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Od redakcji
Jubileuszowe podziękowania

P

rzyjemnie jest obchodzić różnego rodzaju jubileusze: urodziny,
rocznice ślubów małżeńskich i zakonnych albo posługi kapłańskiej, lata pracy zawodowej itp. Są to chwile, które w jakimś sensie
weryfikują nasze życiowe i zawodowe powołania; nawet jeżeli czasem były one związane z trudem codzienności. W tym podniosłym
dniu wszystko staje się jakby lżejsze i nabiera charakteru święta.
Wszystko też jawi się nam piękniejsze.
Z drugiej jednak strony, doceniając te uroczyste momenty życia,
nie możemy się zbyt długo nad nimi zatrzymywać; ale ciesząc się
nimi, zauważyć ich przemijalność i w gruncie rzeczy tylko mniej lub
bardziej uroczystą otoczkę; nadmiernie rozdmuchane fetowanie
może prowadzić do pychy i czegoś bardzo niedobrego. A tymczasem
życie toczy się dalej i trzeba podejmować kolejne zadania.
Mówię o tym w kontekście nieprzewidzianej wcześniej kumulacji skromnych jubileuszy, jakie zbiegły się razem: 25-lecie istnienia naszego czasopisma oraz 150 numeru, który – mamy nadzieję
– dotrze do naszych Czytelników na przełomie września i października. Aby jeszcze bardziej spotęgować ów dziwny zbieg jubileuszowych okoliczności, we wrześniu mija 50 lat od mojego zaangażowania w Laskach; zresztą podobnie jak u mojej redakcyjnej
Koleżanki – Anny Pawełczak-Gedyk.
Pisząc o tym wszystkim, chcielibyśmy przede wszystkim podziękować Bogu, a także ludziom, którzy wspierali nas i nadal pomagają, byśmy mogli skutecznie przedłużyć czas naszej posługi sprawie osób niewidomych. Bo przede wszystkim – jak jesteśmy
głęboko przekonani o tym oboje – w tym celu zostaliśmy pięćdziesiąt lat temu powołani do pracy w Dziele Lasek.
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Przy okazji chciałbym złożyć p. Ani szczególne podziękowania
za piękną współpracę, zwłaszcza na polu pracy redakcyjnej; za jej
zatroskanie o czystość języka i edytorską klarowność tekstów publikowanych na łamach naszego czasopisma.
Równie gorąco dziękuję państwu Justynie i Władysławowi Gołąbom, którzy od samego początku istnienia naszego czasopisma
uczestniczą w redakcyjnym wysiłku nie tylko w formie pracy korektorskiej. Pan Władysław ma stały kontakt z naszymi Czytelnikami poprzez rubrykę „LIST”, jak również przez zawsze kompetentne i aktualne opracowania tematów, które budzą uznanie
w szerokim świecie wydawców i czytelników.
Dziękuję też p. Bożenie Mikołowicz, że mimo obowiązków
zawodowych poza środowiskiem Lasek, wciąż jest gotowa – jak
przedtem, gdy była zaangażowana tylko w Laskach – by nas wspierać swoją kompetentną wiedzą i doświadczeniem edytorskim.
Wdzięczny jestem bardzo wszystkim Autorom, których nie sposób tutaj wymienić, za to, że dzielą się swoimi przemyśleniami,
wspaniałomyślnie godząc się na swoje publikacje bez autorskich honorariów.
Na tej liście podziękowań nie może także zabraknąć firmy
„Anter” z p. Andrzejem Leśkiewiczem na czele, przygotowującej
skład komputerowy, oraz drukarni „Tonobis”, kierowanej przez
p. Kazimierza Stępnia.
Specjalne podziękowania kieruję pod adresem Zarządu Towarzystwa, który od samego początku wspiera naszą działalność;
dziękuję też Darczyńcom, którzy chociaż częściowo pokrywają
koszty związane z wydawnictwem.
* * *
Na koniec chciałbym wreszcie podziękować naszym wiernym
Czytelnikom, którzy poprzez różnego rodzaju opinie i wymianę
myśli są dla nas prawdziwym lustrem, dodając nam odwagi i bu-
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dząc radość, gdy drukowane treści spełniają ich oczekiwania, oraz
mobilizują nas do dalszego doskonalenia, gdy pojawiają się jakieś
błędy i przeoczenia, za które przy tej okazji przepraszamy.
Miejmy nadzieję, że doczekamy się wspólnie jeszcze kolejnych jubileuszy.

W imieniu redakcji:

Józef Placha

Ziemia Święta – Góra Tabor

Z perspektywy zarządu
U progu nowego roku szkolnego

P

oczątek września to, jak co roku, nowy rok szkolny. 2 września
podczas Mszy św. inauguracyjnej ksiądz Rektor wzywał młodzież i pedagogów, by uczynić ze swojego życia arcydzieło, by
wciąż piąć się do góry i nie poprzestawać na przeciętności.
Z kolei Dyrektor Ośrodka życzyła wszystkim twórczego roku
szkolnego pełnego dobrej energii i nowych wyzwań, a ja w imieniu Zarządu – „rozwinięcia żagli” i 10 miesięcy wspólnych inspirujących spotkań pełnych przygód.
W Ośrodkach w Laskach oraz w Rabce, a także w przedszkolu w Gdańsku Sobieszewie korytarze i sale lekcyjne wypełniają
się gwarem. Wszystko wskazuje na to, że w roku szkolnym
2019/2020 będziemy kształcić więcej wychowanków niż w roku
ubiegłym. Częściowo jest to spowodowane efektem podwójnego
rocznika, mamy jednak nadzieję, że nie tylko, że przyczyniła się
do tego również nasza oferta rewalidacyjno-edukacyjna.
Jak co roku wakacje były czasem wolnym od zajęć dydaktycznych dla pracowników pedagogicznych. Nie znaczy to, że w Laskach nic się nie działo. Lipiec i sierpień to czas, kiedy tzw. działy wsparcia mogą przeprowadzić niezbędne remonty, naprawy
czy inne prace. Nie inaczej było w tym roku.
Na początku lipca w Laskach odbył się kolejny turnus rewalidacyjny. Wraz z Polskim Związkiem Niewidomych co dwa lata
organizujemy dziesięciodniowy turnus dla niewidomych dzieci
i ich opiekunów. Podczas jego trwania można skorzystać ze specjalistycznych konsultacji. Odbywają się zajęcia z rehabilitantami,
lekarzem czy tyflopedagogiem. Turnusy cieszą się dużym zainteresowaniem. Pokazując rodzicom metody pracy i naszą ofertę,
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skutecznie zachęcamy ich do powierzenia nam edukacji i rehabilitacji ich dzieci.
Na przełomie lipca i sierpnia grupa wychowanków brała
udział w koloniach. I choć wydawać by się mogło, że kolonie
należy organizować jak najdalej od codzienności, to tym razem
ich bazą były Laski. Uczniowie mieszkali w tzw. Domu Dolańskiego. W programie kolonii było zwiedzanie Warszawy, dalsze
wycieczki i szereg innych atrakcji. Czyli to wszystko, na co w ciągu roku szkolnego czasu jest mało. Uczestnicy brali udział w wielu ciekawych zajęciach, spotkaniach i warsztatach.
Poruszając temat warsztatów, wspomnę o inicjatywie, która
zrodziła się w Internacie Dziewcząt, a mianowicie o programie
„Pogromcy Zmierzchu”.
„Pogromcy Zmierzchu” to forma warsztatów skierowana do
szkół podstawowych. Uczniowie widzący mogą dzięki odpowiednim symulatorom i zajęciom doświadczyć, jak poznaje świat osoba niewidoma, jak korzysta z komputera, jak przygotowuje posiłki, jak pisząc w skrócie – radzi sobie w świecie osób widzących.
Warsztaty prowadzone są w bardzo profesjonalny sposób i zbierają niezwykle pochlebne opinie. Domyślam się, że wielu spośród
czytelników ma dzieci lub wnuki w wieku szkolnym, z tego miejsca chciałbym serdecznie zachęcić do tego, aby zostać „Pogromcą Zmierzchu”. Mam nadzieję, że w którymś z kolejnych numerów „Lasek” będziemy mogli przeczytać reportaż z warsztatów.
Nie można pominąć również sierpniowej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. W tym roku z Lasek wyruszyła trzydziestoosobowa grupa pątników, która swoje radości i trudy niosła przed
cudowny obraz Maryi.
Również w sierpniu w Australii odbyły się Mistrzostwa Świata Juniorów w goalballa. Na takiej imprezie nie mogło zabraknąć
Reprezentacji Polski. Kadra narodowa U-19, zrzeszająca w swych
szeregach aż trzech zawodników z Lasek, po zaciętej i wyrówna-
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nej walce zajęła czwarte miejsce. Jesteśmy dumni z osiągnięć
naszych uczniów i szczerze im gratulujemy!
Poprzedni mój tekst powstał pod koniec maja, tuż po Zebraniu Walnym Towarzystwa. Dziś mamy wrzesień. W maju i czerwcu Zarząd Towarzystwa kontynuował reformy i optymalizację
kosztów. Efektem tego było podpisanie ze związkiem zawodowym NSZZ „Solidarność” porozumienia wprowadzającego od 1
września nowy Regulamin Płacy. Mamy świadomość, że nowy
regulamin nie spełnia wszystkich oczekiwań, na pewno jest krokiem ku uporządkowaniu i ujednoliceniu zasad płacy w placówkach Towarzystwa. Poprzedni ponad dwudziestoletni regulamin
zawierał nieaktualne z punktu widzenia prawa rozwiązania, posiadał wiele aneksów. Obecny odnosi się do aktualnego kodeksu
prawa pracy, a jego cała objętość to piętnaście stron. Jak pisałem,
nie spełni on wszystkich oczekiwań, jednak jak wielokrotnie było
to podkreślane, Towarzystwo dysponuje określonymi środkami
i w ramach tych środków musimy gospodarzyć. Przy braku rosnących dotacji, równocześnie zagrożeni odpływem specjalistów,
zdecydowaliśmy się zwiększyć fundusz wynagrodzeń o około 5%.
Wiemy, że po trzech latach zmniejszania deficytu, być może
w tym roku on wzrośnie. Jednak nie mogliśmy czekać z reformą
regulaminu i ryzykiem utraty specjalistów.
W ciągu ostatnich miesięcy spotykałem się z pracownikami
różnych działów, a ostatnio z pracownikami pedagogicznymi
i tłumaczyłem nasz punkt widzenia i możliwości finansowe. Każdy z pracowników sam podejmie decyzję o pozostaniu lub
o opuszczeniu Lasek. Obecnie wszyscy otrzymali aneksy zmieniające warunki wynagradzania, a Zarządowi pozostaje czekać
na indywidualne decyzje pracowników.
Odchodząc od spraw ekonomicznych, chciałbym wspomnieć
o jeszcze jednym ważnym wydarzeniu. W najbliższy weekend
w Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy odbędzie się
pielgrzymka osób niewidomych; według najnowszych informacji
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w piątek i sobotę ma pojawić się tam około tysiąca pielgrzymów.
Na pewno w kolejnym swoim tekście postaram się zawrzeć relację z tych wydarzeń.
Podobno najbardziej zwraca się uwagę na to, co jest na końcu.
Dlatego kończąc, chciałbym wspomnieć o wydarzeniu z początku wakacji. Wydarzeniu mającym wpływ na całość funkcjonowania Dzieła na najbliższe lata. Na początku lipca odbyła się
Kapituła Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, podczas niej
została wybrana nowa Przełożona Generalna – s. Judyta Olechowska. Nowej Matce w imieniu Zarządu, życzę wiele łask,
Światła Ducha Świętego oraz podejmowania najlepszych wyborów. Wierzę, że współpraca w gronie Zarządu będzie bardzo dobra. Jednocześnie dziękujemy za sześć lat bardzo dobrej współpracy w Zarządzie s. Radosławie Podgórskiej.
Paweł Kacprzyk
prezes TOnOS

Ziemia Święta – Kościół Zwiastowania Maryi
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W tej stałej już części naszego czasopisma informujemy, że
dotychczasowa Przełożona Generalna – m. Radosława Podgórska
– po lipcowej kapitule Zgromadzenia przekazała tę funkcję s. Judycie Olechowskiej. Chcę w związku z tym gorąco podziękować m.
Radosławie za kierowanie Zgromadzeniem FSK; zwłaszcza za
ogromny wkład w pokonywaniu kolejnych etapów w procesie beatyfikacyjnym Matki Czackiej.
Chciałbym również podziękować za skuteczne wsparcie mnie
w czasie mojej choroby, podczas krótkiej prezesury na przełomie
2015/16 roku, kiedy to m. Radosława pełniąc funkcję Przełożonej
Generalnej FSK, jednocześnie ofiarnie podjęła się pełnej odpowiedzialności za całe Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Było to
niełatwe doświadczenie dla nas obojga, ale także próba, że nawet
w najtrudniejszych sytuacjach zarówno Zgromadzenie, jak i Towarzystwo, stanowią jedną, wspierającą się wzajemnie wspólnotę
– na dobre i na złe. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.
Natomiast nowej Przełożonej Generalnej – Matce Judycie –
życzę w imieniu całej redakcji „Lasek”, aby z Bożą pomocą skutecznie kontynuowała Dzieło rozpoczęte przez Założycielkę zarówno Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, jak i Zgromadzenia
Franciszkanek Służebnic Krzyża.
Zapewniamy o modlitewnym wsparciu i gotowości do współpracy. Liczymy również, że Matka Judyta chętnie będzie dzielić się
swoją wiedzą na temat bieżących spraw Zgromadzenia na łamach
naszego czasopisma – tak, jak to pięknie przekazywała nam Matka Radosława.
Józef Placha
Na następnej stronie zamieszczamy biogram nowej Przełożonej
Generalnej FSK.

Matka Judyta – Maria Olechowska
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U

rodziła się 21 września 1962 r. w Łańcucie. Do Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach wstąpiła
w roku 1987. Profesję wieczystą złożyła w sierpniu 1995 r. Ukończyła studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym
w Warszawie, podyplomowe studia z tyflopedagogiki oraz kurs
kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej.
W Zgromadzeniu pracowała m.in. jako wychowawczyni
niewidomych dziewcząt w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Laskach. Następnie w latach 1998–2001 była kierowniczką
postulatu Zgromadzenia, a od 2001 do 2007 roku – mistrzynią
nowicjatu. Pełniła funkcję przełożonej domów zakonnych,
a także była kierowniczką filii ośrodka szkolno-wychowawczego dla niewidomych w Rabce-Zdroju; prowadziła działalność
powołaniową, a przez trzy lata była kierowniczką Domu Rekolekcyjnego prowadzonego przez Zgromadzenie w Laskach k.
Warszawy.
W latach 2013–2019 pełniła funkcję radnej generalnej. W lipcu 2019 roku, podczas XII Kapituły Generalnej, została wybrana
na Przełożoną Generalną Zgromadzenia.

LIST
m. Radosława Podgórska FSK –

Na czas wyborów

W

tym roku w okresie wakacyjnym przeżywaliśmy kolejną
kapitułę Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża, czyli Zgromadzenia założonego przed 101 laty przez
Matkę Elżbietę, Różę Czacką. Kapituła to swoisty parlament,
który ma na celu ocenę przeżytych lat, ustalenie programu na lata
kolejne, a przede wszystkim wybór władz Zgromadzenia. Tegoroczna kapituła wybrała nową Matkę Generalną – siostrę Judytę
(Marię Olechowską). Podczas przedstawienia środowisku Lasek
nowej przełożonej generalnej odbyło się swoiste „homagium”.
Składając Jej gratulacje, powiedziałem: „Niech Duch Święty darzy
Matkę swoją mądrością i błogosławieństwem. Gratuluję i życzę
dużo sił i radości z pełnionej służby”.
Równocześnie gorąco dziękuję ustępującej przełożonej generalnej – matce Radosławie (Annie Podgórskiej) za minione lata
współpracy. Szczególne podziękowanie i gratulacje składam za
doprowadzenie do końca dwóch procesów beatyfikacyjnych:
Matki Elżbiety Czackiej i Ojca Władysława Korniłowicza. Był to
niezwykły wysiłek przekraczający możliwości jednej osoby, a jednak matka Radosława sprostała temu zadaniu. Z radością wysłuchałem 6 lipca br. komunikatu Kongregacji ds. Kanonizacyjnych,
uznający heroiczność cnót ks. Władysława Korniłowicza, co
oznacza, że do beatyfikacji potrzebne jest już tylko uznanie cudu
za jego wstawiennictwem. Podobny dekret dotyczący Matki Elżbiety Czackiej ukazał się w końcu ubiegłego roku. Zatem teraz
już tylko nasza modlitwa jest konieczna do uznania Matki i Ojca
błogosławionymi. Jeszcze raz droga Siostro Radosławo – serdeczne Bóg zapłać.
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***
13 października br. mamy kolejne wybory. Tym razem będziemy wybierać posłów i senatorów do naszego polskiego parlamentu. Wydarzenie niezwykle ważne. To, kogo wybierzemy,
decydować będzie o przyszłości naszej Ojczyzny, naszego domu.
W mediach i na spotkaniach wyborczych dużo obietnic, dużo
pięknych słów: patriotyzm, wartości narodowe, wierność Kościołowi itp. Ile w tym jest pustosłowia, a ile szczerego i prawdziwego
zaangażowania? Nie wierzę tym, którzy swoje polityczne usta
wycierają Ewangelią, ale nie lubię też tych, którzy swoje ewangeliczne posłanie wzbogacają politycznymi hasłami.
Pięknym przykładem dla nas mogą być nasi: Matka Elżbieta
Czacka i Ojciec Władysław Korniłowicz. Matka bardzo dużo
pisała i mówiła do swoich „dzieci, małych i dużych”. Lata dwudzieste i trzydzieste przyniosły dramatyczne zdarzenia: zabójstwo
Gabriela Narutowicza, zamach majowy, okrucieństwo Berezy
Kartuskiej i inne gorszące wydarzenia polityczne, a w pismach
Matki o tym ani słowa. Gdy jednak wybuchło Powstanie Warszawskie, ani chwili nie wahała się, aby Zakład w Laskach oddać
na potrzeby Powstania. Podobnie ojciec Władysław Korniłowicz,
kapłan przepojony miłością ewangeliczną, gdy doszło do walki
z bolszewikami, podjął funkcję kapelana frontowego.
Taki był ich patriotyzm.
Matka Elżbieta Czacka była wielką głosicielką Prawdy. Głosiła
Prawdę i żyła w Prawdzie. Jeżeli nie mogła mówić prawdy – milczała. Przeciwieństwem prawdy jest kłamstwo. Ks. prof. Józef Tischner mówił: „Prawda jest też wartością kluczową w moim stosunku do siebie samego (…). Nie mogę realizować siebie, nie
znając prawdy o sobie. Miejsce prawdy wśród hierarchii wartości
jest zatem miejscem klucza w stosunku do zamka, miejscem bramy
w stosunku do budowli, miejscem, jakie zajmuje droga w stosunku
do tego punktu, do którego droga prowadzi. Rozumiecie teraz,
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dlaczego etyka prawdy jest etyką kluczową, jest etyką fundamentalną. Ponieważ wszelkie dewiacje w sferze prawdy, w sferze prawdziwego doświadczenia świata odbijają się w ten sposób, że realizacja dalszych wartości jest nieskuteczna, błędna, może być
zupełnie niewłaściwa. Etyka prawdy jest kluczem do etyki”.
Zatem w rozumieniu ks. Tischnera, przy jakimkolwiek wyborze fundamentalne znaczenie posiada prawda o sobie, prawda
o tym, koga wybieramy, prawda, którą pragniemy realizować.
Najczęściej powtarzanym hasłem przedwyborczym jest słowo: „patriotyzm”. W encyklopedii poświęconej św. Janowi Pawłowi II pod słowem „patriotyzm” czytamy: „Umiłowanie Ojczyzny, zdolność poświęcenia się dla niej, przedkładanie nadrzędnej
wartości niepodległości i suwerenności nad własne cele, gotowość
do ich obrony, nawet za cenę życia; stawianie dobra swego kraju
ponad partykularne interesy własnej klasy, profesji, partii; solidarność z własnym narodem, ale połączona z szacunkiem dla
innych narodów i poszanowaniem ich suwerennych praw”.
Definicja ta określa nasz stosunek do własnej Ojczyzny. I tu
znów sięgnijmy do genialnych myśli ks. prof. Józefa Tischnera:
„Ojczyzna nie jest «zbiorem» jednostek jako swych «elementów».
Nie należy również sądzić, że stosunek ojczyzny do człowieka jest
stosunkiem normy ogólnej do działań, które tę normę odzwierciedlają. Wszystkie te i tym podobne sposoby myślenia o ojczyźnie są zamaskowanym «totalizowaniem» ojczyzny. Ale ojczyzna
nie jest «totalna», lecz moralna”.
Prof. Tischner obawiał się nacjonalizmu, który prowadził do
ojczyzny dalekiej od postaw moralnych. Tak łatwo powiedzieć:
to wszystko czynię dla dobra narodu, dobra mojej ojczyzny. Tym
między innymi kierował się faszyzm i komunizm. „Wszystko jest
moralne, co służy klasie robotniczej”. Takie rozumienie jest często realizowane w systemie demokratycznym, w związku z czym,
w innym miejscu, ks. prof. Tischner pisał: „Budowanie demokracji jest dopiero wtedy możliwe, gdy społeczeństwo osiągnęło
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określony poziom współżycia społecznego, szczególnie poziom
tolerancji i gotowości do kompromisu. Sama demokracja poziomu tego nie stanowi, lecz go zakłada jako warunek możliwości”.
Należy pamiętać, że demokratycznie wybrana władza nie zawsze
realizuje przywołane przez Tischnera kryteria.
Papież Jan Paweł II mówił o patriotyzmie, o umiłowaniu Ojczyzny, o kulturze narodowej, która jest: „nieustającą szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu” (przemówienie do młodzieży
na Wzgórzu Lecha – 3 czerwca 1979 r.). Na forum ONZ między
innymi powiedział: „Musimy wyjaśnić zasadniczą różnicę pomiędzy niezdrową formą nacjonalizmu, który uczy pogardy dla
innych narodów i kultur, a patriotyzmem, który jest właściwą
miłością własnego kraju (…). Nacjonalizm, szczególnie w swoich
najskrajniejszych formach jest więc antytezą prawdziwego patriotyzmu” (Nowy Jork – 5.10 1995 r.).
Gdy będziemy 13 października szli do urn wyborczych, pamiętajmy, że to od nas zależy, jaką będziemy mieli Polskę. Udział
w wyborach to nasze prawo, ale i obowiązek. W szóstym numerze „Lasek” w 2018 r. pisałem, że w pierwszych wyborach w Polsce Niepodległej w styczniu 1919 r. wzięło udział przeszło 70%
obywateli. Przy tym pamiętajmy, że na terenach wschodnich
sporo obywateli nie utożsamiało się z Polską, a mimo to uzyskano wynik, o którym dziś możemy jedynie marzyć. Zmobilizujmy
się i pójdźmy do urny wyborczej, aby wypełnić swój obowiązek
narodowy, a zarazem zadecydować: kogo wybierzemy do kolejnego parlamentu. Niech to będą ludzie, dla których naczelną
wartością są: prawda, dojrzałość obywatelska i patriotyzm w rozumieniu św. Jana Pawła II.
Wszystkim Czytelnikom „Lasek” życzę sił, zdrowia i radości
z dobrze rozumianej służby Ojczyźnie.
Prezes Honorowy TOnOS
Władysław Gołąb
Laski. 26 sierpnia 2019.

Bliżej beatyfikacji księdza
WŁADYSŁAWa KORNIŁOWICZA
Komunikat w związku z procesem beatyfikacyjnym
6 lipca br. radio watykańskie ogłosiło komunikat o uznaniu
heroiczności cnót księdza Władysława Korniłowicza, a więc istotnego elementu w jego procesie beatyfikacyjnym; publikujemy
poniżej treść tej informacji. Uzupełniamy ją opinią księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego, o którym już wcześniej Kongregacja
ds. Kanonizacyjnych przy Stolicy Apostolskiej wydała dekret
o jego heroiczności cnót. Czekamy zatem cierpliwie na rychłą już
beatyfikację zarówno Czcigodnej Matki Czackiej – oraz wspomnianych, Czcigodnych osób duchownych, związanych z Dziełem Lasek.
Redakcja
Treść komunikatu:
Stolica Apostolska podjęła ważną decyzję w sprawie księdza
Władysława Korniłowicza – współzałożyciela Lasek, apostoła
inteligencji, niewierzących i ludzi obojętnych względem Boga.
Jeden z zatwierdzonych przez papieża dekretów Kongregacji ds.
Kanonizacyjnych uznaje heroiczność cnót księdza Korniłowicza.
Oznacza to, że do jego beatyfikacji potrzebne jest już tylko uznanie cudu za jego wstawiennictwem.
Ksiądz Władysław Korniłowicz to jedna z kluczowych postaci polskiego Kościoła pierwszej połowy XX wieku.
Urodził się w Warszawie w 1884 roku. W 21 roku życia przerwał studia przyrodnicze w Zurychu i wstąpił do warszawskiego
seminarium. Jako kapłan był duszpasterzem młodzieży w Zakopanem i w Warszawie, a także kapelanem wojskowym podczas
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wojny bolszewickiej. Otaczał też opieką młodą inteligencję
w Warszawie.
W 1918 roku poznał Matkę Elżbietę Czacką – założycielkę
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i sióstr Franciszkanek
Służebnic Krzyża.
Z roku na rok ksiądz Korniłowicz coraz bardziej angażował
się w Dzieło Lasek. W 1930 roku przeniósł się tam na stałe. Został
jego kierownikiem duchowym i wniósł istotny wkład w jego rozwój. Poszerzył zakres apostolstwa o ludzi odległych od Boga. Sam
na tym polu odznaczał się szczególną gorliwością, doprowadzając do wielu nawróceń.
Ponadto był organizatorem polskiego ruchu liturgicznego,
założycielem wydawnictwa i redaktorem czasopisma „Verbum”.
Z jego inicjatywy powstał w Laskach Dom Rekolekcyjny dla ludzi
pragnących pogłębić życie duchowe.
W czasie wojny musiał się ukrywać przed Niemcami. Potajemnie prowadził wykłady i rekolekcje. Zmarł w 1946 roku.
Papieska decyzja jest ważnym wydarzeniem dla wszystkich,
którzy są związani z Ośrodkiem w Laskach – podkreśla Jacek
Moskwa, autor książek o ludziach związanych z tym środowiskiem. Zauważa on, „że Laski, to jedno z najważniejszych miejsc
na katolickiej mapie Polski. A ksiądz Korniłowicz był jego ojcem.
Był postacią charyzmatyczną. Zabiegał szczególnie o ludzi wątpiących i niewierzących. Chciał, aby Kościół przyciągał ich do siebie
a nie zniechęcał – mówi Jacek Moskwa. Skupiało się wokół niego
środowisko ludzi szukających głębszego życia duchowego. Z drugiej
strony obok tego środowiska, które później zakończyło swoje drogi
duchowe właśnie w Laskach, ojciec Korniłowicz był także dyrektorem Konwiktu dla księży, kształtował wielu kapłanów, między
innymi kardynała Stefana Wyszyńskiego. O tym, że był uznawany
za kapłana od spraw trudnych świadczy choćby fakt, że właśnie
jego wezwano do umierającego Józefa Piłsudskiego, którego dysponował na śmierć”.
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ks. prymas Stefan Wyszyński

W drodze na ołtarze
(Rozpoczęcie procesu informacyjnego Księdza
Władysława Korniłowicza
Laski, 27 września 1978.)

Z

woli Bożej i polecenia Stolicy Apostolskiej rozpoczynamy
dzisiaj pracę rozpoznawczą nad życiem i zasługami Sługi
Bożego, kapłana Władysława Korniłowicza.
Kościół Chrystusowy rad jest rozpoznawać, oceniać i przedstawiać Bogu życie swoich sług. Jest rzeczą znamienną, że Kościół, który wczuwa się w zamiary Chrystusa: „Przyszedłem po
to, aby (owce) miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10), Kościół, który nie wydaje pochopnie wyroków skazujących, pomny
na słowa Pana: „Nie przyszedłem po to, aby świat sądzić, ale by
świat zbawić” (J 12, 47), jest jednak oględny w wypowiadaniu
sądów o ludziach, którym opinia publiczna przypisuje najwyższe
wymiary wartości duchowych. Dlatego też, chociaż opinia społeczna – i tutaj w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek,
i w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi, i w szeregu licznych
środowisk związanych z Dziełem Lasek, zwłaszcza wśród inteligencji, młodzieży akademickiej, wśród konwertytów, przyjaciół
i znajomych – jest ustalona, to jednak Kościół zachowuje ostrożność.
Kierując się właściwą sobie rozwagą i roztropnością, poleca,
aby to życie, osądzone już przez Boga, który dawno wydał swoje
decyzje – rozpatrzyć, na ile to jest możliwe, w sposób spokojny,
rozważny, obiektywny, wolny od nastrojów i doznanych doświadczeń. Stąd szereg etapów poznania życia Ojca Władysława, po-
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czynając od tak zwanego procesu rozpoznawczego lub informacyjnego, aż do procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego.
Wiemy dobrze, że takie procesy niekiedy prowadzone są przez
wiele lat, a nieraz przerywane są na kilka wieków i po jakimś
czasie wznawiane.
W tej chwili, podejmując się tego doniosłego zadania, z zezwolenia i polecenia Stolicy Świętej, i ja – jako Arcybiskup Warszawy- stoję poniekąd na rozdrożu. Moja bowiem opinia osobista
jest ustalona i nie mam żadnych wątpliwości co do charakteru
życia i pracy Sługi Bożego. Ale z urzędu muszę wznieść się ponad
osobistą opinię i spojrzeć na życie Ojca oczyma człowieka odpowiedzialnego przed Kościołem Chrystusowym za przedmiotowe
rozeznanie i ocenę tego życia, aby Stolicy Świętej i odpowiednim
jej urzędom podać do wiadomości wyniki naszego rozeznania.
Takie znaczenie ma rozpoczynający się dzisiaj proces informacyjny.
Można by powiedzieć, że powołany do tego zadania staję się
poniekąd podejrzany o swoje osobiste przekonania i opinie. Jestem głęboko zażenowany, że będąc człowiekiem, który przez
wiele lat klękał przed Sługą Bożym Władysławem, aby otworzyć
mu swoje sumienie i otrzymać łaskę pojednania z Bogiem, dzisiaj,
spełniając swoje zadanie, muszę stać się mimo woli nie tyle może
sędzią, ile raczej zwierzchnikiem, rozpoznającym jego życie.
Niewątpliwie, jest to zadanie trudne dla każdego człowieka,
a cóż dopiero dla mnie! I to nie ze względu na sprawę, tylko ze
względu na moje osobiste powiązanie z Ojcem, nad którego życiem mamy się teraz zastanawiać bardziej z pozycji kanonicznej,
aniżeli z pozycji właściwej nam życzliwości, przyjaźni i miłości.
Jestem jednakże posłuszny woli Stolicy Świętej. Do mnie więc
należy podjąć tę pracę, wydać odpowiednie dekrety, ustanowić
Trybunał rozpoznawczy, który rozpocznie przesłuchiwanie
świadków, aby zebrać opinie o życiu, pracy i śmierci Sługi Bożego Władysława.
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Jednakże, zanim sam stanę jako świadek przed Trybunałem,
który ustanowię, wolno mi jeszcze w tej chwili pytać: co właściwie
najbardziej uderza w tym życiu, którego osąd mamy przeprowadzić? Zastanawiałem się nad tym wielokrotnie, także i dziś, gdy
czytałem w nowym brewiarzu lekcję o życiu świętego Wincentego à Paulo. Dostrzegłem tam jedno zdanie na temat granicy obowiązku modlitwy i obowiązku służby bliźniemu. Gdzie jest ta
granica? Kiedy trzeba zamknąć myśli i uczucia, skierowane ku
Bogu, aby je oddać na służbę bliźnich? Święty Wincenty, założyciel zgromadzeń zakonnych do dziś dnia służących Ludowi Bożemu, poucza, że modlitwa, która sprawiałaby zwłokę w posłudze
bliźniemu, może być niemiłą Bogu.
Chociaż dzisiaj na ten temat istnieją różne opinie i wątpliwości, co jest bardziej doniosłe – życie czynne, czy też życie modlitewne? – niemniej jednakże i w życiu Sługi Bożego Władysława
można dostrzec tę granicę. Ilekroć bowiem Ojciec, który miał
charyzmat modlitwy w każdej sytuacji, dostrzegł konieczność
pomocy bliźnim, natychmiast odchodził od modlitwy Kościoła,
choćby kanonicznej, brewiarzowej, zamykał księgę, otwierał dłonie i serce, i spieszył z pomocą. Czynił to z niezwykłą prostotą.
Zwyciężała miłość. Zapewne jest ona i w modlitwie ku Bogu, i w
służbie ludziom, może nawet w jednakowy sposób, bo posługa
bliźnim też jest modlitwą. Czcimy bowiem Boga w człowieku.
Takie jest nasze zadanie życia: „Czcijcie i noście Boga w ciałach
waszych” (l Kor 6, 20). Ale bezpośrednia służba człowiekowi jest
wyrazistym, rzucającym się w oczy przejawem miłości.
Na pewno sługa Boży Władysław stawał nieraz w rozterce: co
czynić? Jednakże w moich licznych kontaktach z nim nie słyszałem nigdy: Jeszcze nie odmówiłem brewiarza. Miał zawsze czas,
gdy stanął przed nim człowiek oczekujący pomocy, zwłaszcza
duchowej, w konfesjonale, w rozmowie, w której udzielał rady
milcząc, ale umiejętnie wsłuchując się w problemy i potrzeby
mówiącego. Tutaj ujawniała się ta niesłychanie delikatna granica
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między czcią Boga słowami modlitwy Kościoła a służbą dzieciom
Bożym i dzieciom Kościoła.
Rozpoznać tę granicę i określić jej delikatne wymiary będzie
niewątpliwie jednym z trudniejszych zadań rozpoczynającego się
dzisiaj procesu rekognicyjnego, Powstaje bowiem niesłychanie
subtelna sytuacja, zwłaszcza jeśli chcielibyśmy oceniać więź między spowiednikiem a penitentem. Spowiednik odszedł do Boga,
na świecie pozostali jeszcze liczni jego penitenci. Ale bodaj nikt
nie ma prawa, nawet w najbardziej wnikliwym studium psychologicznym, naruszać tej granicy, aby stanąć niejako na jej progu
i ostrzem pióra próbować ocenić postawę spowiednika i penitenta. Nie pozwala na to wielka dyskrecja Kościoła Chrystusowego.
Zwłaszcza, ze sąd o tym nie należy do ludzi, tylko do Boga, bo
któż nas ustanowił sędziami braci naszych?
Takich niezwykłych sytuacji w życiu Ojca było bardzo dużo.
Życie jego było wypełnione takimi właśnie konfliktami, gdy należało raczej Boga słuchać aniżeli ludzi. Ojciec, który miał dar
wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem, często raczej ludzi słuchał,
zwłaszcza w konfesjonale, niż Boga. Może to, co mówię, wydaje
się rzeczą ryzykowną, ale myślę, że jest rzeczą dla Ojca prawdziwą. W takiej właśnie służbie objawiało się głębokie, niemal modlitewne zjednoczenie Ojca z Bogiem – w konfesjonale, w sprawowaniu świętej liturgii, w jego uwrażliwieniu na ludzi, którym
służył.
Świadomość tej delikatnej sytuacji musi stać na straży rozpoczynającego się dziś procesu informacyjnego, aby spełnił on swoje właściwe zadanie. Dlatego tak bardzo potrzebna jest modlitwa
w Kościele Chrystusowym; potrzebna jest też wszystkim, zainteresowanym tym procesem, wielka pokora osobista. W procesie
świętego Franciszka z Asyżu, gdy pisano jego życiorys, a pisał go
człowiek nieprzeciętny, święty Bonawentura – na wieść o tym,
powiedziano: „Zezwólmy świętemu pracować dla świętego”. Ileż
więc potrzeba osobistej pokory, aby urząd zlecony należycie wy-
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pełnić! Jakie to rodzi obowiązki dla wszystkich: dla trybunałów,
które będą ustanowione w tej sprawie, i dla świadków, którzy będą
powołani.
Gdy więc rozpoczynamy tę pracę, chciejmy wesprzeć ją modlitwą za wszystkich, którzy będą do niej przez nas wezwani.
Wymaga ona bowiem osobistego wewnętrznego wysiłku. Choćby człowiek był świadom swoich win i niedoskonałości, przystępując do takiej pracy, uczy się głębokiej pokory w rozsądzaniu
sprawy. Każdy trybunał, przed którym stają ludzie, musi być
pokorny. Słyszymy nieraz zuchwałe sądy i wyroki. Nie podobają
się one Bogu. Bo któż ustanowił ludzi sędziami nad innymi?
Także spowiednik, rozpoznając sumienie ludzkie, musi być bardzo pokorny wobec człowieka osądzanego, choćby poznał najcięższe winy penitenta. Wtedy wypadnie tak milczeć, jak umiał
to czynić Ojciec w konfesjonale. Milczeniem swoim podnosił
ducha, dodawał mocy i wprowadzał na drogę modlitwy, która
zawsze kieruje człowieka ku Bogu, gdyż jedynie On sam ma moc
odpuszczać winy.
Rozpoczynający się proces informacyjny jest pełen tajemnic,
ale też pełen obowiązków, a zwłaszcza obowiązku osobistego, aby
nie wynosić się ponad człowieka, którego życie mamy poznawać
i rozsądzać.
Życzę wszystkim – i członkom Trybunału rozpoznawczego,
i świadkom – aby z tego zadania wywiązali się dla chwały Bożej,
dla chwały Kościoła świętych i dla osobistego, duchowego podniesienia i zbliżenia się ku Bogu.
W imię Boże, rozpoczynajmy pracę!

z notatnika
Maciej Jakubowski

Niezwykła podróż do Rzymu

N

a przełomie października i listopada roku 1993 odbyłem
niezwykłą podróż; towarzyszyłem ks. Tadeuszowi Fedorowiczowi, który– po raz kolejny – jechał do Rzymu na zaproszenie
Ojca Świętego. Trzecim uczestnikiem, a raczej kierownikiem
wyprawy był p. Andrzej Toth, właściciel wygodnego mercedesa,
tak jak ja uczeń ks. Tadeusza i uczestnik „Wędrówki”, wspólnoty,
która powstała w wyniku wakacyjnych wędrówek ks. Tadeusza
z młodzieżą, po różnych zakątkach naszego kraju.
Wyruszyliśmy z Lasek, rankiem 25 października i przez Wiedeń dotarliśmy pod Asyż, gdzie laskowskie Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża założyły swoją pierwszą w zachodniej Europie placówkę, wydzierżawiając w miejscowości Capodacqua di
Assisi starą, nieużytkowaną plebanię.
Stamtąd, po dniu odpoczynku, dotarliśmy do Rzymu, w momencie, gdy kończył się kolejny Synod biskupów poświęcony tym
razem życiu zakonnemu. Kolejna wielka praca i wielkie osiągniecie pontyfikatu Jana Pawła II, który wbrew krążącym plotkom
był w pełni sił intelektualnych, i niezmordowanie, mimo niewątpliwych dolegliwości fizycznych, kierował pracą Kościoła.
Zobaczyliśmy Ojca Świętego po raz pierwszy w bazylice św.
Piotra w dniu zakończenia Synodu, gdy celebrował Mszę św.
pontyfikalną i wygłaszał długą homilię podsumowującą obrady
Synodu. Obradami kierował osobiście i spotkał się z każdym
z biskupów uczestniczących w Synodzie. A było ich 250.
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Po zakończeniu Synodu, Ojciec Święty miał parę dni względnie zmniejszonego natężenia pracy przed wyjazdem w kolejną,
bardzo trudną podróż apostolską na Sycylię. W ciągu tych paru
dni dwukrotnie zaprosił do siebie ks. Tadeusza, na obiad i na
kolację (posiłki to jakby prywatny czas Papieża i jego najbliższych
gości), a wszyscy trzej zostaliśmy zaproszeni do udziału – ks.
Tadeusz do koncelebry – we Mszy św. porannej, którą Ojciec
Święty sprawował codziennie o 7: 15 w kaplicy domowej.
Był dzień 1 listopada, święto Wszystkich Świętych. Wczesnym
rankiem przemierzaliśmy puste o tej porze korytarze i schody
Watykanu, prowadzeni przez gwardzistów szwajcarskich, by po
przywitaniu przez ks. Stanisława Dziwisza u wejścia do apartamentów papieskich, przejść do kaplicy domowej, w której Ojciec
Święty jest już obecny.
Kaplica jest niewielka, miejsc siedzących pewnie około dwudziestu, bardzo nowoczesna, ale i bardzo piękna (Włosi umieją
to robić). Na środku kaplicy metalowy fotel i klęcznik wykonane jakby ze starego zaśniedziałego mosiądzu. Tam właśnie
siedział Ojciec Święty, zatopiony w modlitwie, przygotowując
się do sprawowania Eucharystii. W swoim fotelu-klęczniku Ojciec Święty pozostawał do Ofiarowania. Dopiero wtedy przechodził do ołtarza, ustawionego tradycyjnie – kapłan stoi tyłem
do ludu.
Tego dnia, wśród gości byli sami Polacy – ks. Tadeusz, grupa
sióstr Antoninek z Kalisza, odbywających pielgrzymkę do Rzymu
i my dwaj, świeccy mężczyźni. Msza święta odprawiana po polsku. Przypadają nam w udziale czytania mszalne.
Eucharystia w kaplicy domowej Papieża jest wielkim przeżyciem. Przenika człowieka świadomość, ze oto ma się tuż przed
sobą, o parę kroków, namiestnika Pańskiego na ziemi i następcę
apostołów. Ojciec święty w czasie tej Eucharystii był wyraźnie
cierpiący. Gdy odwracał się od ołtarza twarz miał ściągniętą
i jakby nieobecną. Po Komunii świętej długo klęczał przy pulpi-
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cie swego klęcznika zatopiony w modlitwie. W głębokiej ciszy
wyraźnie słychać było jego ciężki oddech.
„Cóż chcesz – powiedział mój przyjaciel, o. Wiesław Łyko
OMI, przebywający od kilku lat w Rzymie – on jest współofiarnikiem i codziennie bierze na siebie od nowa krzyż wszystkich
spraw, które spoczywają na jego barkach”….
Po zakończeniu Mszy świętej przeszliśmy do biblioteki papieskiej, która jest raczej małą salą audiencyjną. Po dłuższej chwili
wszedł Ojciec Święty – już rozpogodzony, odprężony, przywitał
się ze wszystkimi, z każdym zamienił parę słów czy zdań, żartował. Ja też zdołałem zamienić i przekazać parę słów i życzeń…
Kończąc spotkanie i wychodząc już z biblioteki, Ojciec Święty
zatrzymał się, odwrócił, mówiąc do wszystkich, jakby do bliskich
znajomych: „Wiecie, właśnie dziś mija czterdziesta ósma rocznica moich święceń kapłańskich. We Wszystkich Świętych, czterdzieści osiem lat temu kardynał Sapieha udzielił mi święceń”.
Z tymi słowami Papież zniknął w drzwiach. Tak zakończyła się
nasza wizyta na Watykanie.
Jako osoby towarzyszące złożyliśmy razem z ks. Tadeuszem
jeszcze kilka wizyt, m.in. u pani Karli Lanckorońskiej w Fundacji
Lanckorońskich i u Małych Sióstr od Karola de Foucauld w ich
wiosce-klasztorze niedaleko Rzymu; dwukrotnie spotkaliśmy się
z o. Wiesławem OMI w domu generalnym Ojców Oblatów i wreszcie, po tygodniowym pobycie w Wiecznym Mieście, wróciliśmy
na kilkudniowy pobyt do gościnnych sióstr franciszkanek pod Asyż.
Dolina Umbrii, Asyż i inne miejsca związane z życiem św.
Franciszka, to byłby temat osobnej opowieści. Tutaj chcę opowiedzieć o dwóch zdarzeniach, które mogliśmy śledzić dzięki włoskiej telewizji.
Najpierw oglądaliśmy pielgrzymkę Ojca świętego na Sycylię.
Notuję jedynie najważniejsze przesłanie tej pielgrzymki: Ojciec
Święty ze świętym gniewem gromił korupcję i przemoc, wzywał
mafiosów do nawrócenia, ale równocześnie mówił Sycylijczy-
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kom: nie poddawajcie się zniechęceniu, apatii, poczuciu beznadziejności, zło dobrem przezwyciężajcie i budujcie nową kulturę solidarności.
O aktualności i znaczeniu tego przesłania, którego wymiar
uniwersalny, daleko przekracza granice Sycylii, można się było
przekonać niemal natychmiast, obserwując drugie, dramatyczne
zdarzenie, które dotknęło Italię w tym samym czasie. Katastrofalne opady deszczu i gwałtowna powódź, ogarnęła w ciągu paru
dni północno – zachodnią część kraju, głównie Piemont, obszary położone na północny zachód od Mediolanu. Nie będę opisywał samego zdarzenia ani jego skutków. Notuję tylko dwa spostrzeżenia.
Spostrzeżenie pierwsze, to inercja władz centralnych i ociężałego aparatu biurokratycznego (nawet armię postawiono na nogi
dopiero po czterech dniach od początku katastrofy). Spostrzeżenie
drugie, to postawa ludzi, społeczności lokalnych i organizacji społecznych. Choć mówiono w mediach o przejawach „szakalizmu”,
o przypadkach napadów i grabieży, to równocześnie telewizja przekazywała informacje i obrazy dowodzące, że katastrofa ogromnie
zmobilizowała społeczności i instytucje lokalne oraz organizacje
społeczne w całym kraju. Z całych Włoch ruszyły na pomoc całe
zastępy wolontariuszy. Wielu z nich wyraźnie przygotowanych do
tego rodzaju działań, zaopatrzonych w sprzęt czy odzież ochronną
ze znakami przynależności do różnych organizacji. Italia, choć
dotknięta głębokim kryzysem, ma na szczęście wiele świetnych
organizacji społecznych, stowarzyszeń i ruchów formacyjnych
i apostolskich. Niektóre są już powszechnie znane, także u nas, jak
np. Communione et Liberazione.
Mieliśmy naoczny przykład praktycznego wdrażania w życie
tego, do czego wzywał Ojciec Święty w tym samym czasie na
Sycylii. Przychodziło więc na myśl również pytanie: a jak jest,
i jak byłoby u nas? I nasuwała się odpowiedź o potrzebie – zawsze
i wszędzie, także w Polsce – uporczywego budowania takiej rze-
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czywistości, którą Ojciec Święty nazywa nową kulturą solidarności.
* * *
Naszą podróż zakończyliśmy szczęśliwie i bez przeszkód. Powódź do Umbrii, nawet w listopadzie pełnej słońca, nie dotarła.
Z żalem opuściliśmy gościnny dom Sióstr i tę piękną krainę, w której duch i dzieło św. Franciszka wycisnęły, i nadal wyciskają, tak
wyraźne piętno, i dotarliśmy do Lasek wieczorem, w dniu narodowego święta – 11 listopada. Spadł właśnie pierwszy, mokry śnieg.
* * *
Komentarz objaśniający. Tę notatkę napisałem po powrocie
do Polski i przedstawiałem jej treść na jednym ze spotkań ruchu
„Odrodzenie”, z którym byłem związany. W formie rękopisu notatka pozostała w dokumentach dotyczących „Odrodzenia”. Zapomniałem o jej istnieniu. Niedawno odnalazłem ją porządkując
dokumenty. Przepisując tekst, dokonałem skrótów, ale nic istotnego nie zmieniłem. Jest to więc dokładny zapis tamtego czasu,
osób i zdarzeń, od których mija właśnie 25 lat.
Dodam jeszcze jedną uwagę. We wspomnieniach ks. Tadeusza
z podróży do Rzymu i spotkań z Ojcem Świętym, najważniejsza
jest ta wspólna kolacja na Watykanie, po której Papież i ks. Tadeusz odbywali długą osobistą rozmowę, przeważnie na tarasie,
na dachu Watykanu. Czy tym razem też tak było? Zapewne tak.
Ale na ten temat ks. Tadeusz jak zawsze i tym razem milczał.
A my z Andrzejem Tothem pytań na ten temat, oczywiście,
nie zadawaliśmy.
Cóż powiedzieć dzisiaj ogarniając myślą całość podróży, osoby i zdarzenia tamtego czasu? Chyba tylko: Deo gratias. No i jednak ta kultura solidarności, choćby tylko w najbliższym otoczeniu
i wbrew temu wszystkiemu, co jest jej zaprzeczeniem
Warszawa, 27 października 2018 r.
w przededniu imienin ks. Tadeusza – Wuja

rozważania
ks. Edward Engelbrecht

Łzy jak drogocenne perły
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem
oni będą pocieszeni

W

Ewangelii św. Mateusza mamy tylko czasownik „smucić
się” (lugco ere). W Ewangelii św. Łukasza w podobnym
zdaniu pojawia się, obok słowa „smucić się”, czasownik „płakać”

(Łk. 6,25).

Tak w jednym, jak i w drugim tekście, chodzi o smutek, który w wielu ludziach przechodzi w skrajny smutek, a nawet w płacz.
Tak było, kiedy patriarcha Jakub dowiedział się od swoich
synów o śmierci ukochanego syna Józefa. Wówczas Jakub zasmucił się aż do łez – „opłakiwał swojego syna przez długi czas”
(Rdz 37,34) .

Pan Jezus też się smucił i płakał. Było to w Betanii, kiedy
dowiedział się o śmierci przyjaciela Łazarza (J 11,35).
To wzruszenie nie skończyło się na łzach. Przyszedł Jezus do
grobu Łazarza i powiedział: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”. I wyszedł z grobu zmarły, mając „nogi i ręce powiązane opaskami”
(J 11,43–44).

Tak więc, zasadnicza myśl ukryta w czasowniku „lugeo-ere”
– „smucić się”, biorąc także pod uwagę ducha Nowego Testamentu, odnosi się do smutku, który zostaje przezwyciężony dzięki
Bożej interwencji: „A Bóg otrze wszystkie łzy z ich oczu”
(Ap. 7,17).
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Smutek połączony z płaczem przeżywają i ci, którzy uświadomili sobie istnienie grzechu. Po prostu dostrzegli, że grzech to
„misterium niegodziwości” (misterium iniquitatis), które oddala od Boga i niszczy człowieka tak w wymiarze doczesnym, jak
i wiecznym).
Święty Piotr płacze po zaparciu się Jezusa: „Wtedy zaczął się
zaklinać i przysięgać: «Nie znam tego człowieka». I zaraz kogut
zapiał… Wyszedł stamtąd i gorzko zapłakał” 

(Mt. 26,74).

Święty Augustyn przez nawrócenie zrozumiał ohydę grzechu.
W „Wyznaniach” napisał: „Boże, tak późno Cię pokochałem”.
Walter Nigg w swojej książce „Księga pokutników” opisał
życie tych, którzy zrozumieli w chwili smutku, że trzeba sięgnąć
do głębin życia, aby wydobyć z duszy nowe siły i piękno.
Błogosławieni są też i ci, którzy smucą się z powodu niedoli
i cierpień ludzi. Do nich niewątpliwie należą: św. Monika i Matka Teresa z Kalkuty.
Bez macierzyńskiej troski św. Moniki (IV w.) jej syn Augustyn
zaprzepaściłby swoje życie. Wiedziała, jak wielkimi talentami
obdarował go Bóg, a on je marnował, żyjąc rozpustnie. W końcu
św. Monice pozostało tylko płakać, płakać i prosić Boga o nawrócenie syna. Święty Ambroży, biskup Mediolanu, widząc ją zatroskaną o zbawienie syna, powiedział: „Matka tylu łez nie może
pozostać niewysłuchana przez Boga!”. I stało się. Augustyn się
nawrócił. Pierwszą osobą, która została przez niego o tym powiadomiona, była matka. To jej modlitwy i łzy sprawiły, że Augustyn zwrócił się ku Bogu i wzniósł się wysoko w obszary wieczystej ojczyzny.
Święta Matka Teresa z Kalkuty (1910–1997), mając już 70 lat,
tak streściła swoją filozofię życia:

32

rozważania

Życie jest okazją, skorzystaj z niej.
Życie jest pięknem, podziwiaj je.
Życie jest rozkoszą, zakosztuj jej.
Życie jest marzeniem, spełnij je.
Życie jest wyzwaniem, staw mu czoło.
Życie to obowiązek, spełnij go.
Życie jest grą, prowadź ją.
Życie jest skarbem, troszcz się o niego.
Życie jest bogactwem, strzeż go.
Życie jest miłością, raduj się nią.
Życie jest tajemnicą, poznaj ją.
Życie to obietnica, wypełnij ją.
Życie jest smutkiem, pokonaj go.
Życie jest pieśnią, śpiewaj ją.
Życie jest walką, podejmij ją.
Życie jest tragedią, nabierz sił.
Życie jest przygodą, nie cofaj się.
Życie jest życiem, ocal je!
Życie jest szansą, skorzystaj z niej.
Życie jest zbyt cenne, nie niszcz go.
Łzy mogą być jak drogocenne perły, kiedy żyjemy po
chrześcijańsku, walcząc ze złem, i ustawicznie podrywamy się do
tego „co w górze jest”.

Konferencje w laskach
ks. Tomasz Bek

Nie bójmy się dążyć do świętości

Ś

więtość jest dziełem łaski w naszym człowieczeństwie. Jest
przeogromnym darem Boga, ale nie można jej uznać za wyraz
ekspansji i zaborczości Stwórcy. Łączy się ona bowiem z naszym
zaangażowaniem, z naszym współdziałaniem i z naszą kreatywnością. Pan Bóg poradził sobie z ukształtowaniem człowieka – On
przecież potrafi stworzyć ex nihilos; dla Niego nie ma nic niemożliwego – jednak w swojej hojności i z szacunkiem wobec
wolności osoby ludzkiej, włączył ją w dzieło pojednania. Człowiek bowiem, jak twierdzi św. Augustyn, nie będzie zbawiony
bez niego samego. Jezus na drzewie krzyża dokonał odkupienia,
jednak to człowiek może przyjąć względnie – o zgrozo – odrzucić ofiarowane mu zbawienie. „Patrz! – mówi Wszechpotężny –
Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście (...),
błogosławieństwo i przekleństwo” (Pwt 30,15.19). Po co wyciągniemy rękę, to stanie się naszym udziałem.
Zauważmy, że przecież i wcielenie Bożego Syna związane było
ze zgodą człowieka: z akceptacją Opatrznościowego planu przez
Niepokalaną Maryję, z Jej ufnym zawołaniem: „Oto Ja służebnica Pańska...” (Łk 1, 38) – oto Ja, niewolnica, w pełni poddana woli
Bożej; i jak powiada św. Ireneusz, Maryja „...będąc posłuszną,
stała się przyczyną zbawienia zarówno dla siebie, jak i dla całego
rodzaju ludzkiego” („Adversus haereses” III, 22,4).
Wymagająca jest dla nas prawda o współudziale człowieka
w budowaniu historii własnego życia i w tworzeniu dziejów
ludzkości; kosztuje nas realizacja zadań wynikających z tezy
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o ludzkiej odpowiedzialności za mikro- i makrokosmos. Jednak
prawda o wyjątkowości człowieka jest nie tylko nałożeniem na
niego obowiązków. Jest również podkreśleniem godności, jaką
posiada: „[Człowieku] – wołał św. Bazyli – uświadom sobie
swoją wielkość, biorąc pod uwagę, jaką zapłacono za ciebie cenę;
spójrz na cenę twego odkupienia i zrozum swoją godność!” („In
Psalmum” 48, 8). Człowiek zatem będąc obrazem Boga – będąc
powołanym do istnienia zgodnie z zamysłem Stwórcy, na Jego
obraz i podobieństwo – ma większą godność aniżeli inne stworzenia, a życie, jakim został obdarzony, posiada naturę, która
przerasta zwykły wymiar cielesny. Człowiek bowiem jest obdarowany ponadmaterialnym wymiarem duchowym, w którym
zawiera się istotna podstawa obrazu Bożego. W tym wymiarze
mieści się zdolność poznania, wolna wola, świadomość moralna i zdolność do zawarcia przymierza z Bogiem. To niezwykłe,
że człowiek jest jedyną istotą ziemską, która może nawiązać
dialog ze Stwórcą: może Go usłyszeć i dać Mu odpowiedź –
może zrealizować zdolność otwarcia się na słowo o Bogu i na
Boga samego.
„Najdrożsi – wskazuje o. Korniłowicz – jeśli z wiarą i mądrze
rozważamy początki naszego stworzenia, staje się nam jasnym,
że (...) Bóg stworzył człowieka na swój obraz, by był on naśladowcą swego Stwórcy (...) i w tym leży wrodzone dostojeństwo
naszego rodzaju, jeżeli w nas, jakby w zwierciadle, jaśnieje kształt
dobroci Bożej”. Od razu zatem – kontynuując Ojcowską myśl – „...
staje przed nami człowiek w całej swojej wielkości, w całym swoim dostojeństwie. Ukazuje się nam obraz, w zestawieniu z którym
widzimy, czym jest wszelki grzech, wszelkie odstępstwo od tego,
co powinno stanowić istotę doskonałości (...). W tym świetle od
razu widzimy całą nie tylko brzydotę, ale wprost potworność,
wprost jakieś wynaturzenie leżące w grzechu, który właśnie sprawia, że człowiek nie odbija w sobie tej dobroci Bożej, którą powinien mieć” (29 XII 1945 r.).
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Nie bójmy się zatem świętości. Nie odbierze nam ona ani sił,
ani życia, ani radości. Wręcz przeciwnie, staniemy się tym, co
zamyślał Pan Bóg, kiedy nas stwarzał. Będziemy wierni naszej
istocie, naszemu człowieczeństwu – odwiecznemu planowi Ojca.
Świętość ukaże nasz prawdziwy wizerunek, naszą najbardziej
ludzką, a zarazem przebóstwioną twarz. Słowo przecież stało się
ciałem, aby uczynić nas uczestnikami Boskiej natury, Syn Boży
stał się Synem Człowieczym, aby człowiek, jednocząc się ze Słowem i przyjmując w ten sposób synostwo Boże, stał się synem
Bożym. Tylko że tu na ziemi poprzez grzech zamazujemy Boży
obraz złożony w naszym człowieczeństwie; przez błędne wybory
nie ukazujemy w pełni miłości Boga i własnej godności.
Pewna pogodna i bardzo wrażliwa dziewczynka, zanim wyszła
do szkoły, codziennie stawała przed lustrem i perlistym głosem
mówiła: „Dzień dobry, lustereczko”. I zazwyczaj słyszała równie
radosną odpowiedź. Jednak pewnego dnia do uszu dziewczynki
dobiegły nieprzyjemne słowa: „Witaj mała brzydulo!”. Kasia – bo
tak miała na imię owa uczennica trzeciej klasy – zasmuciła się.
Pytała więc wszystkich dookoła: „Dlaczego ja jestem brzydsza od
innych dziewczynek? Czy coś jest ze mną nie tak?”. W odpowiedzi
słyszała, że jest śliczną dziewczynką. Jeden chłopiec nawet dał jej
buziaka i powiedział, że jest najpiękniejsza. Ale Kasia nie chciała
wierzyć. W tych chwilach smutku biegła do swojego pokoju i stawała przed lustrem; a tam słyszała słowa, które brzmiały jak złowieszczy refren: „Patrzysz na mnie i to właśnie ode mnie poznajesz
prawdę. Jesteś naprawdę bardzo brzydką dziewczynką”.
Mijały dni, tygodnie i miesiące, a dziewczynka żyła w dwóch
światach. Wszyscy dookoła mówili jaka jest śliczna, a od lustra
słyszała wciąż to samo: „Jesteś brzydka”.
Pewnego popołudnia, zatroskany ojciec, dostrzegając całą
sytuację, spróbował – de facto po raz kolejny – porozmawiać
z córką:
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– Robaczku, co się dzieje? Powiedz mi, proszę.
– Lustro znowu mi powiedziało, że jestem brzydka.
Ojciec zdziwił się, ale po chwili namysłu rzekł: „Chodź, razem
porozmawiamy z tym lusterkiem”. I wziąwszy dziewczynkę w ramiona, mocno przytulił ją do policzka i zaniósł do pokoju. Na
lewej ścianie, idealnie naprzeciwko łóżka, wisiało niegrzeczne
lustro. Podeszli więc oboje i tata poprosił córeczkę:
– Zapytaj jeszcze raz, proszę.
– Lusterko – zaczęła Kasia – powiedz mojemu tacie prawdę
o moim wyglądzie...
Wtem, ojciec zobaczył, że lustro ma wadę. W miejscu, gdzie
wzrokiem sięga mała dziewczynka, obraz jest zniekształcony.
– Zobacz córeczko – powiedział tatuś, wskazując na skazę – Ja
też w tym lustrze jestem brzydki. Za chwilę wyrzucę to niegrzeczne lustro, ale najpierw podejdźmy do lusterka, które nie kłamie.
I w łazienkowym lustrze Kasia zobaczyła swoje prawdziwe oblicze, niezniekształcone.
(Na podstawie opowiadania: „Dziewczynka i niegrzeczne lusterko”)
Związanie z Panem Bogiem może usunąć z naszych serc zniekształcenia wywołane grzechem. Może uwolnić nas z naszych
ciemności, zniewoleń i powtarzanych często błędnych opinii, a w
zamian poprowadzić do uznania własnej godności. W tym momencie możemy przypomnieć sobie historię św. Józefiny Bakhity. Została ona uprowadzona i sprzedana w niewolę. Wiele wycierpiała z rąk okrutnych panów, jednak zyskała zrozumienie
głębokiej prawdy, że to Bóg, a nie człowiek, jest prawdziwym
Panem każdej ludzkiej istoty, każdego ludzkiego życia. Dający się
poznać miłujący Bóg poprowadził afrykańską dziewczynę do
prawdy o niej samej. Dostrzegła prawdziwy obraz Boga i poznała własną godność: godność córki Najwyższego Pana. Znając
bowiem okrutnych „panów”, których do tej pory była własnością,
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poznała Pana całkowicie innego. Poznała żyjącego Boga, Boga
Jezusa Chrystusa. Przez wiele lat swego życia znała panów, którzy
ją poniżali i maltretowali; potem jednak usłyszała o istnieniu
„Pana”, o którym można mówić, że jest Panem panów i ten Pan,
który osobiście poznał los bitego, kocha ją i nie tylko jest dobry,
ale również jest uosobieniem dobroci. I od tego czasu Bakhita
pragnęła trwać przy swoim nowym i prawdziwym Panu. Przyjęła chrzest, bierzmowanie, pierwszą Komunię; potem złożyła śluby zakonne i – poza swoimi zajęciami w zakrystii i na portierni
klasztoru – podczas wielu podróży starała się zachęcać do misji,
odczuwała konieczność propagowania wolności, którą zyskała
w spotkaniu z Bogiem.
Każdy chrześcijanin, na tyle, na ile się uświęca, staje się bardziej owocny dla świata. Jesteśmy bowiem powołani zarówno do
przyjmowania Ewangelii, jak i do przekazywania jej. Jesteśmy
zaproszeni, aby podjąć zadanie: być solą ziemi i światłem świata,
być znakiem Bożego działania gdziekolwiek się znajdujemy –
podążać za Barankiem, dokądkolwiek On idzie (por. Ap 14,4).
O. Korniłowicz – odwołując się do słów św. Papieża Leona
Wielkiego – wskazywał na miłość, którą Pan Bóg w ludziach
rozpala, czyniąc z nich narzędzia swoich planów i myśli. Nikogo
przecież na świecie Pan Bóg nie stworzył na próżno. „Każdy (...)
ma swój określony cel, ma swoją misję do spełnienia, każdy z nas
powinien wypełnić jakąś cząstkę tego zadania, która przypada na
całą ludzkość”. Skoro bowiem jesteśmy ludźmi stworzonymi na
obraz i podobieństwo Boże, to mamy obowiązek spełnienia Woli
Bożej i to nie, jako niewolnicy, „...i nie nieświadomie, jak inne
twory na ziemi, ale chętnie, ale z całą świadomością” (3 I 1946 r.).
Nie lękajmy się więc dążyć wyżej. Pozwólmy Bogu, aby nas
miłował i powiódł ku prawdziwej wolności. Nie bójmy się otworzyć serca na prowadzenie Ducha Świętego. Świętość nie uczyni
nas mniej ludzkimi, ponieważ jest spotkaniem ludzkiej słabości
z siłą łaski. W głębi przecież – jak powiedział Léon Bloy – w życiu
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„istnieje tylko jeden smutek, nie być świętym” („La femme pauvre”, Paris, 1897, II, 27). Ale bez „...umartwienia – przypomina
Matka Elżbieta – nie może być życia wewnętrznego. Od dobrego
zrozumienia, na czym ono polega, zależy cała świętość człowieka.
Tak się oddać Bogu, by stać się rzeczą i narzędziem w Jego ręku.
Przyjmować z ręki Jego wszystkie umartwienia wewnętrzne lub
zewnętrzne, które (...) na nas dopuszcza. Z pokorą rozumieć
i poddawać się prawu Bożemu przywiązanemu do natury ludzkiej
(...), kierując się rozumem i roztropnością. Umieć przyjąć pokornie i z wdzięcznością z ręki Bożej potrzebny odpoczynek czy
pociechę...” („Dyrektorium”, 2 XII 1927 r.).

Ziemia Święta – Jerozolima, widok z Góry Oliwnej

W ojczyźnie jezusa
Poniższa refleksja z pielgrzymki do Ziemi Świętej jest swoistego
rodzaju wotum wdzięczności Bogu za 50 lat pracy autora w Laskach, jak również za 25 lat istnienia czasopisma „Laski”. W tym
roku doczekaliśmy się też 150. numeru naszego periodyku.
Dla rozszerzenia jubileuszowego wotum wdzięczności, część
zdjęć z pobytu w Ziemi Świętej – autorstwa Stanisława Plachy
– umieszczono także w innych miejscach tego numeru „Lasek”.

Józef Placha

Moja Ziemia Święta

M

oje marzenie życia zaczęło spełniać się 8 lipca 2019 r., gdy
razem ze Stasiem – moim najstarszym wnukiem – znaleźliśmy się na lotnisku im F. Chopina w Warszawie, by z grupą
pielgrzymów z Duszpasterstwa Środowisk Twórczych udać się
do Ziemi Świętej.
Zgrupowano nas w specjalnym miejscu otoczonym szerokimi
pasami. Zaczęła się odprawa paszportowa. Po chwili, ni stąd ni
zowąd, zakomunikowano nam ewakuację do innego miejsca hali
odpraw. Widocznie był jakiś powód, że podjęto tak nagłą decyzję.
Rozmowy z funkcjonariuszami odbywały się – o dziwo – z „ludzką twarzą”; dotyczyły celu naszej podróży oraz zawartości bagażu, którego w końcu nie sprawdzano. Oddaliśmy więc bagaż
główny, zatrzymując podręczny. Po otrzymaniu karty pokładowej
udaliśmy się do hali odlotów, oczekując na start naszego samolotu linii izraelskich EL-AL. Wystartowaliśmy z prawie 20 minutowym opóźnieniem. Z Warszawy do Izraela „pilotował” nas
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ks. prof. Waldemar Chrostowski, który później od czasu do czasu pojawiał się na trasie naszego pielgrzymowania.
W trakcie lotu wyraźnie rozszyfrowałem kontury Morza
Czarnego oraz Morza Śródziemnego. Do Izraela dotarliśmy z niemal godzinnym opóźnieniem.
Na lotnisku im. Ben Guriona w Tel Awiwie czekali na nas pani
prof. Barbara Strzałkowska, która była naszym guru po Ziemi
Świętej, oraz opiekun duchowy i organizator pielgrzymki – rektor
Duszpasterstwa Środowisk Twórczych – ks. Grzegorz Michalczyk.
Lotnisko w Tel Awiwie imponuje rozmachem i nowoczesnością. Jest jednym z największych na Bliskim Wschodzie. Urzekają też widniejące z daleka, oświetlone jaskrawym słońcem, nowoczesne osiedla mieszkaniowe, zbudowane z białego lub
szarego kamienia. Jest to miasto o niemal milionowej liczbie
mieszkańców – na prawie 9 milionów w całym Izraelu. W języku
hebrajskim oznacza ono „Miasto Wiosny”.
Lipiec to miesiąc w apogeum pory suchej w Izraelu. Od końca kwietnia nie spadła tutaj ani jedna kropla deszczu. Prawdopodobnie będzie tak aż do października, a więc wówczas, gdy zacznie się pora deszczowa, która potrwa do kwietnia. A zatem ów
podział klimatyczny jest zupełnie inny niż w Polsce, gdzie przyzwyczajeni jesteśmy do czterech pór roku.
Po wyjściu z lotniska klimatyzowanym autokarem o nazwie
„Delphine”, powoli, w ślimaczym tempie, po 1, 5 godziny dotarliśmy do Betlejem. Ten 50-cio kilometrowy odcinek pokonaliśmy,
startując z zerowego poziomu względem morza, wspinając się aż
do niemal 800 metrów nad poziom morza. Z okien autokaru
widać zalesione przestrzenie; rosną drzewa różnych gatunków,
niektórych nie potrafiłem nawet nazwać, z przewagą palm daktylowych i gajów oliwnych – gdzieniegdzie wypalonych niedawnym pożarem – aż po bardziej surowy krajobraz Betlejem.
Po przejechaniu check- pointu – punktu kontrolnego między
Izraelem a Autonomią Palestyńską – zatrzymaliśmy się po stronie
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palestyńskiej w hotelu o nazwie „Bethlehem” – jedynym w tej
okolicy prowadzonym przez palestyńskich chrześcijan, którzy są
tutaj w zdecydowanej mniejszości.
Nazwa Betlejem wywodzi się z hebrajskiego betlehem, co
oznacza: dom chleba, a z języka arabskiego betlahm – a więc: dom
mięsa – jako że głównym pokarmem Palestyńczyków było mięso,
a nie chleb. Warto to wziąć pod uwagę, chociaż zastąpienie powszechnie używanej nazwy dom chleba na dom mięsa może niektórych razić, a nawet budzić opór – zwłaszcza u wegetarian.
* * *
Po wypoczynku w raczej skromnych warunkach hotelowych,
z samego rana wyruszyliśmy autokarem do Bazyliki Narodzenia,
gdzie w znajdującej się tuż obok Bazyliki świątyni katolickiej pw.
św. Katarzyny uczestniczyliśmy we Mszy świętej celebrowanej
przez księdza Grzegorza. Miałem wrażenie, że jesteśmy na „Pasterce” – mimo 40 stopniowego upału; nawiązywały do tego czytania liturgiczne oraz śpiewane przez nas polskie kolędy.
Po Mszy św., przechodząc przez część kościoła prawosławnego, stanęliśmy w kolejce do Groty Narodzenia Jezusa jako
pierwsi w kolejce, ale musieliśmy zaczekać na zakończenie modlitw jednego z kościołów wschodnich. Zanim nas wpuszczono
do Groty, odbyło się „sprzątanie” przez mnicha – celebrowane
z wielkim namaszczeniem. Jest to od wieków przyjęty zwyczaj,
który momentami tchnie małostkowością, a nawet może niektórych śmieszyć. Wreszcie po owym „zamiataniu” po wyślizganych
schodach zeszliśmy do środka Groty, zatrzymując się przy miejscu narodzenia Jezusa.
Niektórzy całowali to miejsce, inni wręcz kładli się na czternastoramiennej gwieździe z napisem: Hic de Virgine Maria Jesus
Christus natus est, co oznacza: Tu z Maryi Dziewicy narodził się
Jezus Chrystus. Ja dotknąłem tylko górnej fasady Groty i skłoniłem nisko głowę; trwając tak przez chwilę, oddawałem małemu
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Jezusowi pokłon, a następnie
wyszedłem z drugiej strony
Groty po schodach do górnej
części Bazyliki. Tam jeszcze
przez dłuższy czas staliśmy ze
Stasiem w milczeniu, wypełnieni wewnętrzną radością,
zatrzymując głęboko w sercu
doświadczenie spotkania z Jezusem w miejscu Jego narodzenia.
Miejsce to związane jest
również z osobą św. Hieronima, który przybył do Betlejem
w 384 roku i podjął się tłumaczenia Pisma Świętego z języków oryginalnych – hebrajskiego, aramejskiego i greckiego – na łacinę; w wyniku
tego powstał wciąż wykorzystywany w Kościele katolickim
Pomnik św. Hieronima w Betlejem przekład nazywany Wulgatą.
Przed wejściem do kościoła św.
Katarzyny znajduje się pomnik św. Hieronima, a w podziemiach
Bazyliki Narodzenia, w ruinach klasztoru jest zachowana do dzisiaj
grota, w której żył i pracował ten wybitny Doktor Kościoła. Na
posadzce Bazyliki widnieją fragmenty mozaiki z czasów pobytu
tam matki Konstantyna Wielkiego – św. Heleny, z greckim napisem: IChThYS – co oznacza rybę; litery odczytywane z osobna
nawiązują do osoby Jezusa Chrystusa Syna Bożego Zbawiciela.
W czasie powstań narodowych (66–70 i 132–135) Betlejem
zostało poważnie zniszczone, a cesarz Hadrian miejsce narodzenia Jezusa zamienił w miejsce kultu bożka pogańskiego Adonisa.
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Sytuacja zmieniła się, gdy cesarz Konstantyn Wielki ogłosił wolność kultu, co wykorzystała jego matka św. Helena, która w 324
roku spowodowała, że podjęto budowę w tym miejscu Bazyliki
Narodzenia. Autentyczność tego miejsca potwierdziła tradycja
judeochrześcijańska. Niestety, w 529 r. Betlejem zostało dotknięte kolejną falą zniszczeń. Także w 624 r. Bazylice zagrażała kolejna dewastacja, tym razem ze strony Persów. Jednak znajdująca
się na frontonie mozaika, przedstawiająca pokłon Magów w „perskich” strojach, sprawiła, że oszczędzono świątynię. Niemniej
w 637 r. Bazylikę zawłaszczyli muzułmanie, choć sam Omar zarządził uszanowanie kultu.
I wreszcie nastąpił okres wypraw krzyżowych, kiedy to podjęto działania w celu przywrócenia tego miejsca katolikom. To
udało się tylko częściowo. Odbudowano Bazylikę. Tymczasem
po klęsce krzyżowców Betlejem znowu dostało się w ręce muzułmanów. Dopiero w XIV wieku pieczę – razem z innymi wyznaniami – sprawują franciszkanie, którzy uzyskali to prawo, posługując się okupem. Tymczasem w 1517 roku miejscem narodzin
Jezusa manipulowali Turcy, którzy wyraźnie preferowali wyznania wschodnie. Taka sytuacja utrzymywała się aż przez cztery
wieki. Dzisiaj o Bazylikę Narodzenia troszczą się chrześcijanie
rytu łacińskiego, grecko-prawosławnego oraz ormiańsko-ortodoksyjnego. W okresie Bożego Narodzenia i na Wielkanoc z Bazyliki korzystają wierni obrządku syryjskiego, a tylko raz w roku
w okresie Bożego Narodzenia – Koptowie.
Kierując się w stronę wyjścia, przeszliśmy przez wąski i niski
otwór drzwiowy, przez który – schylając się nisko, aby nie zawadzić
głową o nadproże – pielgrzymi raczej wchodzą. A więc wybieraliśmy drogę „pod prąd”, jednak nie spowodowało to ze strony wchodzących jakichkolwiek pretensji do nas. Miejsce to nazywane jest
Bramą Pokory, o czym pisałem już w ubiegłym roku na tych łamach
z okazji świąt Bożego Narodzenia. Łatwo było pisać o tym, ale gdy
samemu trzeba było pochylić się, by tamtędy wejść lub wyjść, od-
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czuwa się fizycznie sztywność „twardego karku” w dosłownym
i przenośnym znaczeniu tego określenia.
Następnie pieszo udaliśmy się do Groty Mlecznej, gdzie – jak
głosi tradycja – kropla mleka karmiącej Matki Bożej spowodowała, że ściany groty nabrały mlecznobiałego koloru. Dzisiaj
wiele kobiet modli się tutaj o potomstwo dla siebie.
Kolejnym miejscem naszego pielgrzymowania było Pole Pasterzy, do którego dotarliśmy autokarem. Tu prości biedni pasterze
jako pierwsi zobaczyli gwiazdę betlejemską i udali się do Betlejem,
by oddać pokłon Nowonarodzonemu Zbawicielowi świata. Jest to
przebogaty w roślinność skrawek ziemi, ale niestety wystawiony
na coraz mocniej operujące izraelsko-palestyńskie słońce.

Pole Pasterzy na jednym z obrazów

Na szczęście udało mi się zakupić nakrycie głowy z napisem:
Jerusalem; do tego czasu używałem małego ręcznika, zasłaniając
nim szyję i czubek łysiejącej już głowy. Ponieważ było już południe, w pobliskiej restauracji spożyliśmy obiad: zupę warzywną
oraz ryż z kawałkami kurczaka i gotowaną marchewką – w sam
raz na moje wymagania dietetyczne.
Po obiedzie w Yad Vashem – w zachodniej Jerozolimie na
Wzgórzu Herzla, w Lesie Jerozolimskim – oddaliśmy hołd ofiarom Shoah.
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Termin „Yad Vashem” oznacza: miejsce i imię. Zaczerpnięto
go z księgi Izajasza (Iz 56, 5): dam [im] miejsce w moim domu
i w moich murach oraz imię lepsze od synów i córek, dam im imię
wieczyste i niezniszczalne. Wszyscy szliśmy w milczeniu, mijając
po drodze różnej wielkości drzewa, zasadzone w różnym czasie
przez osoby niosące podczas wojny pomoc narodowi żydowskiemu. Jest to Ogród Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Uderza duża liczba nazwisk polskich – a wśród nich między innymi:
Irena Sendlerowa, Władysław Bartoszewski, a także siostra Klara Jaroszyńska z Lasek. W Izbie Pamięci – dużej hali, gdzie poniżej ścieżki dla osób odwiedzających to miejsce, na pustej przestrzeni widnieją nazwy poszczególnych obozów Zagłady Żydów
– wśród nich Oświęcim. Nieustannie pali się tam znicz, podtrzymujący pamięć o wymordowanych w okrutny sposób Żydów.
Szczególne poruszenie wywarło na nas ciemne pomieszczenie –
grota z palącą się świecą pośrodku; poprzez specjalne ustawienie
luster odnosi się wrażenie jakby tych świec była nieskończona
ilość. To dla upamiętnienia śmierci niewinnych dzieci żydowskich, których imiona i nazwiska wymienia kolejno, jednakowo
wybrzmiewającym głosem, spikerka. Symbol zapalonej i zwielokrotnionej świecy mógłby oznaczać, że wystarczy zgasić tę jedną,
a zapanuje wokół nas ciemność. Wydaje się, że dopóki ów płomień jaśnieje, pamięć również trwa, a więc tli się jeszcze wśród
nas życie.
Następnie wyruszyliśmy do Ain Karem, miejsca Nawiedzenia
– spotkania Maryi z krewną Elżbietą – matką Jana Chrzciciela.
Nazwa tej miejscowości w szerokim tłumaczeniu oznacza: Źródło winnicy. Od strony południowej w górę po tarasowatych schodach dotarliśmy do kościoła; u podłoża kamiennego wejścia na
plac przed kościołem widnieje duży napis: Magnificat. W środku
piękne freski nawiązujące do soboru w Efezie (431), który ogłosił
dogmat o Bożym macierzyństwie Maryi (Theotokos), oraz ukazujące inne wydarzenia z Jej życia. Natomiast przed kościo-
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łem znajdują się 42 tablice, na
których umieszczono w różnych językach – między innymi po polsku – treść modlitwy
Magnificat.
Niestety, zabrakło nam
czasu na przemieszczenie się
w kierunku północnym, gdzie
z daleka tylko zarysowała się
nam sylwetka kościoła, miejsce narodzin Jana Chrzciciela.
Spotkanie Maryi z Elżbietą
odbyło się tu, gdzie zbudowano później kościół Nawiedzenia, ale samo narodzenie
wielkiego Poprzednika Jezusa, zgodnie ze zwyczajem,
miało miejsce w pewnej odległości od domu matki, w odAin Karem – Spotkanie Maryi
dalonej o dwa kilometry zaz Elżbietą (pomnik)
cisznej grocie.
Schodząc w dół w niesamowitym upale, Staś kupił sobie przepyszne lody, które musiał szybko konsumować, gdyż zbliżał się
czas przejazdu do kolejnego miejsca naszego pielgrzymowania.
Jako pewnego rodzaju „przerywnik peregrynacyjny” podjechaliśmy pod gmach Parlamentu Izraelskiego (Knesetu), który funkcjonuje w oparciu o jednoizbowy model działania. A więc inaczej
niż u nas. Zatrzymaliśmy się vis-à-vis Parlamentu przy Menorze
– symbolu Izraela.
Zmęczeni wróciliśmy do hotelu w Betlejem na upragnioną
kolację.
Ponieważ zabrakło nam wody do picia, postanowiłem udać się
do pobliskiego sklepu, by ją kupić za przysłowiowy tutaj „one do-
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lar”. Wracałem z dwoma dużymi butelkami, zatrzymując się na
chwilę przy przejściu dla pieszych. Ulica biegła stromo, mniej więcej tak, jak ulica Słoneczna prowadząca do Domu świętej Tereski
w Rabce. W pewnym momencie, gdy byłem już w połowie przejścia, z góry wyłonił się, mknąc w moim kierunku niczym bolid
rajdowy, samochód dostawczy. W mgnieniu oka oceniłem, że nie
zdążę już przejść, gdyż prawdopodobnie ów samochód zawadziłby
o mnie, zanim dojdę do krawężnika. Postanowiłem zrobić krok do
tyłu i wycofać się z przejścia. Jednak w trakcie tego manewru, ni
stąd ni zowąd, runąłem całym ciałem na ziemię jak podcięte drzewo. Dobrze, że akurat z przeciwnej strony nie jechał żaden pojazd.
Natomiast feralny „rajdowiec” pomknął dalej, dodając jeszcze
gazu. Butelki z wodą poturlały się po jezdni w dół. Przechwycił je
mały chłopiec, który zabawiał się w policjanta, gwiżdżąc zapamiętale w jakąś piszczałkę, która wprowadzała raczej więcej zamętu,
niż spowolnienia pędzących zwykle ze zbyt dużą prędkością samochodów. Tymczasem, próbując się podnieść, nie mogłem wstać,
zerkając rozpaczliwie, czy nie nadjeżdża jakiś pojazd z przeciwnego kierunku; ale na szczęście była zadziwiająca cisza. Nagle poczułem silne ramię smukłego Palestyńczyka – prawdopodobnie właściciela sklepu, gdzie kupowałem wodę – który pomógł mi wstać
i przeprowadził mnie na drugą stronę jezdni, bym mógł wrócić do
hotelu cały i zdrowy; bo rzeczywiście nie doznałem podczas upadku nawet najmniejszego zadrapania ani jakiejkolwiek kontuzji.
Nawet nie zdążyłem wystarczająco podziękować, gdyż ów Palestyńczyk-Samarytanin szybko zniknął mi z oczu.
Po ochłonięciu z wrażeń pomyślałem, że widocznie trzeba
było, abym na rozpoczęcie pielgrzymowania „ucałował” Ziemię
Świętą, gdyż będąc rano w Grocie Narodzenia Jezusa skłoniłem
jedynie głowę. A więc teraz dopełniłem tego, co należało uczynić
już wcześniej. I stanął mi jeszcze raz przed oczyma zarówno
poranny pobyt w miejscu narodzenia naszego Zbawiciela oraz
ów nieznajomy i tajemniczy Palestyńczyk….
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* **
Następnego dnia wcześnie rano wyruszyliśmy na północ
w kierunku Tyberiady. Po drodze, po niemal dwugodzinnej jeździe autokarem, postój w Cezarei Nadmorskiej. A więc z górskiego i suchego klimatu znaleźliśmy się w otoczeniu warunków,
gdzie było nam łatwiej oddychać – klimat śródziemnomorski,
inna roślinność. Po drodze mijaliśmy plantacje bananowców;
owoce są nieco mniejsze od południowo-amerykańskich, ale za
to słodsze i bardziej aromatyczne.
Na miejscu obejrzeliśmy starożytny teatr z czasów Heroda
Wielkiego, gdzie – po jego rekonstrukcji – do dzisiaj odbywają
się różnego rodzaju spektakle na świeżym powietrzu, oraz ruiny
pałacu, który został zbudowany na cześć rzymskiego cesarza.
Imponuje inżynierska sztuka zbudowania czegoś, co w swoich
fundamentach osadzone jest na dnie morskiego pobrzeża. W oddali widać było wysokie kominy elektrowni węglowej, zaopatrującej w energię niemal cały Izrael. W muzeum, do którego doszliśmy po piaszczystej powierzchni hipodromu, zapoznaliśmy
się z historią tego miejsca, po czym, mijając pozostałości akweduktu rzymskiego, pojechaliśmy dalej, do Hajfy.
Jest to największy port wschodniej części Morza Śródziemnego. Od strony morza, na zboczu Góry Karmel, nawiedziliśmy
sanktuarium „Stella Maris” (Gwiazda Morza). Znajduje się tam
grota, w której według tradycji miał się schronić prorok Eliasz
przed królem Achabem i królową Jezabelą. Znad groty głównego
ołtarza „spogląda” na nas Matka Boża Karmelu. Z tarasu widokowego, niczym z lotu ptaka, oglądaliśmy port, miasto i Morze
Śródziemne, a niestety już tylko przez okna autokaru podziwialiśmy słynne, cudowne Ogrody Bahajskie.
Przed nami Nazaret. Tam najpierw zjedliśmy obiad w restauracji żydowskiej, po którym odwiedziliśmy Bazylikę Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.
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Widok z Góry Karmel na Hajfę

Mając na uwadze chronologię wydarzeń, właściwie należałoby zacząć od Nazaretu. Potem Ain Karem i Betlejem i znowu
Nazaret, ale ze względów logistycznych i organizacyjnych przyjęto taką kolejność, jak to opisuje niniejsza relacja.
Bazylika robi ogromne wrażenie. Została odbudowana za czasów papieża Pawła VI, ale Grotę Zwiastowania utrzymano w pierwotnym stanie – znajduje się na dolnym poziomie kościoła. W nieco przyciemnionym otoczeniu tej części świątyni jaśnieje postać
Maryi, która swoim „tak”, powiedzianym po zwiastowaniu Archaniołowi Gabrielowi, że pocznie i porodzi Bożego Syna, stanie się
jednocześnie Matką wszystkich ludzi. Dała w ten sposób przykład
swojego bezwarunkowego posłuszeństwa Bogu, a zarazem nadzieję, że w Bożych Planach może się stać wszystko, co w ludzkim
rozumieniu wydaje się niemożliwe. Tutaj również – po powrocie
z Egiptu – Jezus pod okiem Maryi i Józefa będzie wzrastał w wiedzy
i mądrości, przygotowując się do swojej mesjańskiej misji. Mówi
się o tym okresie jako o „życiu ukrytym” Jezusa. Miejsce zwiastowania przyciąga pielgrzymów z całego świata przez cały rok. Na
krużgankach i w samym kościele widać także polskie akcenty,
w tym wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej.
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Po oddaniu hołdu Matce Jezusa pojechaliśmy w kierunku
Kany Galilejskiej, gdzie podczas wesela młodej pary Jezus dokonał pierwszego cudu przemienienia wody w wino. W miejscu
tym wybudowano piękny kościół, a w podziemiach zachowano
olbrzymie, gliniane naczynie do obmywania rąk, które prawdopodobnie posłużyło też do ukazania cudownej Bożej mocy, by
dostarczyć obecnym na weselu gościom zwyczajnej, ludzkiej radości. Wiele młodych par przyjeżdża tutaj, aby odnowić swoje
śluby małżeńskie. Niestety, nie udało się nam wejść do środka
w górnej części świątyni, gdyż odbywała się w tym czasie liturgia
mszalna jednej z polskich pielgrzymek. Natomiast w pobliskim
sklepie przygotowano nam degustację miejscowego wina; mimo
że dobre, to wydaje się, że na pewno gorsze niż to, którym raczyli się goście weselni w czasach Jezusa. Także rzekomo świeżo
tłoczone soki z owocu granatu przypominały raczej znany nam
smak rodzimych napojów „kartonikowych”.
I wreszcie docieramy do Tyberiady – celu naszego dzisiejszego pielgrzymowania – położonej ponad 200 metrów poniżej poziomu morza – a więc w głębokiej depresji – gdzie rozciąga się
przeogromna przestrzeń Jeziora Tyberiackiego, zwanego również
Jeziorem Galilejskim albo po prostu Genezaret – od nazwy doliny w pobliżu jeziora. Nazywano kiedyś ten akwen również Morzem Kinneret, jako że przypomina swoim kształtem harfę (w
języku hebrajskim: kinnor oznacza nazwę tego znanego od dawien dawna instrumentu).
W kaplicy pod wezwaniem św. Piotra, z 1100 r., uczestniczyliśmy we Mszy świętej, wspominając tego wielkiego Apostoła
i jego szczególne powołanie do przewodniczenia Kościołowi Chrystusowemu.
W hotelu prowadzonym przez Żydów Safardyjskich, mieliśmy
okazję próbować potraw sporządzonych z koszernych produktów.
Jako ciekawostkę warto zauważyć, że nie łączą oni mięsa z potrawami zawierającymi mleko.
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Wieczorem zostaliśmy zaproszeni przez panią Aleksandrę
Bobrowską i pana Macieja Papierskiego – uczestników pielgrzymki – na koncert fortepianowy, który odbył się w parterowej
części hotelu. Ich artystyczne wykonanie sprawiło, że poczuliśmy
z jednej strony powiew „polskości” tej muzyki, a z drugiej doświadczyliśmy uniwersalnego piękna, które u brzegu urzekająco
pięknego Jeziora Galilejskiego nabrało szczególnego znaczenia.
* * *
W następnym dniu rano udaliśmy się na Górę Błogosławieństw.
Tam, na otwartej przestrzeni – jedynie pod zadaszeniem, gdzie
były kamienne ławy i prosty kamienny ołtarz – uczestniczyliśmy
we Mszy świętej, odprawianej pod przewodnictwem ks. Grzegorza.
Treścią czytań liturgicznych oraz pięknej homilii były wygłoszone
przez Jezusa w tym miejscu Błogosławieństwa. Po Mszy św. odwiedziliśmy kościół; pod kopułą ośmiokątnej świątyni naszą uwagę zwróciły piękne witraże z wypisanymi po łacinie błogosławieństwami. Również wśród ścieżek ogrodu, bujnie porośniętego
palmami, eukaliptusami oraz różnego rodzaju egzotycznymi krzewami i kwiatami, umieszczono tabliczki z wypisanymi na nich
błogosławieństwami. To miejsce można nazwać ponad narodową
i ponad polityczną trybuną świata, gdzie Jezus wyłożył swój podstawowy program, by człowiek mógł być szczęśliwy, a także wolny
od różnego rodzaju uzależnień i nadmiaru tego, za czym ludzie,
często dla zdobycia większego prestiżu, uganiają się bezmyślnie,
by jak najwięcej „mieć”; a jeżeli nawet zechcą „być”, to jedynie jako
osoba najważniejsza w różnego rodzaju strukturach społecznych.
Napełnieni pięknem i bogactwem ewangelicznego przekazu
zawartego w tym najważniejszym kazaniu Jezusa, pojechaliśmy
do pobliskiej Tabghy, gdzie znajduje się sanktuarium Rozmnożenia Chleba i Ryb.
Uderza niezwykła wręcz cisza pobrzeża Jeziora Galilejskiego
przerywana tylko od czasu do czasu radosnym świergotem ptaków. Na tym odludnym miejscu pozbawionym grup pielgrzym-
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Bazylika na Górze Błogosławieństw

kowych udało się nam przemknąć do terenów – tuż nad samym
brzegiem jeziora – należących do ojców Benedyktynów. Przy
nadbrzeżnej skale raz jeszcze ks. Grzegorz odczytał szerszą wersję Kazania na Górze, co w tym cudownie wyciszonym miejscu
wybrzmiało z dodatkową mocą.
Bardziej gwarno zrobiło się przy kościele Prymatu Piotra,
gdzie w pewnym momencie zaroiło się od pielgrzymów. Zatrzymaliśmy się przy skale wewnątrz świątyni, która nazywana jest
jako „Mensa Christi”; jest to „Stół Chrystusa”, na którym Jezus
spożywał posiłek razem ze swoimi uczniami. Tam też pod adresem św. Piotra zostały wypowiedziane znamienne słowa: „Paś
baranki moje”, czyniące go głową Kościoła.
Wreszcie dotarliśmy do „miasta Jezusa”, jakim jest Kafarnaum. Obejrzeliśmy niedawno odkryte ruiny – z domem św.
Piotra, u którego zatrzymywał się Jezus. Wykopaliska znajdują
się pod oszkloną podłogą nowoczesnej świątyni, tak, że patrząc
na nie z góry, można było dokładnie zlokalizować poszczególne
pomieszczenia.
W upale sięgającym 450 Celsjusza doszliśmy do przystani, by
wejść na pokład statku motorowego. Rejs na drugi brzeg jeziora
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trwał niemal godzinę. W restauracji miejscowego kibucu, oczywiście zamówiliśmy, zgodnie z tradycją, „rybę św. Piotra”.
Po posiłku p. prof. Barbara ogłosiła, że zrobimy mały wyłom
w pielgrzymce o charakterze religijnym i udamy się na Wzgórza
Golan – znane z mediów informujących o wojnie sześciodniowej
między Izraelem i Syrią w 1967 r.
W wyniku tych działań tereny te zostały zagarnięte przez
Izrael, a następnie w 1981 r. decyzją Parlamentu przyłączone do
terytorium Izraela, mimo protestów opinii międzynarodowej
oraz stanowiska ONZ. Jakiś czas z ramienia ONZ stacjonowały
tam nawet– razem z wojskami hinduskimi – jednostki polskie.
Obecnie są to nadal tereny sporne. Jeszcze bardziej podniosła się
temperatura wokół tych ziem po decyzji prezydenta Trumpa
z marca tego roku o uznaniu tych terytoriów jako izraelskie. Tak
czy inaczej, pojechaliśmy tam. Wjeżdżaliśmy po krętych drogach,
podziwiając zagospodarowane ziemie obsadzone winoroślami,
gajami oliwnymi i bananowcami. Ale nagle ukazały się nam „blizny” wojenne w postaci zasieków i bunkrów wojsk syryjskich,
z których ostrzeliwano tereny wokół Jeziora Galilejskiego. Szarość
wystających skał i złowieszczych otworów strzeleckich we wspomnianych bunkrach napawała smutkiem i goryczą. Z mieszanymi uczuciami wracaliśmy krętymi serpentynami w dół w stronę
Jeziora Galilejskiego, zatrzymując się na chwilę w miejscu widokowym, gdzie można objąć wzrokiem niemal całą jego powierzchnię oraz miejsca, które były świadkami nieustannego
nawoływania Jezusa do pokoju i miłości wzajemnej – nawet nieprzyjaciół.
Zbliżając się do Tyberiady, zatrzymaliśmy się w Centrum
Szlifowania Diamentów. W tej dziedzinie Izrael ma wielkie osiągnięcia. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych w świecie
obszarów działalności gospodarczej tego kraju. W zakładowym
sklepie ceny powalają na ziemię. Inna sprawa, że aby uzyskać
końcowy efekt, trzeba przekopać najpierw aż 5 ton ziemi, by
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wydobyć odłamek kruszcu – czystego węgla – który należy następnie poddać skrupulatnemu szlifowaniu, w czym właśnie specjalizują się Izraelici. Stąd takie niesamowite ceny na rynku światowym, który wciąż uważa tego rodzaju kapitał za cel niemal sam
w sobie. Jak to dobrze, że Jezus ukazał nam inny zupełnie cel
naszych dążeń, mówiąc o prawdziwym skarbie, który nie może
się równać nawet z najbardziej pożądanym przez świat diamentem, który – mimo że jest najtwardszym minerałem – prędzej czy
później także zamieni się w popiół.
Wróciliśmy zmęczeni do hotelu nieco wcześniej niż zwykle,
ale to dobrze, gdyż nazajutrz czekała nas wyprawa na Górę Tabor
i podróż do Jerozolimy.
* * *
Przed wyjazdem na Górę Tabor Pani Barbara zakomunikowała nam, że musimy się zdeklarować i podzielić na dwie grupy
– w zależności od tego, kto wybierze pokonanie ostatniego odcinka Góry na osiołku albo na wielbłądzie. Staś oczywiście od
razu wybrał wielbłąda, a ja w końcu zdecydowałem się na osiołka, chociaż nie ukrywam, że i tego rodzaju środkiem lokomocji
nie byłem zachwycony.
Po około 1,5 godziny jazdy autokarem znaleźliśmy się u stóp
samotnie stojącego na lekko pagórkowatym obszarze wzniesienia –
600 m. nad poziom morza – znajdującego się w Dolinie Jezreel
w Dolnej Galilei. Przypomina zwielokrotnioną kopię Kopca Kościuszki w Krakowie, tyle tylko, że u szczytu lekko zaokrągloną.
Zbliżając się na pewnej wysokości do punktu, gdzie nie zmieściłby się już nasz autokar, także z powodu zbyt ostrych zakrętów
na serpentynach, przyszedł czas na realizację wcześniej zapowiadanej zmiany środków poruszania się. Tymczasem podjeżdżają
kilkunastoosobowe samochodziki. Niektórzy są zdecydowanie
zawiedzeni, między innymi niepocieszony był Staś, który marzył
o wielbłądzie. Ja natomiast bardzo się ucieszyłem, ponieważ nie
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marzyłem o jeździe ani na jednym, ani na drugim wierzchowcu
– przy całym szacunku, zwłaszcza dla osiołka. Jedno trzeba przyznać, że żart udał się Pani Profesor Barbarze.
Już na szczycie weszliśmy do Bazyliki Przemienienia Pańskiego, która jest pod kustodią ojców Franciszkanów. Podczas Mszy
św. w sposób szczególny włączyłem w tym miejscu intencje moich najbliższych osób z rodziny – żywych i zmarłych. Myślałem
zwłaszcza o naszych synach: Piotrze, Janie i Jakubie, których
imiona związane są z tym miejscem.
Po Mszy świętej – już bez żartów – zjechaliśmy w dół i udaliśmy się w kierunku południowym, wzdłuż Jordanu. Po drodze
mijaliśmy bardzo dobrze zagospodarowane tereny – lekko zaorane pola, gdyż było już po żniwach – i plantacje owoców i warzyw.
Powoli krajobraz zmieniał się na bardziej pustynny. Jest to Pustynia Judzka; pustynne wzgórza o skalistym podłożu. A przedtem myślałem, że będzie to jedna wielka piaskownica. Po drodze
zmuszeni byliśmy skorzystać z niezbyt sympatycznej toalety,
gdzie brak było wody.
W miejscu, gdzie św. Jan Chrzciciel chrzcił wodą z Jordanu
również samego Jezusa, także my – pod przewodnictwem ks.
Grzegorza – odnowiliśmy przyrzeczenie Chrztu św., jaki przyjęliśmy swego czasu.
Na pielgrzymkowym szlaku na horyzoncie ukazało się najstarsze miasto świata: Jerycho, nazywane czasem miastem palm.
Bo rzeczywiście jest ich tutaj bardzo dużo, chociaż całość nie robi
najkorzystniejszego wrażenia. Jest raczej miastem zaniedbanym.
Aż dziw, że wielu bogatych ludzi uważa posiadanie tutaj domu
za kryterium ich prestiżu. Znane są przede wszystkim dwa fakty
związane z tym miejscem i opisane w Ewangeliach: uzdrowienie
przez Jezusa niewidomego Bartymeusza oraz spotkanie z Zacheuszem, przełożonym celników, którego Jezus zauważył siedzącego na drzewie sykomory. Drzewo takie można oglądać przy jednej z ulic Jerycha.
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Z pewnością nie jest to sykomora opisana w Ewangelii, ale
można sobie wyobrazić komizm
sytuacji, kiedy jeden z najbardziej
rozpoznawalnych ludzi w tym
mieście zachowywał się tak, jak
dzieci, które w zabawie wspinają
się na drzewa. Widać zafascynowanie Jezusem było większe niż
ryzyko ośmieszenia się przed
ludźmi. Zacheusz odnalazł w Nim
Kogoś, kto usuwa w cień wszelkie
śmieszności i słabości – nawet jeżeli kojarzony jest ze znienawidzoną funkcją celnika. A poza
tym Jezus nie tylko czeka aż Go
odnajdziemy, ale sam wychodzi
naprzeciw, nawet największemu
Drzewo Sykomory
grzesznikowi; skoro mimo wszystko zechciał zasiąść z nim razem do stołu w jego domu. Jezus burzy
wszelkie przyjęte konwenanse i chce przygarnąć tych wszystkich,
którzy tego tylko zapragną. Była to więc dla Zacheusza najlepsza
lekcja wspaniałomyślności, której owoce można odnaleźć w jego
dalszym, odmienionym już życiu.
Natomiast nawiązując do uzdrowienia niewidomego Bartymeusza, wydaje się, że widział on więcej niż niejedna osoba widząca. Jego wiara urzekła Jezusa do tego stopnia, że mógł dokonać
cudu przywrócenia mu wzroku. Zaraz potem Bartymeusz postanowił pójść za Jezusem, stając się dużym wsparciem dla apostołów, którzy już wcześniej odkryli swoje powołanie. Może to być
także zachętą dla nas, aby ufając Jezusowi, niejako „zobaczyć”
i nie przegapić czasu swojego powołania, i pójść za Nim, bo przecież i nas może On uczynić swoimi apostołami.
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Dalszy etap podróży to Qumran – już bliżej Morza Martwego
– a tam słynne wykopaliska zwojów Pisma Świętego, które przypadkowo odkrył jeden z Beduinów, a które były prawdziwą sensacją w świecie naukowym archeologów. Zwiedzaliśmy też ruiny
odkrytej osady esseńczyków, którzy stanowili w czasach Jezusa
jedną z ciekawszych grup funkcjonujących na wzór wspólnoty
zakonnej.
Po obiedzie w barze szybkiej obsługi – nieco rozbudowanym
w stosunku do naszych wyobrażeń – udaliśmy się nad Morze
Martwe. Temperatura niemal 500. Lustro wody w tej chwili jest
230 m. poniżej poziomu morza. A więc jeszcze większa depresja
niż nad Jeziorem Galilejskim. Na przestrzeni ostatnich stu lat
lustro wody obniżyło się aż o 30 metrów i nadal ma tę tendencję.
Spędziliśmy na tej niezwykłej plaży niemal 2, 5 godziny. Niektórzy wchodzili do zasolonej wody i doświadczali jedynej w swoim
rodzaju sytuacji, że nawet nie umiejąc pływać, unosili się na
powierzchni; inni – jak ja – spędzili czas w klimatyzowanych
pomieszczeniach miejscowej restauracji.
W Jerozolimie zatrzymaliśmy się w pięknym hotelu Inter
Continental, na zboczu Góry Oliwnej, z przepięknym widokiem
na miasto, znanym mi już wcześniej z różnego rodzaju fotografii.

Nad Morzem Martwym
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Wreszcie z osobnym prysznicem w łazience, o czym marzyłem
od samego początku naszej pielgrzymki.
* * *
W sobotni poranek z Góry Oliwnej zeszliśmy w kierunku
Starego Miasta. W aspekcie duchowym to bodaj najważniejszy
dzień naszego pobytu w Ziemi Świętej, związany z miejscem
śmierci i Zmartwychwstania Jezusa – istotą naszej wiary. Zatrzymaliśmy się w Ogrodzie Oliwnym, nazywanym również Ogrójcem, albo jeszcze inaczej: Getsemani – od hebrajskich słów Get-Szemane, czyli tłocznia oliwy. Tam Jezus modlił się przed męką,
podczas gdy trzej Jego uczniowie: Piotr, Jan i Jakub, miast towarzyszyć Mu – spali. Tuż obok znajduje się Bazylika Konania,
nazywana też Bazyliką Agonii. Została zbudowana według projektu włoskiego architekta Antoniego Barluzziego w latach 1922–
1924, z udziałem wielu krajów, w tym Polski. Dlatego nazywana
jest również Bazyliką Narodów.
Uderza w niej ciemno-fioletowy klimat wnętrza, nawiązujący do dramatycznej nocy Jezusa; z jednej strony odczuwanie
zwyczajnego, ludzkiego lęku przed cierpieniem i śmiercią, a z
drugiej –bezwarunkowe oddanie się woli Ojca w niebie. Ta
ludzka twarz Jezusa przybliża nam Go jako Syna Człowieczego,
byśmy i my potrafili zaufać Bogu w naszych lękach i obawach
przed jakimkolwiek cierpieniem. Przed głównym ołtarzem
znajduje się skała, przy której Jezus modląc się, przeżywał swoją wewnętrzną walkę.
Po obiedzie w restauracji „Pasha” odwiedziliśmy Wieczernik.
Uderzyła mnie pewna surowość i jakieś zaniedbanie tego przecież
ważnego dla chrześcijaństwa pomieszczenia – miejsca ustanowienia Eucharystii. Podczas każdej Mszy świętej i dzisiaj nawiązujemy do Wieczernika jako pamiątki wydarzenia, podczas którego Jezus przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew. I prosił,
abyśmy to czynili podczas każdej Mszy świętej, która nie jest
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tylko samą pamiątką, ale realną i osobową obecnością Jezusa
wśród nas. Jest to przywołanie za każdym razem zarówno rzeczywistości Wieczernika jak i tego, co stało się nieco później na
Krzyżu, a jeszcze później w Grocie Zmartwychwstania i znowu
Wieczernika, gdy Jezus zesłał na apostołów Ducha Świętego.
Pewnie tutaj, albo nieopodal, doszło także do obmycia nóg apostołom. Pokazanie im wzorca: jak mają służyć jedni drugim, może
również być dla nas „podpowiedzią”, by we wzajemnych relacjach
nie chcieć być za bardzo ważnym i panować nad innymi, a pomagać sobie, nawet gdyby to miało być najbardziej upokarzające
działanie, ale z myślą o świadczeniu innym dobra.
Odwiedziliśmy także kościół św. Piotra o Pianiu Koguta (In
Gallicante). Nazwa tej świątyni nawiązuje do zapowiedzianego
przez Jezusa trzykrotnego zaparcia się Piotra. Byliśmy również
w podziemnej ciemnej Grocie, nazywanej Więzieniem Chrystusa
– gdzie Jezus spędził ostatnie chwile przed swoją śmiercią. Nieopodal znajduje się także Bazylika Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (Via Dolorosa), rozpoczęliśmy
od dzielnicy muzułmańskiej Starego Miasta, przy Bramie św.
Szczepana, nazywanej też Bramą Lwów. Rozważania poprowadził
ks. Grzegorz. Całość krzyżowej drogi Jezusa prowadzi przez wąskie uliczki, tuż przy muzułmańskich sklepikach, by zakończyć
się w dzielnicy chrześcijańskiej na Golgocie, w miejscu ukrzyżowania i pochówku Jezusa, w Bazylice Grobu Pańskiego. Miejsce
to, jak mówią niektórzy – powinno się właściwie nazywać Bazyliką Jego Zmartwychwstania.
Ogromne drzwi do Bazyliki każdego ranka i wieczora, od
ponad tysiąca trzystu lat, otwierane są i zamykane ogromnym
kluczem przez przedstawiciela rodziny muzułmańskiej; stanowi
to swoistego rodzaju ewenement, który w pewnym sensie neutralizuje spory między grupami Ormian, Koptów, Syryjczyków
oraz przedstawicielami Kościoła łacińskiego i greckiego – a więc
jakże podzielonego chrześcijaństwa. Można zatem powiedzieć,
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że jeżeli nawet w tak znaczącym miejscu trudno o porozumienie,
to tym bardziej jakże trudno o jedność wśród rozproszonych po
całym świecie chrześcijan. Cała nadzieja, że mimo bólu rozdarcia,
nadejdzie kiedyś taki moment, że Jezus i Duch Święty doprowadzą – jeżeli nie do całkowitego zjednoczenia – to przynajmniej
do wzajemnego poszanowania się i działań, w których liczyć się
będzie przede wszystkim dobro wspólne.
Kolejka na Golgotę była dość duża, do tego stopnia, że niektórym brakowało powietrza, opierali się na osobach stojących obok.
Wszystko dlatego, że kolejka ta nie była uporządkowana– w przeciwieństwie do kolejki przy Grobie Pańskim, gdzie pielgrzymi ustawiali się w jednym lub najwyżej dwóch rzędach. W ostatnich chwilach życia ziemskiego Jezusa było niewielu ludzi – opuścili Go nawet
niektórzy uczniowie. Tymczasem obecnie to nieustający ruch masy
ludzkiej, a chyba nie wszyscy rozumieli, po co tutaj przyszli.
Stanąłem przed Krzyżem i właściwie zaniemówiłem. Krótko
powierzyłem Jezusowi wszystkie przywiezione tutaj intencje, które polecam codziennie Jego Miłosierdziu, bo wiem, że On je
wysłucha, ale często nie tak, jak w sposób nieudolny usiłowałem
je czasem zwerbalizować, ale tak, jak On zechce.
O tym samym myślałem, przyklękając i lekko opierając się
o marmurową płytę Grobu Jezusa. Tym razem ucałowałem jej
brzeg, uświadamiając sobie leżące kiedyś w tym miejscu Najświętsze Ciało naszego Zbawiciela. Staś obok mnie również ze
wzruszeniem modlił się we własnych intencjach. Przynaglani
przez franciszkańskiego zakonnika, opuściliśmy Grób, wiedząc,
że jeszcze tutaj powrócimy.
* * *
I tak się rzeczywiście stało już następnego dnia, ponieważ
organizatorzy przewidzieli Mszę świętą niedzielną właśnie w Bazylice Grobu Świętego – tuż obok najważniejszego miejsca w tej
świątyni. Przedtem udało nam się – bez stania w długiej kolejce
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– jeszcze raz dotknąć i ucałować kamień, na którym złożono
Ciało Jezusa.
Oprócz ks. Grzegorza był również z nami ks. Waldemar Chrostowski, który wygłosił wzruszającą homilię. Po Mszy świętej przy
płycie Namaszczenia Ciała Jezusa czekaliśmy dłuższą chwilę na
pozostałych członków naszej grupy pielgrzymkowej. Staś w tym
czasie zakupił dwanaście różańców wykonanych z drzewa oliwkowego. Potem, przechodząc wąskimi uliczkami pachnącymi
różnymi bliskowschodnimi ziołami, udaliśmy się pod Ścianę
Płaczu, gdzie razem z innymi trwaliśmy na modlitwie do naszego wspólnego Boga. Staś włożył między szczeliny muru swoją
intencję, napisaną wcześniej w specjalnym Biurze, zajmującym
się tego rodzaju tradycyjną formą modlitewnej pamięci.
Stamtąd znowu uliczkami „Via Dolorosa” – to bardzo długi
marsz – dotarliśmy do ormiańskiej restauracji, gdzie wzmocniliśmy swoje siły fizyczne. Następnie udaliśmy się do Betanii – sanktuarium wskrzeszenia Łazarza. Jest tam przepiękny kościół, a w
nim zasadnicze przesłanie Jezusa: „Ja jestem zmartwychwstaniem
i życiem”. Na ścianie obrazy przedstawiające spotkanie Jezusa z siostrami Łazarza: Martą i Marią – i podkreślenie dwóch rodzajów
powołania: kontemplacyjnego i aktywnego. Łazarz został wskrzeszony do życia, ale i tak musiał przecież kiedyś umrzeć. Wyśmiewany przez otoczenie, między innymi także i za to, że był ewidentnym znakiem mocy Jezusa – jak głosi tradycja – udał się na Cypr
i tam został nawet biskupem; tam też został pochowany.
Zatrzymując się nad historią Łazarza, możemy pomyśleć także o naszej drodze życia, która z pewnością zakończy się kiedyś
nieuniknioną śmiercią. Ale bywa, że czasem „umieramy” już za
naszego życia. I wówczas pomocna może być historia Łazarza,
byśmy również i my mogli doświadczyć swoistego rodzaju
wskrzeszenia; może to być wyzwolenie z naszych złych skłonności, grzechu i różnego rodzaju „erzaców” w postaci uganiania się
za różnej maści pseudo wartościami, które prędzej czy później
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ukażą nam swoje destrukcyjne oblicze. Tak więc, zanim dojdzie
do zmartwychwstania w dniu ostatecznym – jak zapowiedział
Jezus – może nas On „obudzić” do nowego życia już tutaj i teraz
– o ile tylko uwierzymy Mu i poddamy się Jego życiodajnemu
zaproszeniu do pójścia za Nim.
Niespodzianką było wywiezienie nas na Pustynię Judzką – zupełne pustkowie górskie, gdzie patrząc na przepastne wąwozy i skalne występy, zatrzymaliśmy się w punkcie widokowym; a w dole, na
przeciwległym wzgórzu, widniał, jakby przylepiony do skalnych
ścian, klasztor grecko-prawosławny, gdzie obecnie przebywa trzech
mnichów. Pustynna cisza wypełniła nasze serca; to coś niezwykłego:
jak pustynia może przemawiać do wnętrza człowieka…
Wróciliśmy do hotelu wypełnieni tą ciszą, a zarazem głęboką
wdzięcznością dla organizatorów, co znalazło swój szczególny
wyraz podczas wieczornego spotkania, połączonego z poświęceniem dewocjonaliów zakupionych w czasie naszego całego pielgrzymowania.
* * *
Wreszcie nadszedł dzień powrotu do kraju. Ale przedtem
jeszcze wzięliśmy udział we Mszy świętej w Ecolé Biblique u ojców Dominikanów, w której studiowała również nasza Pani Profesor Barbara. Była bardzo dumna, że może nam pokazać „swoją” szkołę, w której znajduje się jeden z największych
księgozbiorów z zakresu biblistyki.
Przed wyjazdem na lotnisko w Tel Awiwie zostało nam jeszcze dwie godziny czasu, więc ze Stasiem odwiedziliśmy raz jeszcze Grób Pański, a następnie posiedzieliśmy sobie przy kawie
i herbacie w jednej z pobliskich restauracyjek. Był więc czas na
spokojne krótkie podsumowanie naszych wrażeń z pobytu w Ziemi Świętej.
Przede wszystkim bardzo podziękowałem mu, że wiernie
towarzyszył mi przez cały czas. Zwykle szliśmy na końcu grupy
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pielgrzymów; pomyślałem,
że widocznie musi tak być:
ja, jako najstarszy i już nie
w pełni sprawny, muszę się
pogodzić z tym, że młodzi
biorą ster w swoje ręce. Tym
bardziej jestem wdzięczny, że
Staś, jako jeden z najmłodszych z grupy, dotrzymywał
mojego tempa poruszania
się, nie wyrywając się
do przodu.
Następnie stwierdziliśmy
obydwaj, że cała pielgrzymka
była dla nas wielką Bożą Łaską. Dała nam zupełnie inne
spojrzenie nie tylko na wydarzenia opisywane w Piśmie Świętym, ale także na
otaczającą nas rzeczywistość.
To – jak mówią niektórzy Pielgrzymi: najmłodszy i najstarszy
– piąta Ewangelia, a więc dopełnienie pozostałych czterech; otwarcie nowych horyzontów,
niejako „dotknięcie” samego Jezusa. To niewątpliwie ogromne
umocnienie wiary.
Doświadczyliśmy uczucia wolności i dystansu do tego, co
nazywamy troską tego świata; a więc wewnętrznego pokoju wynikającego z przekonania, że ponad tym wszystkim jest Jezus
Chrystus, który wziął na siebie nasze słabości i grzechy, aż po
Krzyż; a poprzez swoje Zmartwychwstanie ukazał nam, co tak
naprawdę jest ważne i najważniejsze. Tym samym więc, czy to
będzie zdrowie, czy choroba, szczęście lub nieszczęście, smutek
czy radość lub jeszcze inne ludzkie doświadczenia – wszystko to
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jest niczym, wobec tego, co proponuje nam Jezus Chrystus. I tylko to się liczy – i Jemu chcielibyśmy pozostać wierni.
Pielgrzymka do Ziemi Świętej sprawiła, że wszystko nabrało
zupełnie innej barwy; wydaje się, że stałem się trochę innym
człowiekiem. Byłoby więc dobrze, aby to doświadczenie trwało
jak najdłużej – a może już do końca mojego życia?
Czy to będzie obszar życia rodzinnego, zawodowego lub jakiekolwiek inne relacje międzyludzkie, to wiem już na pewno, że
na mojej i Stasia drodze stanął Jezus; tym samym więc napełnił
On te wszystkie relacje Sobą, nadając im inny wymiar, nacechowany większym spokojem i nadzieją, że nasz świat – taki jaki jest
– nabrał głębszego sensu.
Jest więc za co dziękować.
Mam wrażenie, jakbym odnalazł na nowo ewangeliczną perłę. Chciałbym wręcz na głos wykrzyczeć: JEZUS JEST WCIĄŻ
OBECNY: wczoraj, dziś i jutro – szczególnie tutaj i teraz. A więc
nie muszę się już niczego lękać. A jeżeli to tylko możliwe, mówić
o tej NIEUSTAJĄCEJ OBECNOŚCI, by moja radość stała się
także radością innych.
* * *
Ziemia Święta to nie tylko tereny na wschód od basenu Morza
Śródziemnego, ale także nasze najbliższe środowisko, w którym
usiłujemy realizować swoje ewangeliczne powołanie. Takim szczególnym miejscem są z pewnością Laski, naznaczone codzienną
obecnością samego Jezusa i życiem wielu wspaniałych ludzi – zarówno tych, którzy czekają na rychłą już beatyfikację: Matka Elżbieta Czacka, ks. Władysław Korniłowicz i ks. prymas Stefan Wyszyński, jak i tych, którzy najprawdopodobniej nie doczekają się świętej
aureoli, ale w szarej codzienności również dają na miarę swoich
możliwości autentyczne świadectwo chrześcijańskiej tożsamości.
* * *
Zaznaczając w tytule niniejszej refleksji, że jest to „Moja Ziemia Święta”, nie oznacza to, iż dokonałem swoistego rodzaju
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„aneksji” tamtej ziemi. Chodzi raczej o rodzaj „oswojenia się”
z ojczyzną Jezusa i odnalezienia jej skrawka także w Laskach;
również tutaj możemy doświadczyć tego samego, co było naszym
udziałem w lipcu tego roku.
* * *
PS.
Powyższa refleksja jest subiektywną próbą odtworzenia przebiegu i klimatu pielgrzymki do Ziemi Świętej. Jest więc tylko
fragmentem przeżyć, których nie sposób do końca opisać. Każdy
z jej uczestników zapewne ma własny i być może inny punkt
widzenia; niemniej, co wydaje się wspólne, to wielki ładunek
duchowej energii emanujący z odwiedzanych miejsc, jak również
od osób, które były naszymi przewodnikami.
W związku z tym, myślę o głównym organizatorze pielgrzymki, księdzu rektorze Grzegorzu Michalczyku z Duszpasterstwa
Środowisk Twórczych w Warszawie. Dziękujemy Mu – razem ze
Stasiem – za cały organizacyjny trud, a szczególnie za codzienną
Eucharystię i przepiękne homilie, wprowadzające nas w duchowy
klimat miejsc biblijnych.
Dziękujemy serdecznie pani prof. dr hab. Barbarze Strzałkowskiej – zawsze pełnej energii i często uśmiechniętej; zwłaszcza za
ogromną kompetencję w przedstawianiu nam bardzo złożonej
historii i najważniejszych spraw związanych z Ziemią Świętą.
Również dziękujemy księdzu prof. dr hab. Waldemarowi Chrostowskiemu, który od czasu do czasu towarzyszył nam na ścieżkach
pielgrzymowania; a także panu Dawidowi z Izraela, który jako
„cichy przewodnik” zawsze zamykał nasz „orszak”, bacząc, aby nie
zgubiła się w tłumie ani jedna owieczka.
Ale przede wszystkim dziękujemy Bogu, że w zdrowiu dotrwaliśmy do końca.

Z ośrodka dla niewidomych
w Bydgoszczy
Anna Myszko

Doświadczyć Misterium

N

a budynku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy
znajduje się baner z hasłem: „Ja nie widzę ciebie, ty zobacz mnie”.
Jest to pewnego rodzaju prośba wychowanków Ośrodka, by ich
zauważyć i pokazać im otaczający świat na miarę ich możliwości.
Zespół katechetów odpowiada na tę prośbę nie tylko na lekcjach
religii, ale też od wielu lat realizując program „aktywnie przeżywamy rok liturgiczny” – są to Msze św. w Ośrodku i różne formy
nabożeństw z aktywnym udziałem naszych uczniów. W tym celu
powstała też audiodeskrypcja liturgiczna z możliwością poznania
przestrzeni akcji liturgicznej z katechezą wyjaśniającą.
Codzienna praca z naszymi uczniami nieustannie przypomina o zasadności pojęcia „różnofarbny”, znanego z poezji Mickiewicza, na określenie wielowymiarowego piękna świata wokół nas,
Na to ciekawe pojęcie zwrócił uwagę ks. Piotr Buczkowski1, widząc w nim możliwość wyrażenia tego, czym jest świat doświadczany przez niewidomych. Ich świat to zapach, smak, emocje,
temperatura, dźwięk… A wielu ludziom wydaje się, że świat to
tylko to, co widzimy2. Potrzeba więc doświadczenia tego, co jest
nieznane, zakryte, tajemnicze.
Kapłan diecezji bydgoskiej, diecezjalny duszpasterz osób niewidomych,
katecheta w bydgoskim Ośrodku dla niewidomych.
2
Por. Magdalena Gill, Każdy człowiek to oryginał nie do podrobienia, „Tygodnik
Bydgoski”, 28 listopada 2017.
1
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Jedną z takich form doświadczania stał się w tym roku dla
naszej młodzieży udział w bydgoskim Misterium Męki Pańskiej.
Wydarzenie, które już od 19 lat odbywa się na terenie Doliny
Śmierci w Fordonie3, przyciąga tłumy widzów, pozwala na obejrzenie w plenerze, w formie teatralnej, ostatnich dni z życia
Jezusa.
Sama będąc wielokrotną uczestniczką Misterium, zapragnęłam tym razem włączyć w to dzieło również młodzież z dysfunkcją wzroku, by z jednej strony umożliwić im doświadczenie niezwykłości tego wydarzenia, a z drugiej, pokazać żywy, dynamiczny
Kościół.
W ten oto sposób dołączyliśmy do kilkuset zaangażowanych
w to dzieło uczestników.
Miejscem akcji był rozległy pagórkowaty teren, na którym
odgrywano poszczególne sceny. Tłumnie zebrana widownia zajęła miejsca w wyznaczonych sektorach usytuowanych na skarpach
pagórków okalających miejsce wydarzeń. W takich właśnie okolicznościach znajduje się nagle osoba, która nie widzi, a pragnie
przeżyć doświadczenie czegoś duchowego, podobnie jak inni. Czy
to jest możliwe? „Każde wydarzenie o charakterze teatralnym,
filmowym składa się z dwóch uzupełniających się warstw: wizualnej
i dźwiękowej. Nie mając dostępu do któregoś z tych komponentów,
nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć danego dzieła…”4. Jedynym sposobem na przeżycie czegoś przez uczniów z problemami
wzrokowymi i danie im możliwości jak najpełniejszego odbioru
całego Misterium jest to, by spocząć na trawie i wsłuchiwać się
uważnie w dialogi prowadzone przez aktorów, usłyszeć muzykę
i opisy odgrywanych scen szeptane do ucha przez opiekuna. Taka
3
Dolina Śmierci – jedno z miejsc „Zbrodni pomorskiej 1939”, a zarazem
grobu mieszkańców Bydgoszczy i okolic wymordowanych jesienią 1939 r.
przez okupanta niemieckiego.
4
Por. Monika Zabrocka, „Audiodeskrypcja w programach dla dzieci – audiodeskrypcja szczególna” s. 252.
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audiodeskrypcja5 tworzona na żywo ogranicza się do informacji,
jakie czynności wykonują na scenie główne postaci. Czas i duża
odległość od aktorów nie daje szansy na bardziej dokładny opis
sytuacji. Przeżywanie Triduum Paschalnego w pigułce, w otwartym
terenie, wymaga skupienia i uwagi. Warunki ku temu nie są sprzyjające. Niewidomemu, jak wyjaśnia podróżniczka Hanna Pasterny – sama będąc osobą, która nie widzi – trudno jest oddzielić te
chciane dźwięki i słowa od słyszanych mimochodem rozmów stojących obok sąsiadów, od dźwięków związanych z przyrodą6.
Wśród odgrywających Misterium jest wielu aktorów obsadzonych w głównych rolach, ale są również ci drugoplanowi,
którzy nie wypowiadają żadnego słowa, stanowiąc niejako tło
wydarzeń z życia Jezusa. Wcielają się oni w rolę mieszkańców
Jerozolimy i innych miast wspominanych w Biblii. To właśnie
dzięki nim, dzięki ich relacjom z doświadczeń zdobytych w ten
sposób, zdecydowałam się zaproponować swoim uczniom taką
formę przeżywania Misterium. Miałam przeświadczenie, że
umożliwi im to bycie bliżej wydarzeń z drogi krzyżowej.
Zanim pojawiliśmy się, na planie Misterium, czyniliśmy przygotowania w zakresie wyglądu zewnętrznego każdego z nas. Od
organizatorów usłyszeliśmy konkretne wskazówki dotyczące stroju, który powinien w miarę możliwości jak najdokładniej odzwierciedlać realia epoki. Zaczynając od obuwia – najlepsze byłyby sandały, gdyż klimat Palestyny jest gorący i suchy – jednak
5
Audiodeskrypcja to technika, która dzięki dodatkowym opisom słownym
udostępnia odbiór wizualnej twórczości artystycznej oraz pozwala osobom
niewidomym poznawać widzialny dorobek kulturalny z zakresu sztuki plastycznej, teatralnej, scenicznej i filmowej. Podczas audiodeskrypcji opisywane
są ważne, znaczące informacje wizualne takie jak: język ciała, wyraz twarzy,
przebieg akcji, sceneria, kostiumy. Zwięzłe, obiektywne opisy scen pozwalają
osobie niewidomej podążać za rozwijającym się wątkiem historii oraz usłyszeć
i zrozumieć co dzieje się na scenie, ekranie, obrazie.
6
Por. Monika Białkowska, Bóg w ciemności, Bóg w ciszy, „Przewodnik Katolicki”, nr 37/2017.
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z powodu zimna panującego o tej porze roku w naszym klimacie,
nie zdecydowaliśmy się na aż tak profesjonalne podejście. Jeżeli
chodzi o resztę garderoby zbliżonej do tej, którą noszono w czasach Jezusa – zapewnili ją organizatorzy. Obowiązkowe było nakrycie głowy – zarówno dla kobiet, zasłaniające ich włosy i uszy,
jak również dla mężczyzn. Włożyliśmy sięgające do ziemi szaty
z długimi rękawami, które zapewne w tamtym klimacie chroniły
przed oparzeniami słonecznymi i piaskiem.
Ubrani w stroje z epoki Jezusa, pozbawieni okularów, telefonów komórkowych i innych elementów garderoby niepasujących
do realiów, udaliśmy się na miejsce spektaklu. Najpierw było to
jedno z czterech ognisk rozpalonych na terenie akcji. Potem,
specjalnie dla naszej grupy przygotowano stół i ognisko z zawieszonym nad nim kociołkiem, co miało obrazować gospodę jerozolimską. W niej serwowaliśmy dania kuchni żydowskiej, przygotowane wcześniej przez uczniów i nauczycieli z naszej szkoły
branżowej o profilu kucharz. Na stole mieliśmy podpłomyki7,
sosy: czosnkowy i miętowy, falafele z ciecierzycy8, humus9,
a w kociołku gulasz z ciecierzycy. Wszyscy, którzy próbowali
naszych potraw mieli możliwość poznania „od strony kuchni”
zwyczajów żydowskich.
Pełne dramatyzmu natomiast były te momenty, kiedy jako
mieszkańcy miasta zebraliśmy się przy pałacu Piłata. Tam musieliśmy zdecydować, jaką rolę odegramy – za, czy przeciw Jezusowi? Ci, którzy opowiedzieli się, jak większość, za ukrzyżowa7
Rodzaj pieczywa w postaci małego placka przygotowanego z mąki i wody bez
użycia drożdży, pieczonego na żarze.
8
Smażona w głębokim tłuszczu kulka z ciecierzycy, często również z bobu czy
fasoli z dodatkiem cebuli, czosnku, pietruszki, kolendry, kuminu, kardamonu,
cynamonu czy chilli. Tak naprawdę skład zależy od tego, kto falafele przygotowuje i w różnych miejscach smakują one inaczej.
9
Pasta z ugotowanej ciecierzycy, tahini (pasta sezamowa), gniecionego czosnku, oliwy i soku z cytryny. Wszystko delikatnie doprawione. Często z dodatkiem chilli.
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niem Jezusa, musieli z całym przekonaniem krzyczeć z tłumem
„Ukrzyżuj Go!”, „Uwolnij Barabasza!” Dla niektórych uczniów
był to jeden z trudniejszych momentów. Podobnie scena biczowania, gdzie jako tłum staliśmy blisko miejsca, gdzie żołnierze
znęcali się nad Jezusem, zadając Mu kolejne razy biczami. Osoby,
które nie widzą, mogły wówczas usłyszeć dźwięki uderzeń. Aktorzy odgrywający rolę żołnierzy mieli do dyspozycji „bicze”
wykonane z tkaniny zamoczonej w czerwonej farbie, co dawało
efekt krwi na ciele biczowanego. Poza tym słyszeliśmy jęki Jezusa i obelgi rzucane w Jego stronę przez legionistów10. Jedna
z uczennic napisała później, że „nie mogła pojąć, jak wiele wycierpiał Jezus z miłości do człowieka”. Poruszyła ją ta scena, było
jej żal umęczonego Chrystusa.
Kiedy szliśmy za Jezusem niosącym poprzeczną belkę od
krzyża, wchodziliśmy pomiędzy widzów, odgrywając dalej swoją rolę. Z perspektywy osoby niewidomej wydawało się to bez
znaczenia. Jednak dla niektórych były to chwile budzenia się ich
tożsamości chrześcijańskiej. Mogli odpowiedzieć sobie na pytanie: jakim jestem chrześcijaninem? Czy jestem gotowy odważnie
wyznawać wiarę? A może się jej wstydzę?
Idąc na Golgotę, wsłuchiwaliśmy się w przejmujące dźwięki muzyki i ostatnich dialogów Jezusa z Dobrym Łotrem, Maryją i umiłowanym Janem. Po twarzach naszych wychowanków widać było,
że dzieje się w nich coś ważnego. Z Golgoty schodziliśmy w milczeniu do swoich domów, powracaliśmy do czynności dnia codziennego, podobnie jak dwa tysiące lat temu mieszkańcy Jerozolimy.
W scenariusz Misterium pomiędzy wydarzenia dotyczące
Triduum Paschalnego wpleciony jest zawsze jakiś temat przewodni. W tym roku była to „Przyjaźń”, ukazana w relacji Jezusa
Legion-podstawowa i największa jednostka taktyczna armii rzymskiej
przede wszystkim z ciężkozbrojnej piechoty. Odpowiednik współczesnej dywizji.

10
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do trójki rodzeństwa z Betanii11: Łazarza, Marty i Marii oraz relacji do swoich uczniów i w ogóle człowieka. Dodany był również
wątek współczesny, zwracający uwagę na wartość prawdziwej,
trwałej, choć czasem trudnej przyjaźni. W poprzednich latach
były inne tematy. Te różne myśli zawarte w tytułach Misterium,
są ważne, bo ukazują różnorodne sfery życia człowieka, w których Bóg chce uczestniczyć.
Pełniejsze przeżywanie tego wydarzenia przez uczniów z dysfunkcją wzroku było możliwe nie tylko dzięki przychylności organizatorów, ale również dzięki zaangażowaniu nauczycieli i wychowawców naszego Ośrodka, którzy byli ich przewodnikami.
Potrzebne było tutaj wsparcie zarówno w bezpiecznym poprowadzeniu po nierównym terenie, jak również w opowiadaniu o tym,
co dzieje się w miejscach, gdzie aktualnie odgrywana była jakaś
scena. Idealnie byłoby, gdyby każdy uczeń miał przy sobie osobę,
która pełniłaby rolę audiodeskryptora. Inne rozwiązanie to skorzystanie z profesjonalnego sprzętu do audiodeskrypcji, używanego np. w kinach. System audioguides daje możliwość usłyszenia
w słuchawce głosu osoby opisującej obraz. Obecność odpowiedniej
liczby opiekunów jest niezwykle ważna, gdyż daje każdemu uczniowi możliwość „obejrzenia dotykiem” scenografii po zakończonym
przedstawieniu. To niezwykle cenne ze względu na walory poznania kultury i zwyczajów, zarówno żydowskich, jak i rzymskich.
Umożliwia poznanie warsztatu tworzenia scenografii w teatrze
i pozwala lepiej zrozumieć to, co działo się podczas Misterium.
Wchodząc na scenę „Wieczernika”12, uczeń, który nie widzi,
odkrywa, że Jezus z uczniami podczas Ostatniej Wieczerzy nie
11
W czasach biblijnych wieś funkcjonowała pod nazwą Betania, albo – ze
względu na znajdujący się tam dom, a później grób św. Łazarza – Lazarium.
W Betanii, położonej na południowo-wschodnim zboczu Góry Oliwnej w pobliżu Jerozolimy (ok. 2,7km), mieszkały też Marta i Maria goszczące Jezusa.
12
Wieczernik to miejsce, w którym miała miejsce Ostatnia Wieczerza. Tam
również schronili się apostołowie, gdy rozgrywał się dramat męki Jezusa.
Tutaj po zmartwychwstaniu Jezus spotykał się z uczniami. Sala na Górze była
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siedział, ale pozostawał w pozycji półleżącej przy niskim stole,
na ułożonych na podłodze poduszkach i dywanach. Dotykając
naczyń, dowiaduje się, że wykonane były z gliny. Scena w pałacu
Piłata staje się mu bliższa, gdy może podejść np. do misy, w której Piłat po wydaniu wyroku umył ręce13. To wymowny gest,
który bez audiodeskrypcji nie będzie odpowiednio zrozumiany
przez osobę z dysfunkcją wzroku.
Będąc w miejscu biczowania, jeden z uczestników zapytał,
czy mógłby spróbować podnieść belkę krzyża. Czy nie jest to
najlepszy sposób odczucia przez osobę niewidomą całej drogi
krzyżowej? Uczeń ten rzeczywiście z pomocą innych wziął na
swoje ramiona belkę, a na głowę włożono mu koronę cierniową,
którą wcześniej dokładnie obejrzał dłońmi. Niesamowite
doświadczenie, jak twierdził.
Jak tłumaczy Hanna Pasterny: „Świat bez obrazów to również
świat, w którym trudniej wytłumaczyć niektóre pojęcia ze świata wiary”14. Stąd ciągłe moje poszukiwania właściwego języka,
oddającego Prawdę o wydarzeniach paschalnych. W mojej pamięci na całe życie pozostaną obrazy i związane z tym emocje po
obejrzeniu filmu „Pasja” Mela Gibsona. Przejmujące sceny przedstawione w filmie miały niezwykły wpływ na moją wiarę. Jak te
treści przekazać komuś, kto nie widzi? Mam nadzieję, że próby
podejmowane przez nas pomogą przybliżyć tę Tajemnicę osobom
starszym, które stojąc z daleka, nie dostrzegają wszystkiego, co
dzieje się na planie.
Dotykiem obejrzeliśmy scenografię Grobu Jezusa i miejsca
ukrzyżowania. Uczniowie mogli objąć pionową belkę krzyża czy
świadkiem narodzin Kościoła podczas zstąpienia Ducha Świętego. Również
po wniebowstąpieniu Jezusa spotykały się tam pierwsze wspólnoty chrześcijańskie.
13
Mt 27,24b.
14
Za: Monika Białkowska, Bóg w ciemności, Bóg w ciszy, „Przewodnik Katolicki”, nr 37/2017.
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wziąć do ręki gwoździe. Oczywiście aktor grający Jezusa nie jest
przybijany gwoździami – jego ręce przywiązywane są sznurem,
a stopy opierają się na drewnianej podpórce. Z kolei zatrzymując się przy scenie rozgrywającej się w świątyni jerozolimskiej,
mieliśmy możliwość poznania sposobu czytania ksiąg żydowskich. Podchodziliśmy do pulpitu, gdzie znajdowały się dużych
rozmiarów zwoje księgi Starego Testamentu. Uczniowie rozwijali je, brali w dłonie wskaźnik, tzw. jad15, który przesuwali po
pergaminie od prawej do lewej strony, bo w taki sposób zapisany
jest tekst hebrajskiej Biblii. Słabowidzący mogli poznać zapis
powiększonego tekstu w języku hebrajskim. W tym samym miejscu była też Menora16 dużych rozmiarów. Dla uczniów, którzy
słabo widzą, była ona widoczna z daleka, dla większości jednak
konieczne byłoby dodatkowe wyjaśnienie na mniejszym,
możliwym do zobaczenia dłońmi modelu. Tu musiał jednak
wystarczyć opis słowny.
Młodzież mogła w tym roku obejrzeć również dom Łazarza.
Można było tam odnaleźć niski stół, na nim gliniane naczynia
pełne tradycyjnych potraw żydowskich. Mogliśmy doświadczyć
przestrzeni domu i poczuć się gośćmi bohaterów wspomnianych
na kartach Ewangelii.
Dla mnie najbardziej wzruszającym momentem była sytuacja,
kiedy podeszliśmy do aktora grającego Jezusa. Niewidomy uczeń
spontanicznie wyciągnął wtedy ku niemu ramiona i przytulił się,
jakby przeżywał rzeczywiste spotkanie z żywym Chrystusem.
Aktor, przejęty i wzruszony taką otwartością i sposobem przeży15
Jad z hebr. „ręka”, to pałeczka z zakończeniem w kształcie dłoni ułatwiająca
wskazywanie i czytanie fragmentów Tory.Według tradycji żydowskiej nie
wolno dotykać świętego zwoju ręką ludzką. Pałeczka wykonana jest ze srebra,
kości słoniowej lub drewna.
16
Menora to świecznik; według tradycji żydowskiej, symbolizuje płonący
krzew, który ujrzał Mojżesz (Wj 3,1 nn.) Sześć ramion symbolizuje świat
widzialny stworzony w sześć dni, siódmy, środkowy pień menory, dopełniając
szóstkę w siódemkę, jest symbolem świętej Obecności Boga.

74

Z ośrodka dla niewidomych w Bydgoszczy

wania wydarzeń, odpowiedział na to czułym gestem objęcia i ucałowania chłopca w czoło – poruszająca scena nie tylko dla mnie,
ale i dla ucznia.
Patrząc z perspektywy osób z dysfunkcją wzroku, dla głębszego zrozumienia całości wydarzenia, jakim jest Misterium
Męki Pańskiej, potrzeba trzech elementów. Pierwszym z nich jest
poznanie przestrzeni, w której odbywa się akcja Misterium.
A więc spacer z przewodnikiem po tym terenie, zaznajomienie
się z topografią, obejrzenie dotykiem scenografii. Po drugie, audiodeskrypcja podczas Misterium dostępna dla każdego indywidualnie. Mam nadzieję, że w kolejnych latach będzie możliwe
skorzystanie ze słownego opisu zdarzeń przekazywanego poprzez
fale radiowe, dostępne dla każdego chętnego. Mogłoby to pomóc
w odbiorze również i osobom starszym, które stojąc z daleka, nie
dostrzegają wszystkiego, co dzieje się na planie. Przydałaby się
też katecheza mistagogiczna17, czyli wyjaśnienie znaczenia poszczególnych gestów, zwyczajów18. Wszystkie te elementy dają
pełniejszy obraz tego, co przeżywał w ostatniej drodze Jezus.
Również tego, co chcieli przekazać odbiorcom organizatorzy Misterium.
Mam nadzieję, że te kilka refleksji i wspomnień będzie dla
niejednego czytelnika zachętą do wybrania się w kolejne, XX Misterium Męki Pańskiej w bydgoskim Fordonie, by również doświadczyć całym sobą spotkania z Jezusem. Z kolei tym, którzy
widzą dobrze, artykuł ten pomoże lepiej zrozumieć świat, w którym żyją osoby z problemami w tym zakresie.

Katechezy mistagogiczne w pierwszych wiekach chrześcijaństwa miały miejsce bezpośrednio po udzieleniu sakramentów inicjacji chrześcijańskiej: chrztu,
bierzmowania i Eucharystii. Ich zadaniem było wyjaśnianie neofitom znaczenia przyjętych sakramentów i wskazywanie na praktyczne konsekwencje, jakie
wynikały z nich dla życia we wspólnocie chrześcijańskiej.
18
Por. ks. Piotr Buczkowski, Audiodeskrypcja w kościele?, „Oko” nr 61 III /2017.
17

Anna Myszko – Doświadczyć Misterium
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Oglądanie stroju Piłata: zbroi na klatce piersiowej i czerwonego płaszcza na ramionach
(fot. Michał Frąszczak)

Uczeń z belką krzyża na ramionach i koroną cierniową na
głowie

(fot. Anna Myszko)
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Chłopacy poznają
scenografię Wieczernika. Pochylają się
nad stołem, dotykają
naczyń glinianych 
 (fot. Anna Myszko)

Uczniowie w Świątyni
Jerozolimskiej oglądają zwoje księgi Biblii zapisanej w języku hebrajskim
(fot. Anna Myszko)

Przy stole, na którym
leżą podpłomyki, falafele, bochen chleba
i naczynia gliniane 

(fot. Michał
Frąszczak)

O autorce:
Anna Myszko – szczęśliwa żona od 15 lat, mama trojga dzieci;
od 15 lat katechetka w K-P SOSW Nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy; tyflopedagog, członkini Ruchu Światło-Życie; zaangażowana
w działania Stowarzyszenia Komunii Małżeństw.
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Weronika Stepczyńska*

W świetle muzyki

M

uzyka jest dziedziną sztuki, która towarzyszy człowiekowi
od najdawniejszych czasów. To lekarstwo na smutek pojawiający się często w życiu każdego z nas. Posiada też działanie
odprężające. Pozwala się zrelaksować po ciężkim dniu pracy. Dla
osób zajmujących się na co dzień śpiewem czy grą na instrumentach jest pasją, której bezgranicznie się poświęcają. Kochają to,
co robią.
Od wielu lat w naszym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy odbywają się zajęcia śpiewu.
Uczestnictwo w nich pomaga rozwinąć wrażliwość na otaczające
dźwięki, które są ważne w życiu osób niewidomych. Poprzez
śpiew wyrażamy siebie, swoje emocje, odczucia oraz temperament. Uczestnictwo w zajęciach śpiewu uczy nas radzenia sobie
ze stresem towarzyszącym występom. Pokazujemy swoje umiejętności wokalne na wielu uroczystościach szkolnych – jasełkach
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Niewidomi artyści

czy pikniku z okazji Dnia Dziecka. Jednak często mamy okazję
do zaprezentowania naszego repertuaru szerszemu gronu publiczności, na przykład występując na bydgoskich uczelniach czy
w szpitalach. Uważam, że dobrze jest wyjść z cienia i nie bać się
pokonywania własnych słabości. W ostatnim czasie przed wakacjami dwukrotnie gościliśmy z programem muzycznym w murach bydgoskiego hospicjum Sue Ryder. Dla ludzi słuchających
utworów w naszym wykonaniu było to piękne przeżycie. Choć
na chwilę mogli zapomnieć o cierpieniu, z którym się zmagają.
Myślę, że muzyka jest dla nich promykiem nadziei na lepsze jutro.
Wsłuchując się w dźwięki płynące z instrumentu, mogą znaleźć
spokój w duszy i przez pewien czas nie myśleć o bólu. Dla ludzi
dotkniętych doświadczeniem choroby ważne jest wsparcie duRoland Świstek śpiewa w bydgoskim hospicjum
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chowe drugiego człowieka, ale i uporządkowana relacja z bliskimi. Pomaga ona przetrwać ten trudny czas. Muzyka wywołuje
uśmiech na twarzach pacjentów, jest gamą miłych doznań.
Nam, jako amatorom śpiewu, występy w takich miejscach
dają radość. Cieszymy się, że chociaż w taki sposób możemy
pomóc ludziom zmagającym się z codziennym cierpieniem. Sądzę, iż dla mnie i moich kolegów muzyka jest pasją, dzięki której
możemy głębiej spojrzeć na otaczający nas świat. Choć na co
dzień wykonujemy piosenki z nurtu muzyki popularnej (są to
nagrania polskie z okresu międzywojennego aż po utwory pisane
w latach 80. i 90. minionego wieku), to często mamy także okazję
oglądać spektakle operowe, teatralne oraz słuchać koncertów
muzyki klasycznej.
Jestem zdania, że obcowanie z kulturą wysoką pogłębia wrażliwość na dźwięk. Pozwala dostrzegać piękno muzyki w całej
okazałości. Gdy zatapiam się w dźwiękach płynących ze sceny,
czuję się wolna od wszystkich problemów. Staram się być otwarta na różne gatunki muzyczne. Czasem słucham poezji śpiewanej,
a innym razem muzyki jazzowej. Śledzę też utwory, które są
współcześnie emitowane w stacjach radiowych. Podchodzę do
nich bardzo sceptycznie. Są to piosenki, które często nie posiadają poprawnej formy gramatycznej, a ich wykonanie pozostawia
wiele do życzenia. Porównałabym je do szybkich, pozbawionych
rytmu i logicznego tekstu nowinek muzycznych, które odejdą
w zapomnienie po jednym sezonie.
Moim zdaniem muzyka jest potrzebna w życiu. Bez niej świat
byłby na pewno smutniejszy.
* Weronika jest niewidomą uczennicą ostatniej klasy liceum
w Ośrodku w Bydgoszczy.
Zdjęcia: Marek Chełminiak
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ks. Piotr Buczkowski

Tajemnica warkoczyka

B

racia Grimm napisali piękną baśń „Roszpunka”. Jest to opowiadanie o małżonkach i pragnieniu dziecka. Mieszkali oni
w domku na strychu. Okno pokoju wychodziło na ogród, w którym rosły przepiękne rośliny. Właścicielką ogrodu była okrutna
czarownica, która otoczyła go wysokim murem, by nikt nie miał
tam wstępu.
Pewnego dnia kobieta, wyglądając przez okienko, ujrzała
grządkę, na której rosła niezwykle bujna roszpunka – świeża
i zielona. Zapragnęła jej skosztować. Myśl ta nie odstępowała jej
ani na chwilę. Mąż bardzo kochał swoją żonę, więc postanowił
przedostać się do ogrodu i zdobyć roślinę dla swojej ukochanej.
O zmroku udał się tam, zerwał roszpunkę i przyniósł żonie. Ona
przyrządziła sałatkę i natychmiast ją zjadła, ale pragnienie wzmogło się przez to jeszcze bardziej i nazajutrz znowu poczęła prosić
męża, aby przyniósł to cenne warzywo. Ten o zmierzchu udał się
po raz kolejny do ogrodu. Po przeskoczeniu wysokiego muru
ujrzał z przerażeniem, że stoi przed nim okrutna czarownica.
– Jak śmiałeś wtargnąć do mojego ogrodu! – krzyknęła gniewnie.
– Moja żona ujrzała twoją roszpunkę przez okno i poczuła,
że umrze, jeśli jej nie skosztuje – tłumaczył mężczyzna.
– Jeśli jest tak, jak mówisz, pozwolę ci wziąć tej rośliny, ile
zechcesz, pod warunkiem, że oddasz mi dziecię, które urodzi twoja żona. Będzie mu u mnie dobrze, zatroszczę się o nie,
jak rodzona matka – powiedziała wiedźma.
Nieszczęśnik zgodził się na wszystko – to był początek ogromnego dramatu. Gdy żona urodziła piękną dziewczynkę, wtedy
czarownica przyszła po nią i zabrała do siebie, nadając jej imię
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Roszpunka. Dziecko wyrosło na piękną dziewczynę. Wiedźma
nie chciała, by ktokolwiek ją zobaczył i zamknęła ją w wysokiej
wieży z malutkim okienkiem. Gdy chciała się do niej dostać,
dziewczyna spuszczała przez okno długi warkocz, po którym
czarownica wchodziła, jak po drabinie, do środka.
Czy taka sytuacja z baśni braci Grimm może zdarzyć się
w prawdziwym życiu? Niekiedy pojawia się jakaś „czarownica”,
która niszczy piękną miłość małżonków, doprowadzając do dramatu rodzinnego. Często dzieci są w tych rozgrywkach najbardziej pokrzywdzone. Coraz więcej małżeństw z tego powodu
rozpada się. Mam wrażenie, że powstaje moda na zmianę „partnerki” lub „partnera”, bo się znudził… Zapomina się w tym
wszystkim, że człowiek nie jest laleczką, którą można się zabawić
i później rzucić gdzieś w kąt.
Kiedyś na lekcji religii rozmawiałem o tych problemach
z młodzieżą. Wtedy jedna z uczennic opowiedziała taką historię:
„Gdy byłam w przedszkolu, to wstawałam o czwartej rano tylko
po to, by mój ojciec zaplótł mi warkocze. Kiedy cierpliwie mnie
czesał, mimo że spieszył się do pracy, to zawsze zadawałam mu
pytania o mamę. Czy kiedy ją spotkał, też miała warkocz? Jakie
miała włosy – długie czy krótkie? Jasne czy ciemne? Cały czas
wałkowałam ten temat. Tak było w przedszkolu, w szkole podstawowej. Potem rozpoczęłam naukę w szkole w Bydgoszczy.
Zamieszkałam w internacie i ścięłam warkocz. Gdy wróciłam na
niedzielę do domu, zauważyłam w oczach ojca łzy. Powiedział
wtedy: «Widzisz, dziecko, ten twój warkocz uratował przed laty
nasze małżeństwo. Sprawa rozwodowa poszła już tak daleko, że
tylko czekaliśmy na orzeczenie o rozdzielności majątku i ja po
tym miałem się wyprowadzić z domu. Ty, nic o tym nie wiedząc,
pomogłaś nam rozwiązać ten trudny problem»”.
W taki sposób zakończyła się ta współczesna historia…
Wracając do braci Grimm, Roszpunkę uwięzioną we wieży
odnalazł piękny książę i chciał ją uwolnić, ale niestety wiedźma
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okrutnie się na nim zemściła. Oślepiła go, a dziewczynę ukryła
głęboko w nieprzeniknionej puszczy. Książę długo błąkał się po
świecie, aż mimo braku wzroku odnalazł piękną Roszpunkę
i uwolnił ją. Baśń kończy się słowami: „…i żyli długo i szczęśliwie”.
Uwolniła ich miłość, która splotła życie jak warkocz. Okazuje się, że dwa kosmyki włosów to za mało. Nie uda się zapleść
pięknego warkocza, by był mocny i trwały. Potrzebne jest trzecie
pasmo włosów. Jest nim Jezus Chrystus, który to kosmykiem
doskonałej Miłości wzmacnia miłość w sakramencie małżeństwa.
Dla mnie ta historia jest też obrazem jedności Trójcy Przenajświętszej, gdzie Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty stanowią
idealną Jedność w doskonałej MIŁOŚCI.
Widzę też obraz św. Benedykta, twórcy nowoczesnej reguły
zakonnej, którą można streścić w słowach: „Módl się i pracuj”.
Podzielił on dzień na trzy części, podczas których jest czas na
modlitwę, pracę i odpoczynek. To zachęta dla każdego z nas, żeby
wprowadzić jakiś porządek dnia, by warkocz mojego życia był
piękny.
Również warkocz może się stać symbolicznym obrazem idei
„Triuno”, odkrytej przez sługę Bożą Matkę Czacką, według której
na równych prawach współpracują ze sobą osoby niewidome,
świeckie i siostry zakonne, dążąc do jednego celu: by w dziele
pomocy niewidomym ukazała się chwała Trójjedynego Boga. Jest
to idea przepięknego dzieła Lasek, która trwa i rozwija się mimo
różnych trudności.

Wspomnienie z wakacji
Robert Mazurek

Letnie kolonie już za nami

W

czasie wakacji, w dniach 5–13 lipca, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach, w domowej atmosferze
Domu Dolańskiego odbyły się letnie kolonie dla dzieci niewidomych, słabowidzących i dzieci naszych pracowników z Ośrodka
w sumie uczestniczyło w nich 38 osób, w tym 26 wychowanków.
Pod pewnym względem były one wyjątkowe, bo z reguły dzieci wyjeżdżają nad morze, w góry lub na Mazury. A my skusiliśmy
się, by lepiej poznać otaczający nas w ciągu roku szkolnego świat,
atrakcje naszej stolicy i przepiękne uroki Puszczy Kampinoskiej.
Wyjątkowe też dlatego, że każdego dnia sami, tak jak w domach
rodzinnych, musieliśmy zatroszczyć się, by zakupić produkty
i przygotować śniadania i kolację. Pod czujnym okiem s. Klary
i dyżurujących wychowawców udało się i nikt nie wychodził
z jadalni głodny.
Z racji pierwszego piątku miesiąca kolonie rozpoczęliśmy
Mszą świętą w naszej laskowskiej kaplicy. W sobotę podzieliliśmy
się na dwie grupy: żeńską i męską i poszliśmy do kina „Za Rogiem” w Centrum Kultury Izabelin. Dziewczynki obejrzały wzruszający film „Balerina”, a chłopcy zabawny odcinek „Mikołajka”.
Wieczorem wszyscy świetnie bawiliśmy się na dyskotece. W niedzielę po Mszy świętej i obiedzie udaliśmy się komunikacją miejską do Łazienek Królewskich, by tam wysłuchać koncertu chopinowskiego i pospacerować po pięknym, zabytkowym parku.
Poniedziałek był bardzo intensywnym dniem. Na szczęście
podróżowaliśmy naszym wygodnym zakładowym autokarem.
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Tego dnia zwiedziliśmy między innymi gmach Telewizji Polskiej.
Przewodnik, opowiadając o pracy w telewizji, oprowadzał nas po
różnych studiach nagrań, byliśmy świadkami nagrywania na
żywo programu „Pytanie na śniadanie”, a także zwiedziliśmy muzeum poświęcone historii działalności tej instytucji.
W papugarni, każdy miał okazję potrzymać na rękach i nakarmić kolorowe papugi. Tego też dnia mieliśmy okazję spróbować tradycyjnej kuchni wietnamskiej. Po obiedzie udaliśmy się
na spotkanie z przewodnikiem po stadionie Legii, by wysłuchać
ciekawych opowieści o zespole Legii, jej tradycjach i wielokrotnych sukcesach, a także zobaczyć salę konferencyjną, szatnie
drużyny, murawę boiska i zasiąść na miejscu trenerów i zawodników rezerwowych podczas meczu.
We wtorek przed południem odbyły się gry i zabawy na świeżym powietrzu, a także zajęcia z hipoterapii. Po obiedzie udaliśmy
się na odkrywanie niesamowitego świata w Centrum Nauki Kopernik, gdzie podzieleni na małe grupki mogliśmy robić różne
doświadczenia na wystawie stałej.
W środę przed południem na zajęciach kulinarnych wszyscy
mieli okazję nauczyć się lepić pierogi z serem lub kapustą. Przypomnieliśmy sobie również zasady i zwyczaje, jakie powinny
obowiązywać przy stole podczas posiłków. Po południu w aeroklubie Warszawa na lotnisku na Bemowie nasz przewodnik opowiadał ciekawe lotnicze historie i pozwolił każdemu zasiąść za
sterami szybowca oraz małego samolotu „Cesna”.
W czwartek odpoczywaliśmy w Ośrodku, na placu zabaw, na
zajęciach z hipoterapii i na przejażdżkach tandemami po puszczy.
Wieczorem przy ognisku piekliśmy kiełbaski, a następnie podzieleni na cztery drużyny rozegraliśmy turniej „Państwa miasta”.
W piątek przed południem udaliśmy się spacerkiem przez
puszczę do siedziby Kampinoskiego Parku Narodowego, by tam
wysłuchać ciekawej prelekcji o tej niesamowitej i tętniącej życiem
krainie. Sympatyczna Pani Przewodnik pozwoliła naszym dzie-
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ciom dotykać futrzanych eksponatów, między innymi: łosia, rysia, kunę itp. Wieczorem podziwialiśmy panoramę miasta z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Następnie część kolonistów powróciła do Ośrodka, a pozostali udali się
na Podzamcze na multimedialny koncert przy fontannach. Ostatni dzień upłynął nam bardzo szybko na porządkach i pakowaniu
się, a także na rozegraniu turnieju „Milionerzy”. Po obiedzie
wszystkie dzieci pełne wrażeń i nowych doświadczeń przywitały
swoich rodziców i powróciły do rodzinnych domów.
Na koniec bardzo chcielibyśmy podziękować niezawodnemu
Partnerowi – Fundacji PZU, który po raz drugi hojnie sfinansował ze swoich środków nasze kolonie. Dzięki ich ofiarności wypoczynek naszych podopiecznych był o wiele bardziej bogatszy
i ciekawszy. DZIĘKUJEMY
Zdjęcia: Joanna Nasiadek

Na stadionie Legii Warszawa
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W Łazienkach królewskich

Wystawa w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego

Bez aureoli
28 sierpnia 2019 br. minęła 20. rocznica śmierci brazylijskiego
„biskupa ubogich” – jak nazywano Héldera Câmarę. Jako arcybiskup Olinda-Recife oddziaływał swoją osobowością nie tylko
na Kościół lokalny, ale był autentycznym świadkiem Chrystusa
na całym świecie. Przez swoje niezwykłe zaangażowanie społeczne stał się również solą w oku rządzących, a także u tych,
którzy za bardzo byli przywiązani do różnego rodzaju przywilejów – także w Kościele. Można powiedzieć, że w pewnym sensie wyprzedził ducha obecnego papieża Franciszka.
Ksiądz Zygmunt Podlejski, przybliżając nam sylwetkę abp
Héldera Câmary, przekonuje, że pełne zaangażowanie społeczne można pogodzić z wiernością ewangelicznym zasadom
współżycia; więcej – że te dwa elementy są ze sobą ściśle związane.
Redakcja
ks. Zygmunt Podlejski

Hélder Câmara*
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lder Pessoa Câmara urodził się 7 lutego 1909 r. w Fortalezie, stolicy stanu Ceará, w północno-wschodniej Brazylii.
Był jedenastym z trzynastu potomków księgowego i nauczycielki szkoły podstawowej. Ojciec Héldera, João Câmara Filho, zajmował się także dziennikarstwem i uprawiał krytykę teatralną.
Był masonem, a jego żona, Adelaide Pessôa, chodziła do kościoła raz na rok, ale zasadniczo nie miała nic przeciwko religii. Była
nawet na swój sposób pobożna.
Pięcioro z rodzeństwa Héldera zmarło w wieku dziecięcym,
w czasie fali ostrej grypy, a on sam nabawił się gruźlicy płuc,
z którą zmagał się do końca życia. Mały Hélder był oczarowany
misjonarzami św. Wincentego à Paulo, zwanymi także lazarystami, którzy obsługiwali wiele parafii diecezji Fortaleza. Bawił się
w księdza. Sam zbudował z pustej skrzyni po mydle ołtarz. Mając
osiem lat, przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej razem ze
starszym bratem Mardoniem, który pod względem wiary różnił
się diametralnie od brata. Po szkole podstawowej wstąpił Hélder
do seminarium duchownego. Od ósmego roku życia wiedział, że
zostanie księdzem. W rozmowie z panią Fallaci powiedział, że
ojciec próbował mu uzmysłowić, co to znaczy. Powiedział mu:
„Ksiądz to ktoś, kto nie należy do siebie samego, bo należy do
Boga i ludzi, ktoś, kto musi rozdzielać tylko miłość, wiarę i miłosierdzie”. Hélder odpowiedział na to: „Wiem. Dlatego właśnie
chcę zostać księdzem”.
Hélder wstąpił do diecezjalnego seminarium w Fortalezie. Po
kursie przygotowawczym studiował filozofię i teologię. Nie był
typem kujona, który mniej lub bardziej bezmyślnie powtarza tezy
podręcznikowe, ale próbował zrozumieć, czego się uczył, w razie
wątpliwości bombardował rektora, ojca Tobiasa Dequidta, dociekliwymi pytaniami, za co rektor go bardzo cenił.
Miał dwadzieścia dwa lata, gdy za zgodą papieża otrzymał
15 sierpnia 1931 r. święcenia kapłańskie. Jego przemówienie było
naszpikowane filozoficznymi i teologicznymi pojęciami, w do-
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datku mocno patetyczne. Ojciec Breno, jeden z jego nauczycieli,
powiedział mu potem przy stole: „Nie bądź głupcem. Przemawiasz do prostych ludzi. Musisz przemawiać naturalnie”. Radę
swego nauczyciela zapamiętał na całe życie. Po prymicjach duszpasterzował przez pięć lat w Fortalezie, zakładał kółka Akcji Katolickiej, a także za namową swego biskupa przystąpił do faszystowskiego ruchu zielonych koszul (Açào Integralista Brasileira),
którego dewizą były słowa: „Bóg – Rodzina – Ojczyzna”. Hasło
piękne, ale ksiądz Câmara dostrzegł w krótkim czasie, że ruch
zielonych koszul przypominał zbyt mocno włoski ruch czarnych
koszul i co się za tym kryło. Odżegnał się więc od rodzimych
faszystów i postanowił pójść własną drogą, drogą, którą kroczył
Jezus. Wiedział już wtedy, że będzie musiał iść pod prąd, pomny
na słowa Mistrza z Nazaretu: „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was
będą prześladować” (J 15, 20). Na razie cieszył się jak najlepszą
opinią i dobrze się zapowiadał. Napisze później, że na początku
swej kapłańskiej drogi był pod silnym wpływem formacji seminaryjnej. Komunizm przedstawiano jako ideologię, która chce
zniszczyć religię i znieść własność prywatną. Kapitalizm zaś
uchodził za obrońcę chrześcijaństwa. W krótkim czasie doszedł
do wniosku, że zarówno komunizm, jak i kapitalizm walczą z religią, kapitalizm często bardziej skutecznie od komunizmu.
Był księdzem całą duszą i całym sercem, stąd szybko awansował, co nie jest w Kościele regułą; co nie jest w żadnej instytucji regułą. W 1934 r. został sekretarzem stanu do spraw wychowania w stanie Ceará.
Dwa lata później przeniesiono go do Rio de Janeiro, gdzie
zajmował jedno z najwyższych stanowisk w ministerstwie szkolnictwa. W Rio zetknął się z nędzą ludności, koczującej na obrzeżach miasta w tak zwanych fawelach. Był wstrząśnięty. Zrozumiał,
że musi uporządkować sobie sprawy ekonomiczne i socjologiczne tego świata. Dostrzegł wtedy, że największym problemem
XX wieku nie jest konflikt Zachodu ze Wschodem, ale konflikt
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bogatej Północy z biednym Południem. Czytał zachłannie dzieła
Marksa, ale Marks nie zdołał go przekonać do swoich racji. Jedyna rzecz, która go przekonała, to marksistowska analiza społeczeństwa kapitalistycznego. Już dawno zerwał z brazylijskim faszyzmem, nie był przekonany do komunizmu, ale został
socjalistą. Nie takim, co to próbuje budować socjalizm przy pomocy dyktatury, ale socjalistą szczególnym; takim, który szanuje
osobę ludzką i odnosi się do Ewangelii. Powiedział: „Mój socjalizm to sprawiedliwość”. Nie mieścił się więc w żadnej współczesnej szufladce ideowej. Był po prostu uważnym wiernym uczniem
Jezusa. Jako taki stanął zdecydowanie po stronie biednych, wyzyskiwanych, spychanych na margines społeczny. Postanowił
w miarę sił i możności powalczyć o sprawiedliwość społeczną.
Był w latach 1947–1952 redaktorem katolickich czasopism „Açào
Católica”, potem „Cateąuetica”, wreszcie jednym z głównych
współpracowników czasopisma „Revista Eclesiàtica Brasileira”.
Społeczne przemyślenia nanosił na papier, co już wtedy budziło
częste sprzeciwy. Ktoś, kto staje po stronie prawdy i miłości ewangelicznej, musi się narazić, co Jezus wyraźnie zapowiedział.
20 kwietnia 1952 r. ksiądz Câmara został mianowany biskupem pomocniczym w arcybiskupstwie Sào Sebastiào do Rio de
Janeiro, dwa lata później koadiutorem arcybiskupa. Jego biskupie
motto brzmiało: In manus Tuas (W Twoje ręce). W porozumieniu
z watykańskim sekretarzem stanu Giovannim Montinim, późniejszym papieżem Pawłem VI, zorganizował Konferencję Episkopatu Brazylii, której został sekretarzem generalnym i pełnił
tę funkcję do 1964 r. Konferencja zajmowała się intensywnie tak
zwaną teologią wyzwolenia, która na pewnym etapie oderwała
się od Ewangelii i zbyt daleko poszła w kierunku zbrojnej rewolucji. W 1955 r. organizował Światowy Kongres Eucharystyczny
w Rio de Janeiro. W tym samym roku powstała z jego inicjatywy
Latynoamerykańska Konferencja Biskupów (CE-LAM). Arcybiskup Câmara zdołał przekonać sekretarza stanu Montiniego o ko-
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nieczności silnej organizacji kościelnej biskupów latynoamerykańskich, żeby episkopaty poszczególnych państw przemawiały
jednym głosem.
Biskup Hélder Câmara coraz więcej czasu spędzał wśród
biedoty miejskiej, organizował dla niej znośne warunki życia,
w telewizji wygłaszał regularnie kazania, w których zwracał ludziom uwagę na los najbiedniejszych. Budził sumienia zobojętniałych katolików, uświadamiał im, że są współodpowiedzialni
za krzyczącą do nieba niesprawiedliwość społeczną. Stał się osobistością znaną, budzącą z jednej strony podziw i akceptację,
z drugiej zaś zawziętą nienawiść. W 1956 r. wystartował z kampanią Sankt Sebastian, która miała zlikwidować lub przynajmniej
zminimalizować problemy mieszkańców faweli. Trzy lata później
powołał do życia Bank Przezorności (Banco da Providência),
który niósł pomoc ludziom najbardziej zagrożonym nędzą. Prawica polityczna próbowała go zneutralizować obietnicami przejęcia ważnych funkcji politycznych, ale arcybiskup znał już doskonale przebieg linii frontów i pozostał wierny Ewangelii.
II Sobór Watykański zelektryzował Kościół i świat. Biskup
Câmara z Brazylii stał się zagorzałym przedstawicielem Kościoła Trzeciego Świata. Miał znaczny wpływ na powstanie i ostateczną treść pastoralnej Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, gdzie mowa jest między innymi
o koniecznej potrzebie otoczenia szczególną opieką biednych
i uciśnionych. W przededniu kolejnego posiedzenia soboru,
w 1963 r., wystosował do współbraci biskupów całego świata list
otwarty, zaklinając ich, żeby zrezygnowali z zewnętrznych oznak
bogactwa i w ten sposób wyrównali dystans, jaki ich często dzieli od ludzi świata pracy. Napisał: „Moglibyśmy nasze złote i srebrne krzyże biskupie złożyć u stóp papieża i za nie otrzymać krzyże z brązu i drzewa, jako znak decyzji przyjęcia prostego
ewangelicznego stylu życia. Przepych Watykanu jest kamieniem zgorszenia”.
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Arcybiskup Câmara prowadził konsekwentnie życie proste
i ubogie. Oriana Fallaci, która go odwiedziła, napisała potem:
„Jego kościół był biednym kościołem w mieście Recife, na północy Brazylii, gdzie jedyną piękną rzeczą jest morze i zawsze jest
gorąco, bo niedaleko znajduje się równik. (...) Jego kościół był
natomiast czysty, śnieżnobiały, jak jego dobre sumienie. Jedyną
brudną rzeczą był napis, wykonany krwistoczerwoną farbą, który pokrył odrobiną wapna, jednak farba z widocznym napisem
znowu wychodziła na wierzch. Napis głosił: «Morte a o bispo
vermelho». Śmierć czerwonemu biskupowi. Pozostawili go tam
całkiem niedawno jego prześladowcy, gdy ostrzelali go kilkoma
seriami z karabinu maszynowego i obrzucili granatami. (...) Jego
dom przylegał do kościoła i nie wyglądał na siedzibę arcybiskupa. (...) Do jego domu dochodziło się natomiast drogą prostopadłą do placyku, rua das Fronteiras, i był ogrodzony murkiem,
w który strzelali. W murku z trudem dostrzegało się małe pomalowane na zielono drzwiczki, a później dzwonek bez nazwiska.
Naciskało się dzwonek, kilka kur trzepotało skrzydłami, piał
kogut i zmieszany z tymi odgłosami miły głos zawiadamiał: «Idę,
idę!». Później drzwi się uchylały, choć ostrożnie, otwierały się na
oścież, choć z wahaniem, i we wnęce pojawiał się mały człowieczek w czarnej sutannie. Na sutannie wyróżniał się drewniany
krzyż, wiszący na stalowym łańcuchu. Człowieczek ten był blady,
łysy i miał pomarszczoną twarz, wyraziste usta, kartoflowy nosek,
zmęczone oczy osoby, która niewiele śpi”. Ale to trochę później,
po przejęciu władzy przez wojsko.
W Brazylii doszło bowiem 1 kwietna 1964 r. do zamachu
wojskowego. Wysiłki prezydentów Jânio da Silva Quadrosa i João
Goularta czynione w kierunku demokratyzacji narodu i socjalnej
sprawiedliwości, zostały zniweczone. Prawie w tym samym czasie papież Paweł VI mianował Héldera Câmarę arcybiskupem
Olindy i Recife. W początkowej fazie dyktatury wojskowej arcybiskup Câmara cieszył się jako takim spokojem, co nie znaczy, że
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akceptował zaistniały stan rzeczy. Walczył w kraju i na arenie
międzynarodowej o reformę rolną i sprawiedliwość społeczną
dla wszystkich krajów Trzeciego Świata. Powołał do życia instytucję samopomocy dla rolników, akcję Pokój i Sprawiedliwość
i szeroki program edukacji analfabetów. Uczył dzieci i dokształcał dorosłych przy pomocy radia. Reakcja ze strony radykalnych
sił prawicowych była natychmiastowa i brutalna.
Gdy Artur da Costa został w 1968 r. prezydentem, nazwano
arcybiskupa Recife „czerwonym biskupem” i wypowiedziano mu
wojnę. Przeżył kilka zamachów na własne życie. W jednym z nich
zginął od kul zamachowców jego sekretarz, ksiądz Antonio Pereira Neto. Arcybiskup mawiał wtedy: „Gdy biednym daję jedzenie, wtedy nazywają mnie świętym. Gdy natomiast pytam, dlaczego są biedni, wtedy nazywają mnie komunistą”. Jego jedyną
polityką była chrześcijańska miłość.
26 maja 1970 r. arcybiskup Câmara wystąpił w Paryżu, w Pałacu Sportu, gdzie przed dziesięcioma tysiącami słuchaczy opisał
dokumentnie prześladowania i tortury, jakim poddawani byli
przeciwnicy faszystowskiej dyktatury w Brazylii. Gdy wrócił do
Recife, cała prasa zależna od reżimu nie pozostawiała na nim
suchej nitki. Do 1983 r. był obiektem niewybrednych napaści,
brudnych insynuacji i szyderstw. Nie ośmielono się go jednak
zamordować, bo stał się osobą zbyt popularną nie tylko w Brazylii, ale na całym świecie. Odwiedzał Stany Zjednoczone, Kanadę, Japonię i kilka krajów Europy. Wszędzie wygłaszał referaty,
udzielał wywiadów i budził sumienia polityków. Otrzymał wiele
nagród pokojowych, kilkanaście doktoratów honoris causa i kilkakrotnie był nominowany do pokojowej Nagrody Nobla. Jedna
z jego często powtarzanych sentencji brzmiała: „Gdy jeden człowiek śni, wtedy jego sen jest tylko snem. Gdy jednak wielu ludzi
równocześnie śni, wtedy sen staje się początkiem rzeczywistości”.
2 kwietnia 1985 r. arcybiskup Câmara wycofał się z życia
publicznego z powodu osiągniętego wieku emerytalnego. Pod
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koniec życia ciężko chorował. Do końca nie opuścił swej skromnej siedziby. Zmarł w nocy z 27 na 28 sierpnia 1999 r. w Recife.
Miał dziewięćdziesiąt lat. Został pochowany w kwaterze biskupów, w katedrze w Olinda. Jego pogrzeb był wspaniałą manifestacją wiary i nadziei. Niezliczone rzesze wiernych płakały, momentami wznosiły okrzyki radości, a także rytmicznie
oklaskiwały zmarłego biskupa ubogich.
* Ks. Zygmunt Podejski, Bez aureoli, IV, Wydawnictswo Księży Sercanów, Kraków 2014.

Ziemia Święta – przed Ścianą Płaczu w Jerozolimie

Z księgarskiej i filmowej półki
Tytuł tej rubryki rozbudowaliśmy tym razem o filmowy element,
ponieważ główną postacią będzie znany reżyser filmowy:
Krzysztof Zanussi.
17 czerwca br. nasz bliski sąsiad i Przyjaciel Lasek obchodził
swoje 80. urodziny. Z tej okazji – jak co roku – na terenie jego
domowej posesji (obok naszego Centrum Rehabilitacji Zawodowej), odbyło się spotkanie zaprzyjaźnionych osób ze środowisk twórczych: aktorów, reżyserów, pisarzy, dziennikarzy, muzyków, duchowieństwa oraz innych profesji – w tym także
przedstawicieli naszego Ośrodka.
Z okazji tak pięknej rocznicy urodzin składamy naszemu
Drogiemu Jubilatowi gorące życzenia: dalszej, twórczej pracy
oraz ciągłego poszerzania grona odbiorców jego sztuki filmowej,
która budziła, budzi i nadal będzie budzić sumienia i ukazywać
najgłębszy sens ludzkiego życia.
Redakcja
Józef Placha

Dzielenie się życiową mądrością
Krzysztofa Zanussiego

B

Dzielenie się życiową mądrością...

ardzo dobrze się stało, że – według zapewnień Krzysztofa
Zanussiego – ten jeden z najwybitniejszych polskich, a także
światowej sławy reżyserów, oprócz robienia filmów, chętnie
udziela także wywiadów, nie tylko w elitarnych środowiskach
wybrańców losu, ale także na tzw. prowincji. Jest on zawsze ciekaw kontaktów ze zwyczajnymi ludźmi, którzy często przez swoją prostotę myślenia i bycia są wręcz kopalnią wartości, bardziej
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Krzysztof Zanussi (po prawej) podczas spotkania w Laskach. Obok
prowadzacy rozmowę: Paweł Kęska (fot. Dorota Zdrojewska)

Podziękowanie za spotkanie – od prawej: ks. Michał Wudarczyk,
Maria Wołodko, Krzysztof Zanussi (fot. Dorota Zdrojewska)

niż niejedna snobująca się swoją wyższością grupa osób, podszywająca się czasem pod piękne miano „inteligencja”.
Pan Krzysztof Zanussi wyraził także zgodę na spotkanie, które odbyło się 1 września br w naszej ośrodkowej kawiarence w Laskach U Przyjaciół. Na początku zaznaczył, że już od dawna liczył
na takie spotkanie i był nieco zdziwiony, iż dopiero teraz poprosiliśmy go o to; wszak przed laty częściej spotykał się z naszym
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środowiskiem, zwłaszcza z niewidomymi dziećmi i młodzieżą.
Tak więc to wrześniowe spotkanie to swoistego rodzaju come back
po wielu latach posuchy.
Początkowo myślałem, że na łamach naszego czasopisma opublikujemy cały wywiad, ale doszedłem do wniosku, że prościej
będzie – głównie ze względów objętościowych – skupić się na
jednej z jego książek o charakterze biograficznym; wszak wiele
z tych wątków pojawiło się także podczas wrześniowego spotkania
U Przyjaciół. Jednocześnie uzupełnimy to wszystko o te elementy
wywiadu, które dotyczyły jego powiązań ze środowiskiem Lasek.
Zacznijmy zatem od lektury książki pt. Strategie życia – czyli
jak zjeść ciastko i je mieć, która wydaje się być z jednej strony zakotwiczona w rodzinnych korzeniach i niekonwencjonalnej drodze
życiowej i zawodowej Krzysztofa Zanussiego, a z drugiej ukazuje
jego oryginalny stosunek do różnego rodzaju zjawisk, związanych
z takimi dziedzinami, jak: socjologia, polityka, psychologia, filozofia, teologia, czy etyka – głównie w jej aksjologicznym aspekcie.
Krzysztof Zanussi już we wstępie do swojej książki formułuje autorskie credo, ukierunkowane na poszukiwanie optymalnej
strategii życia. Robi to poprzez zasypywanie czytelnika gradem
pytań, na które każdy z osobna musi sobie udzielić odpowiedzi.
Oczywiście nawiązuje do swoich doświadczeń, licząc na to, że
inni mogą łatwiej odszukać klucz do własnego życia. A wszystko
oscyluje między tym, co nazywamy czasem losem lub Bożą
Opatrznością a własnym wysiłkiem, aby nasze życie mogło być
udane i szczęśliwe; buduje swoją refleksję wokół realnego poczucia własnej wartości i zawyżonego lub zaniżonego obrazu samego siebie. A więc porusza ten problem w kontekście prawdy o sobie lub jej zafałszowania.
Ważnym elementem w wyborze najlepszej strategii życia jest
odkrycie znaczenia i wartości wolności; zwłaszcza wówczas, gdy
człowiek stoi przed wyborem tego, co tylko przyjemne, a tym, co
stanowi podstawowy imperatyw życia.
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Autor Strategii życia zaczyna
przemyślenia od swojego dzieciństwa, przypominając, że urodził
się w Warszawie na trzy miesiące
przed wybuchem drugiej wojny
światowej. Mówi o swoich rodzicach i przodkach. Idąc po linii
ojca, sięga aż do XVI wieku i północnej prowincji Włoch. Natomiast ze strony matki (z d. Niewiadomskiej) nawiązuje do
dziadka Aleksandra, który aż
z Syberii – gdzie się urodził jako
potomek zesłańców po powstaniu
styczniowym – wyruszył pieszo
do Europy i ostatecznie dotarł do
Warszawy, gdzie urodziła się matka Krzysztofa – Wanda.
Nie uważa, aby jego dzieciństwo było nadzwyczaj szczęśliwe;
wokół szalała wojna. Jednak, mimo to, ceni sobie szczególnie
rodzicielską miłość ojca, którego darzył ogromnym szacunkiem
za jego mądrość i dobroć, oraz matki za jej niezwykłą czułość
i ciepło, jakie roztaczała w rodzinie.
W życiorysie Krzysztofa Zanussiego pojawia się wręcz filmowy zapis wydarzenia, związanego z ucieczką z transportu kolejowego tuż po upadku powstania warszawskiego, kiedy matka
dowiedziała się, że jadą do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Udało im się wyskoczyć z pociągu na peronie w Pruszkowie,
mimo ostrzału niemieckich bahnschutze.
Następnie pod koniec wojny przyjechali do Krakowa, a następnie powrócili do Warszawy, gdzie Krzysztof uczęszczał do szkoły
im. Wojciecha Górskiego. Tam też w 1955 r. zdał maturę. Był to
trudny okres związany ze stalinizmem i tym, co stało się po śmierci wodza ludzkości; znalazło to odbicie w filmie Cwał, w którym
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Zanussi nawiązał do swoich szkolnych lat i perypetii, włącznie
z perspektywą wydalenia ze szkoły z błahego w końcu powodu
związanego z rzekomym brakiem odpowiedniego poszanowania
dla ojca ludzkości. Szczęśliwie jednak udało się to zażegnać.
Z tego też okresu podkreśla wagę i znaczenie pracy nad sobą;
hartowania charakterów. Wspominając ten aspekt ludzkiego rozwoju, napisał: Podstawowym napędem człowieka jest pragnienie,
żeby być lepszym. Najczęściej niestety chcemy to rozumieć zewnętrznie. Chcemy pokazać innym, że osiągnęliśmy jakieś wartości w stopniu większym, aniżeli nasi bliźni. Ten proces walki o bycie lepszym jest odwiecznym napędem rozwoju świata. Ludzie chcą
być bogaci najczęściej nie dla samych bogactw, tylko po to, by inni
widzieli, że mają więcej, więc są lepsi. Chcemy być ładniejsi od
innych, przechwalamy się nawet zdrowiem, które rzadko jest naszą
zasługą, zapominamy natomiast, że warto się starać być lepszym
przede wszystkim od samego siebie. Kuć charakter. Pokonać przeszkodę, która wczoraj była nie do pokonania. Zdobyć się na wysiłek, który wczoraj wydawał się jeszcze niemożliwy. Pohamować
swoje złe skłonności i tak dalej (s. 90).
Mimo że autor Strategii buduje swoją narrację na zasadzie
swobodnych skojarzeń, zachowuje kolejność przychodzących do
głowy myśli w oparciu o naturalne etapy życia. A więc rozwija
ważny wątek dorastania, w nim naturalne zjawisko zakochania
się między kobietą i mężczyzną i związane z tym nie zawsze łatwe
problemy; zwłaszcza gdy zabraknie – oprócz fizycznego pożądania – prawdziwego uczucia i troski o dobro drugiego człowieka.
Ważne jest również uczenie się i wdrażanie do samoograniczenia
się, włącznie z potrzebą pewnej ascezy w zaspokajaniu także swoich potrzeb seksualnych. Nazywa to „arystokratyzmem ducha”.
(s. 115). I dodaje jednocześnie, aby być uważnym przy wszelkiego rodzaju wyborach matrymonialnych. Przede wszystkim musi
być wówczas zbieżność podstawowych zapatrywań na to, co warto, a czego nie warto. Zbieżność skali wartości, orzeczenia, co waż-
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ne, a co mniej ważne. Ludzie zakochani godzą się na wszystko
i dlatego ich stan jest mało miarodajny. Często nie potrafią ocenić,
w kim są naprawdę zakochani: czy w konkretnej osobie, czy w swoim wyobrażeniu o tym, kim jest ta druga osoba (s.123).
Krzysztof Zanussi zapytany kiedyś, czy nie żałuje, że wciąż
żyje w jednym związku ze swoją żoną, odpowiedział, nawiązując
do reguł gry planszowej Monopoly: żyjąc razem z jedną żoną,
zbieramy wspólnie punkty, każdy nowy związek to reset, cofnięcie
do pola zero, wszystko trzeba zaczynać od nowa, a wiadomo, że
tak daleko się nie zajdzie (s. 132).
W czasach wciąż wzrastającej fali rozwodów zwraca uwagę
na znaczenie wspólnego wysiłku w kierunku troski o zachowanie
modelu tradycyjnego małżeństwa i rodziny: Harmonijna rodzina
– pisze – była i będzie rzadkością, bo jeden element jest jej nieodzowny. Ten element to ciężka praca. Miłość to nie tyle uczucie,
które można rozumieć jako poryw wiatru – piękny, ale przelotny
– lecz wytrwałe staranie, żeby się doskonalić i działać wzajemnie
dla wspólnego dobra (s. 143), i dodaje: Prawdę rzekłszy, nie umiem
inaczej bronić ani rodziny, ani małżeństwa ani rodzicielstwa.
Wszystkie one są brzemieniem, ciężarem, dolegliwością i ograniczeniem, a mimo to wydają mi się dobrem absolutnym, dzięki
któremu człowieczeństwo rośnie, a nie karleje. (s. 155).
W rozdziale: Kariera i pieniądze pisze o swojej niełatwej drodze do osiągnięcia pozycji zawodowej i społecznej. Zaraz po
maturze był to dziesięcioletni okres poszukiwań i odkrywania
swojego powołania. A więc najpierw fizyka na UW (4 lata), potem studia filozoficzne na UJ w Krakowie. I wreszcie studia filmowe w Łodzi. Przy okazji dzieli się kilkoma radami-zasadami,
które mu pomogły w życiu. Oto jedna z nich: W momencie gdy
każdy młody człowiek rozstrzyga problem, co ma robić w życiu,
w moim przekonaniu największe znaczenie ma to, czy myśli prawdziwie, czy nie ulega złudzeniom, czy prawdziwie ocenia swoje siły,
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swój charakter, swoje możliwości. Należy mierzyć wysoko, ale nie
bujać w obłokach, bo z obłoków boleśnie się spada (s. 176).
W związku z pytaniem, jakie chętnie stawia Autor ludziom
sukcesu, a mianowicie: czy wierzą, że wszystko osiągnęli własną
pracą – konkluduje: Mam wrażenie, że im kto głębiej patrzy na
świat i życie, tym więcej widzi w swoim sukcesie zagadki i tajemnicy. Oczywiście sukces nie trafia się w życiu jak ślepej kurze ziarno. Muszą być spełnione warunki brzegowe. Trzeba było mieć talent, wytrwałość, dobry pomysł we właściwym czasie, ale jakże
często pojawia się motyw tego, co było nie do przewidzenia, czyli
przejaw zagadki albo Tajemnicy (jako wierzący używam tu dużej
litery). Wielu ludzi sukcesu przyznaje, że obok byli inni, równie
zdolni i równie wytrwali i nie sposób dociec, dlaczego jednym się
powiodło, a innym nie (s. 179).
I wreszcie kwestia stosunku do pieniędzy. Warto je przede
wszystkim mieć, ale mądrze. W związku z tym nawiązuje do
myśli, że pieniądze są dobrym sługą, a niedobrym panem, że mają
nam służyć, a nie my im (s. 210). Inaczej mówiąc, pieniądze mają
być tylko środkiem, a nie celem samym w sobie. W tym też kontekście formułuje swoje zawodowe i życiowe credo: Kocham mój
zawód, szanuję go i cenię i na pewno uprawiałbym go z równym
przekonaniem, gdyby mi za to nic nie płacono (pod warunkiem, że
nie umarłbym z głodu (s. 224).
Zmierzając w dalszych częściach książki ku dojrzałości,
Krzysztof Zanussi porusza problem zmagania się z takimi zjawiskami, jak: oportunizm, postmodernizm i relatywizm, a zwłaszcza perfekcjonizm i bylejakość. Będąc zdecydowanym przeciwnikiem tej ostatniej strategii działania, jednocześnie twierdzi, że
należy pogodzić się z tym, że nic nie jest do końca doskonałe;
a więc trzeba na pewnym etapie procesu twórczego powiedzieć
sobie: wystarczy mojego zmagania o doskonałość utworu, nie
oczekując specjalnie na takie czy inne jego oceny. W związku
z tym opowiada się w działaniu za pewną harmonią, w której
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człowiek mierzy najwyżej, jak może, ale jest świadom swoich ograniczeń. Stara się je pokonać, ale wie, że do końca nie pokona ich
nigdy (s. 244). Taka postawa świadczy niewątpliwie o mądrości
autora tak wielu pięknych dzieł filmowych, które swoim autentyzmem a zarazem nonkonformizmem – mimo tego, że nie są
twórczością masową – wciąż budzą szacunek i uznanie.
W ramach samooceny Krzysztof Zanussi mówi o sobie, że
twórczość nie plasuje mnie w tak zwanym głównym nurcie i mogę
uważać za wielką łaskę losu, że zrobiłem aż tyle filmów osobistych,
autorskich i nikt przeze mnie nie zbankrutował, a ja w czwartej
ćwierci życia jeszcze je robię. Mam z tym coraz więcej kłopotów,
ale też nie plasuję się tam, gdzie bezpiecznie, przeciwnie, staram
się iść pod prąd (s. 238–239).
Mówiąc o życiu i twórczości Krzysztofa Zanussiego, nie możemy pominąć jego stosunku do religii, a zwłaszcza chrześcijaństwa,
którego jest autentycznym świadkiem. Cieszy to, że jest za chrześcijaństwem szerokiego oddechu – jak powiedziałby Emanuel Mounier, jeden z twórców chrześcijańskiego personalizmu.. W nawiązaniu do obecnych czasów K. Zanussi twierdzi, że wymagają one
wielkiego oddechu i trzeba to wykorzystać, żeby się nie okazało, że
my jak mróweczki, odurzeni codziennością, nie spostrzegliśmy, jak
przed nami lub nad nami przeleciał cyklon historii (s. 339).
A zatem warto żyć tak, abyśmy swojej szansy najpełniejszego
rozwoju – uwzględniając także jego aspekt duchowy – nie przegapili.
Puentując te rozważania, zakończmy je słowami autora „Strategii życia”: Jesteśmy bogaci nie tym, ile mamy, lecz tym, ile dajemy,
że warto żyć tak, by po naszej śmierci ludzie poczuli żal, że nas
zabrakło. Jednym słowem, żeby żyć dobrze, trzeba żyć dla innych
– nie dla siebie ( s. 290).
W formie aneksu warto dodać, że książka ilustrowana jest
również zdjęciami: z domu rodzinnego, planu filmowego, spotkań z wieloma ludźmi z całego świata; jest także prezentacją
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fragmentów niektórych scenariuszy, co stanowi doskonałe uzupełnienie ewentualnego deficytu z zakresu znajomości twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego.
* * *
Jak zaznaczyłem na początku, dopełnieniem dla tych refleksji niech będzie ta część wywiadu z 1. września br., która dotyczyła związków Krzysztofa Zanussiego z Laskami. Pytanie z sali
na ten temat zadał Krzysztofowi Zanussiemu mec. Władysław
Gołąb. Oto treść zarówno pytania i odpowiedzi:
p. Władysław Gołąb
Panie Krzysztofie, pamiętam jak Pan z naszą młodzieżą rozmawiał, we wspaniały sposób oczywiście; ale jaki wpływ Laski
miały na Pana, czy w ogóle miały jakiś wpływ, bo na pewno Pana
twórczość, problemy moralno-filozoficzne, które były mocno
akcentowane przez Pana miały wpływ na Laski.
p. Krzysztof Zanussi
Do końca nie zdaję sobie sprawy, co na mnie miało jaki wpływ,
nie umiałbym tego wyodrębnić, ale ponieważ byłem blisko Lasek
od czasów kiedy byłem jeszcze w Liceum, bo już wtedy tu przyjeżdżałem, odwiedzałem Dom Rekolekcyjny, oglądałem legendarne
postacie troszkę z daleka. Jak Matka Czacka przemykała, to mi
szeptano, że to taka wielka osoba i rzeczywiście oglądałem ją
z wielkim przejęciem. Potem nas coś łączyło – mnie i moją jeszcze
wtedy przyszłą żonę – z ks. Tadeuszem Fedorowiczem. To był człowiek, który miał dla mnie ogromne znaczenie. Antoniego Marylskiego pamiętam doskonale, też był postacią tak malowniczą, że
po prostu oczu nie było można oderwać od takiego szlachciury,
który tutaj rządził skutecznie.
Proszę państwa, to było bardzo ważne miejsce odniesienia, ale
nie umiem tego zmierzyć jak ten wpływ wyglądał. To był ten katolicyzm, który uważałem za swój, wszystko było mi bliskie: to była
pamięć Jacques’a Maritaina i całego odrodzenia francuskiego, które
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przyszło przez Laski do Polski. Był to taki właściwie znak; i z tym
katolicyzmem byłem najbliżej związany. Mój ojciec, który był z pochodzenia Włochem, miał bardzo zabawne przekonania, bo to wyniósł od swojego ojca. To jest taki rodzaj przywileju, bo normalnie
w wieku dojrzewania człowiek się buntuje na Kościół, na wiarę, na
księży, na Pana Boga, a mnie to do głowy nie przyszło, bo miałem
same dobre przykłady obok siebie, a poza tym Kościół był prześladowany, to jakby było nieelegancko kopać leżącego, wykluczone.
Wiedzieliśmy o złych i dobrych rzeczach, widzieliśmy jak biskupi
opuścili księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, kiedy był internowany. To nie była tajemnica. Potem się wstydzili, ale nie wytrzymali jakby tej presji. Byliśmy świadomi, że jest w Kościele i dobro i zło,
ale nigdy to nie wywołało we mnie poczucia kryzysu.
Potem trafiłem na fizykę, gdzie cały krąg moich wykładowców,
często bezwyznaniowych, był ogromnie uczulony na fizykę, ale właściwie w istocie swej był religijny. Albert Einstein mówił: kto ma
poczucie tajemnicy, to jest podstawa wszelkiej wrażliwości religijnej.
I w tym sensie jestem religijny. Mówił bezwyznaniowy Einstein, a ja
się z tym zetknąłem. Oni wszyscy byli tak właśnie usposobieni i to
się pokrywało z religijnością Lasek.
To był taki świat i taki jest w moim przekonaniu, że to było chrześcijaństwo dwudziestego wieku, a nie dziewiętnastego. A ojciec pilnował tego i mówił, że jak chłopiec dorasta, to nie trzeba księży zapraszać na obiad. „Tata coś ty wymyślił, dlaczego nie?” Mój ojciec mi
mówił: „Wiesz, jak ksiądz będzie glamał przy jedzeniu, to ty możesz
stracić wiarę. Lepiej na ten czas się odseparować, bo będziesz czytał
wszystkie drobiazgi jako rzeczy znaczące, a nie pogodzisz się z tym,
że sługa Boży jest takim samym człowiekiem jak my wszyscy i nie ma
powodu oczekiwać od niego, że będzie we wszystkim podobny do
Chrystusa”. To trzeba w pewnym wieku zrozumieć.
* * *
I tym nieco żartobliwym akcentem zakończyło się spotkanie
1 września br. w kawiarence UPrzyjaciół w Laskach.
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an Franciszek urodził się 19 lutego 1897 r. w Pełkiniach, pow.
Jarosław, jako szóste dziecko Witolda i Jadwigi Czartoryskich.
Ochrzczony został 3 marca tegoż roku w kościele parafialnym
w Jarosławiu. W latach 1910–1914 był uczniem prywatnej szkoły ks. Jana Gralewskiego w Starej Wsi pod Warszawą. Maturę zdał
w Cesarsko-Królewskiej II Wyższej Szkole Realnej w Krakowie.
Po maturze rozpoczął studia techniczne we Lwowie, uzyskując
tytuł inżyniera architekta.
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W latach 1918–1920 brał udział w obronie Lwowa; za męstwo
okazane na polu bitwy otrzymał Krzyż Walecznych.
27 października 1921 r. we Lwowie zostało założone Koło
Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”, którego Jan Czartoryski był jednym ze współzałożycieli,
a następnie został jego prezesem.
18 września 1927 r. w kaplicy św. Jacka w Krakowie przyjął
habit dominikański, przyjmując imię Michał, a 20 grudnia 1931 r.
w dominikańskim kościele Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu z rąk
bp. Franciszka Bardy, biskupa pomocniczego w Przemyślu, otrzymał święcenia kapłańskie. W zakonie był między innymi mistrzem
nowicjatu i wychowawcą studentów, a jako architekt wspomagał
budowę klasztoru dominikanów na Służewie w Warszawie.
W lutym i marcu 1937 r. w Laskach pod Warszawą prowadził
akademickie rekolekcje zamknięte, a w czerwcu i lipcu 1944 r.
o. Michał pełnił obowiązki kapelana w Żułowie, w domu Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża na Lubelszczyźnie.
Opuścił Żułów pod koniec lipca 1944 r.
1 sierpnia 1944 r. zastał go na warszawskim Powiślu, powrót
do klasztoru na Służewie okazał się niemożliwy. 2 sierpnia 1944
r. Ojciec Michał zgłosił się do dowództwa III Zgrupowania Armii
Krajowej „Konrad” i został mianowany jego kapelanem. Większość czasu spędzał w szpitalu zorganizowanym w piwnicach
firmy „Alfa-Laval” u zbiegu ulic Tamka i Smulikowskiego, opiekując się rannymi. W nocy z 5 na 6 września 1944 r. oddziały
powstańcze III Zgrupowania „Konrad” wycofały się z Powiśla do
Śródmieścia. Ojciec Michał, jako jedyny z personelu szpitalnego,
pozostał z rannymi.
6 września 1944 r. oddziały niemieckie zajęły Powiśle, około
południa Niemcy wtargnęli do szpitala, rozstrzelali chorych i ich
kapelana, a następnie spalili ciała zamordowanych.
13 czerwca 1999 r. papież Jan Paweł II beatyfikował 108 Męczenników, w tym ojca Michała Czartoryskiego – dominikanina.
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Wspomnienie liturgiczne błogosławionego ojca Michała obchodzone jest 6 września w dzień jego męczeńskiej śmierci.
Z inicjatywy i dzięki wytrwałym staraniom siostry Tabity FSK
w 2012 r. bł. Michał został patronem Działu Absolwentów. Wybór
nie jest przypadkowy. Oprócz wskazanych w tekście związków
z Dziełem Lasek (rekolekcjonista, kapelan w Żułowie), Jan Franciszek –ojciec Michał był wujem dyr. Andrzeja Czartoryskiego,
wieloletniego kierownika Warsztatów Szkolących w Laskach, a w
latach 1974–1999 Pełnomocnika Zarządu TOnO ds. Absolwentów, człowieka wielkiej dobroci i szlachetności.
Obranie bł. Michała Czartoryskiego jako patrona Działu Absolwentów jest więc również wyrazem naszej pamięci i szacunku,
jakim darzony był – i nadal jest – świętej pamięci dyrektor Andrzej Czartoryski.

Ziemia Święta – Cezarea Nadmorska, fragmenty ruin pałacu Heroda
i hipodromu

Korespondencja
Wakacje dla osób niewidomych i niedowidzących
w Rabce-Zdroju
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rzyjechaliśmy do Rabki-Zdroju w ramach corocznych wakacji dla osób niewidomych i niedowidzących. Każdy taki wyjazd ma charakter rekolekcyjno-wypoczynkowy. Mamy codziennie Eucharystię i medytację. Ale przede wszystkim jesteśmy ze
sobą.
Zamieszkaliśmy w Domu Św. Tereski sióstr Franciszkanek.
Będziemy tu mieszkać od 24 czerwca do 8 lipca 2019 r.
W środę 26 czerwca wyjeżdżamy do Łagiewnik i Kalwarii
Zebrzydowskiej. Dzień upalny. W centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach Mszę św. mamy w dolnym kościele w kaplicy kapłańskiej, która wybudowana jest na wzór krypty św. Leonarda
w Katedrze Wawelskiej, gdzie Karol Wojtyła odprawiał swoją
Mszę św. prymicyjną. W centrum kaplicy znajduje się płyta
z pierwotnego grobu Jana Pawła II z podziemi Bazyliki św. Piotra.
Na płycie umieszczono relikwiarz w postaci księgi (na pamiątkę
Mszału umieszczonego na trumnie papieża w dniu pogrzebu)
z kroplą krwi Jana Pawła. Po mszy zwiedzamy z przewodnikiem
najpierw kościół dolny.
Dowiadujemy się o układzie architektonicznym: wokół głównej kaplicy, usytuowano wieniec kaplic, z których najważniejszą
jest właśnie kapłańska. Oglądamy sutannę splamioną krwią Papieża w czasie zamachu, wyraźnie też widać dziurę po wlocie kuli.
Windą jedziemy do kościoła górnego. Tutaj wspaniałe, kolorowe
mozaiki. Przewodnik skupia się na omówieniu trzyczęściowej
kompozycji z ołtarza głównego. W górnej części dwa Anioły
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nawiedzają Sarę i Abrahama. W środku pokłon Trzech Króli, na
dole Chrystus z otchłani wyprowadza zbawionych.
Wychodzimy na zewnątrz. Straszliwy upał. Ulgę przynosi
chwila spędzona w klimatyzowanej kawiarni. Autokarem jedziemy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Idziemy wyłącznie do
kaplicy św. Faustyny, gdzie znajduje się trumna ze szczątkami
Świętej. A z przodu w marmurowym klęczniku – relikwiarz,
który wierni całują. W ołtarzu głównym – Matka Boska Miłosierdzia, patronka zgromadzenia. Z lewej strony kaplicy naturalnej wielkości postać Faustyny, a w bocznym ołtarzu obraz Jezusa
Miłosiernego pędzla Adolfa Hyły. To jego reprodukcje rozeszły
się po całym świecie.
Na zakończenie naszego pobytu w Łagiewnikach wysłuchujemy jeszcze świadectwa młodej zakonnicy, która opowiadała
o kulcie św. Faustyny.
W tym samym dniu jedziemy do Kalwarii Zebrzydowskiej
– Sanktuarium Ojców Bernardynów. Obok znajduje się zespół
kaplic „dróżkowych”. Całość założył Mikołaj Zebrzydowski
w 1602r. Odmawiamy modlitwę przed pięknym obrazem Matki
Boskiej Zebrzydowskiej. Potem obchodzimy krużganki Klasztoru. Zmęczeni, ale pełni wrażeń wracamy do Rabki.
1 lipca jedziemy do Zakopanego, do Sanktuarium na Krzeptówkach. W połowie XX w. przybyli tu księża pallotyni. Najpierw
w tym miejscu była willa mieszkalna z kaplicą. W latach 60. księża
otrzymali od kardynała Stefana Wyszyńskiego figurę Matki Bożej
Fatimskiej poświęconą przez biskupa Karola Wojtyłę. Kościół został wybudowany w latach 1987–1992 jako wotum wdzięczności
za ocalenie Jana Pawła II po zamachu 13 maja 1981 r.. Kościół
został poświęcony przez Papieża w czasie IV pielgrzymki do Polski.
Wykonany jest w całości przez górali. Przed wejściem do świątyni
jest pomnik Jana Pawła II. My mamy Mszę św. w tzw. starej kaplicy, która tu istniała od początku historii tego miejsca. Po Mszy św.
i krótkim wypoczynku jedziemy do centrum Zakopanego. Parku-
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jemy niedaleko początku Krupówek. Czas wolny spędzamy spacerując po Krupówkach, siedząc w cieniu, jedząc lody i kremówki.
Wszystko, co było najlepsze i najpiękniejsze w moim życiu,
odżyło na nowo w Zakopanem. Tu przed laty spotkałam dobrych,
wspaniałych ludzi. Tu ukończyłam szkołę średnią. Tu byłam zapraszana przez Dyrektora Spławińskiego na każde wakacje, aż do
ukończenia studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zawsze obdarowywana. Tu uczono mnie kochać Pana Boga i ludzi. I to
zapamiętam przez całe życie.
Wracając z Zakopanego, wstępujemy do Ludźmierza, do
Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Podhala. Figura znajdująca się tutaj zwana jest też Gaździną. Była ona ukoronowana
w 1963 r. Przypomniano słynny incydent, gdy podczas koronacji
wypadające z ręki Madonny berło chwycił w locie bp Wojtyła, co
uznano za zapowiedź późniejszego wyniesienia na Stolicę Piotrową. Prymas Wyszyński skomentował ten fakt: „Karolu, Matka
Boża chce się z Tobą podzielić władzą”.
Już jako papież Jan Paweł II odwiedził to miejsce w 1997 r.
Obecnie znajdują się tutaj jego relikwie. Oglądamy jeszcze piękny ołtarz papieski z tej pielgrzymki, usytuowany obecnie na tyłach kościoła. W autokarze s. Dolores czyta nam legendy związane z figurą Gaździny Podhala. Wracamy piekielnie zmęczeni
upałem, ale bardzo szczęśliwi.
Pozostałe wyjazdy są już poza moimi możliwościami zdrowotnymi. Do końca turnusu zostaję w Rabce. Halinka jest ze mną.
Prawie każdego dnia wędrujemy ul. Słoneczną do centrum Rabki. Na dół dobrze się schodzi. Powrót pod górę ciężki, ale jakoś
dawałam sobie radę. Co kilka minut przystawałam i jakoś dochodziłam do domu.
Rabka-Zdrój to szczególne miejsce. Jest Park Zdrojowy, który od ponad stu lat jest związany z historią uzdrowiska. Należy
do największych Parków na terenie Małopolski. Park stał się
nowoczesnym centrum uzdrowiska. Są tu dobre warunki do
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uprawiania sportu. Oferuje odwiedzającym możliwość korzystania z urządzeń sportowych na ścieżce zdrowia, z siłowni na wolnym powietrzu, boiska do siatkówki plażowej, kortów tenisowych
i kręgli. Dla dzieci są place zabaw. Jest też tor do nauki jazdy na
wózkach inwalidzkich.
W parku znajduje się również pomnik św. Jana Pawła II, powstały w 2005 r. Usytuowany jest na trasie tzw. Szlaku Papieskiego, wiodącego przez Gorce i Beskid Wyspowy. Szlak prowadzi
przez ulubione miejsca, którymi wędrował Karol Wojtyła; najpierw jako ksiądz, potem biskup, kardynał i odwiedził jako Papież. Pod pomnikiem piękne kwiaty i zapalone świece. Na obrzeżach Parku Zdrojowego działa kompleks tężni solankowej
i pijalni wód mineralnych. Korzystanie z tężni polega na spacerowaniu wokół tzw. grzybka i wdychaniu solankowego aerozolu.
Przenikające przez błony śluzowe dróg oddechowych i skórę
mikroelementy korzystnie wpływają na układ odpornościowy.
Atutem uzdrowiska jest szczególnie korzystny mikroklimat,
zasoby wód mineralnych, walory krajobrazowo-turystyczne, które stwarzają wyśmienite warunki do leczenia i wypoczynku. Przy
upale wędrowałam z Halinką najczęściej do fontann wypryskujących wysoko w górę wodę, która następnie z pluskiem spada
na dół. Można było tak siedzieć i siedzieć, bo tryskająca woda
ochładzała i powiewał wiaterek.
Jestem szczęśliwa, że mogłam uczestniczyć w tym turnusie.
Ostatni wieczór uroczysty. Podziękowania, prezenty, radość
i śpiew.
Rano śniadanie i wyjazd wygodnym autokarem do Warszawy.
Krystyna Śmigielska
16 lipca 2019 r.

Odeszli do Pana
s. Alverna Dzwonnik FSK
Dnia 26 czerwca 2019 r. odeszła do Pana
śp. Siostra Terezja
od Najświętszego Serca Pana Jezusa

w 91. roku życia, 56. roku powołania,
54. roku profesji zakonnej
Siostra Terezja – Teresa Dziarska urodziła się 10 marca 1928
r. w Nowogrodzie na Ziemi Łomżyńskiej jako najstarsza spośród
trzech córek Juliana i Zofii z Szejmanów.
Dzieląc się swymi wspomnieniami podczas jubileuszu 50-lecia
profesji w 2015 r., siostra zostawiła nam świadectwo pięknego, choć
często niełatwego życia, które dopełniła jeszcze w późniejszym
czasie. Zapis ten odsłania przed nami nie tylko wydarzenia, ale
przede wszystkim całe piękno serca i duszy siostry.
Od dzieciństwa Tereska przejawiała gorącą miłość do Boga.
Religijne wychowanie wyniesione z domu, wspólną modlitwę,
swoje obie babcie – tercjarki franciszkańskie, zapamiętała na
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zawsze, jak również katechetę przygotowującego ją – małą dziewczynkę – do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej, który uczył
rozeznawania dobra i zła, który kształtował sumienie. W pamięci też nosiła inne wydarzenie z dzieciństwa – swoją pierwszą
modlitwę różańcową i uczucie dziecięcej, gorącej miłości, które
jej towarzyszyło.
W kochającej rodzinie Teresa spędzała szczęśliwe dzieciństwo
aż do jesieni 1939 r. Ukończyła w tym czasie cztery klasy szkoły
powszechnej. Chętnie się uczyła i chętnie się modliła, ale też
lubiła się bawić, pływać, jeździć na rowerze czy zimą zjeżdżać na
sankach.
Gdy miała 11 lat, wybuchła II wojna światowa, zabierając
świat, jaki dotąd znała. We wrześniu 1939 r. wszyscy musieli
opuścić Nowogród. Już na pierwszym odcinku ewakuacji przeżyli ostrzał z hitlerowskich samolotów, a Tereni na całe życie
pozostał obraz zniszczonych przez pociski zagonów kapusty,
wśród których się ukryła, i głębokie przekonanie o doznaniu
cudu Bożej miłości.
Rozpoczął się czas wojennej grozy, przechodzących frontów:
hitlerowskiego i sowieckiego, okupacja. Dom rodzinny w Nowogrodzie został spalony, Ojca aresztowało NKWD i choć udało mu
się wyjść z aresztu, musiał się ukrywać, a rodzina została rozdzielona.
W roku szkolnym 1940/42 Teresa uczęszczała do szkoły, którą
zorganizowała władza sowiecka, ale dzień 20 czerwca 1941 r. przyniósł kolejną tragedię. Siostra Terezja we wspomnieniu napisała:
O godzinie trzeciej rano zbudził nas tupot żołnierskich butów i szczekanie psów. […] mieszkaliśmy razem z Rodzicami
naszej Mamy. […] kilku mężczyzn w oficerskich mundurach
NKWD zakomunikowało, że będą nas przesiedlać 75 kilometrów od granicy. Nie mieliśmy wątpliwości, że to kłamstwo.
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O zsyłkach mówili wszyscy, wiele osób wywieziono już wcześniej. Pociąg towarowy, w którym przewożono mamę z trojgiem
dzieci, stał w Łomży jeszcze dobę, zanim wyruszył na wschód.
Celem okazały się w bezkresne stepy Kazachstanu. Więźniowie
zamknięci w bydlęcych wagonach dotarli na miejsce po dziewięciu dniach i nocach. Po drodze stopniowo wagony odczepiano,
a przesiedleńców rzucano losowo na jakieś tereny, gdzie zaczynał
się przetarg o ludzi. Pani Zofia trafiła gdzieś pod Aktiubińsk,
powiat Dżurun. Siostra Terezja wspomina:
Nas – matkę z trojgiem małych dzieci – delegacje z kołchozów położonych bliżej miasta powiatowego nie chciały brać.
Dla najbardziej bezbronnych pozostawały „auły” – kazachskie
osiedla, odległe od powiatu o dwieście lub więcej kilometrów,
bez komunikacji. […]W trakcie przetargu, w chaosie różnych
języków usłyszeliśmy i polski. Zaświtała nam w duszach nadzieja. Posługiwali się nim dwaj młodzi mężczyźni – bracia
Hołyńscy, przedwojenni maturzyści ze Lwowa, przywiezieni do
Kazachstanu wcześniejszym transportem. Przyjechali z intencją wspomożenia najbardziej potrzebujących. Dotarli, za łaską
Bożą, do nas i zaczęli walczyć o matkę z trojgiem dzieci.
Trafiły do kołchozu odległego od powiatu zaledwie o 25 kilometrów, a od stacji kolejowej 3 km., gdzie już byli Polacy. Cała
sytuacja dawała szansę na przetrwanie. Zamieszkały w ziemiance zajętej w sumie przez 18 osób. Większość spała za ziemi, na
twardej glinie. Zabrane z Polski poduszki i pierzyny ułatwiały
trochę tę sytuację. Najtrudniej było zimą, gdy ściany ziemianki
[…] były pokryte szronem, a przy zmianie temperatury szron się
topił, woda spływała po ścianie, moczyła nasze siano, na którym spaliśmy.
Rozpoczął się okres pięciu trudnych lat nieustannej walki
o przetrwanie, zmagania z głodem, zimnem, niepewnością. Sio-

s. Alverna Dzwonnik FSK – śp. s. Siostra Terezja FSK – Teresa Dziarska

115

stra Terezja po latach podsumowała ten czas z niezachwianą
wiarą:
Bóg jednak był z nami – więcej – „nosił nas na rękach”.
Najtrudniejszym zadaniem było przetrwanie zimy trwającej
od października do kwietnia, z opadami śniegu zasypującymi
całe wioski i szlaki komunikacyjne. Rzeczy przywiezione z Polski
ratowały życie.
Dla ratowania naszego życia mama sprzedawała wszystko,
nawet swój zaręczynowy pierścionek i obrączkę ślubną, za którą
otrzymałyśmy 16 kilogramów pszenicy.
W letnich miesiącach, od maja do września włącznie (rok
miał tylko dwie pory: lato i zimę), mama pracowała na polach
uprawianych przez kołchoz, od świtu do nocy. Zapłatę stanowiły głodowe posiłki – i to była cała należna zapłata.[…]Czas
naszej egzystencji w Kazachstanie pochłaniała głównie walka
o życie, o przetrwanie.
I to w tych nieludzkich warunkach nastoletnią Terenię zafascynowała opowieść o człowieku, który poświęcił się służbie Bogu
w Afryce jako świecki misjonarz. Wzbudziło to pragnienie, a nawet głębokie przekonanie, że jej droga będzie podobna.
Po około roku, po zmianach politycznych, przesiedleńcom,
którzy do tej pory nie mieli prawa opuszczać Kazachstanu, zaświtała szansa opuszczenia Związku Sowieckiego i znalezienia
lepszych warunków przy tworzącej się armii polskiej. Wtedy
mama – dla dobra dzieci i w obawie przed ich głodową śmiercią
– podjęła ryzykowną i bolesną decyzją o rozdzieleniu się ze starszymi córkami (15-letnią Terenią i jej cztery lata młodszą siostrą),
a sama została z najmłodszą. Posłała je do sierocińca, gdyż m.in.
te dzieci mogły wyruszyć do Taszkentu, stolicy Uzbekistanu,
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gdzie stacjonował sztab Armii Andersa. Jednak nie udało się
zrealizować planu dołączenia do dzieci, ponieważ w międzyczasie sytuacja polityczna znowu się zmieniła. Było już za późno, by
z ostatnim oddziałem przekroczyć granicę, więc po miesiącu
pobytu w Taszkencie, zarządzono powrót do Kazachstanu, do
znanego kołchozu. Mama z córkami znowu były razem.
Terenia zapamiętała bohaterstwo mamy podczas następnej,
bardzo srogiej i ciężkiej zimy 1943 r. Był to czas walk wojsk sowieckich z nazistami pod Stalingradem. Z kołchozu zabrano
wszystkie zbiory i ludziom groziła śmierć głodowa. Mama pracowała 8 kilometrów od miejsca ich pobytu. Za pracę dostawała
200 gramów jęczmiennego chleba oraz wodnistą zupę. Aby zapewnić posiłek córkom, po ciężkiej całodziennej pracy, nocą pokonywała sama tę ośmiokilometrową przestrzeń stepu, przynosząc
[…] ten otrzymany kawałek chleba i tej samej nocy wracała z powrotem, żeby o wschodzie słońca stawić się do pracy.
We wspomnieniach s. Terezji znajdujemy opis codziennych
zmagań o przetrwanie, o zdobycie pożywienia, wielu trudów
wygnańczego życia, ale – jako przeciwwagę – także małych radości, drobnych osiągnięć, dzięki którym egzystencja stawała
łatwiejsza. W tych warunkach znalezienie pośród śmieci porzuconych żaren, było cudem Bożej Opatrzności i ratowało od śmierci głodowej. Dzieci starały się ułatwiać życie mamy i swoje. Gdy
sprzedano już wszystko, co zabrały z Polski, dziewczynki wspierały rodzinę, zarabiając na jedzenie dostępnymi sobie sposobami.
Średnia córka nauczyła się prząść wełnę przy pomocy własnoręcznie wykonanego wrzeciona. Terenia z kolei, wzorując się na
starej dzianinowej chuście mamy, nauczyła się je wytwarzać, a z
czasem wymyślać własne projekty. Innym osiągnięciem było zastawianie sideł na susły, dla zdobycia mięsa.
Siostra Terezja zapamiętała też formy nacisku władz, które
miały złamać ludzi, którzy w tamtej rzeczywistości każdego dnia
podejmowali walkę o życie:
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Do bardzo ciężkich chwil naszego pobytu w Kazachstanie
należały nocne wizyty pracowników NKWD. Wzywano Polaków, budząc ze snu, do biura w kołchozie na długie, męczące
badania […] i wymuszano współpracę. Chciano stworzyć między nami sieć szpiegowską. Próbowano nas skłócić, zastraszyć
i rozbudzić wzajemną nienawiść. Największy nacisk wywierali na tych z nas, którym było najtrudniej, liczyli też i na moją
Mamę, wiedząc, że ma do wyżywienia troje dzieci, ale myśmy
wiedziały, że prędzej odda swoje życie, niż gdyby miała się
zhańbić jakimkolwiek donosicielstwem.
W tych trudnych czasach ludzie, na co dzień tak udręczeni,
wspierali się nawzajem, co s. Terezja wspominała z podziwem:
Nasza polska wspólnota była bardzo zwarta, sobie życzliwa
i wspomagająca się wzajemnie. Tylko jedna z naszych pań nie
wytrzymała tych „rozmów” i wyraziła zgodę na współpracę,
o czym nam szczerze powiedziała i prosiła, żeby przy niej nie
poruszać tematów, które mogłoby wykorzystać NKWD.
Teresa jako nastoletnia dziewczyna też musiała wykonywać
pracę dla kołchozu. Praca w polu była ciężka i bardziej odpowiednia dla mężczyzn niż dla młodych dziewcząt. Nawet plewienie,
z braku odpowiednich narzędzi, było bardzo trudne. Ale i w tej
sytuacji umiała odnaleźć pozytywy:
Praca w ogrodzie miała jednak tę zaletę, że w okresie, gdy
warzywa dojrzewały, można było głodowe porcje „z kotła”
nimi uzupełniać.
Na obczyźnie była świadkiem przerażających wydarzeń i sytuacji, poznała okrucieństwo i niesprawiedliwość, ciężką pracę
i choroby. Gdy wyczerpany organizm nie wytrzymał wysiłku,
nieludzkich wymagań i warunków życia, dziewczyna ciężko się
rozchorowała, a w sytuacji braku lekarstw i pomocy medycznej,
omal nie przypłaciła tego życiem.
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W tym wszystkim jednak dostrzegała nieustannie znaki Bożej miłości i opieki. Jednym z takich przykładów był moment,
kiedy została dosłownie chwycona przez Kogoś niewidzialnego
za sukienkę i powstrzymana przed nastąpieniem na węża leżącego na jej drodze, albo gdy spotykała dobrych, życzliwych ludzi,
którzy stawali się wobec niej „aniołami stróżami” w niezwykłych
okolicznościach.
Po prawie pięciu latach od wywózki nadszedł koniec wojny.
Co charakterystyczne dla czasów i miejsca, ten koniec …został
nam ogłoszony przez wywieszenie czerwonej flagi w centrum kołchozu. Znak ten, choć budził nadzieję, nie gwarantował jeszcze
naszego powrotu do ojczyzny. Siedzieliśmy na resztkach naszych
rzeczy i płakaliśmy ciągle niepewni.
Nadeszła zima na przełomie lat 1945/46. W kołchozie pozostała ostatnia 50-osobowa grupa, w której była Zofia Dziarska z córkami. Zaistniała obawa, że ta grupa Polaków w ogóle nie wyjedzie.
To dzięki odważnej interwencji mamy i solidarnemu protestowi
tych, którzy w wagonach już czekali na wyjazd, wszystko zakończyło się pomyślnie. Rozpoczęła się niełatwa podróż w warunkach
zaprzeczających wszelkim ludzkim normom: w ciasnocie, brudzie
przy 50-cio stopniowym mrozie – ale tym razem podróż pełna
nadziei. Powrót do ojczyzny rozpoczął się 3 marca 1946 r.
Wracaliśmy do Polski inną trasą, nie przez Białoruś i środkową Rosję, jak w stronę Kazachstanu, ale przez południową
Rosję i Ukrainę. […] Siedziałam przy szeroko otwartych
drzwiach, zauroczona wszystkim, a szczególnie zimowym pejzażem doliny i w ogóle świata. Zachwyt mój został jednak
nagle przerwany dreszczem wzrastającej temperatury – był to
pierwszy atak malarii.
Rok po zakończeniu wojny, w kwietniu 1946 r., dojechali do
Łomży. Po pięciu latach wygnańczego życia cała rodzina spotka-
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ła się znowu. Zdecydowali na stałe zamieszkać w Łomży. Pierwsze powojenne lata były naznaczone chorobami. Siostra Terezja zapisała:
Ojciec po ciężkich przeżyciach stracił zdrowie i wcześniej
właściwą przedsiębiorczość. Mama wycieńczona ciężką pracą,
głodem, walką o przetrwanie w Kazachstanie, powoli wracała do
względnej kondycji zdrowotnej. Cztery lata młodsza ode mnie
siostra była intensywnie leczona w szpitalu, a następnie kilka lat
w sanatorium w Ciechocinku z powodu ostrego zapalenia stawów. Najmłodsza siostra miała kuracje lecznicze, którymi objęte
były małe dzieci powracające z Syberii i Kazachstanu. Ja, 18-letnia, najstarsza z córek, byłam dręczona atakami malarii z bardzo
wysoką temperaturą, do 40 °C, a gdy ataki się nasilały zabierano
mnie do szpitala.
Lekarze byli bezradni wobec stanu Teresy. Organizm był wyniszczany gorączką i torsjami, czemu nikt nie umiał zaradzić.
W szpitalu w Łomży wycieńczona dziewczyna poprosiła o uzdrowienie Matkę Bożą, obiecując, że jeśli wyzdrowieje, zostanie zakonnicą. Potem jednak, po głębszej refleksji, jak napisała – Przeprosiłam Matkę Bożą za moją małoduszność, obiecując, że będę
przystępować jeden raz w miesiącu do spowiedzi i częstej komunii świętej.
Wkrótce, bardzo osłabiona, została wypisana ze szpitala – bez
nadziei wyleczenia. Lekarstwo na chorobę znalazła ciocia, która
dała jej do picia domową miksturę (likier na spirytusie). Siostra
jednak przypisywała swoje zdrowie kolejnej w jej życiu interwencji Bożej:
Matka Boża w Łomżyńskim szpitalu wysłuchała mojej
prośby i przyszła mi z pomocą. Odczytałam to jako wyraźną
interwencję Bożą! Miałam 18 lat, gdy toczyłam walkę z malarią, a obecnie mam już 81 lat i nigdy już nie było nawrotu
ataków. Mówiąc krótko – zostałam uzdrowiona!
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Po powrocie do zdrowia podjęła przerwaną przed wojną edukację: ukończyła w Łomży szkołę podstawową i czteroletnie gimnazjum ogólnokształcące. Z tego czasu zachowała w pamięci
duchowe przeżycie:
Owładnęła mną świadomość, że mam opuścić Łomżę i wyjechać do Warszawy. Nie było to zrozumiałe dla Rodziców, ani
łatwe dla mnie. […] Nie miałam żadnych argumentów, którymi
mogłabym przekonywać Rodziców. Miałam jedynie wewnętrzną
pewność, że mam tak postąpić.
Mimo niepokoju rodziców, wyjazd doszedł do skutku. Teresa
podjęła naukę w Warszawie w liceum handlowym. Chociaż zdecydowanie odrzuciła propozycję współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa w zamian za pomyślne przejście matury, zdała egzamin
dojrzałości w 1952 r. i planowała studia z psychologii.
Ponieważ w tym samym czasie maturę zdała także młodsza
siostra, Teresa jako najstarsza postanowiła zrezygnować tymczasem z wyższych studiów, żeby odciążyć rodziców z konieczności
wydatków z tym związanych.
Znalazła pracę w księgowości w Warszawie. Mimo że najmłodsza w zespole, wszyscy zdumieni byli jej bezkompromisowością i nieugiętymi przekonaniami, których nie lękała się głosić.
Zawsze odważnie przyznawała się do wiary, co w realiach tamtego czasu w najlepszym wypadku mogło grozić utratą pracy.
Siostra skwitowała to prostym zdaniem: Po powrocie z Kazachstanu ja się mniej bałam.
Wielokrotnie nagabywana do współpracy z UB, odmawiała
konsekwentnie. Dlatego też, gdy w zakładzie doszło do redukcji
etatów, znalazła się na liście osób zwolnionych. Na szczęście
wkrótce z pomocą znajomej znalazła nową pracę i zaczęła się
przygotowywać do studiów.
Kiedy mimo zdanych egzaminów, z braku miejsc nie została
przyjęta na psychologię, nie żałowała tego wcale, ponieważ wówczas już bardziej zaczęły ją interesować kwestie teologiczne. Rok
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później rozpoczęła studia na Uniwersytecie Warszawskim, a po
zamknięciu przez władze komunistyczne Wydziału Teologicznego, przeniosła się na Akademię Teologii Katolickiej. Zamieszkała w internacie dla studentek prowadzonym przez Siostry Matki
Bożej Miłosierdzia. Szukała też innej pracy, która dałaby się pogodzić ze studiami, tak, aby nie obciążać rodziców. Po jakimś
czasie otrzymała posadę świeckiej katechetki w jednej ze szkół
w Warszawie, gdzie jeszcze katecheza była prowadzona. Wyniosła z tego okresu pozytywny obraz:
Lekcje religii mogły odbywać się tylko w czasie pierwszej
i ostatniej godziny planu. Nie było też obowiązku uczęszczania
na nie. Klasy były jednak zapełnione uczniami, młodsze roczniki sięgały do czterdziestu uczniów.
Boże wezwanie, które po raz pierwszy wyraźnie odczuła jeszcze w Kazachstanie, powracało w duszy dziewczyny. Realizację
tego wezwania odkładała w przekonaniu, że powinna najpierw
zrobić odpowiednie studia. Siostra wyznała: Domagała się tego
sytuacja walczącego z religią ateizmu i moja osobista potrzeba.
Z ostateczną decyzją wyboru drogi powołania zakonnego wiązało się silne przeżycie duchowe, które po latach nie zatarło się
w sercu, a które s. Terezja opisała szczegółowo:
W tym mniej więcej czasie, gdy zastanawiałam się nad wyborem mojej drogi życiowej, znalazłam się na przystanku autobusowym przy Placu Wilsona. Chciałam przejść na drugą stronę ulicy.
Podchodząc już do krawężnika, zaczęłam biec, żeby nie zostać na
środku ulicy. Podczas tego biegu, będąc w połowie jezdni, zobaczyłam w duszy Pana Jezusa modlącego się w Ogrodzie Oliwnym.
To była chwila, ale tak wyraźna, że do dzisiaj mam w oczach to
wydarzenie i nie mam żadnej wątpliwości, co do charakteru tego
duchowego wydarzenia. Gdy wznowił się ruch pojazdów na jezdni, byłam już na drugiej stronie ulicy i już się nigdzie nie śpieszyłam. Podjęłam tylko bezwarunkową decyzję wstąpienia do zgromadzenia zakonnego bez zastrzeżeń i wahań. Teraz wiem, że Bóg
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pierwszy wychodzi nam naprzeciw z inicjatywą, nie naruszając
naszej wolności; Bóg sam wybiera czas i miejsce.
Poprzez kontakt z poznaną wcześniej „przypadkiem” na wykładach s. Joanną Lossow, Teresa poznała Laski. Słuchała i czytała o Matce Elżbiecie, o księdzu Władysławie i o innych osobach
z tego środowiska. Duże wrażenie wywierały na niej zarówno
osoby, jak i otoczenie, obecność lasu, jego piękno. I jeszcze na
koniec inny aspekt, ważny dla niej:
Zauroczyły mnie Laski także i tym, że nie czuło się tutaj
odrażającego wpływu reżimu stalinowskiego.
Pociągał ją szczególny wymiar charyzmatu Lasek, jakim jest
zaradzanie duchowej ślepocie:
Treść tego celu tak mną owładnęła, że nie byłam w stanie
sięgnąć po następną kartkę. Od Kazachstanu bowiem nosiłam
w sobie tragedię ludzi niewierzących.
W października 1958 r. przeniosła się na KUL, gdzie
w 1963 r. ukończyła studia i obroniła pracę z eklezjologii. Warto
jeszcze wspomnieć, że przed wyjazdem do Lublina, na zaproszenie s. Joanny, Teresa wyjechała z nią na odpoczynek w góry. Tam
w małej kaplicy, którą odnalazły podczas wędrówek, przed obrazem Matki Bożej Fatimskiej zapragnęła złożyć ślub czystości.
Skontaktowała się ze swoim spowiednikiem, który przyjechał na
tę skromną uroczystość i sprawował Mszę świętą. Było to latem
w 1958 r.
W czerwcu 1963 r. Teresa zrealizowała swoje postanowienie
przyjścia do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
Do postulatu wstąpiła 14 października 1963 r., 14 sierpnia
1964 r. została przyjęta do nowicjatu. Pierwszą profesję złożyła
15 sierpnia 1965 r., a śluby wieczyste 15 sierpnia 1971 r.
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Kierowniczką postulatu była wówczas s. Maria Gołębiowska.
Nowicjat – jako pierwszy rocznik – odbywała w klasztorze na
Piwnej pod kierunkiem mistrzyni s. Almy Skrzydlewskiej. Pierwsze dwa lata junioratu, 1964–66, uczestniczyła aktywnie razem
z s. Joanną w tworzącym się ruchu ekumenicznym, włączała się
w ekumeniczne rekolekcje dla młodzieży w Domu Rekolekcyjnym w Laskach.
W następnych latach została skierowana do pracy wychowawczej w internacie dziewcząt. W tym czasie też powierzone jej
zostało prowadzenie lekcji z teologii moralnej z siostrami nowicjuszkami, a później również z siostrami juniorystkami. Z zaangażowaniem oddawała się działaniom na rzecz apostolstwa powołań.
Przez dwie kadencje pełniła posługę przełożonej wspólnot:
w Domu Matki Boskiej Jasnogórskiej przy internacie dziewcząt
(1972–1975) i klasztoru na Piwnej (1986–1989). W międzyczasie,
w latach 1975–1983, była mistrzynią nowicjatu.
W okresie gdy s. Terezja była przełożoną klasztoru, wynikła
potrzeba pomocy s. Janie Brudzińskiej jako osobie niewidomej,
która była zdeterminowana do wyjazdu (nawet samotnie!) na
Ukrainę, wówczas jeszcze w obrębie Związku Radzieckiego, do
wspólnoty jej uczennic i sióstr, które za pozwoleniem Prymasa
Wyszyńskiego stworzyła na Podolu. Siostra Terezja towarzyszyła
s. Janie w tym wyjeździe, po świecku, całkowicie incognito,
w przeciwnym razie podróż w ogóle nie byłaby możliwa. Rozumiała ten imperatyw, który skłaniał s. Janę do podejmowania
trudów i niebezpieczeństw, gdyż – jak stwierdziła – czuła się z nią
„w pewien nadprzyrodzony sposób spowinowacona” poprzez
historię swego życia i już wtedy noszone w sercu pragnienie
„wschodnich misji” Zgromadzenia. W późniejszym czasie takie
wspólne wyprawy z s. Janą się powtarzały. W którymś momencie
s. Terezja z inną socjuszką kontynuowała tradycję tych apostolskich wyjazdów na Wschód.
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VI Kapituła Generalna Zgromadzenia w 1989 r. wybrała s.
Terezję na przełożona generalną. Posługę tę pełniła przez sześć
lat. W tym czasie doprowadziła do powstania pierwszych wspólnot na Ukrainie.
Po zakończeniu kadencji przełożonej generalnej zrealizowała swoje pragnienie apostołowania na Wschodzie i udała się do
Charkowa, gdzie zajmowała się formacją kandydatek i organizowaniem, a następnie prowadzeniem Biblioteki Wiedzy Chrześcijańskiej, której głównym celem było pomaganie ludziom w odnajdywaniu drogi do Boga. Wielkim pragnieniem s. Terezji było
apostolstwo i dawanie duchowego pokarmu ludziom żyjącym
w kraju przez lata programowo ateizowanym. Do końca swego
życia modliła się gorąco o „nawrócenie Rosji”.
Siostra Terezja wróciła do Polski po trzynastu latach posługi
na Ukrainie, pod koniec 2008 r. We wspólnocie św. Rafała modlitwą i cierpieniem wspierała nadal działalność całego Kościoła
i jego małej cząstki – Dzieła Niewidomych Matki Elżbiety Czackiej i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
Mimo zdrowotnych niedomagań, Siostra dużo czytała i niezmiennie była zainteresowana życiem Kościoła, historią, przemianami społeczno-politycznymi ojczyzny i świata.
Modliła się wiernie za Kościół, o zjednoczenie chrześcijan,
o nowe powołania do służby Bożej, o pokój na świecie. Jak długo
siły pozwalały, codziennie w kaplicy domowej uczestniczyła we
Mszy św. i wspólnych modlitwach, czytała i modliła się słowem
Bożym. We wspólnocie domowej otwarta, uczynna, zawsze
wdzięczna za najmniejszą nawet pomoc, zainteresowana życiem.
W ostatnich miesiącach bardzo osłabiona i cierpiąca zawsze serdecznie witała wchodzące osoby, obdarzając uśmiechem i pięknym
spojrzeniem. Nie skarżyła się, wdzięczna za obecność, za pomoc.
Pięknie streściła istotę duchowego promieniowania s. Terezji,
s. Benedykta, jej ostatnia przełożona, wieloletnia współpracownica w przeszłości: „Siostra Terezja ujmowała niezwykłą prosto-
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tą, darem nawiązywania serdecznych relacji, zatroskaniem o innych i głęboką kulturą osobistą. Z wielkim zainteresowaniem,
a nawet z pasją śledziła wydarzenia w Kościele i na świecie. Żywo
interesowała się wszystkim, co działo się w Zgromadzeniu,
a szczególnie w domach misyjnych. Gdy jeszcze mogła się poruszać, nigdy nie przeszła obojętnie obok regału z czasopismami,
zawsze coś ją zainteresowało. Chętnie przychodziła do kapitularza, by tu spokojnie sobie poczytać. Będąc już chorą, lubiła oglądać albumy i zachwycać się misyjną działalnością Kościoła. To
było coś niezwykłego. Powtarzała, że jej pragnieniem jest poszukiwanie prawdy. Była pełna młodzieńczego entuzjazmu.
Zachowała też na zawsze w sercu głęboką miłość do mamy
i wdzięczność za jej heroiczną postawę, szczególnie w czasie zsyłki. Do ostatnich chwil życia Siostra powtarzała: Miałam heroiczną Mamę. W ostatnich miesiącach, gdy nasilało się cierpienie, s.
Terezja przyjmowała je w cichości z pokorą i cierpliwością. Była
wdzięczna za każdą najmniejszą spełnioną przy niej posługę,
a nawet przepraszała, że sprawia kłopot. Obdarowywała nas swoim duchowym pięknem. Wierzymy, że Pan Jezus przygarnął ją
do swojego Najświętszego Serca, które umiłowała”.
Po długiej, wyniszczającej chorobie i cierpieniu fizycznym,
otoczona modlitwą sióstr – były też delegatki na kapitułę z Indii:
s. Clare, s. Amalee oraz s. Anita Mary z s. Katarzyną – Siostra
Terezja odeszła na spotkanie Pana pod wieczór 26 czerwca
w chwili, gdy dzwon w kaplicy MB. Anielskiej zwoływał wiernych
na nabożeństwo czerwcowe. Obecni byli także ks. Kazimierz, ks.
Stanisław Hoinka i ks. rektor Michał Wudarczyk. O g. 21.00 eksportacji ciała śp. siostry Terezji przewodniczył ks. Kazimierz
w obecności ks. Edwarda i licznie zgromadzonych sióstr i mieszkańców Lasek.
Msza święta pogrzebowa była sprawowana w kaplicy Matki
Bożej Anielskiej w Laskach w sobotę, 29 czerwca 2019, o godz.
10.00.
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Elżbieta Morawska-Sawa
Maria Tołczyk

Świętej Pamięci Barbara Leszczyńska
z domu Adamczyk
22.03.1948 – 14.07.2019
śp. Barbara Leszczyńska

Z

wielkim zaskoczeniem i smutkiem przyjęłyśmy wiadomość,
że 14 lipca w swoim domu w Laskach zmarła Basia Leszczyńska, nasza przyjaciółka i wieloletnia współpracowniczka.
Całe swoje życie zawodowe pracowała w różnych działach
w Zakładzie dla Niewidomych. Pierwszą pracę podjęła zaraz po
szkole średniej w 1967 roku w biurze personalnym pod kierunkiem p. Magdaleny Skarżyńskiej. Po kilku latach została kierowniczką biura Warsztatów Szkoleniowych prowadzonych przez p.
Andrzeja Czartoryskiego, który był dla niej zawsze wzorem dyrektora. Tam poznała swojego przyszłego męża Kazimierza, wychowanka Lasek, wybitnego nauczyciela zawodu, dobrego człowieka. W 1983 roku Barbara przeszła do działu zaopatrzenia,
gdzie zajmowała się organizowaniem i dosłownie zdobywaniem
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żywności dla Zakładu, co w tamtym czasie stanu wojennego było
poważnym wyzwaniem. W tym dziale pracowała ofiarnie przez
ponad trzydzieści lat, aż do czasu, kiedy w 2015 roku została
zmuszona do zwolnienia się z pracy, co bardzo boleśnie odczuła.
Stało się to również przyczyną załamania się jej zdrowia. Szczególnie, że po śmierci swojego męża – Kazimierz zmarł 29 września 2008 r. -, co Basia mocno przeżyła i nigdy do końca się z tym
nie pogodziła; a następnie po usamodzielnieniu się ich dwóch
córek została w domu zupełnie sama.
Razem z mężem przez całe życie bardzo dbali o wykształcenie
córek Olgi i Marty, cieszyli się, że są zdolne, chłoną wiedzę i łatwo
uczą się języków obcych. Jak każda babcia, później radowała
się wnukiem.
Kochała poznawać i zwiedzać nieznane jej dotąd zakątki Polski, a także podróżować do innych krajów, ale jak mówiła, nie
zawsze było ją stać na takie wyjazdy.
Przez całe życie miała bardzo dobre kontakty z ludźmi, była
wierna w przyjaźni, podtrzymywała stałe serdeczne kontakty nie
tylko z przyjaciółkami, ale też ze współpracownikami swojego
męża. Była zawsze otwarta na pomaganie innym, a jako osoba
wrażliwa mocno przeżywała różne kłopoty zwłaszcza zdrowotne,
które dotykały innych, i ze wszystkich sił, wykorzystując wszelkie
możliwości, starała się im pomóc.
Współpracownicy i wszyscy, którzy mieli z nią kontakt, zapamiętali ją jako osobę pogodną, energiczną, pracowitą, doskonale wywiązującą się ze swoich obowiązków, ale też mającą zawsze swoje zdanie, co nie zawsze przez niektórych było dobrze
przyjmowane.
W trudnych dla nas sprawach zawsze mogłyśmy na nią liczyć.
Teraz będzie jej nam bardzo brakowało.
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Władysław Gołąb

16 sierpnia w Warszawie zmarł adwokat
Andrzej Rościszewski z majątku Brudzeń.
(2.08.1930–16.08.2019)
śp. Andrzej Rościszewski

U

rodził się 2 sierpnia 1930 r. w Żabieńcu. Już od wielu lat miał
dwie pasje: żeglarstwo i prawo. W 1948 r. ukończył Państwowe Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni, a w roku
1963 zdobył patent kapitana żeglugi morskiej. Pięć lat później
dotarł „Opalem” (statkiem) do Islandii. Jego największym osiągnięciem żeglarskim było dotarcie na statku „Gen. Zaruski” na
Spitsbergen, co później opisał w książce „Północny rejs”. Równocześnie studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W 1957
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r. został wpisany na listę adwokatów Izby Warszawskiej. I na tym
polu dał się poznać jako szlachetny i prawy człowiek oraz wspaniały adwokat, zaangażowany w życie zawodowe. W latach 1970–
1986 był wicedziekanem Izby Adwokackiej w Warszawie, a w
latach 1989–1995 dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej
w Warszawie. Zajmował się szkoleniem aplikantów adwokackich
i adwokatów. Włączał się w życie społeczne i gospodarcze; w czasie stanu wojennego w obronę działaczy opozycyjnych.
Od lat 70. wspierał Dzieło Lasek. Występował nie tylko jako
doradca, ale i pełnomocnik w sprawach Towarzystwa Opieki nad
Ociemniałymi oraz Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i placówek związanych z Laskami. Całym sercem włączał się w sprawy Kościoła w Polsce, czego dowodem było odznaczenie go przez papieża Benedykta XVI Orderem św.
Sylwestra. W roku 2015 został wybrany do Trybunału Stanu.
W roku 2018 otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
Pogrzeb w dniu 23 sierpnia w kościele św. Karola Boromeusza
stał się swoistą manifestacją. Mszę św. celebrował ks. kard. Kazimierz Nycz z udziałem czterech współcelebransów. Mszy św.
towarzyszyła asysta Wojska Polskiego i Marynarki Żeglugi Morskiej, a w drodze do grobu rodzinnego na Powązkach – orkiestra
wojskowa. Nad grobem przemówienia pożegnalne wygłosili
przedstawiciele adwokatury, żeglugi morskiej i innych ugrupowań. W pogrzebie Laski reprezentowały s. Benedykta, s. Goretti,
s. Jana Pawła, s. Miriam, prezes honorowy Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi Władysław Gołąb z małżonką oraz p. Marta
Zielińska, zaprzyjaźniona z Andrzejem Rościszewskim już od
lat 60.
Na odwrocie nekrologu umieszczono wiersz Cypriana Kamila Norwida pt. Krzyż i Dziecko. Pięknie wpisuje się on w życiowe
pasje i zaangażowanie śp. Andrzeja:
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„Ojcze mój, twa łódź
Wprost na most płynie —
Maszt uderzy!… Wróć!
Lub wszystko zginie.
Patrz, jaki tam krzyż,
Krzyż niebezpieczny!
Maszt się niesie wzwyż,
Most mu poprzeczny”.
„Synku, trwogi zbądź!
To znak zbawienia;
Płyńmy, bądź co bądź!
Patrz, jak się zmienia!
Oto wszerz i wzwyż
Wszystko toż samo”.
„Gdzież się podział krzyż?”
„Stał się nam bramą!”

Ziemia Święta – ukrzyżowanie Jezusa na Golgocie w Jerozolimie

Nekrologi
28.06 W
 Porębie, gm. Leśnica (obok Góry św. Anny), woj. Opolskie, w wieku 72 lat po długiej walce z chorobą zmarła
Stanisława Dusza – z d. Placha, człowiek pełen dobroci
i pogody ducha, siostra p. Józefa Plachy; wolontariuszka
w ekipie studentów pomagających – na przełomie lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych – rodzinom osób
niewidomych podczas ich letniego wypoczynku w Sobieszewie. Pogrzeb odbył się 2 lipca w miejscowości Zawadzkie gdzie śp. Stanisława mieszkała na stałe i pracowała
w miejscowej szkole jako nauczycielka.
23.07 	W wieku 87 la zmarła Barbara Enholc-Narzyńska, wieloletnia dyrektorka Towarzystwa Biblijnego w Polsce
(wcześniej Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa
Biblijnego), inicjatorka ekumenicznego przekładu Biblii,
wierna uczestniczka modlitw o jedność chrześcijan – także w kościele św. Marcina. Uroczystości pogrzebowe miały miejsce 27 lipca w kościele ewangelicko-augsburskim
Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej w Warszawie, a następnie na cmentarzu ewangelicko-reformowanym. Uczestniczyli w nich również: ks. rektor Andrzej
Gałka, s. Daria i s. Maria Krystyna, która pożegnała Zmarłą w imieniu „piwniańskiej ekumenii” pięknym osobistym
wspomnieniem, w którym podkreśliła m.in. wielką tęsknotę śp. Barbary do wspólnego Stołu Eucharystycznego.
3.09 	W wieku 72 lat zmarł Teodor Grzelak – mąż Marii Miśkiewicz-Grzelak, wieloletniej wychowawczyni w Domu
Dziewcząt. Msza św. pogrzebowa odprawiona została w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach, pogrzeb na cmentarzu zakładowym.

10.09 	W Warszawie w wieku 76 lat zmarła Irena Łowińska,
wychowanka Lasek, człowiek wielkiej kultury, pogodna,
z wiarą cierpliwie niosła swój krzyż, entuzjastka i propagatorka języka esperanto, również wśród niewidomych.
Msza św. odprawiona została w kaplicy św. Ignacego Loyoli na Cmentarzu Północnym 18 września o g. 15.00.

Ziemia Święta – pomnik św. Piotra w Kafarnaum

Inne Wydarzenia
LIPIEC
		W Domu Rekolekcyjnym w Laskach trwała dwunasta
w dziejach Zgromadzenia, a pierwsza w nowym stuleciu
Kapituła Generalna. Przypomnijmy najważniejsze wydarzenia:
Obrady kapituły poprzedziły t r z y d n i o w e r e k o l e k c j e, które w dniach 28–30.06. poprowadził ks. bp Jacek
Kiciński, klaretyn, biskup pomocniczy Archidiecezji
Wrocławskiej i Przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP.
W dniach 1–3.07. trwała k a p i t u ł a s p r a w o z d a w c z a: przedstawienie sprawozdania za ostatnie sześć lat
przełożonej generalnej – Matki Radosławy Podgórskiej,
a następnie sprawozdania administracyjno-finansowego
ekonomki generalnej – s. Anny Marii Sikorskiej.
4.07.	o. Waldemar Barszcz TOR (franciszkanin) przewodniczył
porannej Eucharystii, a następnie wyborom nowej przełożonej generalnej. Po modlitwie Anioł Pański, o. Walde-

fot. s. Leona Czech FSK
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mar ogłosił wynik wyborów wspólnocie Lasek zebranej
w kaplicy MB. Anielskiej, a następnie, po przejściu na
cmentarz, przy grobach Założycieli za ich wstawiennictwem wspólnota poleciła Bożemu Miłosierdziu nowo
wybraną Matkę – Judytę Olechowską, całe Zgromadzenie i Dzieło.

fot. s. Leona Czech FSK

		Kolejnym ważnym wydarzeniem były wybory Rady Generalnej, które miały miejsce 6.07. Tego dnia Mszę św.
dla Kapituły sprawował ks. rektor Michał Wudarczyk.
Nowo wybraną Radę stanowią: s. Sara – wikaria generalna, s. Anita, s. Jeremia, s. Irmina.
		6 lipca dotarła do nas radosna i wyczekiwana informacja,
że Ojciec Święty Franciszek promulgował dekret o heroiczności cnót ks. Władysława Korniłowicza,
któremu od tej pory przysługuje tytuł „Czcigodny Sługa Boży”.
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7.07.	Odwiedził Laski ks. Adrian Mascarenhas, wieloletni,
wielki przyjaciel naszego ośrodka w Bangalore, który po
ukończeniu studiów doktoranckich w Rzymie przed
powrotem do Indii pragnął poznać Laski. celebrował
poranną niedzielną Eucharystię w kaplicy MB. Anielskiej wraz z ks. Tomaszem Bekiem, a w ramach zwiedzania Ośrodka odwiedził dział tyflologii, internat
dziewcząt, a także spotkał się z uczestniczkami kapituły.
W tym samym dniu s. Radosława wzięła udział w programie TVP „Kościół z bliska”. W programie mówiła
o życiu i świętości Ojca Władysława Korniłowicza.
Rabka – lipiec
8.07.	po dwutygodniowym wypoczynku formacyjno-rekreacyjnym wyjechała grupa Krajowego Duszpasterstwa
Niewidomych wraz z ks. rektorem Andrzejem Gałką
i z siostrami: s. Ludmiłą, s. Aleksandrą, s. Darią i s.
Dolores.
8–12.07.	Grupa Apostolstwa Chorych (50 osób) przeżywała
swoje rekolekcje prowadzone przez Krajowego Duszpasterza ks. Wojciecha Bartoszka.
		Po raz kolejny w dwóch turnusach: 12–20.07. i 20–
28.07. swoje tygodniowe rekolekcje „Spotkania Małżeńskie” przeżywali małżonkowie wraz z dziećmi. Rodziny były z całej Polski. W ramach programu
rekolekcyjnego była codziennie Eucharystia, wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu. Tygodniowy
turnus rekolekcyjny kończył się odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich i wspólną „weselną agapą”.
		W dniach 8.07. i 23.07. gościliśmy w naszej kaplicy św.
Franciszka Oazę Młodzieży III stopnia Ruchu Światło-
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-Życie wraz z duszpasterzami. Młodzież modliła się
śpiewem, uczestniczyła we Mszy Świętej oraz sakramencie pokuty, a 27.07. część grupy w ramach „pomocy i czynienia dobra” włączyła się w pracę w ogródku
kwiatowym.
20.07.	To dzień powrotu 24 wychowanków z naszej szkoły
z udanego obozu rehabilitacyjno-wypoczynkowego
w Sobieszewie; trwał w dniach 6–19 lipca, pod kierunkiem wychowawczyni p. Małgorzaty Starmach. Uczestniczyli w nim również rodzice, rehabilitanci i ks. kapelan. W programie były codzienne wyjścia nad morze,
zajęcia rehabilitacyjne w sali i na świeżym powietrzu,
zajęcia czytelnicze, plastyczne, muzyczne i kulinarne.
Odbyły się także atrakcyjne wycieczki do Gdańska,
Gdyni i Fromborka. Wszyscy wrócili wypoczęci i bardzo zadowoleni.

SOBIESZEWO – LIPIEC
22–28.07.	Kolejny raz gościliśmy franciszkańską grupę „Porcjunkula” z Poznania (ok. 90 osób z ojcem Michałem
Baranowskim OFMConw). Rekolekcje prowadził ks.
bp Szymon Stułkowski, mianowany przez papieża
biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej
(sakrę biskupią otrzymał w niedzielę Zesłania Ducha
Świętego br. z rąk abp. Stanisława Gądeckiego).
SOBIESZEWO– SIERPIEŃ
2–16.08.	Dom Ojca Pio w Sobieszewie gościł kilku absolwentów
Lasek z rodzinami oraz dwie rodziny z dziećmi, które
korzystają z wczesnego wspomagania w Sobieszewie.
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Przed południem dzieci miały zorganizowany czas
przez pracowników przedszkola. Wakacyjny czas w Sobieszewie rozpoczął bal kostiumowy, a każde dziecko
zrobiło dla siebie koronę.
		W kolejnych dniach dzieci robiły różne prace plastyczne – rysowanie lub wyklejenie portretu ojca Pio, robienie latawców, wykonanie laurki dla mamy i taty, wspomnienie z wakacji. Były też zajecia kulinarne i samodzielne dekorowanie gofrów owocami.
		Największą atrakcją dla wszystkich był konkurs łowienia bursztynków w plastikowej piaskownicy z zabarwioną wodą. Za wykonane zadania dzieci otrzymywały naklejki, które wklejały do swoich dyplomików.

LASKI– SIERPIEŃ
5.08.	Po Mszy św. o godz. 7 w kaplicy MB. Anielskiej i wspólnym śniadaniu przed Domem św. Rafała, o godz. 9
wyruszyła z Lasek 30-osobowa grupa pielgrzymów na
Jasną Górę, która dołączyła do XXXIX Warszawskiej
Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. W grupie
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byli, absolwenci szkół laskowskich oraz osoby zaprzyjaźnione z naszym środowiskiem, ks. Tomasz Bek, s.
Ancilla i s. Zdzisława. Wyjątkowo w tym roku nie wyruszyła na szlak s. Edyta, ale, jak zapewniali pątnicy,
towarzyszyła im jako pielgrzym duchowy. Grupa z Lasek dołącza do grupy biało-żółtej, którą tworzą w dużej
mierze studenci z duszpasterstwa akademickiego Politechniki Warszawskiej „Sandał”. Dopisywała pogoda
i pogoda ducha – nastrój w grupie był dobry i pełen
życzliwości.

15.08.	W uroczystość Wniebowzięcia NMP i kolejną 99. rocznicę Cudu nad Wisłą, w Laskach wieczystą profesję
złożyła s. Kalina od Maryi Matki Pasterza – Joanna
Jakubczak. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 8.00
w kaplicy Matki Bożej Anielskiej Eucharystią koncelebrowaną przez 9 kapłanów pod przewodnictwem ks.
Andrzeja Gałki, który wygłosił homilię.
17.08.

 kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach ks.
W
Edward Engelbrecht odprawił Mszę św. w intencji Jubilatów: państwa Lucyny i Jana Michalików z okazji
50. rocznicy ślubu. Następnego dnia goście zostali za-
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proszeni na słodki poczęstunek do Kawiarenki u Przyjaciół, gdzie nasi absolwenci zatroszczyli się o oprawę
muzyczną spotkania.
25.08.

 o porannej Mszy św. liczna delegacja laskowskich
P
wspólnot przybyła do Domu Rekolekcyjnego aby
złożyć życzenia ks. bp. Bronisławowi Dembowskemu,
z okazji 66. rocznicy święceń kapłańskich, a także
zbliżających się imienin. W imieniu Matki głos zabrała s. Anita. Przed południem ks. Biskup wyruszył
na uroczystą Mszę św. na warszawskie Bielany, aby
świętować rocznicę ze swoim kursowym kolegą

23.08.	Delegacja sióstr z Domu św. Rafała uczestniczyła
w pogrzebie śp. Andrzeja Rościszewskiego, mecenasa
zasłużonego dla prawodawstwa w Polsce, szczególnie
w czasach transformacji ustrojowej, który również
ofiarnie pomagał Laskom, Caristas Polska i Fundacji
Nowego Tysiąclecia w różnych trudnych sprawach
prawnych. Był obrońcą więzionych i internowanych,
współpracował z Komitetem Pomocy Internowanym.
Mszy św. pogrzebowej przewodniczył kard. Kazimierz Nycz.
29.08.	Mszą św. o godz. 9 w kaplicy MB. Anielskiej w Laskach rozpoczęła się dwudniowa sesja Ośrodka przed
rozpoczęciem roku szkolnego. Wykłady odbywały się
w Domu Przyjaciół Niewidomych;
		
Tematy prelekcji:
		Rola Ducha Świętego w zrozumieniu siebie – Ksiądz
Roman Trzciński; Motywacja, emocje, uczenie się –
Renata Jarosz; Warsztaty dla nauczycieli Szkoły Świę-
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tego Maksymiliana i wychowawców internatu pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami sprzężonymi
– Magdalena Ratz-Hernik, Katarzyna Topolewska;
Neuromotoryczne podstawy uczenia się i wpływ odruchów na rozwój (niewidomego, słabowidzącego) dziecka – Maria Matuszkiewicz; Sport w życiu osób niepełnosprawnych, uprawianie sportu a edukacja – Łukasz
Szeliga; Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych – Wojciech Cianciara.
28–29.08.	W Ośrodku w Rabce odbyła się sesja pedagogiczna.
Mszę św. na rozpoczęcie celebrowali: ks. Jan Nowak
i ks. Józef Kapcia. Ks. dr. Jan Nowak z Krakowa wygłosił referat połączony z prezentacją multimedialną:
Sylwetka błogosławionego ks. Władysława Bukowińskiego katechety w Gimnazjum św. Tereski w Rabce;
a prof. Agnieszka Sojka z Krakowa miała wykład pt.
Animacja społeczno-kulturowa w procesach budowania i wspierania relacji między nauczycielem a uczniem.
29.08.	w Domu Ojca Pio w Sobieszewie odbyła się sesja dla
pracowników Wczesnego Wspomagania Rozwoju
i Przedszkola. Wykład i szkolenie na temat ochrony danych osobowych przeprowadził p. Wojciech Cianciara
– inspektor ochrony danych osobowych w TOnOS.
LASKI–WRZESIEŃ
5.09	W czwartek odwiedziła Laski p. Agata Kornhauser-Duda. Podczas wizyty Pierwsza Dama zachęcała do
wspólnego odkrywania polskich nowel, które stanowią lekturę tegorocznego „Narodowego Czytania”.
Zwiedzając bibliotekę, zapoznała się ze zbiorem ksią-
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żek dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością wzrokową. W drukarni poznała wszystkie etapy powstawania książek w alfabecie Braille’a. Podczas spotkania z uczniami w szkole
podstawowej miało miejsce wspólne czytanie noweli
„Katarynki” Bolesława Prusa. Pani Agata Kornhauser-Duda wręczyła specjalne wydanie „Nowel Polskich”, opublikowanych przez Kancelarię Prezydenta
RP, wydrukowanych alfabetem Braille’a. Młodzież
opowiedziała o swoich zainteresowaniach związanych
z zamiłowaniem do czytania książek.
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 30. rocznicę objęcia funkcji Premiera R.P. przez
W
Tadeusza Mazowieckiego, obecnie urzędujący Prezydent – Andrzej Duda w godzinach przedpołudniowych
złożył kwiaty na Jego grobie na cmentarzu zakładowym
w Laskach. W kaplicy Matki Bożej Anielskiej o 17.30
została odprawiona Msza św., podczas której homilię
wygłosił ks. Sławomir Szczepaniak.
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INNE WYDARZENIA przygotowała Anna Pawełczak-Gedyk
– na podstawie „Karty z życia Zgromdzenia Sióstr FSK” redagowanej przez s. Alvernę Dzwonnik FSK, informacji s. Idy Burzyk
FSK, s. Irminy Landowskiej FSK, Władysława Gołąba i Józefa
Plachy oraz placówek TOnO z Rabki i Sobieszewa a także strony
internetowej Lasek redagowanej przez Weronikę Kolczyńską.
Fotografie wewnątrz numeru: Marek Chełminiak,
s. Leona Czech FSK, Michał Frąszczak, Weronika Kolczyńska,
Joanna Nasiadek, Stanisław Placha, Dorota Zdrojewska, oraz
archiwum z Rabki i Sobieszewa.

Ziemia Święta – klasztor grecko-prawosławny wbudowany w skały
na Pustyni Judzkiej

Warunki prenumeraty czasopisma „Laski” na cały rok
Prosimy o przekazanie na adres:
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach,
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
– kwotę 50 zł (pięćdziesięciu złotych)
z koniecznym zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”
lub na konto:
PKO BP S.A. II O/Warszawa
Nr 81 1020 1026 0000 1602 0015 7289
również z zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”
(w miejscu: rodzaj zobowiązania – na odcinku
przeznaczonym dla posiadacza rachunku)
Redakcja

Lista ofiarodawców
na czasopismo „Laski” – na 2019 rok
Helena Adamczyk, Ludwika Amber, Jadwiga Bieniak,
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Maria i Wiesław Dworniccy, Zofia Formańska, Stanisław Gąsior, Joanna
Geiger, Katarzyna i Adam Glema, Norbert Głowik,
Justyna i Władysław Gołąbowie, Marian Grobelny, Teresa Herman,
Christina Hakuba, Maciej Jakubowski, Marian Jaworek,
bp Jacek Jezierski, Jarosław Komorowski, Maria Kowalska,
Genowefa Krużyńska, Maria Kwiatkowska,
Kazimierz Lemańczyk,
bp Piotr Libera,
Urszula Teodozja Mikusek, ks. Jan Niewęgłowski,
Władysław Norkiewicz, Zofia Okrutniewicz,
ks. Jan Ornat, Bożena Paradowska, Krystian Pendziwiatr,
Agnieszka Piotrowska, Teresa i Bolesław Pochopień,
ks. Zygmunt Podlejski,
ks. Jarosław Popławski, Henryk Przewłocki, Jacek Putz,
Alicja Rakowska,
Maria Rawicz, Grzegorz Rosiak, Maria Ruszkowska,
ks. Tadeusz Skura, ks. Tadeusz Śliwowski, Jadwiga Śmiałowska,
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Krystyna Wróbel
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