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CHRZEST 3

Wstęp

Hmm… to już 1050 lat. Trzeba przyznać, że to 
spory kawał czasu. 1050 lat Polska budowana jest 
na Chrystusie. Wiele się przez ten czas działo. Był 
czas potęgi i chwały, kiedy po Europie szerzyła 
się pogłoska, że w Rajskim Edenie mówiło się po 
polsku. Był też czas upadku moralnego i politycz-
nego, czas, kiedy Polska próbowała się podnieść 
z upadku, woląc zginąć, walcząc o wolność, niż 
żyć w niewoli. 

W tym wszystkim był z nami Chrystus. Odkąd 
w 966 r. Mieszko I przyjął chrzest, Polska stała 
się Jego ojczyzną i On nigdy się nas nie wyrzekł 
i o nas nie zapomniał. Czy to nie właśnie wiara 
w Boga zjednoczyła nas podczas potopu szwedz-
kiego i pomogła przepędzić najeźdźcę? Czy to 
nie ona pomogła nam przetrwać 123 lata niewoli,  
a potem powstać niczym feniks z popiołów?

1050 lat budowania na Chrystusie… życia 
w Chrystusie. Czy można się teraz od tego wszyst-
kiego odciąć, zapomnieć o Nim i spróbować żyć 
bez Niego? Czy Chrystus i wiara nie są nam po-
trzebne bardziej niż nam się zdaje? Warto sobie 
odpowiedzieć na te pytania w tym Jubileuszowym 
Roku.

W tym numerze nie przygotowaliśmy odpo-
wiedzi na te pytania. Niech każdy sam się nad 
nimi zastanowi, a pomocą niech będą nasze arty-
kuły.

Serdecznie zapraszam do lektury.

Drodzy 
Czytelnicy!

Rycerstwo Niepokalanej

Czym jest chrzest?

Co chrzest dał Polsce?

1050 lat w 3 dni

Być w relacji z Chrystusem

Radio Niepokalanów

Gesty liturgiczne

Maryja – wzór w Kenii 

Kilka słów o pierwszym sakramencie

Rocznicowa refleksja br. Maksymiliana

Relacja z obchodów rocznicowych w Gnieźnie i Poznaniu

Wywiad z o. Piotrem Matuszakiem OFMConv,  
kończącym kadencję Rektorem naszego Seminarium

Wywiad z o. Damianem Karczmarem OFMConv

Co oznaczają?   cz. I

Temat numeru

Temat numeru

Temat numeru

Z naszego życia

Bierzuński na bieżąco

Wiara dojrzała

Rycerstwo Niepokalanej na ziemi afrykańskiej

Drodzy Czytelnicy „Naszego Życia”!

 Jako wspólnota seminaryjna kończymy kolejny rok akademicki. Rozpoczynając czas wakacji oraz 
praktyk duszpasterskich, trwamy nadal w Jubileuszowym Roku 1050. rocznicy chrztu Polski. Chrzest księcia 
Polan, Mieszka I, był jednym z przełomowych wydarzeń w historii Polski i Polaków. Ponieważ jednak relacje z 
tych wczesnych wieków są bardzo skromne, wielu rzeczy możemy się tylko domyślać. Chrzest odbył się praw-
dopodobnie w Wielką Sobotę – zgodnie z ówczesnym zwyczajem – w nocy oczekiwania na Zmartwychwsta-
nie Pańskie. Znaleziska archeologiczne sugerują, że mógł on nastąpić na wyspie Ostrów Lednicki, koło grodu 
gnieźnieńskiego, głównej siedziby rodu Piastów. Znaleziono tam basen chrzcielny, w którym swobodnie mógł 
zmieścić się dorosły człowiek. Przypuszcza się, że razem z księciem ochrzczony został jego dwór.

 W całej naszej Ojczyźnie obchodzimy uroczyście 1050. rocznicę chrztu Polski. Biorąc udział w uro-
czystościach, nie możemy zapominać o zobowiązaniach wypływających z faktu, iż jesteśmy narodem chrze-
ścijańskim. Zachętą do tego są słowa przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski – abpa Stanisława 
Gądeckiego, który podkreśla, że ważne jest, by wątki historyczne związane z rocznicą nie przesłoniły refleksji 
podstawowej. Najważniejsze jest bowiem odkrycie przez dzisiejszego chrześcijanina, czym jest dla niego 
chrzest i jak ten dar ma on nieść w przyszłość. Zdaniem przewodniczącego KEP obchody tego historycznego 
jubileuszu muszą być przede wszystkim okazją do odnowy i pogłębienia świadomości chrzcielnej wszystkich 
wiernych w Polsce. – Chodzi tu przecież o życie wieczne każdego z nas i ten aspekt ma szczególne znaczenie 
– dodaje. Mając na względzie powyższą zachętę księdza arcybiskupa – niniejszy numer seminaryjnego cza-
sopisma „Nasze Życie” poświęcamy tematyce związanej z 1050. rocznicą chrztu Polski. Ufam, iż treści zawarte 
w numerze pomogą Wam, Drodzy Czytelnicy, odkryć na nowo istotę tego historycznego wydarzenia w dzie-
jach naszego narodu.

 Dziękując za wszelkie dobro, którym nas obdarzacie zarówno w wymiarze duchowym, jak i material-
nym, życzę każdemu z Was – abyście codziennie na nowo stawali się świadkami Chrystusa. W czasie waka-
cyjnego odpoczynku, urlopów bądźcie świadkami tego, iż Bóg jest miłością. Z wielką radością podejmujcie 
zobowiązania wypływające z faktu, iż poprzez chrzest jesteśmy dziećmi Boga.



W PRL’u ludzie wierzący spychani byli przez władzę do „obywateli 
drugiej kategorii”. Dzięki wizycie Ojca Świętego katolicy w Polsce 
znów poczuli się jednością, odnaleźli źródło nadziei i poczucie wła-
snej wartości. Mimo komunistycznych zakłamań wierni zobaczyli, 
że są ich miliony, co wielu dało motywację do walki z okrutną, ate-
istyczną ideologią. Modlitwa o zstąpienie Ducha Świętego na „ob-
licze tej ziemi”, którą papież odmówił w Warszawie, stała się pro-
rocką.
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Znalezione 
w skrzynce

  2-1O czerwca 1979            I pielgrzymka do Ojczyzny Jana Pawła II

Kalendarium Patrioty

„Maryjo, Pani Aniołów! U Ciebie,  
o Twej korony prosim zmartwychwstanie –  

A niech się wola Syna Twego stanie  
na ziemi naszej tak, jako jest w niebie (...)”

Tak modlił się wieszcz Norwid do Niepokalanej, by raczyła Ojczyznę naszą  
z kajdan zaborców wyrwać. Skoro więc udało się odzyskać wolność, znak to, 
wedle słów powyższej modlitwy, że taka wola Jej Syna; a jeżeli Polska jeszcze trwa, 
a trwać będzie póty, póki w sercach jest naszych, świadczy to, że Bóg chce się 
Nią posłużyć w budowie Królestwa Bożego na ziemi. Niech tych kilka wydarzeń  
z dziejów naszego Narodu rozbudza w nas miłość do tej, która ze spraw ziemskich 
winna być nam najdroższa – Ojczyzny.

 12 września 1683                           Victoria wiedeńska

opracował: br. MaksyMilian M. konieczny

Historia znad Dunaju winna być dziś wykrzykiwana na dachach 
we wszystkich europejskich językach. Król Jan III Sobieski stanąw-
szy na czele Ligi Narodów sprzymierzonej przeciwko agresji mu-
zułmańskiej na Civitas Christiana, w cudowny sposób zwyciężył 
o wiele liczniejsze wojska wroga. Stało się to w dniu wspomnienia 
liturgicznego Najświętszego Imienia Maryi, a sam Sobieski w liście 
do Ojca Świętego napisał, iż to „Deus vicit”. Po tamtej dotkliwej po-
rażce Turcy nie zdobyli się na ponowny atak na Europę.

Nietuzinkowa to historia, gdyż święty ten jezuita życie oddał za 
świętą, katolicką wiarę w czasach niełatwych, tak iż niemożliwym 
było, by zwróciła ona na siebie większą uwagę. Proces beatyfika-
cyjny rozpoczęto dopiero 55 lat po jego śmierci, gdyż objawił się on 
swemu współbratu, nakazując odnalezienie jego ciała. Umęczone 
ciało bardzo dobrze zachowane znaleziono i wystawiono do ogól-
nej czci. Tak rozpoczął się kult św. Andrzeja Boboli, który obdarzał 
wiernych wieloma cudami i łaskami. Ku wielkiej radości Polaków 
do beatyfikacji doszło w 1853, mimo sprzeciwów rosyjskiego zabor-
cy. Przypomnijmy, iż to prawosławni zamordowali Świętego.

Wołanie o męczeństwo
Musimy wyjść z pustyni rękoma

Odziani w swe szaty i worek pokuty
By wiara nie została strawiona

i Bóg w sposób okrutny

Dziś idę do ciebie do jednej z tych wiosek
Gdzie twoje ręce w boju zaprawione

By nieść Nowinę Dobrą bez żadnych masek
z twarzą czystą jak zorza, oblicza upragnione

Daj dobry Boże łaskę choć maleńką
Bym mógł Twoją chwałę głosić w światach wielu
Bym mógł tę łaskę oddać dla innych tak wielką

Bym mógł w męczeństwie dojść do tego celu

Którymś Ty sam, Boże Jedyny
Mej życiowej drogi, Odkupicielem

Moją jedyną miłością
i moim Zbawieniem

Daj mi dobry Boże oczy serca rozpostarte
Bym się prochem stała w Twych dłoniach

Kolana od klęczenia daj mi Boże starte
i ślady od cierni zostaw na mych skroniach

Daj mi krzyż nosić od rana do wieczora
Za winy świata i win mych boleści
Ku końca życia zakwitła aureola

na głowach wielu do dziś Twe kręgi mieści

Chcę Twoim śladem kroczyć dobry Boże
Spraw bym z Twym Synem znalazła królowanie

I o męczeństwo i o boleść proszę
Z Twymi świętymi wieczne Ciebie miłowanie

Magdalena Ewertowska

Moje Kujawy
Moja okolica

od pradawnych czasów
leży pośród jezior 
i zielonych lasów.

W lesie śpiew ptaków, 
w stawie żab kumkanie.
W maju najpiękniejsze 
słychać ich śpiewanie.

Leśne dróżki, strumyk.
Wszystko to zachwyca.
Więc wielu turystów, 

latem się spotyka.

Piękne te Kujawy, 
pagórki, jeziora.

Lecz najpiękniejsze,
 gdy jest letnia pora.

Gdyby Oskar Kolberg 
Polskę dziś przemierzył, 

to w takie zmiany 
pewnie by nie wierzył.

Nie ma tamtych Kujaw,
 chałup strzechą krytych.

Chłop nie umiał pisać,
 chłop nie umiał czytać.

Do Ciebie Panie...
Do Twego serca piszę dziś, 

do uszu twych szept słów ślę. 
Gdybym Cię Panie zraniła dziś 

To proszę, wybacz, nie myśl źle.
Twoja miłość budzi mnie. 

Skowronek śpiewem wita dzień. 
Dzięcioł stuka w korę pnia.
Ja tobie Panie kłaniam się.

Tobie Panie uśmiech ślę,
Dla Ciebie rozum i serce me.

Za dobro, które dajesz mi.
Kocham cię Panie, przy Tobie trwam.

Mirosława Baczyńska

   3O października 1853              Beatyfikacja św. Andrzeja Boboli
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Katecheza Katecheza

o. dk. andrzej M. jaworski

kurs Vi

Odpust...  
i jego tajemnicze warunki

Postanowiłem przyjrzeć się nieco tematowi, który chy-
ba nie jest tak do końca łatwo zrozumieć. Często sły-
szymy w kościele: „Za «to» i «tamto» można uzyskać 
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami”. Ja w sumie, 
zanim zostałem zakonnikiem, miałem problem ze zrozu-
mieniem, o co chodzi z tymi tajemniczymi „warunkami”.

Skoro Bóg jest taki 
dobry i miłosierny, 

to dlaczego nie może 
sam wybaczyć du-
szom czyśćcowym 

i byłoby po sprawie? 
Po co te odpusty?
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Przygotowując się do tego 
artykułu, mogłem trochę 
poczytać i dlatego właśnie 

postanowiłem zmierzyć się z tym 
zagadnieniem. Nie wiem, czy uda 
mi się napisać w sposób prosty na 
temat, który był źródłem wielu 
sporów i nieporozumień. Wiele, 
potężniejszych od mojego, umy-
słów głowiło się nad tym. Dlatego, 
żeby uniknąć zagmatwania, pomi-
nę analizy historyczne i postaram 
się po prostu przedstawić, co na 
ten temat mówi Kościół.

Można by zadać takie pytanie  
i rzeczywiście kiedyś je usłysza-
łem od jednej osoby: Skoro Bóg jest 
taki dobry i miłosierny, to dlaczego 
nie może sam wybaczyć duszom 
czyśćcowym i byłoby po sprawie? 
Po co te odpusty? W sumie to się 
wydaje całkiem logiczne. Tylko że 
można by też zadać inne pytanie: 
Skąd w ogóle się wzięła rzeczy-
wistość grzechu? Dlaczego Bóg, 
skoro jest taki wszechmogący, po-
zwala ludziom grzeszyć? Wydaje 
mi się, że czasem mamy problem 
ze zrozumieniem tajemnicy Bożej 
miłości, której największym wyra-
zem jest WOLNOŚĆ, jaką dał On 
człowiekowi. Masz wybór w swo-

im życiu. Możesz przyjąć miłość 
Boga i ją odwzajemnić, albo nie. 
W przeciwnym razie nie ma mowy 
o miłości. Gdyby On zmusił Cię do 
kochania Go, to czy byłaby to rze-
czywiście miłość? Nie bylibyśmy 
wtedy osobami, tylko jakimiś lu-
dzikami-robotami zdolnymi jedy-
nie do posłuszeń-
stwa, a nie do 
miłości. Podob-
nie jest z sytuacją 
grzechu i darem 
odpustów. Wy-
nikają one z wol-
ności, jaką po-
siadamy. Grzech 
pociąga za sobą 
dwie konse-
kwencje: winę 
i karę. Podczas spowiedzi Bóg 
odpuszcza człowiekowi winę, 
przebacza mu, ale kara pozostaje. 
Samo słowo „kara” może trochę 
strasznie brzmi, ale jest to w rze-
czywistości rana, która pozosta-
je na duszy i wymaga uleczenia, 
oczyszczenia. Z kolei dobre czyny 
człowieka przynoszą dwa rodzaje 
owoców: zasługę (za to, że w całej 
wolności wybrał dobro) oraz za-
dośćuczynienie (za grzechy, które 
mógł popełnić wcześniej). Zasługi 

nie da się nikomu przekazać. Jest 
osobista. Natomiast zadośćuczy-
nienie można komuś ofiarować, 
bo przecież do nieba idziemy nie 
sami, lecz we wspólnocie Kościo-
ła. Największym zadośćuczynie-
niem była śmierć Jezusa na krzyżu. 
W połączeniu z Jego ofiarą nasze 

małe „ofiarki” mogą 
wyjednać komuś od-
puszczenie kary. To 
trochę jak wpłacenie 
kaucji za kogoś, kto 
popełnił przestępstwo, 
uzyskał przebaczenie 
od poszkodowanego, 
ale i tak musi odsie-
dzieć karę za sam czyn. 
Ta kaucja pozwala mu 
uniknąć „odsiadki”.  

Na tym właśnie mniej więcej po-
lega odpust. Ponieważ Bóg obda-
rzył nas wolnością, dlatego wła-
śnie chce, abyśmy jako Jego dzieci 
dzielili się między sobą skarbami 
łask, które i tak od Niego pocho-
dzą. Mógłby „pstryknąć palcami” 
i wszystko byłoby załatwione, ale 
On woli uczynić to za naszym po-
średnictwem, byśmy w ten sposób 
mogli uczyć się wzajemnej miłości 
i upodabniać się do Niego same-
go. 

Teraz przejdźmy do samych 
warunków uzyskania odpustu zu-
pełnego. W tym celu wymaga się 
wykonania dzieła obdarzonego 
odpustem oraz wypełnienia trzech 
następujących warunków: 

1) spowiedź sakramentalna; 

2) Komunia eucharystyczna; 

3) modlitwa w intencjach Ojca 
Świętego (Ojcze nasz i Zdrowaś Ma-
ryjo lub jakakolwiek inna modlitwa 
zgodna z własną pobożnością).

Ponadto nie można też być 
przywiązanym do żadnego grze-
chu, nawet lekkiego. Zrozumienie 
tego sprawia chyba największą 
trudność. No bo jak można nie być 
przywiązanym do grzechu, kie-
dy przecież jest prawdą, że każdy 
człowiek jest grzesznikiem? W tym 
warunku nie chodzi jednak o licz-
by i rachunki, ale o miłość i chęć 
wypełniania we wszystkim woli 
Boga. Wypełnia go ten, kto pragnie 
być wiernym Bogu aż do końca, 
całym sobą i nie chce Go obrazić 
choćby najmniejszym grzechem, 
nawet jeśli jest świadomy własnej 
niedoskonałości i słabości. Choć 
rzeczywiście nie jest to łatwe, to 
jednak nie jest też niewykonalne. 

Pamiętaj jednak, że jeśli nie uda 
Ci się wypełnić do końca któregoś  
z warunków, to i tak uzyskasz od-
pust, tylko że cząstkowy. Polega on 
na darowaniu jakiejś części kary, 
zależnie od stopnia Twojego zaan-
gażowania i intencji wypełnienia 
warunków odpustu. Jednak i tutaj 
nie chodzi o cyferki, ale o miłość. 
Wiem, że ciągle to powtarzam, ale 
to mi się chyba nigdy nie znudzi. 
Może się znudzić pisanie o Bożej 
miłości?

Wróćmy jednak do tematu. 
Dziełami obdarzonymi odpustem 
zupełnym, które można wykonać 
codziennie, są:

• adoracja Najświętszego Sakra-
mentu trwająca przynajmniej przez 
pół godziny;
•  odmówienie Różańca w kościele, 
w rodzinie, we wspólnocie zakon-
nej (jednej części w sposób ciągły);
•  czytanie Pisma Świętego z sza-
cunkiem należnym słowu Bożemu, 
przynajmniej przez pół godziny;
• pobożne odmówienie Koronki 
do Miłosierdzia Bożego.

Odpust zupełny można uzyskać 
tylko jeden w ciągu dnia, choć nie-
zależnie od tego można uzyskać 
też specjalny odpust na moment 

śmierci, który staje się dla człowie-
ka swoistą „windą do nieba”. To 
jest niezwykły dar, jaki daje nam 
Kościół. Po jednej spowiedzi sa-
kramentalnej można uzyskać kilka 
odpustów zupełnych. Natomiast 
po jednej Komunii eucharystycznej 
i po jednej modlitwie w intencjach 
Ojca Świętego zyskuje się tylko je-
den odpust zupełny. Odpustów 
cząstkowych można uzyskać wiele 
w ciągu dnia. 

Ponieważ jest to temat rozległy  
i nie jestem w stanie go wyczer-
pać w ramach jednego artykułu, 
dlatego po bardziej szczegóło-
we informacje dotyczące warun-
ków odpustu zupełnego odsyłam 
do internetu. Wystarczy wpisać 
w wyszukiwarce: „warunki odpu-
stu zupełnego” i tam można zna-
leźć wykaz różnych dzieł obda-
rzonych odpustem oraz potrzebne 
informacje. Myślę, że w Roku Mi-
łosierdzia warto by wykorzystać 
to wspaniałe narzędzie, które sam 
Bóg, nasz Ojciec, daje nam do ręki 
za pośrednictwem Kościoła. „Bło-
gosławieni miłosierni, albowiem 
oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 
5,7). Pamiętaj, że dobro, które dziś 
komuś ofiarowujesz, jutro sam mo-
żesz otrzymać, gdy znajdziesz się 
w potrzebie.■
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CHRZEST 9

Temat numeru

br. Michał M. więch

kurs ii

Czym jest chrzest święty? 

Oczywiście to łaska Boża 
udzielona przez chrzest 
święty. Chciałbym, na ile 

potrafię, pochylić się w tym arty-
kule nad tym tematem, bo jak pisał 
św. Augustyn: ,,wierzę, aby rozu-
mieć, i rozumiem, aby głębiej wie-
rzyć’’.

Zrodzeni do 
nowego życia

Czym właściwie jest chrzest 
święty? Biblia podaje sporo ob-
razów, które zostały rozpoznane 
przez Kościół, jako zapowiedź 
chrztu święte-
go. Między in-
nymi w Księdze 
Rodzaju mamy 
zawarty opis po-
topu, który zo-
stał zesłany przez 
Boga. Były to dni, 
kiedy sam Bóg 
powiedział, iż 
,,żałuje, że stwo-
rzył człowie-
ka’’ (Rdz 6,5-6). 
Dni, kiedy tylko 
Noe był sprawiedliwy i chodził 
z Bogiem w przyjaźni. Życie peł-
ne zła, grzechu i braku kultu Boga 

wymaga oczyszczenia. Bóg zesłał 
wtedy wody potopu, symbol wody 
chrztu świętego, które miały oczy-
ścić ziemię. Miały zniszczyć to, co 
zasługiwało na zniszczenie, i ocalić 
to, co było godne życia – jak modlił 
się Orygenes. 

Warto zauważyć, że arka Noego 
to figura Chrystusowego Kościoła, 
w którym jesteśmy bezpieczni, 
w którym otrzymujemy nowe ży-
cie i Nowe Przymierze. Jest także 
figurą Maryi, Matki Kościoła, któ-
ra nieustannie troszczy się o swoje 
dzieci.

Kolejny obraz to 
wyjście Izraelitów 
z Egiptu, przej-
ście przez Morze 
Czerwone i Kantyk 
Mojżesza, czyli pieśń 
o zwycięstwie, które-
go udzielił Bóg swo-
jemu Ludowi. Tę ta-
jemnicę przejścia ze 
śmierci do nowego 
życia w Chrystusie 
tak wyraźnie przeży-

wamy podczas każdej Wielkanocy.  
To jest istota tajemnicy chrztu każ-
dego człowieka.

Wielkość daru 

Kościół od początku jest zbu-
dowany na Chrystusie. Nie można 
położyć innego fundamentu pod 
budowlę. Dlatego to przez chrzest 
zostają nam odpuszczone wszyst-
kie grzechy. Aby docenić to prze-
baczenie, wystarczy pomyśleć nad 
konsekwencją śmierci w grzechu 
ciężkim (oddzielenie od Boga na 
wieczność (!)). Tylko chrzest wyry-
wa nas z tej niewoli grzechu i czy-
ni wolnymi dziećmi Boga. Chrzest 
święty jest darem danym nam zu-
pełnie za darmo. Podczas chrztu 
niemowląt najbardziej widać tę zu-
pełną darmowość łaski zbawienia, 
ponieważ te dzieci w niczym nie 
mogły na to zasłużyć. 

Przez chrzest mamy udział 
we wszystkim, co wysłużył nam 
Chrystus. Nasza wiara bierze 
z tego początek, a chrzest jest prze-
cież odpowiedzią człowieka na 
usłyszane Słowo Boże. Nie bez po-
wodu na każdej niedzielnej Mszy 
Świętej wyznajemy naszą wiarę, 
bo wierzymy w to, co wyznajemy 
ustami i potwierdzamy życiem.  

My, chrześcijanie, jesteśmy ludźmi naprawdę boga-
tymi. Każdy z nas ma dostęp do daru komunii z Bogiem 
w Eucharystii, gdzie przyjmujemy prawdziwe Ciało i Krew 
Pana. Wszyscy mamy dostęp do Słowa Bożego, możemy do-
słownie trzymać je w rękach i słuchać głosu Boga każ-
dego dnia. Każdy z nas może być tak blisko Matki Bożej, 
trzymając Jej rękę przez różaniec. Powstaje pytanie, co 
jest źródłem tak bezcennych skarbów?

Chrzest święty jest 
darem darmo danym 

od Boga. Podczas 
chrztu niemowląt naj-
bardziej widać zupeł-
ną darmowość łaski 
zbawienia, ponieważ 

te dzieci w niczym nie 
mogły na to zasłużyć.
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Chrzest to warunek nazywa-
nia siebie chrześcijaninem, a co 
za tym idzie – bycia wszczepio-
nym w Chrystusa, 
w Jego ofiarę 
i jej skutki. To by-
cie przyobleczo-
nym w Pana i Jego 
zasługi. Dla każ-
dego, kto uwierzył 
Bogu, jest to brama 
do życia w Duchu, 
czyli w Nim, czego 
dostępujemy przez wszystkie sa-
kramenty w Kościele, do których 
wprowadza nas obmycie odradza-
jące. 

W chrzcie stajemy się dziećmi 
Boga, co ma dla nas bardzo waż-
ne znaczenie, bo decyduje o naszej 
przynależności do Niego, o powro-
cie do przyjaźni z Bogiem, który 
jest Ojcem, co wprowadza nas już 
w tym życiu w życie wieczne. 

Zobaczmy, że Bóg tak często 
przychodzi do swojego mieszka-
nia, którym są ludzkie serca, tak 
często tego nieświadome, i stara 
się obudzić człowieka do nowego 
życia. Czy jednak pozwolimy mu 
na to?

W sakramencie chrztu zostaje-
my uzdolnieni do działania pod 
natchnieniem Ducha Świętego  
i wzrastania w dobru. Stajemy się 
Jego świątynią i miejscem Jego 
przebywania. Zostajemy zapro-
szeni do oglądania Boga twarzą 
w twarz, pokładania w Nim pełnej 
ufności i bycia Jego przyjaciółmi 
(!). To wszystko przez łaskę Bożego 
Miłosierdzia, i nic dziwnego, że już 
Dawid pytał Boga: ,,Kim jest czło-
wiek, że o nim pamiętasz?’’. Kim 
jest człowiek, że Bóg tak go umiło-
wał i wywyższył, dając mu udział 
w Jego Boskiej naturze? Wszystko 
to zakorzenione w chrzcie świę-

tym, który cały czas jest na samym 
początku drogi wiary. Bez tego 
sakramentu człowiek pozosta-

je ciągle w ciemności, 
bez żadnej nadziei, 
a w Bogu nie potrafi 
odkryć Ojca. Pozostaje 
ciągle bez odpowie-
dzi na najważniejsze 
pytania w życiu: ,,Po 
co żyję? Kim jestem? 
Dokąd zmierzam? 
Czy to życie obecne to 

już wszystko?’’. Nie można prze-
cież zrozumieć siebie ani życia 
bez Chrystusa, jak mówił św. Jan 
Paweł II.

To naprawdę ,,skarb ukryty’’ i wy-
daje mi się, że szczęście chrześcijan 
ma swoje źródło w odkryciu tego, 
czym w swojej istocie jest chrzest. 
Bez wiary w to, że w widzial-
nym znaku zwy-
kłej wody w spo-
sób niewidzialny 
działa Bóg, nie jest 
możliwe odkry-
cie szczęścia, które 
z tego wypływa. 
Bez chrztu nie moż-
na mówić o prawdziwej wierze 
w Boga i jej rozwoju, bo to przez 
ten akt otrzymujemy to wszystko, 
co Bóg nam ofiaruje – zbawienie. 
I choć ,,Bóg związał zbawienie z sa-
kramentem chrztu, ale sam nie jest 
związany swoimi sakramentami’’, 
to każdy, komu zależy na dotarciu 
do celu, jakim jest życie wieczne, 
spośród wielu proponowanych 
dróg wybierze tę jedyną i pewną, 
bo ,,Kościół nie zna oprócz chrztu 
innego środka, by zapewnić wej-
ście do szczęścia wiecznego’’.

Hojny Dawca

Jeden z Ojców Kościoła pisał: 
,,Jak pouczył nas Mojżesz, że są 
jakieś miejsca nie tylko święte, ale  

i «najświętsze», że są nie tylko 
szabaty, ale i «szabaty nad sza-
batami», tak teraz otrzymujemy 
«Sakrament Sakramentów»”. 
Chodzi oczywiście o Eucharystię. 
Chrzest jest bramą do każdego 
sakramentu, ale czy nie wymaga 
szczególnego podkreślenia właśnie 
sakrament Eucharystii? ,,Kto może 
pojąć niech pojmuje’’ (Mt 19,12b). 
Pozostawiam to już Czytelnikom 
do własnej refleksji. Czym jest 
Eucharystia, a raczej, Kim jest Ten, 
który do mnie w niej przychodzi, 
którego przyjmuję? A wszystko 
zawarte u początku, którym jest 
chrzest.

Nie dość, że ten dar czyni z każ-
dego wierzącego nowe stworzenie 
obdarowane tak hojnie, to Bóg, któ-
ry nie da się prześcignąć w hojności, 
daje ochrzczonemu Kościół, gdzie 

każdy, kto pragnie, 
(por. J 7,37n; Iz 55,1n) 
jest karmiony Ciałem, 
Krwią i Słowem Pana. 
Dar wspólnoty wierzą-
cych, gdzie Chrystus 
jest Głową, a my 
Jego Ciałem. Ciałem 

Świętym, choć (co widać w Męce 
Chrystusa) poranionym, ale dzię-
ki Bogu złożonym na Kalwarii 
w rękach Maryi, Pełnej Łaski, któ-
ra bezpiecznie prowadzi Łódź 
Chrystusową do portu zbawienia. 

Sumując tę krótką refleksję nad 
otrzymanym darem, chrztem świę-
tym, nie pozostaje nic innego jak 
tylko wdzięczność wobec Boga. 
Wdzięczność wyrażona przez 
głębsze odkrywanie tego bogac-
twa, świadome przeżywanie wia-
ry, sakramentów, bycia w Kościele 
i przylgnięcie do Tego, który nie 
oszczędził swojego Syna, ale za nas 
Go ofiarował, co staje się naszym 
udziałem w wodach chrztu święte-
go i rozciąga się na całą wieczność.■

Bez chrztu nie 
można mówić 

o prawdziwej wierze 
w Boga, bo przez 

niego przyjmujemy 
Boże zbawienie.

Kościół nie zna 
oprócz chrztu in-

nego środka, by za-
pewnić wejście do 

szczęścia wiecznego
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1050 lat wierności
wielu współczesnych historyków w wydarzeniu przy-

jęcia wiary chrześcijańskiej przez słowiańskiego władcę 
Mieszka i doszukuje się tylko politycznych korzyści dla 
Młodego państwa, które tworzył. niewątpliwie wiele 
takich było i o nich napiszę, jednak przede wszystkiM 
chrzest polski Miał wyMiar duchowy, w co należy wie-
rzyć i co postaraM się dowieść.

Przyjęcie chrześcijaństwa  
w naszym państwie odbyło się 
łagodnie i spokojnie. Szczere 

było nawrócenie Mieszka I  
i całej rodziny książęcej,  

o czym świadczy gorliwość 
dynastii Piastów we wręcz 
natychmiastowym szerze-
niu nowo poznanej wiary.

XII-wieczny kroni-
karz Gall Ano-
nim zanotował, iż 

plemieniem Polan, które od IX 
do połowy X w. dokonywało 
scalania polskich plemion, rządziła 
dynastia Piastów. Jej pierwszym 
historycznym przedstawicielem 
był Mieszko I, książę, który władzę 
objął około roku 960. O jego po-
przednikach niewiele wiemy i są to 
postaci nie do końca historycznie 
potwierdzone. Obszar panowa-
nia Mieszka obejmował Wiel-
kopolskę, Kujawy, Mazowsze, 
Ziemię Sandomierską oraz praw-
dopodobnie wschodnią część 
Pomorza. Jak pokazała historia, 
były to ziemie zdobyte trwale 
i nieodwracalnie.

W roku 965 książę Mieszko 
I znalazł w sąsiednich Czechach 
sojusznika do walki z Niemca-
mi, którym pomysł utworzenia 
nowego, słowiańskiego państwa 
od początku się nie podobał. Ów-
czesnym zwyczajem sojusz poli-
tyczny przypieczętowany został 
związkiem dynastycznym. W tym 
wypadku stało się to pomiędzy 
czeskimi Przemyślidami a Piasta-
mi. Polski książę ożenił się z córką 
księcia Bolesława I, księżniczką 

Dobrawą. Ponieważ nasz sojusz-
nik już od ponad stu lat był krajem 
chrześcijańskim, na dwór Miesz-
ka, prócz panny młodej, przybył 
również jej kapelan. Można śmia-
ło twierdzić, iż książę, poznaw-
szy świętą wiarę, przy pomocy 
łaski Bożej całym sercem pokochał 
Chrystusa i zapragnął, by jego po-
gański dwór ochrzcił się i porzucił 
dawne wierzenia. Przez rok przy-

gotowywał się do tego wydarze-
nia, gdyż chrzest dorosłych musi 
poprzedzić czas próby katechu-
mena i nauki prawd wiary świę-
tej. Uroczystość odbyła się w roku 
966 najprawdopodobniej na Po-
lach Lednickich. Równocześnie 
w pobliskim grodzie, w Poznaniu, 
założono biskupstwo, gdzie rów-
nocześnie też przeniesiono stolicę. 

Oczywiście dłuższy czas trwało, 
zanim wszystkie zakątki kraju 
zajaśniały światłem Ewangelii, 
ale możemy szczycić się faktem, 
iż przyjęcie chrześcijaństwa w na-
szym państwie odbyło się łagodnie 
i spokojnie. Szczere było nawróce-
nie Mieszka I i całej rodziny ksią-
żęcej, o czym świadczy gorliwość 
dynastii Piastów we wręcz na-
tychmiastowym szerzeniu nowo 
poznanej wiary. Tak np. siostra 
polskiego księcia, Adelajda, wy-
szedłszy za  mąż za pogańskie-
go władcę Węgier, Gejzę, stała 
się matką chrzestną tego narodu. 
Również w nawracaniu Skandy-
nawii znaczący udział miała córka 
Mieszka, księżniczka Sygryda. Jest 
to dowód, iż dwór książęcy znad 
Warty naprawdę pokochał Ewan-
gelię i na poważnie przyjął naukę 
Chrystusa: „Idźcie na cały świat 
i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie 
chrzest, będzie zbawiony; a kto nie 
uwierzy, będzie potępiony” (Mk 
16,15-16).

Rok 966 ma dla Polski wymiar 
przełomowy nie tylko ze względu 
na odejście od pogaństwa i przyję-
cie Chrystusa za Pana, ale również 
ma on istotne znaczenie politycz-

ne i cywilizacyjne. Dzięki temu, 
że Polska przyjęła chrzest, uwolni-
ła się od ataków ze strony innych 
krajów chrześcijańskich, które pod 
płaszczykiem szerzenia wiary pro-
wadziły zaborcze wojny. Najwięk-
szym zagrożeniem dla suwerenno-
ści księstwa Mieszka I w tym czasie 
były Niemcy, które za motywację 
do działań zbrojnych uważali wła-
śnie „działalność apostolską”.

Chrzest również pozwolił Pol-
sce korzystać z wielkiego dorobku 
cywilizacyjnego, który przez wieki 
przechowywany był przez Kościół, 
a który swe korzenie miał jeszcze 
w starożytności. Warto zaznaczyć, 
że Mieszko przyjął chrzest w ob-
rządku łacińskim, co włączało nas 
do Kościoła zachodniego. W kon-
sekwencji państwo polskie zaczęło 
czerpać z osiągnięć kulturowych 
Greków i Rzymian. Wcześniej nie 
było to możliwe, gdyż nasze zie-
mie znajdowały się poza granica-
mi Imperium Rzymskiego. Wejście 
w skład cywilizacji łacińskiej ozna-
czało również dla nas odkrycie po-

wołania, jakie na nas spoczęło, tj. by-
cie przedmurzem chrześcijaństwa. 
   Przyjęcie religii chrześcijańskiej 
bardzo pozytywnie odbiło się na 
sytuacji wewnętrznej państwa pol-
skiego. W tamtych cza-
sach jedynie Kościół 
posiadał ludzi wy-
kształconych, piśmien-
nych i umiejących czy-
tać. Tylko duchowni 
prowadzili książęce 
kancelarie i potrafili 
spisywać ważne do-
kumenty wystawiane 
przez władców oraz pełnili funkcje 
dyplomatyczne. Tak też stało się na 
poznańskim dworze księcia Miesz-
ka, który zadbał również o to, by 
stworzyć organizację kościelną nie-
zależną od niemieckiej. Pierwsze 
biskupstwo na ziemiach polskich 
było biskupstwem misyjnym, czyli 
zależnym bezpośrednio od Stolicy 
Apostolskiej.

1050 lat od tego pamiętnego 
dnia, w którym Mieszko I, władca 
młodego państwa Polan, poczuł 
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spływające po jego głowie zbaw-
cze wody chrztu świętego, niech 
zachęci nas wszystkich do refleksji 
nad historią naszej Ojczyzny. Przy-
pomnijmy sobie, ile razy powsta-

waliśmy po na-
jazdach wrogów 
naszej suweren-
ności, chrześci-
jaństwa lub wier-
ności papieżowi. 
P r z y p o m n i j m y 
sobie protestanc-
kiego najeźdźcę 
– Szweda, któ-

ry bezczeszcząc kościoły i święte 
sanktuaria narodowe rościł sobie 
prawo do korony polskiej, a któ-
rego z pomocą Bożą bohatersko 
wygnaliśmy. To Polska pod Wied-
niem ochroniła Europę przed in-
wazją muzułmanów, którzy chcieli 
zniszczyć civitas christiana. To Pol-
ska w cudowny sposób nad Wisłą 
obroniła Europę przed najazdem 
ateistycznej ideologii komunizmu. 
Polska jako jedyny kraj może po-
szczycić się, iż sama Matka Naj-
świętsza, objawiając się włoskiemu 

jezuicie, nazwała się Królową 
Polski. W Polsce powstał Nie-
pokalanów do szerzenia Kró-
lestwa Serca Jezusowego przez 
całkowite oddanie się w ręce 
Maryi. Z Polski, wedle słów 
Zbawiciela, wyjdzie iskra Bo-
żego Miłosierdzia. To nasza 
Ojczyzna dała światu św. Jana 
Pawła II Wielkiego.

Polaku! Z okazji obcho-
dów  jubileuszu chrztu Twego 
Narodu, życzę Ci, byś tak jak 
Stefan kard. Wyszyński służył 
Polsce i świętemu Kościołowi 
katolickiemu, oddał się w ręce 
Niepokalanej, Królowej z Jasnej 
Góry, i mógł za nim powtórzyć: 
„kocham Ojczyznę więcej niż 
własne serce”. Bądź semper fide-
lis – zawsze wierny! ■

Warto zaznaczyć, 
że Mieszko przyjął 

chrzest w obrządku 
łacińskim, co włącza-

ło nas do Kościoła 
zachodniego.



Po raz pierwszy 
w Polskiej historii 

Zgromadzenie 
Narodowe, czyli Sejm 
i Senat, obradowało 

poza Warszawą. 
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Mógłbym nadać temu artykułowi podtytuł: Prze-
żyjmy to jeszcze raz. Niektórzy z nas byli obecni na 
centralnych obchodach Jubileuszu Chrztu Polski, 
inni zaś (np. ja) mogli śledzić te ważne wydarzenia 
za pośrednictwem mediów. Były to na tyle istotne 
obchody, że warto jeszcze raz przyjrzeć się temu, 
co takiego w dniach 14-16 kwietnia br. złożyło się na 
wielkie święto początków państwa polskiego. 

 14 kwietnia

Na dobry początek, wczesnym 
popołudniem na Ostrowie Lednic-
kim (będącym jednym z prawdo-
podobnych miejsc chrztu Mieszka 
I) Prymas Polski abp Wojciech Po-
lak przewodniczył modlitwie eku-
menicznej, w której dziękowano 
Bogu za wszelkie dary, udzielone 
naszej Ojczyźnie od początków jej 
istnienia. Obecni odmówili Skład 
Apostolski, Prymas Polski po-
święcił odlany na tę okazję dzwon 
„Mieszko i Dobrawa”, którego 
dźwięk oznajmił początek uroczy-
stych obchodów, a potem odśpie-
wano pieśń Bogurodzica i nasz na-
rodowy hymn. 

Obchody przeniosły się do 
gnieźnieńskiej katedry, gdzie Eu-
charystia przy reli-
kwiach św. Wojciecha 
(obecnych także na 
wcześniejszym nabo-
żeństwie) stanowiły 
najważniejszy moment 
pierwszego dnia świę-
towania. Udział wzięli 
m.in. Prezydent Polski, 
Premier, przedstawiciele władz 
oraz Episkopat Polski i delegacje 

biskupów z zagranicy. Legat pa-
pieski, kard. Pietro Parolin prze-
wodniczył celebrze, na koniec wrę-
czając krzyże misyjne 37 osobom, 
które w najbliższym czasie udawa-
ły się do pracy misyjnej.

W Poznaniu natomiast, wieczo-
rem w bazylice farnej, pojawił się 
obraz nawiedzenia Matki Bożej 
Częstochowskiej, wyjątkowy ze 
względu na jego obecność i pere-
grynację w 1000. rocznicę Chrztu 
Polski. Przy tym wizerunku czu-
wano przez całą noc, trwając na 
modlitwie. 

15 kwietnia

Dzień rozpoczęty od wyjątko-
wych (bo pierwszych w historii 
odbytych poza Warszawą) obrad 
Zgromadzenia Narodowego, czy-

li Sejmu i Senatu. 
W Sali Między-
narodowych Tar-
gów Poznańskich 
zebrani Rządzą-
cy wraz z Epi-
skopatem Polski 
wysłuchali prze-
mówienia prezy-

denta Andrzeja Dudy. Podkreślo-
na w nim była wielka waga decyzji 

pierwszego władcy naszego kraju, 
która włączyła nas w krąg oddzia-
ływania kultury zachodniej. Chry-
stianizacja nie była zagrożeniem 
dla państwowości, ale mocnym 
impulsem do rozwoju. Uczestnicy 
obrad wysłuchali na koniec pra-
premiery Oratorium966.pl w wyko-
naniu poznańskiej filharmonii.

Na duchowy aspekt świętowa-
nia złożyła się procesja z obrazem 
Matki Bożej Częstochowskiej, kie-
rująca się z kościoła farnego do ka-
tedry poznańskiej. Barwny pochód 
był ważny nie tylko ze względu na 
okazję do manifestacji wiary, ale 
również ze względu na kontekst 
obchodów milenijnych sprzed 50 
lat, gdzie władze komunistyczne 
skutecznie utrudniały wszelkie 
obchody tej wyjątkowej rocznicy. 
Tym razem w katedrze poznań-
skiej, najstarszej na ziemiach pol-
skich, na Wizerunek Jasnogórski 
czekał Prezydent i przedstawiciele 
władz. 

Po przybyciu do katedry,  
o godz. 17.00 odbyła się uroczysta 
Eucharystia pod przewodnictwem 
legata papieskiego z homilią abp. 
Stanisława Gądeckiego. Zazna-
czył w niej, że od chrztu Mieszka 
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Kronika

Kronikarz: o. dk. Bartłomiej M. Ewertowski  kurs VI

14 marca  Nowi lektorzy i akolita
Marzec to czas wprowadzenia braci z kursu III i IV w posługi liturgiczne. O. Prowincjał Jan Maciejowski 

dokonał tego dnia podczas wieczornej Eucharystii liturgicznego obrzędu włączenia do grona lektorów pięciu 
braci z kursu III i jednego brata z kursu IV w poczet akolitów. Do tego momentu bracia przygotowywali się 
przez weekendowe skupienie w Niepokalanowie Lasku.

19-28 marca  Praktyki
Można było w tych dniach spotkać braci w naszych franciszkańskich klasztorach, w których przeżywali 

praktyki wielkanocne.

4 kwietnia  Akolici zdecydowali

7, 14, 21 maja  Święcenia kapłańskie 

Tego dnia odbył się pogrzeb śp. Zofii Czochór, mieszkającej i pracującej długie lata w naszym seminarium. 
Pan powołał ją do siebie 30 kwietnia o godz. 22.10. Mszy przewodniczył o. Prowincjał Wiesław Pyzio.

Pięciu braci z kursu V wyraziło podczas Mszy świętej wolę przyjęcia w najbliższym czasie sakramentu świę-
ceń. Uczynili to wobec o. Prowincjała Wiesława Pyzio.

Temat numeru

W tym roku sakrament święceń odbywał się w trzech miejscach. 

7 maja w Grodnie na Białorusi bp Aleksander Kaszkiewicz wyświęcił dk. Pawła Romańczuka na prezbitera.

14 maja w Elblągu abp Celestino Migliore wyświęcił dk. Kamila Średnickiego na prezbitera, a braci: Mateusza 
Świętosławskiego, Karola Wesołowskiego, Andrzeja Jaworskiego i Bartłomieja Ewertowskiego wyświęcił na 
diakonów. 

21 maja w Łodzi Łagiewnikach abp Marek Jędraszewski wyświęcił diakonów: Bogdana Kwapisiewicza  
i Mateusza Orłowskiego na prezbiterów, a br. Daniela Śliwińskiego na diakona.

25-30 kwietnia  Rekolekcje przed święceniami

5 maja  Pogrzeb p. Zofii Czochór

W Niepokalanowie Lasku przez niemal tygodniowe rekolekcje nasi bracia z kursu V i diakoni z kursu VI  
przygotowywali się do święceń w stopniu diakonatu i prezbiteratu. Przewodził tym duchowym ćwiczeniom  
o. Mateusz Stachowski, zajmujący się na co dzień w naszym zakonie działalnością medialną.

17

minęło ponad 40 pokoleń i nadal 
jesteśmy wezwani do wierności ła-
sce chrztu. Po Mszy Świętej przed-
stawiciele władz złożyli kwiaty na 
grobach pierwszych władców Pol-
ski, a sami otrzymali symboliczne 
dary – krzyże wykonane z drewna 
z wałów obronnych z 966 r.

16 kwietnia

Dzień pełen ewangelicznej ra-
dości. Stadion INEA zamienił się 
w miejsce entuzjastycznego świę-
towania wiary. Na wydarzenia po-
przedzające Mszę świętą złożyły 
się: śpiewy Arki Noego i Siewców 
Lednicy, Koronka do Miłosier-
dzia Bożego prowadzona przez 
Jana Budziaszka, pantomima  
o chrzcie Polski, odśpiewana 
przez 1050-osobowy chór pieśń 
Gdzie chrzest, tam nadzieja. Robert 
Friedrich (wokalista Luxtorpedy) 
podzielił się świadectwem życia, 
bp Grzegorz Ryś wypowiedział 
konferencję zakończoną modlitwą 
przedstawiciela duchowieństwa 
różnych Kościołów chrześcijań-
skich, by na koniec odśpiewać 
sekwencję do Ducha Świętego  
i dokonać przez wszystkich 
uczestników odnowienia przyrze-
czeń chrzcielnych. Całą część po-
przedzającą prowadzili Radosław 
Pazura i Dorota Chotecka.

Powyższe wydarzenia przygo-
towały zgromadzonych do dzięk-
czynnej Eucharystii, której również 
przewodniczył legat papieski kard. 
Parolin. Asysta szła do ołtarza przy 
potężnym śpiewie pieśni Boguro-
dzica. W swojej homilii kardynał 
wyraził życzenie, aby obchody 
rocznicowe były wykorzystane nie 

tylko do wspominania historii, ale 
budowania w jej świetle nowych 
czasów. Uczestnicy Mszy Świętej 
byli również świadkami chrztu 
dwóch młodych kobiet, a na za-
kończenie tego spotkania przy Je-
zusie Eucharystycznym kard. Pa-
rolin posłał misjonarzy świeckich, 
zaangażowanych w Nową Ewan-
gelizację, do kilku polskich parafii. 
Zwieńczeniem całego tego dnia był 
musical Jesus Christ Superstar, przy-
gotowany przez Teatr Muzyczny 
w Poznaniu.

Dzisiaj

Często wspominamy innym 
o wydarzeniach, które bardzo nas 
poruszyły, chociażby żona potrafi 
jeszcze przez kilka dni wspominać 
o niespodziance zrobionej przez 
męża. Swego rodzaju „triduum” 
rocznicowe związane z chrztem 
Polski przytaczamy m.in. dlatego, 
żeby ukazać jego ważność, i moż-
liwe że jeszcze będziemy sami do 
niego wracać. Jednoczyły te dni 
cały kraj na modlitwie o pomyśl-
ność Ojczyzny, w wielkim dzięk-
czynieniu za jej dzieje i opiekę Bożą 
w każdym czasie burzliwej historii. 
Bardzo wybrzmiała troska o budo-
wanie nadal naszej państwowości 
w oparciu o rozwój łaski chrztu 
świętego, który każdy z nas otrzy-
mał indywidualnie. Nasze małe 
i większe decyzje będą budowały 
przyszłość i kto wie, może 1100-le-
cie Chrztu Polski będzie obcho-
dzone w jeszcze lepszej sytuacji 
naszego kraju? Niech praktycznym 
postanowieniem tych obchodów 
będzie osobista modlitwa o wzra-
stanie w wierze i za Ojczyznę, by 
była Bogiem silna.■

12 maja  Spotkanie Seminariów
Kontynuując wieloletnią tradycję, gościliśmy kleryków z WSD w Łodzi na nabożeństwie majowym i adoracji 

Najświętszego Sakramentu o godzinie 16.30. Okolicznościowe słowo wygłosił do nas abp Marek Jędraszewski. 
Potem w ogrodzie seminaryjnym zjedliśmy kolację i rozegraliśmy towarzyski mecz piłkarski zakończony na-
szym zwycięstwem 3:0. To było dobre braterskie spotkanie.

fot.: ekai.pl
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Br. Jakub Kamiński: Kie-
dy 4 lata temu dowiedział się 
Ojciec, że będzie rektorem se-
minarium, jakie myśli towa-
rzyszyły Ojcu wtedy, czy miał 
już Ojciec gotowe projekty 
w głowie, pomysły do realizacji? 

Ojciec Rektor Piotr Matuszak: 
Kiedy przełożeni powiedzieli mi 
o tym, ta decyzja spadła na mnie 
zupełnie niespodziewanie. Po stu-
diach z teologii pastoralnej, potem 
po krótkiej 2-letniej pracy duszpa-
sterskiej w parafii dowiedziałem się 
o nowych obowiązkach. Myślę, że 
w takiej sytuacji nikt nie ma raczej 
gotowej recepty, ważne, by zrobić 
to najlepiej jak potrafię. Pewnie, że 
czasem mamy własną inwencję, 
jednak kluczowa jest współpraca 
z łaską Bożą, świadomość tego, że 
to Pan Bóg posyła i trzeba zdać się 
na Niego i na takim fundamencie 
budować. Generalne założenie to, 
by relacja z Chrystusem kandy-
datów do kapłaństwa była żywa, 
zresztą w Adhortacji Pastores dabo 
vobis Jan Paweł II mówi wyraźnie, 
że to jest najistotniejsza sprawa. Ta 
duchowa formacja jest priorytetem  
i z niej wszystko ma wypływać, 
inaczej istnieje niebezpieczeństwo, 

że będzie ona głoszeniem siebie 
i szukaniem siebie w tym wszyst-
kim, co robię. Moją pracą jest to-
warzyszyć na tej drodze formacyj-
nej z akcentowaniem tego, co jest 
istotne i najważniejsze, wskazywać 
kierunek. Nie zapominajmy też, że 
w czasie tej formacji dążymy do 
świętości, a tu zawsze pojawiają 
się różne trudności, więc moją rolą, 
jako rektora i wychowawcy jest 
konkretne wsparcie w tej materii. 

Jakie Ojciec napotyka trud-
ności w swojej pracy, jak 
widzi Ojciec relację: kle-
ryk – rektor, wychowawca? 

Będąc rektorem, wychowaw-
cą trzeba mieć świadomość stałej 
odpowiedzialności za tych kon-
kretnych ludzi przede wszystkim 
przed Panem Bogiem. Ta relacja 
z klerykami musi opierać się na 
dialogu, trzeba bowiem ze sobą 
rozmawiać, by poznawać punkt 
widzenia, który często jest różny. 
Kiedy rozmawiamy z rektorami 
seminariów w Polsce, to obserwu-
jemy wyraźne różnice mentalno-
ściowe, które cały czas postępują, 
np. widać to między poszczegól-
nymi kursami, nierzadko trudno 

znaleźć im wspólny język. Na pew-
no w relacji ważnym jest wniknię-
cie w sposób myślenia drugiego 
człowieka, nie chodzi o to, żeby 
mu zawsze przytakiwać, ale uczyć 
go też spoglądać na niektóre kwe-
stie z różnych perspektyw. Roz-
mowa jest tu kluczem. Problemem 
będzie, gdy ktoś będzie chciał, bę-
dąc na formacji, narzucać swój styl  
i przekonywać, że tylko moje my-
ślenie jest słuszne. Dlatego przy 
odrobinie dobrej chęci należy szu-
kać punktów stycznych, wspól-
nych i dochodzić do porozumie-
nia. Praca formacyjna to praca 
zespołowa, a to z kolei pomaga 
w pokonywaniu trudności na róż-
nych płaszczyznach: duchowej, 
intelektualnej. Wiadomo, że tam 
gdzie są ludzie, tam też pojawia-
ją się problemy, dlatego ważnym 
jest, by w tego rodzaju sytuacjach 
rektor to wszystko koordynował. 

Jakie istotne różnice ob-
serwuje Ojciec w seminarium 
dziś w odniesieniu do tego, 
jak wyglądało za czasów Ojca? 

Kiedy jest się klerykiem, na for-
macji często postrzega się świat 
seminarium jako: my – klerycy  

i reszta, stojąca po drugiej stro-
nie barykady, i walczy się, by po-
stawić na swoim, zapominając 
o tym, że nikt nie chce nikomu 
rzucać kłód pod nogi, ale pomóc 
poprzez określone decyzje, aby 
formacja wydała jak najlepsze 
owoce. Wydaje mi się, że plusem 
formacji dziś jest to, że za moich 
czasów było nas ponad 100, dziś 
jest mniej kleryków, więc łatwiej 
o relacje osobowe, jest ich większy 
komfort. Rozmawiając z innymi 
rektorami, gdzie np. w Tarnowie 
jest ponad 200 alumnów, stwarza 
to większe ryzyko anonimowości, 
co utrudnia relacje, a co za tym 
idzie, ludzie, którzy nie powin-
ni być dopuszczeni do święceń, 
mogliby zostać jakoś przeoczeni,  
a to jest niedopuszczalne, dla-
tego dziś mamy spory komfort 
w tej kwestii. Na pewno rela-
cje, jakie są w seminarium teraz, 
są głębsze i żywsze, zwłaszcza 
między klerykiem a profesora-
mi czy wychowawcami, jest bar-
dziej domowo niż akademicko. 

Czym kierować się, by dobrze ro-
zeznać swoje powołanie, co robić? 

Trzeba zwrócić uwagę na 2 ele-
menty: po pierwsze – życie ducho-
we i rozwój wewnętrzny (osobista 
modlitwa, kontakt z kierownikiem 
duchowym, stały spowiednik), 
a druga kwestia to szczerość – 
przed samym sobą, ale też przed 
tymi, którzy są odpowiedzialni za 
osoby na formacji, wszystko po to, 
by stawać w prawdzie z samym 
sobą, nie zakładać masek, nie być 
człowiekiem o dwóch obliczach. 
Bo to nie jest tak, że wychowawcy, 
widząc moje problemy, czekają tyl-
ko, aby mnie wyrzucić, tylko ta for-
macja ma przynieść owoc, więc ma 
być pomoc, wsparcie. A w tej szcze-
rości trzeba nazywać pewne rzeczy 
po imieniu i wykorzystywać czas, 
który jest nam na formacji dany, 

nie zmarnować go, ale się rozwijać. 

Jaka jest dzisiejsza se-
minaryjna młodzież?

Odbieram ich jako ludzi rado-
snych z faktu kroczenia za głosem 
powołania, natomiast różnica, któ-
rą widzę między tym czasem, kie-
dy ja byłem w seminarium a teraz, 
jest taka, że jest większa bezpo-
średniość, kiedyś nawet jak sobie 
ktoś coś pomyślał, nie uznawał na 
ogół, by wypowiedzieć to na fo-
rum, dziś tych hamulców nie ma, 
czasami w pewnych kwestiach, de-
likatnie mówiąc, brakuje wyczucia 
taktu. Druga kwestia to większa 
niż kiedyś roszczeniowość, np. „mi 
się coś należy”, i kolejna – posiada-
nie. Dziś wydaje mi się, że trudniej 
jest powiedzieć wprost: „z tego 
rezygnuję” czy „to nie jest mi po-
trzebne”, dziś chcemy posiadać, po 
prostu. Brakuje często krytycznego 
podejścia. Rodzi się jakiś pomysł, 
nie poddaję go krytyce, ale od razu 
chcę to mieć, bezwzględnie. Bez 
zastanowienia się, czy to napraw-
dę jest mi potrzebne, czy to nie jest 
moje widzimisię. Nie mówię tego 
jako wyrzut, ale jako refleksję dla 
wszystkich, bo tak jesteśmy przez 
współczesny świat kształtowani. 

Jakie były te 4 lata spędzo-
ne w seminarium, trudne, satys-
fakcjonujące, owocne dla Ojca? 

Niewątpliwie chcę podzięko-
wać Bogu za ten czas. Poza byciem 
wychowawcą i dawaniu czegoś in-
nym, był to dla mnie czas wzrostu  
i uczenia się, dlatego postrzegam 
ten czas jako dobry. Poznawanie 
nowych braci, obserwacja ich za-
pału, z jakim rozpoczynają dro-
gę powołania, to wszystko bar-
dzo cieszy. Dla mnie osobiście 
także momentem wielkiej rado-
ści są śluby wieczyste braci oraz 
święcenia, gdzie myślę sobie, że 
było warto. Pewnie były też sy-

tuacje trudne, jak to bywa mię-
dzy ludźmi, ale zawsze starałem 
się do takich sytuacji podchodzić 
w kluczu odpowiedzialności za 
drugiego człowieka, co będzie dla 
niego najlepsze i co będzie mu 
bardziej służyć ku jego większe-
mu rozwojowi. Cóż, nie jestem tu 
po to, żeby spełniać marzenia czy 
zachcianki, ale by odpowiedzialnie 
i rozważnie przeprowadzić dane-
go kandydata przez okres forma-
cji do święceń. To moje zadanie. 

Co znaczy dla Ojca bycie fran-
ciszkaninem, bratem mniejszym? 

Cóż, jesteśmy przechodniami 
na tym świecie, pewne funkcje po 
prostu się wykonuje, do jeszcze 
innych jest się powołanym. Bywa 
się przecież rektorem, prowincja-
łem, ale z pola widzenia nie można 
zatracić drugiego człowieka. Dziś 
jestem przełożonym, jutro będę 
podwładnym. Trzeba umieć do-
strzec drugiego człowieka i to nie 
z pozycji kogoś wyżej stojącego, 
ale w wymiarze braterskim, rów-
norzędnie. Naszym celem jest ży-
cie wieczne i dążymy do tego dro-
gą rad ewangelicznych. Po wtóre, 
powołani jesteśmy do życia wspól-
notowego, to jest wielkie bogac-
two. Dobrze ukształtowana wspól-
nota uratuje brata, który się gubi 
i skręca na manowce, do nas należy 
taka weryfikacja oraz branie odpo-
wiedzialności za poszczególnego 
brata. Poza tym razem możemy 
zrobić znacznie więcej niż w poje-
dynkę, w tym tkwi też nasza siła. 

Dziękuję za rozmowę :) 
Chciałbym jeszcze na koniec za 

te 4 lata podziękować: ojcom Pro-
wincjałom za zaufanie, wszyst-
kim współpracownikom oraz bra-
ciom juniorzystom i klerykom. ■      

Być w relacji z Chrystusem

Z naszego życia Z naszego życia
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wywiad z o. Piotrem Matuszakiem,  
kończącym kadencję Rektorem naszego Seminarium
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Bierzuński  
na bieżąco

br. alaksiej M. juchniewicz

kurs iii

25. rocznica beatyfikacji  
o. Rafała Chylińskiego
nie chciałeM, aby ten artykuł stał się kolejnyM stresz-

czenieM biografii naszego błogosławionego współbra-
ta rafała chylińskiego. tyM więcej że nie pierwszy raz 
w naszyM seMinaryjnyM czasopiśMie podejMujeMy teMat 
o naszyM rafale z łagiewnik. dlatego zacznę ten ar-
tykuł troszkę z daleka i spróbuję przedstawić tę roczni-
cę beatyfikacji z innej perspektywy.  

wywiad z o. daMianeM karczMareM –  
dyrektoreM radia niepokalanów

br. Mariusz bierzuński 
kurs ii

Celem Radia Niepokalanów 
jest...

Ewangelizacja, mówienie 
o Panu Bogu. Radio Niepokala-
nów chce być takim towarzyszem 
dla człowieka w codziennym ży-
ciu. Chce mu przypominać o Panu 
Bogu, chce mu nieść informacje, 
ale także pomagać się zrelaksować 
i odpocząć. Radio jest takim rodza-
jem mediów, które nie absorbuje 
człowieka w 100%, bo możemy 
słuchać radia i sprzątać, słuchać 
radia i pracować, słuchać radia  
i robić porządki. Natomiast inaczej 
to wygląda w przypadku telewizji 
czy Internetu, kiedy cali musimy 
się oddać temu dziełu. Więc radio 
jest takim towarzyszem i mówimy, 
że Radio Niepokalanów chce być 
takim dobrym aniołem w życiu 
drugiego człowieka.

Radio to także fundacja. Czy 
może nam Ojciec coś o tym dziele 
powiedzieć?

Tak. Przy Radiu Niepokalanów 
powstała Fundacja Radia Niepoka-
lanów, która ma na celu wspierać 
finansowo i nie tylko finansowo 
działalność Radia Niepokalanów. 
Fundacja ma status organizacji 
użytku publicznego, stąd może 
zdobywać 1%, który przekazują 

nasi słuchacze na Fundację Radia 
Niepokalanów, a te pieniądze są 
przeznaczane na produkcję audy-
cji, które mają rozwijać kulturę, 
rozwijać patriotyzm w narodzie 
i edukować naszego słuchacza.

Jak to się dzieje, że tak spraw-
nie łączycie sacrum z profanum? 

Radio Niepokalanów jest ra-
diem katolickim od początku do 
końca, założone przez św. Maksy-
miliana, które nie wstydzi się tego, 
że jest katolickie. I podstawową 
jego misją jest nieść Ewangelię, 
mówić człowiekowi o Panu Bogu, 
ale wiadomo, że życie człowieka to 
nie tylko modlitwa, ale praca, róż-
ne problemy społeczne, problemy 
indywidualne, z którymi boryka 
się człowiek na co dzień, i radio ma 
pomagać je rozwiązywać czy po-
kazywać drogę. Stąd jest obecna na 
antenie modlitwa, jest obecna mu-
zyka religijna, ale także są audycje 
o profilu prawnym, medycznym 
czy rozwiązującym i ukazującym 
różne problemy, które dotykają 
współczesnego człowieka. Stąd 
Radio Niepokalanów ogarnia jak-
by całokształt życia człowieka  
i jego codzienności, spraw i pro-
blemów, począwszy od modlitwy, 
skończywszy na codziennych pro-

blemach, sprawach tych małych 
ojczyzn, w których żyjemy, a więc 
czy to będzie gmina, czy to będzie 
miasto, czy to będzie powiat. Do-
tykamy tych problemów, bo to są 
problemy, z którymi spotyka się  
i boryka słuchacz Radia Niepoka-
lanów.

Na dalsze lata Radiu Niepoka-
lanów życzymy…

Na pewno życzymy rozwo-
ju, zwiększenia zasięgu i coraz 
większej grupy słuchaczy, którzy 
będą razem z nami każdego dnia 
przy tym dziele, które stworzył  
św. Maksymilian w roku 1938, bo 
wtedy została nadana pierwsza au-
dycja. 

Dziękuję za rozmowę 

Z perspektywy roku 1921. Jest 
to rok, kiedy minęło już 180 
lat od dnia śmierci o. Rafała. 

Pamięć o nim trwa, ludzie wzywa-
ją jego wstawiennictwa przed Bo-
giem i otrzymują liczne łaski. Pa-
mięć o świątobliwym współbracie 
trwa też wśród franciszkanów ży-
jących w tamtych czasach. A wśród 
nich i o. Maksymiliana M. Kolbe-
go, który wtedy ma dopiero 27 lat.  
O. Maksymilian 16 sierpnia wspo-
mnianego roku pisze list do  
o. Prowincjała Alojzego Karwac-
kiego. Ten list pomoże nam zoba-
czyć oczami o. Maksymiliana spra-
wę o. Rafała Chylińskiego.  Między 
innymi dowiadujemy się z tego 
listu o szczególnej trosce o. Maksy-
miliana o rozszerzenie kultu sług 
Bożych, którzy należeli do naszego 
zakonu. W tym liście przyszły mę-
czennik pisze: „[…] odwiedziłem 
też trumnę Czcigodnego o. Rafa-
ła Chylińskiego i stwierdziłem, że 
na miejscu nie robi się nic dla jego 
sprawy”. O. Kolbe podejmuje w tej 
sprawie konkretne działania. Za-
chęca braci do zbierania świadectw 
o łaskach otrzymanych za pośred-
nictwem Czcigodnego o. Rafała,  
a także prosi o. Prowincjała o po-

zwolenie wydruku 20000 kartek  
z o. Rafałem z dołączoną biografij-
ką. O. Maksymilian rozpracowuje 
też i przedstawia o. Prowincjałowi 
cały plan, jak to usprawnić postę-
powanie ku wyniesieniu na ołta-

rze naszych świątobliwych braci.  
Św. Maksymilian tak ocenia swój 
list i swoje idee: „Może są to utopie 
młodej fantazji, ale mi się zdaje, że 
w ten sposób sprawy naszych sług 
Bożych posuwałyby się szybko na-
przód (o ile to będzie Bożą Wolą), 
a kto wie, ile szczerych powołań 
rozbudziłby rozgłos ich cnót i czci 
wśród polskiej młodzieży”. 

Św. Maksymilian już wtedy 
starał się o wyniesienie na ołtarze 
Rafała z Łagiewnik, ale Wolą Bożą 
było, aby sam pierwszy tam się 
znalazł. I jak dla młodego zakonni-
ka, o. Maksymiliana, o. Rafał Chy-

liński był przykładem 
i wzorem oddania się 
na całość dla służby 
Bogu i bliźniemu, tak  
i my dzisiaj wpatruje-
my się w postać Błogo-
sławionego z Łagiew-
nik. Bł. Rafał Chyliński 
dzisiaj uczy każdego 
z nas otwierać drzwi 
swojego serca na miłość 
do bliźniego. W dzisiej-
szym świecie jest tylu 
ludzi zepchniętych na 
margines życia spo-

łecznego, tak dużo jest ludzi sa-
motnych w swojej biedzie, ubogich 
szczególnie z powodu braku mi-
łości bliźniego. Przykład Świętych 
wzywa nas dzisiaj i teraz, abyśmy 
zapomnieli o sobie i zobaczyli Je-
zusa w swoim bliźnim. Zobaczy-
li Jezusa tak bardzo spragnione-
go naszej miłości, jak to zobaczył  
bł. Rafał. Żyjmy od dzisiaj dla Mi-
łości. ■
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Gesty i postawy

Gesty są to ruchy ciała wyko-
nywane podczas liturgii, najczę-
ściej związane z jakimiś słowami, 
dla ukazania większej głębi tych 
słów i wzmocnienia ich. Postawy 
natomiast mają na celu harmo-
nizowanie liturgii i wpływają na 
wewnętrzne nastawienie na to, co 
się dzieje. Gesty czasami podkre-
ślają słowa, które są wypowiadane 
w trakcie ich wykonywania, a cza-
sem nawet je zastępują.

Gesty rąk

Te gesty można podzielić na 
trzy: złożenie, rozłożenie i nało-
żenie, gdzie dwa ostatnie podczas 
liturgii są zastrzeżone dla kapłana. 
Widok złożonych rąk staje się coraz 
rzadszy. Przyczyny zapewne mogą 
być dwie. Po pierwsze wygoda, 
jest to pozycja niewygodna i krę-
pująca, a po drugie niestety uwa-
żana za przejaw dewocji. Jednak 
trzeba pamiętać, że oznacza ona 
skupienie, przebywanie w obecno-
ści Boga, a także oddanie się Bogu. 
Wynika to z faktu, że w przeszło-
ści wasal, składając przysięgę 
wierności, wkładał swoje złożone 
dłonie w dłonie swojego władcy 
w akcie poddaństwa. Dzisiaj jest 
to praktykowane w czasie skła-

dania ślubów zakonnych, kiedy 
kandydat wkłada swoje dłonie 
w dłonie przełożonego wyższego,  
i w czasie przyjmowania święceń 
podczas przysięgi wierności bisku-
powi. Złożone dło-
nie tworzą niejako 
znak, który wska-
zuje nam kieru-
nek, w jakim mają 
się wznosić nasze 
modlitwy, myśli 
i nasze serce. Na 
szczęście jeszcze 
ministranci często 
podczas służby mają w ten sposób 
złożone dłonie. Jednak coraz czę-
ściej palce nie wskazują już nieba, 
ale są zaplecione. Może tak jak na-
sze życie?

Drugim gestem jest rozłożenie 
rąk podczas modlitwy. Tutaj trze-
ba zauważyć, że gest jest związany 
z postawą. Gestem w tym przypad-
ku jest rozłożenie rąk, natomiast 
osoba czyniąca ten gest przyjmuje 
postawę, która nosi nazwę posta-
wy oranta, znaną już z malowi-
deł z początków chrześcijaństwa. 
Potwierdzony jest on już w Starym 
Testamencie, w Psalmie 88 czyta-
my: „Codziennie wołam do Ciebie, 
Panie, ręce do Ciebie wyciągam”. 
Jest to więc postawa związana 
z modlitwą czy prośbą. Dlatego 

ten gest jest czyniony przez prze-
wodniczącego liturgii w trakcie 
wypowiadania wszystkich mo-
dlitw. W ten sposób ukazywany 
jest dialogiczny charakter naszej 

modlitwy. Np. na 
początku kapłan 
wypowiada modli-
twę zaczynającą się 
słowami: „Módlmy 
się”, i kieruje sło-
wa do Boga, a Bóg 
odpowiada nam 
poprzez czytania. 
Kapłan wyciąga 

ręce niejako chcąc dotknąć nieba 
oraz przyjąć te wszystkie łaski, 
które spływają od Boga, następnie 
rozdając je tym, którzy są zebrani 
podczas liturgii. Oczywiście ten 
gest upodabnia przewodniczącego 
obrzędom do Chrystusa ukrzyżo-
wanego, co ma przypominać, kim 
jest kapłan podczas liturgii.

Trzecim gestem jest nałożenie 
lub wyciągnięcie rąk. Szczególnie 
ten gest związany jest z sakra-
mentami, ponieważ jest udziela-
niem Ducha Świętego. Nałożenie 
rąk stosowane jest podczas bierz-
mowania i sakramentu święceń, 
podczas których Duch Święty jest 
w sposób szczególny przekazywa-
ny. W chrzcie jest symbolem przyję-
cia dziecka do wspólnoty Kościoła. 

Złożone dłonie tworzą 
niejako znak, który 

wskazuje nam kierunek, 
w jakim mają się 

wznosić nasze modlitwy, 
myśli i nasze serce.

W Eucharystii wyciągnięte dłonie 
nad darami (tzw. gest epikletycz-
ny) jest przywołaniem działania 
Ducha Świętego, tak samo jak pod-
czas spowiedzi kapłan wyciąga 
dłoń nad penitentem. W sakramen-
cie namaszczenia chorych jest sym-
bolem pocieszenia, a podczas ślubu 
kapłan nakłada ręce na złączone 
dłonie małżonków dla potwierdze-
nia zawarcia związku. Jest to jeden 
z gestów, obok znaku krzyża, któ-
ry występuje we wszystkich sakra-
mentach, ponieważ jest związany 
z działaniem lub przekazywaniem 
mocy Ducha Świętego. Poza sakra-
mentami kapłan wyciąga dłonie nad 
tymi, których błogosławi. Pięknym 
znakiem jest też błogosławieństwo 
prymicyjne (nowo wyświęconego 
kapłana), kiedy nakłada ręce na gło-
wę, błogosławiąc, a lud całuje jego 
namaszczone dłonie.

Znak krzyża

Jest to gest najczęściej wykony-
wany przez wiernych. Czyniony 
jest na początku i końcu dnia, 
wchodząc i wychodząc z kościo-
ła, na początku i końcu liturgii, 
podczas przechodzenia obok 
kościoła, krzyża czy kapliczki, 
rozpoczynając i kończąc posiłek, 
kiedy rodzice błogosławią swo-
im dzieciom, czyniąc go na czole. 
Istotą tego gestu jest wezwanie 
Trójcy Najświętszej i wspomnie-
nie na dzień przyjęcia chrztu 
świętego, szczególnie gdy jest 
czyniony po zanurzeniu palców 
w wodzie święconej. Gest ten 
czyniony jest także podczas spra-
wowania wszystkich sakramen-
tów świętych. Dodatkowo kapła-
ni czynią go, gdy jakaś osoba lub 
rzecz ma być poświęcona lub po-

oMówiliśMy już wszystkie najważniejsze postawy li-
turgiczne, teraz przejdzieMy do gestów stosowanych 
w obrzędach. jeszcze tylko przypoMniMy, czyM się róż-
nią gesty od postaw.

błogosławiona. Czynienie publicz-
ne tego gestu w niektórych krajach 
jest zakazywane, gdyż jest odważ-
nym przyznaniem się do wiary 
w Chrystusa, który za wszystkich 
umarł na krzyżu. Wielu chrześcijan 
przez ten gest było i jest prześla-
dowanych, dlatego należy go czy-
nić z wielkim szacunkiem. Trzeba 
więc też przypomnieć, jak ten gest 
należy wykonywać, ponieważ 
często zdarza się, że jest czyniony 
niedbale i raczej przypomina odga-
nianie muchy niż wezwanie Boga. 
Złączonymi palcami dotykamy ko-
lejno czoła, środka klatki piersio-
wej oraz lewego i prawego „dołka 
strzeleckiego”. Powinniśmy ten 
znak czynić bez pośpiechu, do-
kładnie, i wzywając Imienia Trójcy 
Przenajświętszej. Lewą rękę nato-
miast trzymamy lekko pod środ-
kiem klatki piersiowej. 
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Rycerstwo 
Niepokalanej

br. joseph kibonge 
kurs iV

Myślę, że niewielu naszych czytelników, nawet tych, 
którzy saMi należą do rycerstwa niepokalanej, Ma świa-
doMość, że również w kenii czciciele Matki bożej łączą 
się w rycerskiej Modlitwie z braćMi i siostraMi z całego 
świata. MaM nadzieję że ten artykuł pozwoli naM poznać 
się bliżej.

Maryja – wzór w Kenii

Przed przybyciem fran-
ciszkańskich misjonarzy 
z Polski w 1983, mało osób 

w Kenii wiedziało o Rycerstwie 
Niepokalanej. Oni założyli dru-
karnię i zaczęli drukować cza-
sopismo nazywane „Messenger 
of Mary Immaculate” (kenijski 
„Rycerz Niepokalanej”), aby ewan-
gelizować mieszkańców oraz 
rozprzestrzeniać Stowarzyszenie 
Rycerstwa Niepokalanej (Knights 
of Mary). Wielu chrześcijan zapi-
sało się i zaczęło codziennie odma-
wiać modlitwę oddania się Maryi. 
Matka Boża była czczona w Kenii 
od przybycia pierwszych misjo-
narzy w 1901 r., 
ale założenie 
Rycerstwa przy-
czyniło się do 
wzrostu wiary ka-
tolików, właśnie 
poprzez codzien-
ne odmawianie 
Aktu oddania. 
Dziś Maryja jest 
na pierwszym 
miejscu w życiu 
katolików i jest 
to potwierdzane 
chociażby przez ich pozdrowienie: 
„Niech przyjdzie Twoje Królestwo, 
Chryste, w moim sercu przez 

Matkę Maryję”. Aby upodabniać 
się do Maryi, chrześcijanie spoty-
kają się raz w tygodniu w małych 
grupkach, aby odmówić Różaniec 
i podzielić się Słowem Bożym. 
Wielu katolików nosi różaniec na 
szyi dla ochrony przed złymi du-
chami. To wszystko pokazuje miej-
sce i rolę Maryi w ich codziennym 
życiu – jest Ona troskliwą Matką, 
która zawsze wstawia się za nimi 
do swojego Syna.

Kenijski Niepokalanów

Założenie „Wioski Maryi” 
w Subuki (kenijski Niepokalanów) 

przyczyniło się 
do wzrostu po-
bożności ma-
ryjnej w Kenii. 
Położona w cen-
trum kraju słu-
ży jako miejsce 
pojednania, po-
koju, modlitwy 
i odpoczynku. 
Każdego dnia 
w czasie Mszy 
Świętej kościół 
jest wypełnio-

ny pielgrzymami. Wielu z nich 
idzie pieszo przez 200 kilometrów, 
a także często pości, błagając o po-

moc i opiekę Maryi. To pokazuje 
pragnienie obecne w sercach ludzi, 
które zmusza ich do szukania Boga. 
Chrześcijanie spędzają czas w wio-
sce na modlitwie, a kiedy skończą, 
czują się odnowieni duchowo. Aby 
uczcić Maryję, sanktuarium jest 
budowane na kształt korony. Ma 
dwanaście rogów symbolizują-
cych dwanaście gwiazd nad głową 
Maryi. Sanktuarium stało się także 
miejscem łączącym Kenijczyków 
w jedną rodzinę pod opieką naszej 
Matki Maryi, ponieważ także nie-
-katolicy przychodzą błagać o po-
moc Maryję w codziennych fizycz-
nych i duchowych potrzebach.

Cele i zadania rycerza

Rycerze Maryi w Kenii mają 
trzy główne cele, które kierują 
ich życiem: (1) Niepokalana, (2)
miłość, (3) misyjna praca i prowa-
dzenie formacji, która zobowiązuje 
chrześcijan do świętości, miłości 
Kościoła przez ewangelizację, nie-
sienie katolickiej wiary na misyj-
nych wyjazdach, i poprzez opie-
kę medyczną głoszenie życia jako 
służby ludziom w radości i pro-
stocie. Przez to rycerze dają swoją 
miłość i nadzieję potrzebującym. 
Oni w sposób pełny i bezwarunko-

wy oddają się Maryi Niepokalanej  
i są całkowicie na jej rozkazy. Swoją 
duchowość kształtują w opar-
ciu o nauki św. Maksymiliana do 
całkowitego poświęcenia siebie 
Królestwu Boga i zbawieniu dusz, 
przez Maryję Niepokalaną. Przez 
codzienny Akt oddania, modli-
twy i sakramenty, uświęcają sie-
bie i cały świat. Modlitwa jest dla 
nich główną bronią w duchowej 
walce ze złem. Uczęszczają także 
na wykłady teologiczne, aby po-
głębić swoją wiedzę o Ewangelii 
i wierze katolickiej. Zobowiązują 
się także do dużej aktywności cha-
rytatywnej poprzez odwiedzanie 
cierpiących w różnych hospicjach. 
Odwiedziny umożliwiają im uka-
zanie Matczynej troski Maryi dla 
duchowego dobra wszystkich 
chrześcijan. 

Ideał kobiety

Rycerze wpatrują się w Maryję 
nie tylko jako we wzór życia, ale 
także jako ideał kobiety. Kobiety, 
która była i córką, i małżonką  
i Matką Boga. Dla nich Ona jest ide-
ałem każdej kobiety: łagodna córka 

Boga, czysta i mężna dziewica, czci-
godna Matka – pobożna, cierpiąca, 
ciężko pracująca. Kontemplując 
Jej życie, widzą ogromną ilość 
konkretnych lekcji pod tytułem: 
„Jaki powinien być chrześcijanin”. 
Ona medytowała nad świętymi 
Tekstami, w modlitwie codziennie 
służyła swojej rodzinie i innym lu-
dziom. Ona była pokorną służebni-
cą całej ludzkości i całkowicie zjed-
noczona z Panem. Poprzez swoje 
codzienne oddanie rycerze tego 
właśnie pragną w swoim życiu. 
Wpatrując się w Maryję, widzą za-
proszenie do gorliwego życia na Jej 
wzór. Oni uczą się od Maryi bycia 
dobrym chrześcijaninem. To zna-
czy, jak być ojcem czy żoną w swo-
ich rodzinach. Traktują Maryję 
jako Królową swoich domów. Ona 
jest całą miłością i całą łaskawością. 
Ona ma ręce gotowe do pomocy  
i twarz pełną uśmiechu, serce prze-
jęte i zatroskane swoimi rodzinami. 
W Maryi widzą wzór wiary i czują, 
że najlepszą drogą życia duchowe-
go jest dzielenie się wiarą z innymi, 
bo przynosi to także duchową od-
nowę dla Kościoła. Codzienny Akt 
zawierzenia przedstawia także sil-

ne oddanie się Dziewicy Maryi jako 
doskonałemu przykładowi miłości 
i czystości. Z wszystkimi swoimi 
troskami chcą zawsze być pod 
płaszczem Niepokalanej, Matki 
Kościoła. Codziennie zapraszają Ją 
do swoich domów, by trwać z Nią 
we wspólnocie miłości. Rycerze 
są zachęcani do wiary i czysto-
ści na wzór dzieci oraz myślenia 
o Maryi jako swojej Matce. Rycerze 
są narzędziami Naszej Pani, która 
prowadzi ich do osobistego uświę-
cenia, nawrócenia przeciwników 
Kościoła, a w końcu do ustano-
wienia powszechnego Królestwa 
Najświętszego Serca Jezusa.

To cała prawda o rycerzach. 
Oni patrzą na swoją misję oczami 
wiary, ufają Bogu i żyją z nadzieją 
zakończenia swojej delikatnej i ta-
jemniczej misji jako Rycerze Maryi. 
Dla nich nie ma nic bardziej szla-
chetnego niż przykład Dziewicy- 
-Matki Maryi, która swą piękno-
ścią i swym życiem złączyła i wcie-
liła autentyczne wartości duchowe 
każdego rycerza.■

subukia, kenijski niepokalanów. dotychczasowa klaplica (fot. 1) i nowa świątynia budowana od 2010 r. (projekt i stan aktualny)

Matka Boża była czczo-
na w Kenii od przybycia 
pierwszych misjonarzy 
w 1901 r., ale założenie 
Rycerstwa przyczyni-

ło się do wzrostu wiary 
katolików, właśnie po-
przez codzienne odma-

wianie Aktu oddania.

Rycerstwo 
Niepokalanej



Nowicjat

Smardzewice
Lokalizacja: ul. Główna 11, 97-213 Smardzewice

W ostatnim numerze poznaliśmy historię klasztoru 
w Smardzewicach. Nie była ona jednak pełna, gdyż 
nie było w nim wzmianki o wspólnocie nowicjatu, 
czyli bardzo ważnej części tego domu zakonnego. 
Jest to niejako klasztor w klasztorze, dlatego teraz 
zapoznamy się właśnie ze smardzewickim nowicjatem.

Czym jest nowicjat?

Nowicjat jest okresem rozezna-
nia powołania zakonnego w każ-
dym zakonie. Trwa niemal równo 
rok i jest etapem obowiązkowym 
dla każdego, kto pragnie żyć 
w zakonie, niezależnie od wieku. 
To czas, w którym w sensie ścisłym 
rozpoczyna się życie we wspólno-
cie zakonnej. Głównym celem no-
wicjatu jest rozpoznanie Bożego 
powołania nowicjusza, właściwego 
danej wspólnocie. Okres nowicjatu 
ma służyć lepszemu zrozumieniu 
i pogłębieniu osobistej decyzji na-
śladowania Chrystusa. Celem no-
wicjatu jest także doświadczenie 
sposobu życia konkretnej wspól-
noty, by nowicjusze uformowali 
umysł i serce jej duchem, a także by 
można było potwierdzić ich zamiar 
i zdatność do życia we wspólnocie. 

Nowicjusze mają być zaznajamia-
ni z charakterem, historią i życiem 
własnego instytutu zakonnego. 
Również wolą św. Franciszka było, 
aby bracia, którzy w pełny sposób 
pragną żyć Ewangelią, wstępu-
jąc w szeregi jego Zakonu, muszą 
odbyć roczny nowicjat. Odbywa-
jącym go nowicjuszom daje możli-
wość dokładniejszego rozpoznania 
powołania do życia we wspól-
nocie franciszkańskiej. Mogą oni 
doświadczyć tego sposobu życia, 
a także formować samych siebie 
w duchu franciszkańskim. Nowi-
cjusze przeżywają ten okres we-
dług konkretnego, szczegółowego 
regulaminu. Doświadczają sposo-
bu życia franciszkańskiego, żyjąc 
we wspólnocie, którą sami tworzą. 
Zewnętrznym znakiem przynależ-
ności do niej jest habit franciszkań-
ski, który na początku nowicjatu 

otrzymują. Doświadczają wspól-
nej modlitwy liturgicznej, w której 
centralne miejsce zajmuje codzien-
na, przeżywana we wspólnocie 
Eucharystia. Ich formacja opiera 
się ponadto na doświadczeniu 
wspólnej pracy, trosce o klasztor, 
w którym żyją, pogłębianiu wiedzy 
religijnej i duchowej przez udział 
w wykładach i osobiste studium. 
Wspólnie przeżywają także czas 
rekreacji i wypoczynku. Są to 
aspekty mające duże znaczenie 
zarówno w formacji ludzkiej, na 
której buduje się głęboką więź 
z Bogiem, jak również w formacji 
duchowej tak ważnej w życiu 
całkowicie poświęconym Bogu. 
Roczna formacja w nowicjacie 
kończy się złożeniem pierwszej 
profesji zakonnej – ślubów ubóstwa, 
czystości i posłuszeństwa.

Historia nowicjatu  
w Smardzewicach

Nowicjat franciszkanów kon-
wentualnych w smardzewickim 
klasztorze mieści się nieprzerwanie 
od roku 1974. Dwa lata temu minę-
ło więc 40 lat. Istnieją wzmianki 
historyczne, mówiące o istnieniu 
nowicjatu w Smardzewicach także 
w XVIII w. Po powrocie franciszka-
nów do Smardzewic w roku 1970  
rozpoczęto gruntowną restaurację  
i adaptację klasztoru i umieszczono 
w nim nowicjat dla obu istniejących 
wówczas prowincji franciszkań-
skich: warszawskiej i krakowskiej, 
a obecnie prowincji warszawskiej  
i gdańskiej.  Położenie klasztoru 
zapewnia życie w odpowiednim 
skupieniu i odosobnieniu oraz 
sprzyja głębszemu przeżywaniu 
franciszkańskiej formacji. Przez 
ostatnie 40 lat pewne rzeczy się 
zmieniły, np. kiedyś było więcej 
ziemi pod uprawy i więcej żywego 
inwentarza, teraz gospodarstwo 
jest mniejsze. Zupełnie inaczej wy-
gląda również nowicjacka kaplica. 
Od początku istnienia nowicjatu 
w Smardzewicach swoje pierwsze 
kroki w życiu zakonnym stawiało 
tutaj ponad 900 braci. Zdecydo-
waną większość stanowili Polacy, 
ale formowali się tutaj także Bia-
łorusini, Rosjanie, Czesi, Węgrzy, 
Bułgarzy, Litwini, Rumuni, a także 
kandydaci z Wietnamu i Afryki. 
Przełożonymi, czyli Mistrzami no-
wicjatu (a potocznie  określanymi 
magistrami), było 7 osób. Klasztor 
w Smardzewicach był początkiem 
drogi zakonnej przyszłych bisku-

pów, wyższych przełożonych za-
konnych, a nawet wyniesionych na 
ołtarze błogosławionych. Wśród 
nich swój nowicjat odbywali fran-
ciszkańscy męczennicy z Pariacoto 
w Peru – o. Zbigniew Strzałkow-
ski (w nowicjacie w 1979/80 r.)  
i o. Michał Tomaszek (w nowicja-
cie w 1980/81 r.). Misjonarze zosta-
li zamordowani przez terrorystów 
z organizacji Świetlisty Szlak. Ich 
beatyfikacja miała miejsce 5 grud-
nia 2015 r. w Chimbote w Peru.

Nowicjat w liczbach

Ciekawostką są statystyki, 
gdzie możemy zobaczyć nowicjat 
w liczbach. Swoje pierwsze śluby 
zakonne do roku 2014 złożyło 812 
nowicjuszy, w tym najwięcej – 46 – 
w roku 1980, a najmniej – 3 – w roku 
2012. Z zagranicy swoje śluby zło-
żyło tu 41 braci, z 9 krajów z 3 kon-
tynentów, z czego ponad połowa 

to Białorusini. Swój pierwszy okres 
życia zakonnego spędziło tu 4 na-
szych prowincjałów, w tym obecny 
prowincjał warszawski. Również 
4 przyszłych magistrów nowicja-
tu przeżyło tu swój własny okres 
próby. Najdłużej posługę mistrza 
pełnił o. Mikołaj Walczak, aż 9 lat. 
Za jego kadencji pierwsze śluby 
złożyło 251 braci. Liczba zakonni-
ków, którzy pełnili funkcję socju-
sza, to 20 – prawie 3 razy więcej 
niż funkcję magistra. Socjusz jest to 
zastępca mistrza nowicjuszy. Cie-
kawostką jest również fakt, iż w la-
tach 1997/1998 z powodu remontu 
klasztoru w Smardzewicach przez 
blisko pół roku nowicjusze miesz-
kali w pobliskiej Treście, na co mu-
sieli dostać specjalną zgodę Gene-
rała Zakonu, gdyż wg Konstytucji 
Zakonu nie wolno opuszczać no-
wicjuszom budynku nowicjatu na 
dłużej niż 14 dni. ■

Klasztory Klasztory

br. kaMil piotrowski
kurs iV
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Franciszkanizm Franciszkanizm

o. dr jerzy łopat ofMconV 
filozof, wykładowca  

w wsd oo. franciszkanów 
w łodzi łagiewnikach

Medytacja  
franciszkańska

Wiemy z pewnością, że 
w szkole franciszkań-
skiej pierwszym, któ-

ry spisał swoje medytacje (medi-
tationes), był św. Bonawentura 
z Bagnoregio. Do tej grupy pism 
ascetyczno-mistycznych należą: 
Rozmowy z samym sobą o czterech 
rodzajach modlitwy myślnej; Pięć 
świąt Dzieciątka Jezus; O kierowaniu 
duszą; warto jednak zauważyć, że 
i w innych dziełkach duchowych 
św. Bonawentura stosuje podobną 
metodę pogłębiania omawianego 
zagadnienia, a która to metoda jest 
dzisiaj porównywana do metody 
fenomenologicznej redukcji ejde-
tycznej (znalezienie takiej cechy, 
która czyni dany przedmiot tym 
właśnie, a nie innym przedmio-
tem). 

Ponieważ wielu następców 
w Zakonie wzorowało się na pra-
cach Doktora Serafickiego, można 
je uznać za przykład egzemplarny 
do opisania i oceny zagadnienia 
medytacji franciszkańskiej. 

Zagadnienie medytacji u św. Bo-
nawentury jest skrótowo opisane 
przez E. Longpré w Dictionnaire 
de Spiritualité, na bazie jego analiz 
można zaproponować poszerzone 

spojrzenie na franciszkańską me-
dytację, pojmowaną jako duchowe 
dziedzictwo Doktora Serafickiego.    

Medytacja dla naszego Autora 
jest tym, co oczyszcza i oświeca 
duszę (jest zatem bardzo ważna na 
pierwszych dwóch etapach rozwo-
ju życia duchowego). Bonawentura 
zauważa także, że ona prowa-
dzi do doskonałości w miłości 
i do uzyskania pełni pociechy we-
wnętrznej (dotyczy zatem i trzeciej 
drogi) – jak to podkreśla w swoim 
artykule E. Longpré, wskazując 
na: De triplici via, rozdz. 1, nr 15. 
Medytacja rzeczywiście koncen-
truje nam ognik mądrości, zgar-
nia go, rozpala i podnosi go aż do 

szczytu: «Iste igniculus est pri-
mo congregandus, secundo in-
flammandus, tertio sublevandus» 
(Tamże, rozdz. 1, nr 15). Medytacja 
odrywa także od miłości stworzeń, 
a zwraca do miłości Oblubieńca 
(Jezusa Chrystusa), która to miłość 
przewyższa wszystko, bo to On 
jest źródłem wszelkiego dobra dla 
wybranej duszy, oraz że poprzez 
tę samą miłość dusza cieszy się 
z obecności Dobra Najwyższego 
(Tamże, rozdz. 1, nr 16). 

Sam św. Bonawentura zajmo-
wał się zagadnieniem medytacji, 
dość syntetycznie, ale wystarcza-
jąco, w swoim wspominanym już 
dziełku Trzy drogi albo inaczej ogień 
miłości (rozdz. 1, nr 14, 18, 19). 

Według Doktora Serafickiego 
medytacja ma nakierować rozum, 
aby się zwrócił do źródła wszel-
kiego dobra, stąd trzeba pilnie 
rozważać i często myśleć, że Bóg 
przyrzekł wierzącym i kochającym 
Go – najpierw –  usunięcie wszel-
kiego zła –  a następnie – wypełnie-
nie wszelkich pragnień w Nim sa-
mym, – bowiem On jest – źródłem 
i celem wszystkich dóbr (nr 14). ■

W renoMoWanyM Dictionnaire De Spiritualité,  pod hasłeM 
MeDitatio jest oMówione wiele spraw, szkół i zagadnień, ale nie 
Ma nawet wyodrębnionego pojęcia medytacja franciszkańska. 
pojawia się tylko sygnalnie postać św. bonawentury oraz ra-
czej nieznana postać z XiV w. doMinikanina ludolfa z saksonii, 
który Miał ponoć zaproponować scheMat: lectio – MeDitatio – 
oratio. czy więc Medytacja w ujęciu franciszkańskiM Ma jakiś rys 
charakterystyczny?

część i

Franciszkanizm

opracował: br. alaksiej M. juchniewicz

kurs iii

Św. Franciszek to przede wszystkim brat, który inspiruje do zastanowienia się nad życiem, 
co w nim jest najważniejsze. W jego całkowitym oddaniu się Panu Bogu i zjednoczeniu z Nim 
w życiu modlitwy, pokazuje mi, że być franciszkaninem, zakonnikiem, kapłanem to nie tylko 
wybór zewnętrzny Pana Boga, ale to nieustanne obcowanie z Nim na modlitwie, z Jego słowem 
i sakramentami, które nam zostawił. Wreszcie św. Franciszek to niedościgniony wzór do naśla-
dowania, pokazujący, że kluczowe w życiu człowieka jest stanięcie pod krzyżem i wsłuchanie 
się w głos Ukrzyżowanego, który mówi nam, co mamy czynić!

Kim jest dla mnie św. Franciszek?
Pytamy naszych ojców         część II

Św. Franciszek to ktoś, kto jest bardzo bliski mojemu sercu. Jest dla mnie wiernym towarzy-
szem, który stale mi pomaga upodabniać się do Chrystusa na jego wzór. Jest tym, który pomaga 
mi miłować Boga całym sercem. Często słyszę jego wołanie: MIŁOŚĆ nie jest kochana! Franci-
szek jest tym, który pomaga mi stawać się coraz bardziej pokornym, posłusznym, małym...; jest 
tym, który pomaga mi nie przywiązywać się do rzeczy materialnych, do świata, który pomaga 
mi kochać każdego człowieka, pomaga mi dawać innym radość, pokój, dobro. Wreszcie jest 
tym, który przypomina mi stale, że to, co jest najważniejsze, to przede wszystkim żyć według 
Ewangelii, jak sam Pan jemu powiedział.

Św. Franciszek jest dla mnie człowiekiem, który nauczył się miłować. Człowiekiem w dro-
dze, który ciągle pytał: „Co chcesz, Panie, abym czynił?”. Stał się więc tym samym zaprosze-
niem również dla mnie, aby wyruszyć w drogę ku coraz doskonalszej miłości.

Dla mnie św. Franciszek jest nieustannym powiewem świeżości i wciąż żywym dowodem, 
że można żyć Ewangelią na poważnie w każdym czasie i w każdych okolicznościach. Po 16 
latach życia zakonnego mogę powiedzieć, że wciąż się go uczę, a moje obecne posługiwanie 
w USA pozwala mi go odkrywać w codzienności. Ameryka to wielki kraj, pełen franciszkań-
skiego ducha. Otwartość, radość i wspólnota – tego nam po tej stronie Oceanu nie brakuje...o. Michał  

noWaK

o. toMasz 
tęgowski

Pochodzę z parafii diecezjalnej pw. św. Franciszka. To on przyprowadził mnie do Zakonu. 
Jako nastolatek zachwyciłem się jego osobą, radykalizmem. Mimo upływu lat (już prawie dwu-
dziestu) nadal pociąga mnie jego asceza, radykalizm, zażyłość z Jezusem i miłość do Kościoła 
katolickiego.

o. roMan 
barbużyński

o. grzegorz  
KordeK

To święty, który wie, że czasem popełnia też błędy. Wiemy, że kiedy pisząc, pomylił się, dla 
pokory błędów nie skreślał. I w życiu potrafił się mylić. Dlatego pokornie wsłuchiwał się w su-
mienie w modlitwie, w głos doradców w świeckich, w braciach, w duchownych Kościoła. Praw-
dziwy święty z krwi i kości. Nie z obrazków.

o. rafał zarzycki
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o. krzysztof M. 
bartczaK
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Dorota Witusińska z Kwidzyna, Aleksandra Pawłowska z Łodzi 

Nagroda dla Zwycięzców
testu  z  nru 121:
Maria Winowska 
Szaleniec Niepokalanej

1. Ile jest Ewangelii w Nowym Testamencie?
a) cztery. 
b) pięć.
c) sześć.

2. Jak inaczej nazywamy Ewangelię?
a) Legendą.
b) Dobrą Nowiną.
c) Mitem.

3. W jakim języku zostały napisane wszystkie księ-
gi Nowego Testamentu?
a) po hebrajsku.
b) po grecku.
c) po łacinie. 

4. Ile w Nowym Testamencie jest listów do Koryn-
tian? 
a) trzy.
b) cztery.
c) dwa.

5. Apokalipsa to objawienie tego, ,,co musi stać się 
niebawem” (Ap 1,1), dane...
a) św. Piotrowi.
b) aniołowi.
c) św. Janowi. 

6. Jak nazywa się ostatni prorok Starego 
Testamentu?
a) Jonasz.
b) Izajasz.
c) Jan Chrzciciel.

7. Hymn wypowiedziany przez Maryję w cza-
sie zwiastowania to?
a) Benedictus.
b) Magnificat.
c) Psalm.

8. Jak nazywa się ostatnia księga Biblii?
a) Apokryf.
b) Księga Abdiasza.
c) Apokalipsa.

9. Ile lat miał Pan Jezus, gdy pozostał po 
święcie w świątyni, gdzie go znalazła Maryja 
z Józefem?
a) dziesięć. 
b) jedenaście.
c) dwanaście.

10. Pan Jezus rozpoczął nauczanie ludzi, gdy 
miał lat…
a) dwanaście.
b) dwadzieścia. 
c) około trzydziestu.




