieży. Naprawiono 
je wkrótce, a także pokryto dość ład-
nie wnętrze świątyni wyobrażeniami 
tajemnic różańca świętego, według 
projektu Romana Smuczaka. (Nieste-
ty, w  latach osiemdziesiątych, sku-
tecznie i całkowicie je zamalowano).

I  znów w  kwietniu 1959 roku 
świątynia została sprofanowana po-
przez kradzież kopii koron i wotów. 
Trzecia (a według niektórych czwar-
ta) koronacja odbyła  się 7 września 
1966 roku, której dokonał Prymas 
Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyń-
ski, w asyście ówczesnego metropo-
lity krakowskiego, Karola Wojtyły, 
oraz biskupów przemyskiego, san-
domierskiego i  tarnowskiego, oraz 
ogromnej rzeszy tarnobrzeżan.

W 1983 roku O. Stanisław Maria 
Kałdon wydał książeczkę poświęco-
ną cudownemu wizerunkowi Matki 
Bożej, nazywając ją „Królową Zagłę-
bia Siarkowego – Matką Bożą Tarno-

brzeską”, w  której, obok informacji 
historycznych, znalazły się pieśni ku 
czci Maryi.

W 1994 roku Muzeum Historycz-
ne m. Tarnobrzeg zorganizowało 
wystawę pt. „Matka Boża Dzikow-
ska” i  Jej naśladownictwa, na której 
pokazano kilkadziesiąt różnych wer-
sji obrazu i jego kopii w malarstwie 
i  grafice. Rok później Muzeum wy-
dało reprint książeczki O. Wawrzyń-
ca Święckiego z 1686 roku, na pod-
stawie oryginału użyczonego przez 
Bibliotekę Jagiellońską. Za  czasów 
przeora O.  Macieja Złonkiewicza 
zapoczątkowany został jarmark do-
minikański, który od  końca lat 90 
(organizowany wspólnie z Urzędem 
Miasta) odbywa się corocznie na tar-
nobrzeskim Rynku.

W  2004 roku bardzo uroczyście 
obchodzone było stulecie korona-
cji Cudownego Obrazu. Dr Adam 
Wójcik, dyrektor Muzeum, napisał 
tekst misterium, młodzież „odegra-
ła” scenki historyczne i  procesjo-
nalnie, starym szlakiem z  kaplicy 
zamkowej w Dzikowie do klasztoru, 
przeniesiono kopie obrazu. Wybite 
zostały złote i  srebrne pamiątkowe 
medaliki, a Muzeum Historyczne m. 
Tarnobrzeg wydało dwie publikacje 
autorstwa Adama Wójcika i Aleksan-
dry Janas na  temat historii obrazu 
i klasztoru: „Piękniejsza niż księżyc” 
oraz „Tajemnice klasztoru”.

W 2014 r. wyżej wymienieni pra-
cownicy MHMT przygotowali im-
ponującą, panoramiczną wystawę 
„Dom Dzikowskiej Pani”, na  której, 
oprócz wielu kopii cudownego ob-
razu, pamiątek wszystkich koronacji 
(zdjęć, publikacji, obrazków i  me-
dalików), pokazano historię domi-
nikańskiego kościoła i  klasztoru, 
plany rozbudowy Jana Sas Zubrzyc-
kiego z początku XX wieku, sylwet-
ki fundatorów, wiele starodruków 
z  klasztornej biblioteki, zabytkowe 
ornaty, hafty ołtarzowe i paramenty, 
feretrony, parasol procesyjny i  wie-
le cennych klasztornych pamiątek. 
Przybliżone zostały także sylwetki 
zasłużonych przeorów i  dobrodzie-
jów tarnobrzeskiej świątyni.

Aleksandra Janas
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Karnawał dobiega końca. Był to czas na pewno rado-
sny, pełen zabaw, może uczestniczyliście w  balach 

karnawałowych? Jak byłem w  Waszym  wieku lubiłem 
bardzo takie bale przebierańców. Pamiętam że raz był 
przebrany za Indianina, raz za szeryfa… Ale nie o tym 
dziś chce Wam powiedzieć, ale  o  tym, że  zaczynamy 
Wielki Post. Jest to 40-dniowy czas w Kościele, w którym 
w sposób szczególny chcemy przypominać sobie, że Pan 
Jezus oprócz tego, że nauczał ludzi i czynił wiele cudów, 
musiał także wiele dla ludzi wycierpieć. Przypominamy 
sobie to nie po to, żebyśmy byli smutni, ale po to, żeby 
Panu Jezusowi podziękować, za  to  że  tak nas bardzo 
kocha i oddał swoje życie po to, żebyśmy mogli razem 
z  Nim cieszyć  się bez końca w  niebie. Dlatego przez 
te 40 dni nie urządza się hucznych zabaw, a niektórzy 
robią sobie różne postanowienia. Można na  przykład 
zrobić sobie postanowienie, że w Wielkim Poście posta-
ram się, żeby mój pokój był zawsze posprzątany, albo, 
że nie będę grymasił przy jedzeniu, albo zawsze będę 

odrabiał lekcje na bieżąco, będę milszy dla rodzeństwa 
i kolegów, albo codziennie będę robił 1 dobry uczynek. 
Takie postanowienia na pewno bardzo ucieszą Pana Je-
zusa. A  czy Wy wiecie kiedy zaczyna  się Wielki Post? 
Pewnie niektórzy wiedzieli, że  rozpoczynamy go Śro-
dą Popielcową. Jest to dzień, którego nazwa wzięła się 
stąd, że w kościołach tego dnia podczas Mszy Świętych 
kapłani posypują nasze głowy popiołem. Jest to  pięk-
ny symbol, który pokazuje to że wiemy iż nie jesteśmy 
święci, idealni, że  zdarzają nam  się grzechy i  potrze-
bujemy Bożego przebaczenia i Bożej łaski i chcemy się 
zmienić na lepsze!

Kochani, przypominam o  zadaniach. Rozwiązania 
przynieście do o. Adama najlepiej do 17 marca. Losowa-
nie nagród 24 marca podczas Mszy Świętej o godz. 1100. 
Powodzenia! I przypominam o  Drogach Krzyżowych 
z  udziałem dzieci. Będą one w  każdy czwartek Wiel-
kiego postu o godz. 1730. Zapraszam każdego i  każdą 
z Was!

Drogie dzieci
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„Matko ma, Zakonie mój, dla cię życie me, dla cię prac mych znój. Matko ma, Zakonie 
mój, jam na wieki syn, jam na wieki Twój […] Tyś mi szczęścia zdrój […]”. Trudno o pięk-
niejsze wyznanie miłości i nadanie takiego imienia dla swojego Zakonu1. W rodzinie, tak-
że w rodzinie zakonnej, otacza się szacunkiem i zachowuje to, co dla niej jest najświęt-
sze. Szanuje się przede wszystkim wypracowany przez wieki styl życia, który ukazali nam 
nasi poprzednicy, święci i błogosławieni Karmelu, a wśród nich męczennik z Dachau, bł. 
Hilary Januszewski O.Carm.

1 Por. Wąs K., Jakie masz imię?, w: Wezwani na żniwo, Bagno, 19 (1993), nr 1/52, s. 72. 
2 Por. Zarzycka B. Osobowość i  formacja. Psychospołeczne uwarunkowania poczucia zmian w obrazie siebie w trakcie formacji zakonnej, Lublin 

2005, s. 18-19.
3 Por. Marchetti A., Zarys teologii życia duchowego, cz. III, Kraków 1996, s. 98.
4 Por. Zarzycka B. Osobowość i formacja. Psychospołeczne uwarunkowania poczucia zmian w obrazie siebie w trakcie formacji zakonnej, dz. cyt., 

s. 18-19. 

Do  niego w  sposób szczególny pasują słowa „nikt 
nie ma większej miłości od  tej, gdy ktoś życie swoje oddaje 
za przyjaciół swoich” (J 15, 13).

Czy dziś stać nas na taką miłość lub na takich przyja-
ciół? Zazwyczaj nie trapimy się poszukiwaniem ochotni-
ka, który byłby gotów za nas umrzeć. Prośby o podobną 
przysługę ze strony rodziny czy przyjaciół też nie spę-
dzają nam snu z oczu.

Czasy się zmieniły i to niewątpliwie na lepsze: zasłu-
żenie cieszymy się wolnością i tym, że nikt nie wymaga 
od nas poświęcenia własnego życia. Ta radość może jed-
nak okazać się płytka i chwilowa, jeśli zapomnimy o tym, 
że życie nieustannie toczy  się w cieniu dramatu i  każ-
da kolejna chwila może być wstępem do wyboru, który 
na zawsze je zmieni. I co gorsza, ta chwila zastanie nas 
zupełnie nieprzygotowanymi.

Historia uczy, że gotowość do złożenia ofiary z siebie 
wcale nie była i nie jest przywilejem wyjątkowych jej mo-
mentów. Wprost przeciwnie, bohaterskie czyny zazwy-
czaj rodzą się w szarej codzienności, są sprawdzianem 
naszego człowieczeństwa i  wartości, którymi żyjemy. 
Dlatego ten temat jest zawsze aktualny.

Czytając zeznania świadków zgromadzone w  doku-
mentacji procesowej o. Hilarego, czy też wspomnienia 
osób, które go znały, a także rozważając kilka fragmen-
tów listów, które po sobie pozostawił, można podjąć się 
próby nakreślenia jego sylwetki duchowej od  strony 
kształtowania się w nim postawy ofiary.

Termin „duchowość” można zdefiniować jako okre-
ślony styl relacji człowieka z  Bogiem i  środowiskiem, 
wyróżniający się swoistymi cechami oraz formami dzia-
łalności.

W duchowości zakonnej specyfikę odniesienia do Boga 
wyznaczają przede wszystkim rady ewangeliczne, realizo-
wane we wspólnocie zakonnej o konkretnym typie apo-
stolatu, a także pierwotne doświadczenie religijne osób 
znaczących, np. założycieli zakonu. W tym sensie mówi-
my o duchowości np. karmelitańskiej2. Tak więc ofiarni-
czy charakter życia konsekrowanego wyraża się głównie 
w praktykowaniu ślubów i zachowywania reguł3.

Konkretny typ duchowości warunkuje określony spo-
sób myślenia, doświadczania, odczuwania, przeżywa-
nia, decydowania, kształtowania międzyludzkich relacji, 
działania, itd4.

W pełni świadomości  
ofiary  

ze swego życia
Sylwetka duchowa  

bł. Hilarego Januszewskiego O.Carm. 
(1907-1945)

Część I
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Ogólnie można powiedzieć, że elementem konstytu-
tywnym duchowości zakonnej jest ofiara złożona z sie-
bie Bogu.

Poprzez „ofiarę” rozumiemy całkowite i wyłączne od-
danie  się Bogu, które żąda przynajmniej uczuciowego 
oderwania od  stworzeń oraz rezygnacji ze  wszystkich 
osobistych skłonności i zamiłowań w dążeniu do coraz 
wyższej doskonałości życia. Naśladowanie Jezusa Chry-
stusa nie stanowi jakiegoś nowego elementu, wyróżnia-
jącego osoby konsekrowane od  innych ludzi, lecz jest 
jedynie dodatkowym motywem do  pełniejszego odda-
nia się Bogu i normą, którą mają się one kierować w każ-
dej chwili życia5.

I. Dzieciństwo i młodość – przygotowanie 
do ofiary

Życie duchowe błogosławionego o. Hilarego Ja-
nuszewskiego kształtowało  się w  określonym czasie 
i  miejscu. Niewątpliwie, to  w  czasie i  przestrzeni rze-
czywistość duchowa uobecnia się, nabiera określonych 
kształtów i sposobów wyrażenia się6.

Podejmując próbę zgłębienia i  zinterpretowania ta-
jemnicy człowieka należy – obok jego inspirujących wy-
powiedzi i  deklaracji najwyższych ideałów  – uwzględ-
nić także odpowiednią ilość szczegółów i  spraw często 
marginalnych. Nie chodzi o  zbytnie zatrzymywanie  się 
na  drobiazgach, by  nie pomylić „cieni i  obrazów z  rze-
czywistością”7. Jednakże, jak zauważa włoski kanosjanin 
A. Cencini, „wiara jest autentyczna tylko wówczas, gdy ro-
dzi się z doświadczenia życia i do niego powraca; co wię-
cej, jest to wiara w samo życie i w to, co w nim się kryje”8.

Uwzględniając powyższe uwagi, nie można pominąć 
wpływu domu rodzinnego i  najbliższego środowiska 
na kształtowanie się ducha ofiary późniejszego męczen-
nika. „Nikt nie wybrał sobie ani matki, ani ojca. Dom ro-
dzinny może być łaską, ale też i losem człowieka. Nie je-
steśmy w stanie wyzbyć się presji domu rodzinnego”9. Tę 
istotną presję rodzinną zauważymy bez trudu w później-

5 Por. Marchetti A., Zarys teologii życia duchowego, dz. cyt., s. 93. 
6 Por. Strzelecki W. Problem życia mistycznego Cecylii Działyńskiej (1836-1899), rozprawa doktorska, Lublin 2015, s. 39-40. 
7 Imoda F., Odkryj w sobie tajemnicę, Kraków 2010, s. 21. W tym kontekście uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że na postawę ofiary 

przyszłego Męczennika z Dachau istotny wpływ miała postać innego karmelity, bł. Stanisława z Bydgoszczy. Ponieważ kult bł. Stanisława 
miał charakter lokalny (w XVIII wieku czczony on był szczególnie w Bydgoszczy, Poznaniu, Gdańsku) można domniemywać, że pochodzący 
z Pomorza o. Hilary mógł inspirować się tą postacią w okresie wczesnej młodości, a także będąc już w Karmelu. Więcej o bł. Stanisławie: 
Zyglewski Z., Z dziejów klasztoru karmelitów w Bydgoszczy 1398-1816, w: Karmelitańskie dziedzictwo Bydgoszczy, pod red. Ks. M. Puziaka, 
Bydgoszcz 2017, s. 70-74. 

8 Cencini A., Synowskie uczucia. Droga formacyjna w życiu konsekrowanym, Kraków 2005, s. 92.
9 Nowak A. J., Osoba fakt i tajemnica, Rzeszów 2010, s. 144. Autor omawia rolę wpływu podświadomości na życie człowieka. Podkreśla, 

że wpływ rodziny sytuuje się w przestrzeni podświadomości człowieka, można ją zwać podświadomością rodzinną. Tkwią w niej treści będące 
owocem presji domu rodzinnego i doświadczeń w nim zebranych – por. tamże.

10 Por. Tenże, Homo religiosus. Studium porównawczo-krytyczne, Lublin 2003, s. 27. 
11 Parafia w Wielkim Garcu początkowo wchodziła w skład diecezji włocławskiej, od 1821 roku – chełmińskiej i należały do niej miejsco-

wości: Wielki Garc, Rudno, Gręblin i Międzyłęż. We wnętrzu kościoła znajdują się między innymi trzy ołtarze – główny z rzeźbą MB z Dzieciąt-
kiem oraz obraz MB Szkaplerznej i MB Niepokalanie Poczętej. Efektem przykładnej pracy duszpasterzy i głębokiego życia religijnego parafian, 
są liczne powołania kapłańskie i zakonne, wśród których wymienia się bł. o. Januszewskiego. Por. Gruba W., W duchu wdzięczności za 25 lat 
kapłańskiej służby w Parafii Wielki Garc (1991-2016), Pelplin 2016, s. 10-11.

12 Por. Wysocki S., O. Hilary Januszewski. Błogosławiony karmelita, męczennik z Dachau, Kraków 2010, s. 16 (opracowanie). 
13 Na podstawie wspomnień Stefanii Dejny spisanych w Tczewie w roku 2008, za: tamże, s. 11. 
14 Tamże. 

szej postawie o. Hilarego, gdyż każda osoba w  swoim 
rozwoju ontogenetycznym przejmuje bogactwo kultury 
poprzednich pokoleń, dzięki czemu może coraz bardziej 
wszechstronnie się rozwijać10. Stąd tak ważne w kształ-
towaniu  się osobowości człowieka jest środowisko ro-
dzinne, rówieśnicze, czy też miejsce zamieszkania.

Paweł Januszewski (w Zakonie o. Hilary) urodził  się 
11  czerwca 1907 roku w  Krajenkach, w  pobliżu Tcze-
wa. Szkołę podstawową ukończył w  Gręblinie, znaj-
dującym się na  terenie parafii w Wielkim Garcu, gdzie 
od 1915 roku mieszkała jego rodzina11.

Paweł, ucząc się w szkole podstawowej, wyróżniał się 
spośród swoich rówieśników. Był pilnym uczniem, roz-
sądnym i odważnym, a jednocześnie opanowanym i spo-
kojnym w obliczu różnych niebezpieczeństw, takich jak 
szykanowanie czy kary cielesne ze  strony niemieckich 
nauczycieli za używanie języka polskiego. Był chłopcem 
o  wyrazistym charakterze, nazywał rzeczy po  imieniu, 
mówiąc o faktach bez koloryzowania12.

Wszystkie dzieci w rodzinie Marianny i Marcina Janu-
szewskich – Marta, Maria, Anna, Helena, Antoni, Leon, 
Franciszek, Jan, Marcin i Paweł – nie żyły tylko dla siebie, 
lecz współdziałały z  innymi. Nie próbowały  się z  tego 
wyłamywać. Wpływało to na kształtowanie ich charakte-
rów13. Różnorodność temperamentów stawała się okazją 
do  licznych wyrzeczeń i  wielkoduszności. Nie żyło  się 
tam w  odosobnieniu. Nawet jeśli brakowało życia to-
warzyskiego, to życie rodzinne w swych różnorodnych 
formach rozwijało w  dzieciach państwa Januszewskich 
wartości potrzebne do  stworzenia klimatu wzajemne-
go zaufania. Intensywne praktyki religijne zaszczepiały 
w rodzeństwie głęboką pobożność14.

Po  skończeniu czternastego roku życia Paweł Janu-
szewski przez dwa lata przebywał w gimnazjum Księży 
Pallotynów w Sucharach koło Nakła nad Notecią. Po ukoń-
czeniu drugiej klasy gimnazjum zmuszony był opuścić 
szkołę z powodu braku środków finansowych na dalszą 
edukację. Odtąd przebywał w  domu rodzinnym, gdzie 
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jego edukacją zajęła się starsza siostra Marta, która bę-
dąc nauczycielką, indywidualnie zrealizowała z  bratem 
materiał z  zakresu trzeciej klasy gimnazjalnej. Widok 
dziecka, które z taką determinacją uczyło się, przejął ro-
dziców i skłonił do podjęcia trudnej decyzji o wysłaniu 
syna do Zakładu Wychowawczego Księży Michalitów15.

Od 1 kwietnia 1925 do 22 lipca 1926 roku Paweł Janu-
szewski przebywał w  Zakładzie Wychowawczym Księży 
Michalitów w Pawlikowicach. Tam ukończył czwartą klasę 
gimnazjum. Od lipca 1926 do września 1927 roku mieszkał 
w Krakowie przy ulicy św. Jana, na terenie parafii pw. św. Flo-
riana. Pracował i  jednocześnie uczęszczał na Powszechne 
Kursy Korespondencyjne “Matura” przy ul. Karmelickiej 35.

Z  domu rodzinnego wyniósł bardzo wiele, m.in. 
uczciwość, głęboką religijność i  bezgraniczną wiarę 
w Opatrzność Bożą, poczucie obowiązku i pracowitość, 
a także ducha ofiary. Te cechy charakteru pozwoliły mu 
szybko zaakomodować się do nowego stylu życia i oto-
czenia. One też miały istotny wpływ na kształtowanie się 
jego umysłowości – dzięki nim nie przywiązywał więk-
szej wagi do tego, co zewnętrzne, z rezerwą też mani-
festował swoje uczucia, instynktownie natomiast przy-
wiązywał się do tego, co solidne i istotne. Był wytrwały 
w swojej pracy i w dążeniu do celu16.

15 Por. Pabis M., Wierny miłości, s. 23 (opracowanie).
16 Por. Wysocki S., O. Hilary Januszewski. Błogosławiony karmelita, męczennik z Dachau, opr. cyt., s. 19. 
17 Pabis M., Wierny miłości, opr. cyt., s. 19.

Siostrzenica o. Hilarego, nawiązując do dziecięcych 
lat życia Karmelity zauważyła, że „[...] całe jego rodzeń-
stwo było wychowywane w duchu wiary, a o mojej bab-
ci [siostrze Helenie] mogę napisać, że była bardzo wie-
rząca. Była dla mnie przykładem, jak można swoje życie 
zawierzyć Bogu i to do końca, na dobre i na złe. Pamię-
tam, że gdy była chora, czytałam jej modlitwy, które co-
dziennie odmawiała. Wśród nich była modlitwa z proś-
bą o  uczestniczenie w  cierpieniach Jezusa Chrystusa, 
co było dla mnie czymś niezrozumiałym. Podziwiałam 
babcię za  odwagę. Przecież dzisiaj cały świat ucieka 
od cierpień i bólu, więc chyba tym różnią się prawdzi-
wi chrześcijanie od  innych ludzi, że  akceptują to, co 
zsyła Bóg, i wierzą, że przyjęcie cierpienia to przyjęcie 
Chrystusa.

Tak uczynił wujek Hilary i  został za  swoją miłość 
do  bliźnich nagrodzony. Jest dla  nas wzorem chrześci-
janina [...]”17.

Nie ulega wątpliwości, że w latach dziecięcych i wcze-
snej młodości o. Hilary kształtował w sobie postawę al-
truizmu i bezinteresownego poświęcenia pod wpływem 
rodziny i najbliższego środowiska.

Wiesław Strzelecki O.Carm

Z życia parafii i klasztoru

13–16.01.2019

W tym roku nasza schola w dniach od 13-16 stycznia, 
czyli w czasie ferii, spakowała walizki i wyjechała do 
Zembrzyc znajdujących się niedaleko Krakowa. Czas spę-
dziła wspaniale, zarówno spędzając czas z Bogiem jak i 
bawiąc się na śniegu. Nie zabrakło oczywiście czasu na 
wspólne wygłupy, co na pewno poskutkowało bliższym 
poznaniem siebie nawzajem. 



16

Na Piasku nr 3 (501)   marzec 2019

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

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO POSTU
GORZKIE ŻALE

W niedziele o godz. 1800

DROGA KRZYŻOWA
Dla dorosłych we wtorki i piątki o godz. 1800

Dla młodzieży w piątki o godz. 2000

Dla dzieci w czwartki o godz. 1730

1 marca
•  Pierwszy piątek miesiąca.

2 marca
•  Pierwsza sobota miesiąca – nabożeństwo wynagra-

dzające o godz. 1630.
3 marca

•  Koncert muzyki renesansowej w wykonaniu zespołu 
Collegium Palestrinae po Mszy Św. o godz. 1900. Kier-
masz Ciast młodzieży KDM.

6 marca
•  Środa Popielcowa.

10 marca
•  Spotkanie dla  I grupy II rocznika przygotowujące-

go się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1400.
11 marca

•  Msza Święta o jedność w Narodzie za wstawiennic-
twem św. Jadwigi królowej o godz. 1630. 

•  Spotkanie dla  II grupy II rocznika przygotowujące-
go się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1600.

12 marca
•  Spotkanie dla III grupy II rocznika przygotowujące-

go się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1600.
13 marca

•  Spotkanie Grupy modlitewnej „Betania”. Wieczór 
Uwielbienia – rozpoczęcie Mszą Świętą o godz. 1900. 

•  Spotkanie dla IV grupy II rocznika przygotowujące-
go się do Sakramentu Bierzmowania o godz. 1600.

19 marca
•  Uroczystość Świętego Józefa – Msza Święta w intencji 

polskiej prowincji Zakonu Karmelitów o godz. 1900.
25 marca

•  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Możliwość 
przystąpienia do Duchowej Adopcji Dziecka Poczę-
tego w czasie Mszy Świętych o godz. 1630 i 1900.

25-27 marca
•  Rekolekcje wielkopostne dla dzieci.

30 marca
•  Spotkanie Rodziny Szkaplerznej o godz. 1000.

11.02.2019
11  lutego br. po  raz kolejny obchodziliśmy Światowy 
Dzień Chorego. Ustanowił go Jan Paweł II dnia 13 maja 
1992  r. w  liście do  ówczesnego przewodniczącego Pa-
pieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby 
Zdrowia – kard. Fiorenzo Angeliniego. Wyznaczył wów-
czas jego datę na 11  lutego – wspomnienie Matki Bo-
żej z Lourdes. Pierwszy taki dzień obchodzono właśnie 
w tym francuskim sanktuarium maryjnym. Również tego 
dnia w bazylice OO. Karmelitów wszyscy chorzy, starsi 
i ci którzy pragnęli otrzymać sakrament chorych mogli 
otrzymać ten szczególny dar łaski Bożej.
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