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 Kiedy nadchodzą jesien-
ne miesiące i  przychodzimy 
na cmentarz, spoglądając na 
groby osób, które znaliśmy, 
myślimy może tak: „zamknę-
ła się ich księga życia”. Smut-
kiem napełnia nas myśl, że 
pozostało puste miejsce przy 
stole i pustka w sercu, a oczy 
wypełniły się łzami. Zapełniło 
się kolejne miejsce na cmen-
tarzu. Tyle tutaj grobów za-
mykających w  sobie historie 
życia, przebyte ziemskie dro-
gi, wspomnienia radosne, ale 
i  bolesne, sprawy zakończo-
ne i  te, których zamknąć nie 
zdążyli. W blasku palących się 
zniczy, wśród zgromadzonych 
przy grobach i kolumbariach, 
stoi też wzruszony Jezus. Jest 
tak obecny, jak przy grobie 
Łazarza. Nie składa kondo-
lencji, ale płacze z tymi, którzy 

płaczą i wzruszony zapewnia, 
nas, że jak „przez śmierć, po-
dobną do Jego śmierci, zosta-
liśmy z Nim złączeni w jedno, 
to tak samo będziemy z Nim 
złączeni w jedno przez podob-
ne zmartwychwstanie”. Nie 
ma ucieczki przed śmiercią 
kończącą ziemską wędrówkę. 
Przez tę bramę przejdzie każ-
dy z nas, jak przeszli już przez 
nią ci, których wspominamy. 
Ale najważniejsze i  najpięk-
niejsze jest to, że Ty, Panie, 
też ich kochałeś. I  kochasz 
nadal, i  kochać będziesz na 
wieki. W to wierzymy, bo jak 
pisał Roman Brandstaetter: 
„Wierzymy, że powstaliśmy 
z miłości i w miłość się obró-
cimy. Amen”. Poeta Wojciech 
Bąk, napisał tak: „A  tym, co 
śmierć już przekroczyli, / Lecz 
jeszcze ściana ich od Ciebie 

dzieli, / Bądź Bramą, Boże, by 
w Tobie odżyli, / Twym zmar-
twychwstaniem żywi i  wese-
li!” 
 Jesienna zaduma sprawia, 
że nachodzą nas myśli o  rze-
czach ostatecznych, wiecz-
nych, choć ciągle żyjemy 
w  rzeczywistości wymiernej, 
można powiedzieć: prze-
strzenno - czasowej. Wydaje 
się, że czas jest rzeczywistością 
świetnie nam znaną, z  którą 
jesteśmy całkowicie oswojeni, 
ponieważ cóż może być bar-
dziej pospolitego niż to, że coś 
było, ale być przestało, że coś 
miało miejsce przed godziną 
i już nigdy nie powróci. Oka-
zuje się jednak, iż czas jest nie 
tylko realnością zwyczajną, 
ale również zatrważającą. Je-
steśmy w stanie czynić wiele, 
bardzo wiele, byleby tylko nie 
myśleć o upływającym czasie. 
Postawa ta wyrasta ze słabej 
wiary. Człowiek, w  którego 
myśleniu stanowi ona jedynie 
ledwo tlący się płomyk, pa-
trzy na życie w sposób odległy 
od Ewangelii. Liczy się wów-
czas przede wszystkim nie 
to, co nastąpi po śmierci, ale 
najważniejsze jest „tu i teraz”. 
Wobec tego każda chwila ma 
być źródłem natychmiastowej 
przyjemności, wolnej od ja-
kiejkolwiek przykrości i  cier-
pienia. „Życia trzeba używać”. 
Przy takim podejściu myśl 
o  tym, że przyjdzie taki mo-
ment, kiedy to wszystko trze-
ba będzie zostawić, okazuje się 
nieznośna. Nie dziwi więc, że 
czyni się wiele, aby człowiek 
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współczesny o  śmierci my-
ślał jak najmniej. Nie można 
wprawdzie jej pokonać, ale 
usiłuje się uczynić ją niezau-
ważalną. Kiedyś przy umiera-
jącym czuwała rodzina i sąsie-
dzi, godzinami śpiewając pie-
śni i  odmawiając modlitwy. 
Obecnie człowiek zazwyczaj 
umiera sam.
 Nie ulega wątpliwości, że 
jednym z najbardziej skutecz-
nych sposobów oceny naszej 
wiary, jest przyjrzenie się po-
stawie wobec śmierci. Jeżeli 
jest ona pełna lęku, to dowód 
na to, jak wiele w tej dziedzi-
nie powinniśmy zrobić. Po-
maga nam w tym Ewangelia, 
która mówi: „Niech się nie 
trwoży serce wasze. Wierzycie 
w Boga? I we mnie wierzcie!” 
(J 14, 1). Męstwo chrześcija-
nina zatem ma być oparte na 
dojrzałej wierze, a  stosunek 
do śmierci ma być elementem 
jego pełnego odwagi odnie-
sienia do życia. Tego uczy nas 
Pan Jezus. On zawsze pro-
mieniował odwagą. Nie bał 
się głosić słuchaczom prawd 
niepopularnych, ani też nie 
uchylał się przed ostrymi po-
lemikami ze swoimi przeciw-
nikami. Nade wszystko zaś 
wykazał się wyjątkową odwa-
gą. W  Ogrodzie Oliwnym, 
przez kilka godzin zmagał 
się ze strachem przed cier-
pieniem i  śmiercią. Wyszedł 
jednak z tych zmagań zwycię-
ski, ucząc nas, że prawdziwa 
odwaga nie polega na tym, 
by niczego się nie bać, lecz na 
tym, by umieć lęk pokonać. 

Nie bójmy się spojrzeć w oczy 
naszej własnej śmierci dzięki 
wsparciu, jakiego udziela nam 
słowo Boże. „W  domu Ojca 
mego jest mieszkań wiele. 
Gdyby tak nie było, to bym 
wam powiedział. Idę przecież 
przygotować wam miejsce” (J 
14, 2). Chrystus Pan, zgodnie 
z tym, co sam powiedział, jest 
przyjacielem każdego z  nas, 
a  każda autentyczna przy-
jaźń pragnie nieśmiertelności. 
W przypadku Boga nie jest to 
jedynie mglistym marzeniem. 
U  niego słowo jest czynem. 
Jeśli więc my nie okażemy się 
wiarołomcami i  dochowamy 
naszej wierności w  przyjaź-
ni z  Nim, to On sprawi, że 
śmierć będzie dla nas jedynie 
łagodnym przejściem, dzię-
ki któremu to, co przetrwa-
ło próbę doczesności, będzie 
trwać wiecznie.
 Jesteśmy zanurzeni w  cza-
sie i  wobec tego faktu mu-
simy postępować w  sposób 
godny ucznia Syna Bożego. 
Nie można nim być tutaj na 
ziemi bez męstwa, ponieważ 
tchórz nie jest zdolny do zło-

żenia świadectwa wartości 
chrześcijańskich w  niechrze-
ścijańskim świecie. Bez od-
wagi najpiękniejsze deklara-
cje i najgorętsze zapewnienia, 
zamieniają się w  puste hasła. 
A zatem „Nie bójcie się tych, 
którzy zabijają ciało, lecz du-
szy zabić nie mogą” (Mt 10, 
28). Niech te słowa towarzy-
szą nam na co dzień w  na-
szym życiu, kształtując serce 
mężne, dla którego śmierć bę-
dzie ostatecznym krokiem ku 
szczęśliwej wieczności.
 Drodzy Czytelnicy! Kie-
dy będziemy na cmentarzu, 
przystańmy na tej ziemi, to 
ziemia święta, bo tu spoczy-
wają ciała, które były świąty-
nią Ducha Świętego. Twoje 
przyjście na cmentarz, to nie 
tylko dobry uczynek z twojej 
strony. To jest wymiana. To 
nie tylko ty do nich przema-
wiasz, lecz Oni do ciebie też 
przemawiają. Oni też przeka-
zują Ci swoją mądrość, mi-
łość oraz siebie. Bo oni wie-
dzą, oni już wszystko bardzo 
dobrze wiedzą. Ty przycho-
dzisz na cmentarz nie tylko 
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niosąc miłość, ale i biorąc mi-
łość. Wędruj od grobowca do 
grobowca, od grobu do gro-
bu - babci, dziadka, mamy, 
taty, syna, córki, wujka, cioci, 
przyjaciela, kolegi, księdza, 
żeby powiedzieć: „Słuchaj, 
chcę ci powiedzieć, że za mało 
cię kochałem. Przyjmij to 
wyznanie, to moje przepro-
szenie. Że miłość moja do 
ciebie była taka niedoskona-
ła. Tak mało czasu ci poświę-
całem, ciepła i  serdeczności”. 
Na cmentarz niech wygna cię 
miłość. Wędruj do grobów 
żołnierzy z  pierwszej wojny 
światowej, z  drugiej wojny 
światowej. Żałuj, że nie mo-
żesz być na Monte Cassino, 
w  Oświęcimiu, w  Dachau, 
w Katyniu. Ale przynajmniej 
im powiedz: „Za mało cię ko-
chałem, żołnierzu, a  w  tobie 
- mało kochałem Polskę. Mu-
szę się przyznać, że prawie nie 
rozumiem tego słowa „Polska 
„. Stąd i ta miłość do niej jest 
taka niedojrzała, kulawa. Nie 
taka jak twoja, żołnierzu” (ks. 
Mieczysław Maliński). Stań 
przy grobie rodziców i  po-
wiedz im, co zrobiłeś z życiem 

Ołtarz główny
przed wojną

i  z  wiarą, które ci przekaza-
li. Powiedz im, ile talentów 
zyskałeś, a  ile zmarnowałeś. 
Nie wstydź się tego wyzna-
nia: „Chcę wam powiedzieć, 
mamo i  tato, że za mało was 
kochałem. Nie zauważałem 
waszej troski i tęsknoty”. Za-
stanów się: czy modlisz się za 
nich? Czy pamiętasz o  Mszy 
świętej za nich ofi arowanej? 
Powędruj do grobów na-
uczycieli, katechetów, two-
jego księdza. Powiedz im, że 
za mało ich kochałeś, bo nie 
dostrzegałeś ich zatroskania 

Ołtarz główny
przed wojną

o  twoją przyszłość. Ciągle 
uważałeś, że znasz życie lepiej 
niż oni. Dzisiaj już wiesz, że 
mieli rację. Powiedz im to, 
chociaż to takie trudne przy-
znać się do popełnionych błę-
dów, przed którymi chcieli cię 
ustrzec. Idź na to miejsce, na 
które pewnego dnia, odbę-
dziesz swoją ostatnią ziemską 
drogę na ramionach innych... 
Idź, może znajdziesz jeszcze 
jakiś grób, przy którym serce 
każe się zatrzymać... I  jeszcze 
na koniec kilka strof poezji 
z  mojego ulubionego tomi-
ku poezji: (Śmierć, Kazimiera 
Iłłakowiczówna, Intencje ser-
ca, Księgarnia św. Wojciecha, 
Poznań, 1985) Śmierć w ręku 
Boga świeci / jak biała łagod-
na latarnia: / stopy me idą 
wolniej, / skrzydła me sen-
ność ogarnia, / serce zamknę-
ło oczy, / a  ktoś z wysokości 
mówi / do serca: Ciszej… Ci-
szej…
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Listopadowa uroczystość 
Wszystkich Świętych przyna-
gla nas, abyśmy jeszcze bar-
dziej w  życiu ziemskim na-
śladowali naszych Patronów. 
Obok tych, których otrzyma-
liśmy na Chrzcie św., mamy 
też tych, których sami wybra-
liśmy albo tych, których daje 
nam Kościół, choćby przez 
parafi ę zamieszkania. Przez 
dziesięć lat, mojej posługi 
kapłańskiej w  Strzebielinie, 
takim Patronem był dla mnie 
Święty Ojciec Maksymilian 

Maria Kolbe. Jako wspólnota 
parafi alna czciliśmy Go, nie 
tylko podczas odpustów, ale 
i na co dzień, a On nam się od-
wzajemniał orędownictwem 
przed Bogiem. Przy wjeździe 
do parafi i wznieśliśmy piękną 
kapliczkę z  Jego fi gurą, aby 
przypominał wszystkim, tam 
wstępującym, swoje życiowe 
motto: „Zdobyć cały świat 
dla Chrystusa przez Niepoka-
laną”. Wielokrotnie pielgrzy-
mowaliśmy do największego 
klasztoru w  przedwojennej 

Europie, do Niepokalanowa, 
wraz z  rodzicami i  dziećmi 
po Pierwszej Komunii Świę-
tej, aby poznać Jego dzieło 
i współbraci. W czasie mojej 
bytności tam, jeden z  lekto-
rów - Mateusz, po maturze 
wstąpił do Zakonu Francisz-
kanów i po latach przygoto-
wania został Ojcem, a  przy-
brał imię zakonne Ivo. Z oka-
zji 40-rocznicy kanonizacji 
Ojca Maksymiliana, pragnę 
przypomnieć Jego osobę i to 
czego dokonał w  swoim ży-
ciu, w  nie łatwych czasach 
dwóch wojen światowych, 
w  których realizował swoje 
powołanie. Każdy z nas, tak 
jak On, ma się w szczególny 
sposób upodobnić do Chry-
stusa. A zatem uczmy się od 
Świętych.

Dnia 10. października 
1982 roku, na Placu św. 
Piotra w Rzymie, papież Jan 
Paweł II kanonizował Ojca 
Maksymiliana Maria Kolbe-
go, który tym samym stał się 
pierwszym męczennikiem II 
wojny światowej wyniesio-
nym na ołtarze. „Upomniał 
się w obozie śmierci o prawo 
do życia niewinnego czło-
wieka - jednego z milionów. 
(...) Potwierdził w ten sposób 
prawo Stwórcy do życia nie-
winnego człowieka, dał świa-
dectwo Chrystusowi i  miło-
ści” - mówił papież podczas 
tamtych uroczystości. Dnia 

W sPosÓB sZCZeGÓlNy UPoDoBNiŁ siĘ Do CHrystUsa…
Opr. Ks. Zbigniew Cichon
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29. lipca 1941 roku, w czasie 
apelu w niemieckim KL Au-
schwitz, Maksymilian Kolbe 
zgłosił się dobrowolnie do 
tego, by oddać życie za swo-
jego współwięźnia Franciszka 
Gajowniczka. Tego dnia pod-
czas apelu na obozowym pla-
cu wyselekcjonowano dzie-
sięć osób, które miały umrzeć 
za to, że jeden więzień, Zyg-
munt Pilawski uciekł z  blo-
ku. Wśród wybranych był 
Franciszek Gajowniczek, któ-
ry błagał o litość, tłumacząc, 
że zostawił żonę i dzieci. O. 
Maksymilian słysząc go, wy-
stąpił z  szeregu i  zwrócił się 
po niemiecku do Lagerfüh-
rera Karla Fritzscha z prośbą, 
aby mógł zająć miejsce tego 
współwięźnia. Za nieregu-

laminową postawę, Kolbe 
mógł zostać od razu zastrze-
lony lub dołączony do ska-
zańców, bez spełnienia jego 
prośby. Jednak Niemcy zgo-
dzili się na prośbę Zakonni-
ka. Ojciec Maksymilian kil-
kanaście dni konał w celi nr 
18 w podziemiach Bloku 11. 
Przeniesiono go tam z  gru-
pą osób przeznaczonych na 
śmierć. Więźniowie wspo-
minali później, że skazani na 
śmierć głodową, początkowo 
śpiewali i modlili się. Po kilku 
dniach dobywające się z  celi 
głosy cichły. Niemcy suk-
cesywnie wynosili ciała ko-
lejnych nieżywych osób. O. 
Kolbe zmarł jako ostatni, 14. 
sierpnia 1941 roku., dobity 
zastrzykiem z  kwasu karbo-

lowego. Brunon Borgowiec, 
tłumacz w  bloku śmierci, 
który przeżył obóz, wspomi-
nał, że „Ojciec Kolbe siedział 
na posadzce oparty o  ścia-
nę i miał oczy otwarte. Jego 
ciało było czyściutkie i  pro-
mieniowało”. Męczeństwo o. 
Kolbego nabrało szczególne-
go znaczenia po wojnie. Pod-
czas Soboru Watykańskiego 
II, polscy i niemieccy biskupi 
wspólnie wystąpili o  beaty-
fi kację ojca Maksymiliana. 
I  tak 17. października 1971 
r., papież Paweł VI ogłosił go 
błogosławionym. W  uroczy-
stościach na Placu św. Piotra, 
udział wzięło wielu Polaków, 
również przedstawiciele rzą-
du PRL. Choć w Polsce pod 
ścisłą obserwacją organów 
bezpieczeństwa, pozostawali 
uczestnicy spotkań modli-
tewnych organizowanych 
z  okazji beatyfi kacji, to jed-
nak ofi cjalną reakcją polskich 
władz było pośmiertne od-
znaczenie o. Maksymiliana 
Maria Kolbego, Krzyżem 
Złotym Orderu Virtuti Mi-
litari.

Zaledwie jedenaście lat 
później miała miejsce kano-
nizacja polskiego franciszka-
nina. Niestety w Polsce pano-
wały znacznie gorsze warunki 
polityczne. Na uroczystości 
w Watykanie nie mógł przy-
być ówczesny prymas Józef 
Glemp, a kanonizacja i  spo-
sób jej wykorzystania były 
rozpatrywane w Urzędzie ds. 
Wyznań. Kanonizacji ojca 
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Kolbego dokonał papież Jan 
Paweł II 10. października 
1982 r. Ojciec Święty w czasie 
homilii przypomniał okolicz-
ności w  jakich zginął ojciec 
Maksymilian, przypominając 
równocześnie, że w  miejscu 
tym – obozie koncentracyj-
nym w Oświęcimiu - zamor-
dowano około czterech mi-
lionów ludzi. Nieposłuszeń-
stwo wobec Boga, Stwórcy 
życia, który powiedział: „Nie 
zabijaj”, spowodowało na 
tym miejscu potworną heka-
tombę śmierci tylu niewin-
nych. Równocześnie więc na-
sza epoka została naznaczona 
straszliwym piętnem zagłady 
człowieka niewinnego - mó-
wił Jan Paweł II 40 lat temu. 
Ojciec Maksymilian Kolbe, 
więzień obozowy, upomniał 
się w obozie śmierci o prawo 
do życia niewinnego człowie-
ka – jednego z milionów. (…) 
Ojciec Maksymilian Ma-
ria Kolbe potwierdził w  ten 

sposób prawo Stwórcy do 
życia niewinnego człowieka, 
dał świadectwo Chrystusowi 
i miłości. (…) Oddając życie 
swoje za brata. Ojciec Mak-
symilian, którego Kościół 
już od roku 1971 czci jako 
błogosławionego, w  sposób 
szczególny upodobnił się do 
Chrystusa – dodał. Papież 
mówiąc dalej podkreślił, jak 
cenna jest ofi ara za brata, ja-

kiej dokonał ojciec Maksymi-
lian Kolbe. Uwielbiamy więc 
dzisiaj wielkie dzieło Boże 
w  człowieku. Wobec nas 
wszystkich, tu zgromadzo-
nych, Ojciec Maksymilian 
Kolbe podnosi swój „kielich 
zbawienia”, w którym zawie-
ra się ofi ara całego jego życia, 
przypieczętowanego męczeń-
ską śmiercią „za brata”. Św. 
Maksymilian stał się pierw-
szym męczennikiem II wojny 
światowej wyniesionym na 
ołtarze. Pełnią mojej władzy 
apostolskiej postanowiłem, 
że Maksymilian Maria Kolbę, 
który w  wyniku beatyfi kacji 
był czczony jako Wyznaw-
ca, winien odtąd doznawać 
czci również jako Męczennik! 
„Cenna jest w  oczach Pań-
skich śmierć Jego świętych”! 
– mówił w czasie uroczysto-
ści kanonizacyjnych Jan Pa-
weł II. 

 -Źródło: Stacja7.pl
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 Maria obrała najlepszą cząst-
kę, której nie będzie pozba-
wiona (Łk 10,41). Dziwnym 
się to wydaje i  budzi pewne 
wątpliwości, że Ewangelię, 
która w  znaczeniu dosłow-

nym odnosi się do Marii 
Magdaleny, Kościół stosuje do 
Maryi, Bogarodzicy. Przecież, 
zdawać by się mogło, że nie 
ma nic wspólnego, co by je 
obydwie łączyło i  brak jakie-
gokolwiek porównania mię-
dzy grzesznicą a Matką Bożą. 
Można jednak jasno dostrzec 
uzasadnienie tego faktu, gdy 
bardziej dokładnie rozważy 
się treść wspomnianej Ewan-
gelii. W  niej bowiem jest 
opisana doskonałość dwóch 
rodzajów życia. Jeden z  nich 
wyraża się w pracy, drugi zaś 
w odpoczynku, jeden w dzia-
łaniu, a drugi w kontemplacji. 
I dlatego jeden rodzaj nazywa 
się życiem czynnym, a  drugi 
kontemplacyjnym. W  Piśmie 

Świętym nie brak przykładów, 
które na to wskazują. I  tak 
symbolem jednego jest Lea, 
a  drugiego Rachel (por. Rdz 
29,16nn), Piotr i Jan; bardziej 
wyraziście te dwa rodzaje życia 
są opisane na przykładzie Ma-

rii i Marty. W  sposób najdo-
skonalszy zaś obydwa zostały 
zrealizowane przez chwalebną 
Dziewicę Maryję. Co bowiem 
tym dwom siostrom, albo ja-
kimkolwiek innym świętym, 
zostało częściowo udzielone, 
to Maryi w całej pełni. Dlate-
go mówi św. Hieronim: Pozo-
stałym zostało udzielone tylko 
po części, na Maryi zaś skupiła 
się cała pełnia łaski. (…)
 Doskonałość życia czynne-
go jest ukazana na przykładzie 
Marty, która pracując uwija-
ła się koło rozmaitych posług 
(Łk 10,40), natomiast kon-
templacyjnego na przykładzie 
Maryi, która oddając się spra-
wom Kościoła, wsłuchiwała 
się w Słowo Boże.

 Chwalebna Dziewica była 
Martą, a  nawet więcej niż 
Martą w  posługiwaniu. Mar-
ta bowiem przyjmuje Pana 
do swego domu. Najświęt-
sza zaś Dziewica do własnego 
łona. Marta karmi Go chle-

bem, Maryja własnym 
mlekiem. Dlatego św. 
Augustyn powiada: 
Każdy zdrowo myślą-
cy dobrze rozumie, że 
Maryja bez wątpienia 
była służebnicą Chry-
stusa przez pracę, któ-
rą wykonywała i przez 
prawdę najszczerszej 
wiary (…). Była także 
równocześnie Marią 
w trwaniu przy Chry-
stusie i  w  kontem-
placji. Jeśli bowiem 

Maria trwała przy Chrystusie 
i zbliżyła się do Niego, dzięki 
czemu owocniej przyjmowała 
Jego słowa, to błogosławiona 
Maryja bardziej niż można 
przypuszczać, przenikała prze-
paście najgłębszej Mądrości 
Bożej (św. Bernard).
 I  czegóż nie wiedziała 
o Bogu Ta, w której kryła się 
Mądrość Boża (Św. Anzelm).
 Dzisiejsza Ewangelia koń-
czy się pochwałą życia kon-
templacyjnego, ponieważ ono 
jest o  wiele wspanialsze, szla-
chetniejsze i bardziej zasługu-
jące na to, by zostało wybrane 
jako osobisty rodzaj życia nad 
życie czynne. Najdoskonal-
szym wzorem takiego życia 
kontemplacyjnego była Dzie-
wica Maryja.

MaryJa NaJDosKoNalsZyM WZoreM
Mateusz z Aquasparta
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 Wieża Babel bardzo często jest 
używają metaforą przez osoby, 
które chcą wyrazić pewien obraz 
buntu. Jest to ciekawy przykład 
zawziętości ludzi, którzy zro-
bią wszystko, aby porównać się 
do Boga. Jak brzmi ta historia 
oraz czego powinna nas uczyć? 
Sprawdzamy.
Treść historii
 Mieszkańcy całej ziemi mie-
li jedną mowę, czyli jednako-
we słowa. A  gdy wędrowali ze 
wschodu, napotkali równinę 
w kraju Szinear i tam zamieszka-
li. I  mówili jeden do drugiego: 
„Chodźcie, wyrabiajmy cegłę 
i  wypalmy ją w  ogniu”. A  gdy 
już mieli cegłę zamiast kamieni 
i smołę zamiast zaprawy murar-
skiej, rzekli: „Chodźcie, zbudu-
jemy sobie miasto i wieżę, której 
wierzchołek będzie sięgał nieba, 
i  w  ten sposób uczynimy sobie 
znak, abyśmy się nie rozproszy-
li po całej ziemi”. A Pan zstąpił 
z  nieba, by zobaczyć to miasto 
i  wieżę, które budowali ludzie, 
i  rzekł: „Są oni jednym ludem 
i wszyscy mają jedną mowę, i to 
jest przyczyną, że zaczęli budo-
wać. A  zatem w przyszłości nic 
nie będzie dla nich niemożliwe, 
cokolwiek zamierzą uczynić. 
Zejdźmy więc i  pomieszajmy 
tam ich język, aby jeden nie ro-
zumiał drugiego!” W ten sposób 
Pan rozproszył ich stamtąd po 
całej powierzchni ziemi, i tak nie 
dokończyli budowy tego mia-
sta. Dlatego to nazwano je Ba-
bel, tam bowiem Pan pomieszał 
mowę mieszkańców całej ziemi. 
Stamtąd też Pan rozproszył ich 
po całej powierzchni ziemi. 

(Biblia Tysiąclecia, Księga Rodza-
ju 11,1-9)
Wyjaśnienie
Wieża Babel przytoczona w  tej 
przypowieści jest z  pewnością 
obrazem buntu człowieka prze-
ciwko Bogu. Potomkowie No-
ego próbowali wspiąć się na sam 
szczyt, aby Jemu dorównać, jed-
nak Pan odpowiednio wcześnie 
na to zareagował. Był on bowiem 
przekonany, że rozmawiając 
w jednym języku ludzkość może 
dokonać rzeczy złych, które sieją 
pewien zamęt.
 Bóg to stwórca, który dał 
ludziom wszystko czego tylko 
chcą. Niestety szybko zauważył, 
że ludzkość jest przebiegła oraz 
zawsze wybiera drogę na skróty. 
Już w pierwszych zdaniach Biblii 
możemy zobaczyć przykład bun-
tu, który wyraźnie opisuje stwo-
rzenie świata. Wtedy to Ewa ze-
rwała oraz ugryzła owoc z zaka-
zanego drzewa, podczas gdy Pan 
wyraźnie zaznaczył, aby z niego 
nie jeść. Została skuszona przez 
Szatana. To właśnie on pod po-
stacią węża skusił ją złem.
 Ludzkość od czasu stworzenia 
zyskała wolną wolę. Mogą żyć 
tak, jak tylko chcą. Nie wszyscy 
jednak zostaną przyjęci do Kró-
lestwa Niebieskiego. Właśnie 
dlatego w czasie życia człowieka 
są momenty, w których wątpi on 
w  istnienie Boga. Jego niepew-
ność spowodowana jest faktem, 
że pomimo obecności Boga, ten 
pozwala ludziom cierpieć oraz 
sprawia, że są oni źli. Jest to efekt 
właśnie takich zachowań jak nie-
udana budowa Wieży Babel. Bóg 
robi wszystko, aby powstrzymać 
grzeszników oraz nawrócić ich 
na swoją stronę. Jednak wyma-

ga to determinacji oraz dobra 
innych, którzy są w  stanie tego 
dokonać.
 Niejednokrotnie Bóg poma-
ga człowiekowi zrozumieć Jego 
moc oraz możliwości. Posyła na 
świat nawet swojego Syna, który 
ginie przez ludzi na krzyżu. Jest 
to oznaka natury ludzkiej, która 
nie jest idealna.
 Bóg w przypowieści o Wieży 
Babel podkreśla, że nie są mu 
obojętne losy ludzkości. Za do-
bro wynagradza, za złe natomiast 
srogo karze. W  tym przypadku 
karą za nieposłuszeństwo ludzi 
było rozproszenie ich po świecie 
oraz danie im różnych języków. 
Utrudnia to im komunikację 
i  w  efekcie są oni bardziej po-
słuszni stwórcy.
 Co gdyby Wieża Babel po-
wstała?
 Wieża Babel z założenia mia-
ła być budowlą, która przybliża 
ludzkość do Boga. Wszystko ze 
względu na jej wysokość, która 
umożliwiała zetknięcie się z nie-
bem. Ludzkość działała w grze-
chu, ponieważ chciała porównać 
się do stwórcy oraz udowodnić, 
że są oni tak samo silni jak on. 
Przepełniała ich pycha oraz zło.
 Wybudowanie Wieży Babel 
podkreślałoby słabość Boga. 
Wówczas stałby się on kimś, kto 
nie był w  stanie przeciwstawić 
się ludzkości, która chciała obra-
zić jego imię.
 Bóg również straciłby wiele 
w  kontekście głoszenia swoich 
nauk. Za każdym razem powta-
rzał on, że dobre uczynki ludzi 
będą im wynagrodzone. Rozsy-
łając ludzkość po świecie udo-
wodnił, że grzech zawsze spotka 
się z karą.

Historia o Wieży BaBel
Redakcja
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KatoliCy W aKCJi
Odnowić wszystko w Chrystusie (św. Pius X)
„POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA”
Rok Duszpasterski 2021/22
Redaguje Antoni Kakareko

 12 obietnic Pana Jezusa 
przekazanych Św. Małgo-
rzacie Alacoque podczas ob-
jawienia 19 czerwca 1675 r. 
w  klasztorze Sióstr Nawie-
dzenia w klasztorze Paray le 
Monial we Francji:
1. Dam im wszystkie łaski po-
trzebne w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą pano-
wały w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał we 
wszystkich ich strapieniach.
4. Będę ich bezpieczną uciecz-
ką za życia, a szczególnie przy 
śmierci.

5. Wyleję obfi te błogosławień-
stwa na wszystkie ich przed-
sięwzięcia.
6. Grzesznicy znajdą w mym 
Sercu źródło nieskończonego 
miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gor-
liwymi.
8. Dusze gorliwe dojdą szyb-
ko do wysokiej doskonałości.
9. Błogosławić będę domy, 
w  których obraz mego Serca 
będzie umieszczony i czczony.
10. Kapłanom dam moc kru-
szenia serc najzatwardzial-
szych.

11. Imiona tych, co rozszerzać 
będą to nabożeństwo, będą 
zapisane w mym Sercu i na za-
wsze w Nim pozostaną.
12. Przyrzekam w nadmiarze 
miłosierdzia Serca mojego, że 
wszechmocna miłość moja 
udzieli tym wszystkim, którzy 
komunikować będą w pierw-
sze piątki przez dziewięć mie-
sięcy z  rzędu, łaskę pokuty 
ostatecznej, że nie umrą w sta-
nie niełaski mojej ani bez sa-
kramentów i  że Serce moje 
stanie się dla nich bezpieczną 
ucieczką w godzinę śmierci.

ForMaCJa listopad aD 2022
Temat i tekst do medytacji: Pogłębiajmy swoją formację eucharystyczną poprzez praktykowanie nabożeństwa 

pierwszych piątków miesiąca 

Z nauczania Świętego Jana Pawła II:

MiNi leKsyKoN litUrGiCZNy(8): Gesty litUrGiCZNe
Pocałunek pokoju i  Znak 
pokoju
 Znak ten symbolizujący 
nadprzyrodzoną miłość, bra-
terstwo, pokój i  zgodę wpro-

wadzono do liturgii euchary-
stycznej jako pocałunek 
pokoju już w czasach apostol-
skich, jako gest przygotowaw-
czy do Komunii Świętej, któ-

ra to część 
M s z y 
Ś w i ę t e j 
n i e j a k o 
koronuje 
j e d n o ś ć 
braterską 
uczes tni -
ków Eu-
charystii , 
włączając 

ją w  jedność Kościoła Po-
wszechnego jako Ciała Mi-
stycznego Jezusa Chrystusa. 
Początkowo obejmował on 
wszystkich uczestników litur-
gii eucharystycznej. Później 
zacieśniano go tylko do śro-
dowiska osób duchownych. 
W średniowieczu znowu roz-
szerzono również i  na wier-
nych wprowadzając tzw. pacy-
fi kał (krzyż, relikwiarz), który 
po ucałowaniu przez cele-
bransa ministrant przekazy-
wał dalej do ucałowania 
wszystkim uczestnikom Eu-
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charystii. Zwyczaj ten stop-
niowo przestał być praktyko-
wany powszechnie, przetrwał 
najdłużej tylko we Mszach 
Świętych konwentualnych 
i  za nowożeńców. Sobór Wa-
tykański II dokonując głębo-
kiej reformy liturgii wprowa-
dził „znak pokoju”. Formę 
przekazywania znaku pokoju 
soborowa Konstytucja o  Li-

 Po powtórnym przybyciu bi-
skupa Wojciecha do klasztoru 
na Awentynie opat Leon powie-
rzył mu funkcję przeora. Jan Ka-
napariusz w  swoim Żywocie 
I tak opisuje te chwile: „Urado-
wało się jego powrotem święte 
kolegium mniszej braci. Z  po-
żytkiem dla nich było obcowa-
nie z nim w świętej miłości. Ko-
chali go wszyscy, lecz ponad 
wszystkich jego opat, który też 
uczynił go sobie przełożonym 
całej rzeszy braci. On zaś zado-
walając się wszystkim, co pospo-
lite i najgorsze, im był większy, 
tym bardziej wobec wszystkich 
się uniżał, im bogatszy w skarby 
duchowe, tym bardziej pragnął 
w  oczach ludzkich być małym, 
ubogim i wzgardzonym.”(Żywot 
I. w: W Kręgu żywotów Świętego 
Wojciecha, Kraków-Tyniec: Wy-
dawnictwo Benedyktynów, 1997, 
s.64) Wiadomo jednak było, że 
ten powrót Wojciecha na Awen-
tyn z  konieczności musi mieć 
charakter tymczasowy, do chwili 
uregulowania kwestii opuszcze-
nia przez biskupa jego kanonicz-
nej diecezji. Domagał się tego 

turgii pozostawiła Kościołom 
lokalnym. W  Polsce począt-
kowo praktykowano go po-
przez ukłon, obecnie „Ogólne 
wprowadzenie do Mszału 
Rzymskiego” dopuszcza także 
formę podania ręki. Znak po-
koju przekazuje się przed śpie-
wem lub aklamacją „Baranku 
Boży” po wezwaniu kapłana: 
„przekażcie sobie znak poko-

ju”, wypowiadając słowa: „Po-
kój niech będzie zawsze 
z Tobą!” lub „Pokój z Tobą!”.
[Oprac. wg: https://liturgia.
wiara.pl/doc/420686.Posta-
wy-i-gesty-w-liturgii   oraz ks. 
Stanisław Staśko, Msza Święta 
czyli czas i  przestrzeń Boga 
i ludzi, Kraków 2017 i Rupert 
Berger, Mały słownik litur-
giczny, Poznań 1990] 

zwłaszcza metropolita moguncki  
Willigis (zm. 1011), hierarchicz-
ny przełożony biskupa Wojcie-
cha, późniejszy święty Kościoła 
Katolickiego. W tym czasie mia-
ły miejsce trzy ważne wydarzenia 
bardzo też istotne dla Wojciecha 
w kontekście zaistniałej jego sy-
tuacji życiowej.
 W  marcu 996 roku zmarł 
w  Rzymie chorujący ciężko na 
febrę papież Jan XV. W tym cza-
sie w drodze do Rzymu po koro-
nę cesarską był król niemiecki 
Otto III (980-1002), którego 
kapelanem był jego kuzyn Bru-
no (972-999), syn księcia Otto-
na z Karyntii a wnuk cesarza Ot-
tona I Wielkiego. Jego to Otton 
III desygnował na przyszłego pa-
pieża. Wybór dokonał się na 
konklawe 3 maja 996 roku 
w Rzymie. Nowy papież, nawią-
zując do wspaniałego pontyfika-
tu Świętego Grzegorza I  Wiel-
kiego przybrał imię Grzegorza V. 
Po zainstalowaniu się na Stolicy 
Apostolskiej nowy następca 
Świętego Piotra konsekrował 
szesnastoletniego Ottona na 
władcę Świętego Cesarstwa 

Rzymskiego. Zaraz też odbył się 
Synod, na którym Papież i Ce-
sarz rozpatrywali pilne sprawy 
Kościoła i Cesarstwa, w tym też 
kwestię powrotu Wojciecha do 
Pragi. Ostatecznie stanęło na 
tym, iż Wojciech wystosuje za-
pytanie do Księcia Bolesława II 
i do zarządzających praską kurią 
biskupią czy rzeczywiście chcą 
jego powrotu. Jeśli odpowiedź 
będzie negatywna, to Wojciech 
automatycznie otrzymuje status 
biskupa misyjnego i może reali-
zować – już obecną od pewnego 
czasu w jego myśleniu – ideę mi-
sji do pogan sąsiadujących z pań-
stwem polskim, rządzonym od 
roku 992 przez syna Mieszka I, 
księcia Bolesława (967-1025), 
późniejszego króla, zwanego 
Chrobrym. Odkrywany ostatnio 
na nowo znakomity dziejopis 
i historiozof polski, profesor Fe-
liks Koneczny (1862-1949) 
w  swej znakomitej monografii 
„Święci w  dziejach narodu pol-
skiego” tak interpretuje rezultaty 
owego Synodu w Rzymie: „Ra-
dzono w  Rzymie nad nowym 
porządkiem w  Europie północ-

Z rZyMU PrZeZ MoGUNCJĘ i GNieZNo Do GDaŃsKa – Po-
CZĄteK MisyJNeJ DroGi BisKUPa WoJCieCHa-aDalBerta 
sŁaWNiKoWiCa [sZKiCe ŚWiĘtoWoJCieCHoWe – 4]
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no-wschodniej - Do pracy nad 
postępem chrześcijaństwa nale-
żało powołać nowy szczep, mia-
nowicie Słowian. Stanęło w Rzy-
mie na tym, że ustanowi się 
z  państwa Piastowskiego nową 
prowincję kościelną, której arcy-
biskupem będzie Wojciech Sław-
nikowicz, św. Wojciech.”(Cyt. za 
wyd.: Kraków-Warszawa Struga: 
Wydawnictwo Michalineum, 
1985, s.18)
 Na tym Synodzie Rzymskim 
miał być obecny również na za-
proszenie cesarza Ottona założy-
ciel eremickiego zakonu kame-
dułów Romuald, późniejszy 
święty, jeden z najwybitniejszych 
ówczesnych autorytetów i  mi-
strzów życia duchowego. Jego to 
według Konecznego miał prosić 
biskup Wojciech o  przysłanie 
swoich uczniów do Polski. Świę-
ty Romuald spełnił tę prośbę
6 lat później. Wróćmy jednak do 
decyzji Synodu w  Rzymie 
w sprawie Wojciecha. Na odpo-
wiedź z  Pragi biskup Wojciech 
miał czekać w  siedzibie swego 
metropolity abpa Willigisa, to 
jest w Moguncji. Tam całe dnie 
spędzał na dworze cesarza Otto-
na III, z którym łączyły Wojcie-

cha więzy wielkiej przyjaźni 
i  wspólne pragnienie rozszerza-
nia Ewangelii Chrystusowej. To 
z  cesarzem długie godziny bi-
skup Wojciech omawiał wspólne 
plany misyjne i  umacniał go 
wierze i moralności. To na dwo-
rze cesarskim prawdopodobnie 
o ile jeszcze nie w Rzymie Woj-
ciech po raz pierwszy zetknął się 
osobiście z władcą państwa pia-
stowskiego, księciem polskim 
Bolesławem, który zaprosił bi-
skupa do swego kraju, skąd 
mógłby wyruszać nawracać po-
gan, albo Wieletów na północ-
nym zachodzie albo Prusów na 
północnym wschodzie państwa 
polski piastowskiej. W  między-
czasie odbył też Wojciech trzy 
pielgrzymki do Francji, m.in. do 
grobów wielkich mistrzów życia 
duchowego Europy średnio-
wiecznej: Świętego Benedykta 
z  Nursji (480-543 lub 547) - 
w  Fleury nad Loarą, Świętego 
Marcina (317 lub 335-397) – 
w Tours i Świętego Dionizego ( 
zmarł pomiędzy rokiem 250 
a  258), pierwszego biskupa Pa-
ryża – w Saint Denis. W Reims 
odwiedził abpa Gerberta z Auril-
lac (ok. 945-1003), najwybit-

niejszego uczonego w owym cza-
sie, zwłaszcza w  dziedzinie 
matematyki, wychowawcę i do-
radcę Ottona III, późniejszego 
papieża Sylwestra II (999-1003) 
i jak się później okazało – swego 
przyszłego „kanonizatora”. Po 
powrocie do Moguncji na prze-
łomie roku 996/997 Wojciech 
udaje się na dwór cesarski i – jak 
czytamy u  Jana Kanapariusza: 
„Tam wyjawia swe zamysły, co 
chciałby uczynić zgodnie z wolą 
Bożą i  zaczyna z  umiłowanym 
cesarzem ostatnią poufałą roz-
mowę. Po skończonej rozmowie 
przekazują sobie nawzajem po-
całunek pokoju i  nie bez żalu 
wyrywają się z ucisków, które już 
nigdy nie miały ich złączyć […]” 
(Vita I, dz.cyt., s.69-70) Istnieje 
rozbieżność w  przekazach źró-
dłowych odnośnie odpowiedzi 
z Pragi, czy Wojciech ma wracać 
do swej diecezji, czy też Praga go 
nie chce. Według opata Jana Ka-
napariusza (Żywot I) oraz Świę-
tego Brunona z Kwerfurtu (Ży-
wot II) biskup Wojciech nie 
znając jeszcze odpowiedzi z Pra-
gi udaje się więc razem ze swym 
bratem Radzimem Gaudentym 
(ur. między r. 960 a  970 zm. 
między r. 1006 a 1022) w tam-
tym kierunku. Po drodze dowia-
duje się, o wymordowaniu swo-
ich najbliższych w  Libicach, 
z  wyjątkiem najstarszego brata 
Sobiesława (zm. 1004), który 
przebywał na dworze księcia Bo-
lesława w Gnieźnie. Zbacza więc 
przez Śląsk do Gniezna, dokąd 
przybywa gdzieś na przełomie 
lutego i marca 997 roku i prosi 
Bolesława Chrobrego o  pomoc 
w uzyskaniu odpowiedzi z Pragi. 
Książę wysyła swoich posłów, 
którzy przywożą pismo pełne 
obelg, z którego wynikało, że ani 

Drzwi Gnieźnieńskie - Chrzest Gdańszczan
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książę Bolesław II czeski, ani 
sami Prażanie nie chcą go przy-
jąć z powrotem, co zostało wyra-
żone w piśmie dość dosadnie jak 
to przekazał Jan Kanapariusz: 
„[…]My go nie chcemy, bo sko-
ro przyjdzie nie przyjdzie dla na-
szego zbawienia, lecz dla pokara-
nia zbrodni i  krzywd, które 
wyrządziliśmy jego braciom, 
i z których jesteśmy radzi.” (Ży-
wot I, dz.cyt., s.71))  Nic już nie 
stało na przeszkodzie, aby rozpo-
cząć realizację planów misyjnych 
w  Polsce. Według innych zapi-
sów kronikarskich jak Kronika 
Czechów Kosmasa (1045-1125), 
dziekana Kapituły przy katedrze 
Świętego Wita w  Pradze  oraz 
ustaleń późniejszej historiografi i 
odpowiedź z  Pragi przywieźli 
wysłannicy abpa Willigisa, kiedy 
Wojciech znajdował się jeszcze 
w Moguncji i Wojciech wyrusza-
jąc do Polski znał już ją jak też 
wiedział już też o tragedii swoich 
najbliższych w  Libicach. 
W  Gnieźnie zapada ostateczna 
decyzja, że jednak Wojciech uda 
się nawracać nie Wieletów jak 
pierwotnie zamyślał, ale do Prus, 
co było po myśli Bolesława 
Chrobrego, bo owoce tej misji 
przypadną wyłącznie Polsce i nie 
trzeba się dzielić zasługami z ce-
sarzem i  biskupami niemiecki-
mi. Na Synodzie Rzymskim na-
stąpił bowiem już też wstępny 
(ostateczny miał miejsce na Sy-
nodzie w Gnieźnie w roku 1000, 
już po śmierci męczeńskiej i ka-
nonizacji Świętego Wojciecha) 
terytorialny podział odpowie-
dzialności za realizację działalno-
ści misyjnej wśród pogan. Pań-
stwu Polan, które to - według 
nowej koncepcji ustrojowej Ce-
sarstwa autorstwa Ottona III - 
razem z  Królestwem Węgier 

miało stanowić – 
obok istniejących 
już historycznych 
prowincji: Italii, Ga-
lii i  Germanii – 
czwartą, słowiańską 
część Cesarstwa 
Rzymskiego tzw. 
Sclavinię, przypadły 
tereny znajdujące się 
za jego północno 
wschodnią granicą, 
zamieszkałe przez 
pogańskie plemiona 
Prusów, Jaćwingów 
i  Litwinów. Książę 
Bolesław – jak czytamy u Kana-
pariusza: „poznawszy jego za-
miary, daje mu łódź i aby droga 
była spokojna wyposaża w trzy-
dziestu zbrojnych. On zaś przy-
był najpierw do miasta Gdańska, 
którego dotykają brzegi morza 
na skraju rozległego władztwa 
[tego] księcia.” (Żywot I, dz.cyt., 
s.72) W łacińskim oryginale Ży-
wotu I  nazwę Gdańska zapisano 
jako urbs Gyddanyzc. Kanapa-
riusz użył tutaj rzeczownika 
urbs, którym określano w  tym 
czasie zazwyczaj tylko duże 
i ważne ośrodki miejskie, zwłasz-
cza siedziby administracji wła-
dzy państwowej lub lokalnej. 
Samym mianem Urbs, pisanym 
dużą literą bez podania konkret-
nej nazwy oznaczano wówczas 
Rzym stolicę dawnego Cesar-
stwa zaś w średniowieczu stolicę 
państwa kościelnego (Stolica 
Apostolska). W stosunku zaś do 
innych ośrodków miejskich 
przeważnie stosowano inne 
określenia łacińskie jak np. ca-
strum, castellum czy oppidum. 
Oprócz brata, Radzima Gau-
dentego Wojciechowi towarzy-
szył jeszcze inny kapłan (bene-
dyktyński?) – Benedykt Bogusza.

 Ani Kanapariusz w  Żywocie 
I ani Święty Brunon z Kwerfurtu 
w Żywocie II Świętego Wojcie-
cha o  tym nie piszą, ale w póź-
niejszych przekazach zachowała 
się informacja, iż w  Gnieźnie 
Wojciech miał ochrzcić sprzy-
mierzonego z Chrobrym księcia 
Pomorza Gdańskiego o  niezna-
nym imieniu, którego pisarz 
i publicysta gdański, Lech Bąd-
kowski (1920-1984) w  swych 
szkicach historycznych „Odwró-
cona kotwica” (Gdańsk 1988, s. 
25) określa literackim mianem 
„Wisław” (?), a który to starał się 
o rękę bliskiej krewnej Bolesława 
Chrobrego (według Bądkow-
skiego - przyrodniej siostry lub 
córki). Pośrednio istnienie tego 
księcia potwierdza w swej Kroni-
ce polskiej Gall Anonim (ur. 
w XI w. – zm. 1116) pisząc, iż 
książęta Pomorza Gdańskiego 
byli blisko spokrewnieni z dyna-
stią piastowską. Tenże „półhisto-
ryczny” książę pomorski miał 
zaprosić biskupa Wojciecha do 
Gdańska, aby przeprowadził 
ewangelizację i  chrzest miesz-
kańców tego Grodu nad Gdanią 
(dzisiejsza Motława) i  okolic 
u ujścia Wisły do Bałtyku w jej 

Rekonstrukcja Gdańska z czasów Świętego
Wojciecha według prof. Andrzeja Zbierskiego
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delcie, nad Zatoką Gdańskim 
i  Zalewem Wiślanym. Gród 
swymi początkami sięgał przeło-
mu IX/X wieku. W czasie Misji 
Świętego Wojciecha był to już 
nowy (drugi ?) gród posadowio-
ny na wyspie, o  randze „grodu 
państwowego”, który powstał 
w drugiej połowie X. wieku. To-
pografi a Gdańska i  przyległych 
osad wyglądała wtedy zupełnie 
inaczej niż to jest dzisiaj. Dzisiej-
sze dzielnice: Orunia, Lipce, 
Święty Wojciech mogły być ma-
łymi portami nad Zalewem Wi-
ślanym, albowiem brzeg morski 

i  Zalewu Wiślanego, 
znajdował się o  wiele 
bliżej w  stosunku do 
dzisiejszego położenia. 
Ekipa misyjna dotarła 
do Gdańska najwcze-
śniej gdzieś na początku 
marca w  okresie Wiel-
kiego Postu. Nauki 

przygotowawcze odbywały się 
w  samym grodzie w  siedzibie 
księcia „Wisława”(?) i w podgro-
dziu „Ad Quercum” (Przy Dę-
bie), na wzgórzu, które do przy-
bycia biskupa Wojciecha było 
miejscem kultu pogańskiego 
(Dzisiejszy Święty Wojciech). 
Sam Chrzest Gdańszczan miał 
miejsce w Wielką Sobotę, która 
w  tym roku przypadała w dniu 
27 marca. Nie mamy opisu sa-
mej uroczystości. Nie wiemy też, 
czy było to tylko w Wielką So-
botę, czy też obrzęd chrzcielny 

 Nikomu bym się do tego 
nie przyznała, lecz kiedy sie-
działam w  kawiarni naprze-
ciwko kliniki Mayo, byłam 
naprawdę przestraszona. Na-
stępnego dnia miałam się stać 
jej pacjentką i  przejść tam 
operację kręgosłupa. Operacja 
należała do bardzo ryzykow-
nych, ale moja wiara w jej po-
wodzenie była niezwykle sil-
na. Zaledwie kilka tygodni 
wcześniej przeżyłam pogrzeb 
ojca – moja gwiazda przewod-
nia powróciła do nieba.
– Ojcze Niebieski, ześlij mi 
anioła w tej godzinie próby – 
modliłam się.
 Kiedy podniosłam wzrok, 
zbierając się do odejścia, uj-

był rozciągnięty na kilka dni. Jan 
Kanapariusz opisuje uroczystość 
jednym zdaniem: ”Tam, gdy mi-
łosierny Bóg błogosławił jego 
przybyciu, gromady ludu przyj-
mowały chrzest, tam [także] od-
prawiając obrzędy Mszalne ofi a-
rował Chrystusa, któremu za 
kilka dni siebie samego miał zło-
żyć w  ofi erze. […]” (Żywot I, 
dz.cyt., s.73). Można powie-
dzieć, że dokonując Chrztu 
Gdańszczan na samym północ-
nym krańcu ówczesnego pań-
stwa Piastów, Święty Wojciech 
wraz z  księciem „Wisławem”(?) 
i  władcą Polski, księciem Bole-
sławem Chrobrym dopełnili 
i  niejako dokończyli Chrzest 
Polski, zapoczątkowany przez 
Mieszka I  i  Dąbrówkę oraz bi-
skupa misyjnego Jordana w roku 
966. (Cdn)  Opracował
 Antoni Kakareko

Święty
Wojciech
chrzci
Gdańszczan

rzałam starszą panią, która 
wolno zmierzała w  kierunku 
kasy. Stanęłam tuż za nią, peł-
na podziwu dla przebijającego 
w jej stroju wytwornego gustu 
– miała na sobie szkarłatno-
czerwoną, wzorzystą suknię, 
szal, broszkę i wspaniały pąso-
wy kapelusz.
– Bardzo panią przepraszam. 
Chciałabym pani powiedzieć, 
że jest pani niezwykle piękną 
kobietą. Pani widok od razu 
poprawił mi humor.
 Kobieta ujęła mnie za rękę 
i powiedziała:
– Moje drogie dziecko, niech 
cię Bóg błogosławi za twoje 
dobre słowa, bo widzisz, mam 
sztuczną rękę, metalową 

wkładkę w drugiej ręce, a do 
tego nie mam jednej nogi. 
Ubieranie się zajmuje mi 
mnóstwo czasu. Staram się 
wyglądać jak najlepiej, jednak 
z upływem lat przestaje to ro-
bić na kimkolwiek wrażenie. 
Dzięki tobie poczułam się dzi-
siaj naprawdę szczególnie. 
Niech Pan chroni cię i obda-
rza błogosławieństwem, gdyż 
z  pewnością musisz być jed-
nym z Jego małych aniołów.
 Gdy kobieta odeszła, nie 
mogłam wydobyć z siebie na-
wet słowa, ponieważ dotknęła 
mojej duszy w taki sposób, że 
to ona nie mogła być nikim 
innym, tylko aniołem. 
 Tami Fox

anioł w czerwonym kapeluszu
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Sakrament
Chrztu Św. przyjęli:

1 Adam Żołnawski
2 Jan Sławomir Grążawski
3 Zuzanna Wojtowicz

Odeszli do Pana

1  Danuta Cholewczyńska, 
lat 85, ul. Al. Legionów

2  Andrzej Lis, lat 68,
ul. Niemcewicza

3 Wiesław Leśnicki,
lat 66, ul. Waryńskiego

4 Danuta Piasta, lat 69,
ul. Chrobrego

5
Władysława Magulska,
lat 95, ul. Krzemienieckiej, 
członkini 21 Róży,

6 Halina Wolańska, lat 93, 
ul. Kraszewskiego

7  Janina Szumalska,
lat 99, ul. Grażyny

8  Zygmunt Tessmer,
lat 85, ul. Kościuszki

Dobry Jezu a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie

 Uroczystość Wszystkich 
Świętych to imieniny nas 
wszystkich! Nasi święci Patro-
ni, ale też wszyscy , chociaż 
nie wyniesieni przez Kościół 
na ołtarze, a zamieszkujący 
w niebie, mają swój szczegól-
ny dzień. Dzień rości i uwiel-
bienia Boga za szczęście oglą-
dania Go twarzą w Twarz. My 
też, jako Kościół pielgrzymu-
jący jeszcze na ziemi, radujmy 
się razem z nimi. Radujmy się, 
ufając miłosierdziu Bożemu, 
że i dusze bliskie naszym ser-
com, cieszą się tym Świętem. 
Radujmy się i życzmy sobie 
spotkania z nimi tam w nie-
bie. Natomiast refl eksję i za-
dumę przenieśmy na Dzień 
Wszystkich Zmarłych (2 listo-
pada). Bo wszystko co na tej 
ziemi przemija, a tylko 
„śmierć i podatki są pewne 

na tym świecie” – jak głosi 
porzekadło. Podatki skubią 
portfele podatników stale, 
a śmierć kiedy przyjdzie nikt 
z nas nie wie. W pięknym zwy-
czaju podawania w niedziel-
nych ogłoszeniach parafi alny 
informacji o tych co odeszli 
do wieczności, w naszej Para-
fi i często słyszymy o zmar-
łych w wieku ponad 80 czy 90 
lat. Wiek 60 czy mniej lat za-
pala – przynajmniej u mnie – 
światełko, ale młodo umarł 
ktoś. „Z różnej półki kostucha 
kosi”, nie tylko ludzi w pode-
szłych latach.  Kiedy zgaśnie 
świeczka mojego ziemskiego 
życia, a zapali się znicz na 
moim grobie – kto to wie? Je-
den Pan Bóg. Czuwajcie więc, 
bo nie znacie dnia ani godzi-
ny. (Mt 25,13).  
 Jan Wontorski

PIÓREM REDAKTORA
Co Bóg złączył…

Jubileusz małżeński
obchodzą:

Michalina i Marian
Koteccy

73. Rocznica
Sakr. Małżeństwa
20.11.2022 g. 1100

Bóg Ojciec Wszechmogą-
cy niech Was napełni 

swoją radością i błogo-
sławi Wam i Waszym 

Rodzinom

ZACZERPNIĘTE Z PISMA ŚWIĘTEGO

PIĘKNE MYŚLI: 

Lecz On [Jezus] rzekł: 
«Owszem, ale przecież 
błogosławieni ci, którzy 
słuchają słowa Bożego 
i zachowują je.» (Łk 11,28)
To droga do pełni w świę-

Władysław Broniewski 
"Zaduszki"

W dniu Zaduszek,
W czas jesieni,
Odwiedzamy

bliskich groby,
Zapalamy zasmuceni

tych obcowaniu, droga 
którą zaleca nam sam Je-
zus Chrystus: słuchać sło-
wa Bożego i zachowywać 
je, czyli żyć nim na co 
dzień. 

Małe lampki
- znak żałoby.

Światła cmentarz
rozjaśniły,

Że aż łuna bije w dali,
Lecz i takie są mogiły,

Gdzie nikt lampki nie 
zapali.

 


