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W ostatnich dniach przeżywaliśmy  

Triduum Paschalne  
– czas, w którym w sposób szczególny  

mogliśmy spotykać się z Panem Jezusem  
w Jego męce oraz śmierci.

Wspólnie mogliśmy się radować z odkrycia  
pustego Grobu oraz wielbić prawdę,  

że Pan Zmartwychwstał i żyje.

To, co najbardziej trudne i beznadziejne,  
ginie wobec tego faktu. 

Dlatego życzymy, aby okres Wielkiejnocy,  
przyniósł Państwu wiele łask,  

żeby prawda o bliskości Zmartwychwstałego Pana  
była obecna i przenikała nasze serca.
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Drogi czytelniku
Właśnie przeglądasz wielkanocny numer naszej wspólnej gazety. 
Przeżywamy również niedzielę Miłosierdzia Bożego – dzień 
szczególnej łaskawości Boga. Pan Jezus w objawieniach danych 
św. Faustynie Kowalskiej zapewnia nas: „kto w dniu tym przystąpi 
do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar” 
(Dzienniczek, 300). Tym Źródłem jest najświętszy Sakrament. 
Zachęcamy do przeczytania tekstu Anny Bakalarskiej, która 
przybliży nam proces narodzin tego wielkiego święta. Zachęcamy 
również do przeczytania wywiadu z o. Włodzimierzem Zatorskim, 
przeprowadzony przez Huberta Zawrzykraja w czasie rekolekcji 
wielkopostnych. 

Minęła 10. rocznica śmierci świętego Jana Pawła II. Podczas  
Mszy kanonizacyjnej św. Faustyny (30 kwietnia 2000 r. – w dniu 
ustanowienia dla całego Kościoła katolickiego niedzieli  
Miłosierdzia Bożego) Ojciec Święty powiedział: „To krzepiące 
orędzie [Miłosierdzia Bożego] jest skierowane przede wszystkim  
do człowieka, który udręczony jakimś szczególnie bolesnym 
doświadczeniem albo przygnieciony ciężarem popełnionych 
grzechów utracił wszelką nadzieję w życiu i skłonny jest ulec 
pokusie rozpaczy. Takiemu człowiekowi ukazuje się łagodne oblicze 
Chrystusa, a promienie wychodzące z Jego Serca padają na niego, 
oświecają go i rozpalają, wskazują drogę i napełniają nadzieją. 
Jakże wielu sercom przyniosło otuchę wezwanie «Jezu, ufam 
Tobie», które podpowiedziała nam Opatrzność za pośrednictwem 
Siostry Faustyny! Ten prosty akt zawierzenia Jezusowi przebija 
najgęstsze chmury i sprawia, że promień światła przenika do życia 
każdego człowieka”.

Ksiądz Proboszcz 
z zespołem redakcyjnym

Na okładce reprodukcja obrazu kanonizacyjnego św. Siostry Faustyny autorstwa 
H. Tchórzewskiej, © Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Żytnia 3/9,
01-014 Warszawa
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Niedziela miłosierdzia Bożego 
W Ewangelii według św. Jana czytamy: „Wieczorem owego 

pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy 
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, 
stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziaw-
szy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, uj-
rzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak 
Ojciec Mnie  posłał, tak i  Ja  was  posyłam». Po  tych słowach 
tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym za-
trzymacie, są im zatrzymane»” (J 20, 19–23).

Jest to opis pierwszego po Zmartwychwstaniu spotkania Pana 
Jezusa z uczniami. W tak ważnym momencie, po trudnych dla Apo-
stołów doświadczeniach Wielkiego Czwartku, a zwłaszcza Piątku, 
ciszy Wielkiej Soboty, znaczenie słów Mistrza dla nich jest szczegól-
nie ważne. Zostają posłani, ale jednocześnie obdarowani, na peł-
nienie swej misji – stając się szafarzami łaski odpuszczania ludziom 
grzechów. Ubogaceni w dniu Pięćdziesiątnicy darami Ducha Świę-
tego będą mogli uczestniczyć w oczyszczaniu człowieka z grzechu, 
który oddziela go od Boga. W efekcie tego obmycia człowiek będzie 
mógł karmić się Ciałem i Krwią Pana Jezusa. Dar jednania człowieka 
z Bogiem otwierający drogę do uczestnictwa w Bóstwie Chrystusa.

Opis ustanowienia sakramentu pojednania znajduje się tylko 
u św. Jana. Co interesujące, z „Dzienniczka” (Dz.)1) Sekretarki Bo-
żego Miłosierdzia, św. Faustyny, dowiadujemy się, że gdy w  1938 
roku przygotowywała się przez trzydniowe rekolekcje do odno-
wienia ślubów, Pan Jezus polecił jej przeczytanie każdego dnia 
jednego z fragmentów właśnie z Ewangelii według św. Jana. Jest 
on nazywany teologiem serca. Tylko on również napisał, że Serce 
Jezusa zostało przebite i wypłynęły z niego krew i woda. nasuwa 
się spostrzeżenie o podobieństwie świadectwa  o miłości i miło-
sierdziu Boga siostry Faustyny i umiłowanego ucznia, który mógł 
wsłuchiwać się w bicie Sercu Jezusa spoczywając na nim.

Wczytując się w szczególne, bo po latach uwieńczone speł-
nieniem Bożych oczekiwań, przesłanie o Bożym miłosierdziu 
przekazane św. Faustynie, dostrzegamy związek między wyda-
rzeniami Wielkiego Tygodnia a niedzielą Miłosierdzia Bożego, 
nowenną przygotowującą na to Święto, symboliką obrazu Mi-
łosiernego Zbawiciela.

Bóg okazał człowiekowi miłosierdzie, ale uznając, że tajemni-
ca ta jest niedostatecznie poznana i czczona przez Kościół, do-
pominał się już wcześniej w różnych objawieniach o uczczenie 
jej jako odrębnego kultu. Powiernicami były dwie zakonnice – 
Włoszka, s. Benigna Konsolata Ferrero oraz Hiszpanka, s. Józefa 
Menendez. najpełniej jednak dał nam poznać Swe miłosierdzie 
w objawieniu, jakim obdarzył św. Faustynę.

święto i obraz Jezu, ufam Tobie!
Pan Jezus prowadząc polską Apostołkę wyjaśniał jej wymowę 

poszczególnych znaków, dawał wskazówki dotyczące ustano-
wienia i sposobu obchodzenia święta Bożego Miłosierdzia 
wskazywał na łączność święta z kultem obrazu – jego uroczy-
stym poświęceniem i publicznym oddawaniem mu czci w tym 
właśnie dniu. Jeszcze raz dowodzi to ogromnego znaczenia tego 
szczególnego wizerunku Pana Jezusa namalowanego na Jego 
specjalne życzenie. I tak np., mówiąc o obrazie, zwierzył się, że 
spojrzenie Jego jest jako z Krzyża; wskazał na moment Swej 
Śmierci na Krzyżu, kiedy po przebiciu boku ze źródła Bożego Mi-
łosierdzia – najświętszego Serca – wypłynęły krew i woda, na-
malowane jako dwa promienie. Te promienie, blady i czerwony, 
oznaczają z kolei sakramenty święte: chrztu, pojednania, Ko-
munii św., dary Ducha Świętego będące owocami Męki, Śmierci 
i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Ustanowienia święta w tym 
dniu życzył sobie Pan Jezus mówiąc o tym wielokrotnie św. Fau-
stynie. W swoim „Dzienniczku” zapisała:

22 II 1931 r. „Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, 
aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście po-
święcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma 
być świętem Miłosierdzia”. (Dz. 49)

26 X 1934 r. „Jezus mi powiedział: Jestem Królem Miłosier-
dzia …W pierwszą niedzielę po Wielkanocy, pragnę, żeby był 
publicznie ten obraz wystawiony. niedziela ta jest  świętem Mi-
łosierdzia.” (Dz. 88) 

15 XII 1935 „…pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem 
Miłosierdzia, … Powiedz spowiednikowi, aby obraz ten był w ko-
ściele wystawiony, a nie za klauzurą w klasztorze tym.” (Dz. 570)

„…pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia, 
ale musi być i czyn; i żądam czci dla mojego miłosierdzia przez ob-
chodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu, który 
jest namalowany. Przez obraz ten udzielę wiele łask duszom, on 
ma przypominać żądania mojego miłosierdzia, bo nawet wiara 
najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynków.” (Dz. 742)

JezU, UFam ToBie!
aNNa baKalarsKa



5

Nr 4 | Kwiecień 2015 teMat MiesiĄca – MiŁosierdzie boŻe

W powyższych wypowiedziach Pan Jezus określa Święto Mi-
łosierdzia Bożego jako już istniejące. Wyrażane przez niego pra-
gnienie, żądanie ustanowienia święta, odnosi się do zatwier-
dzenia tej uroczystości przez papieża.

W Polsce obchodzono je lokalnie już od 1944 roku, w archi-
diecezji krakowskiej i białostockiej od 1985 roku, w archidiece-
zji częstochowskiej od 1986 roku, w całym Kościele polskim od 
1995 r. Spowiednik św. Faustyny – bł. ks. Michał Sopoćko, jako 
pierwszy podjął starania o wprowadzenie tego święta. W 1946 
roku Konferencja Episkopatu Polski, z kard. Augustem Hlondem 
na czele, wystosowała do Watykanu petycję o wprowadzenie 
Święta Miłosierdzia Bożego. Święte Oficjum w 1953 roku uzna-
ło, że nie należy go ustanawiać, a w 1959 roku wydało dekret, 
w którym wskazało powody wykluczające możliwość jego wpro-
wadzenia. Unieważnienie wspomnianego dekretu nastąpiło 
wiosną 1978 roku Dopiero św. Jan Paweł II 30 kwietnia 2000 r. 
ogłosił dla całego Kościoła katolickiego II niedzielę Wielkanoc-
ną jako niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Nowenna przed Niedzielą miłosierdzia Bożego
(rozpoczyna się w wielki Piątek)

Integralną część obchodów tej niedzieli stanowi nowenna. Pan 
sam wskazał sposób jej odprawienia, wyróżnił grupy dusz, które 
św. Faustyna miała „wprowadzać w Serce Jego” w czasie kolej-
nych dni nowenny. Celem modlitwy wstawienniczej było sprowa-
dzenie ich „do zdroju miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, 
i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie 
w śmierci godzinie… A te wszystkie dusze wprowadzę w dom 
Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie od-
mówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miło-
sierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego 
przez gorącą mękę moją o łaski dla tych dusz (…)” (Dz. 1209)

Pan Jezus mówił o związku z nim określonych grup dusz, 
wpływem na Jego przeżycia, ich udziale w Męce. Są to kolejno:

1. „Ludzkość cała, a szczególnie wszyscy grzesznicy… A tym 
pocieszysz mnie w gorzkim smutku, [w] jaki mnie pogrąża utra-
ta dusz.”(Dz. 1210)

2. „Dusze kapłańskie i dusze zakonne… One dały mi moc 
przetrwania gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały spływa 
na ludzkość miłosierdzie moje.”(Dz. 1212)

3. „Dusze pobożne i wierne… dusze te pocieszyły mnie w dro-
dze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród goryczy morza.” 
(Dz. 1214)

4. Dusze „pogan i tych, którzy mnie jeszcze nie znają, i o nich 
myślałem w gorzkiej swej męce, a przyszła ich gorliwość pocie-
szyła serce moje.” (Dz. 1216)

5. „Dusze heretyków i odszczepieńców… w gorzkiej męce 
rozdzielali mi ciało i serce, to jest Kościół mój. Kiedy wracają do 
jedności z Kościołem, goją się rany moje i tym sposobem ulżą 
mi męki.” (Dz. 1218)

6. „Dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci… Dusze te są 
najwięcej podobne do serca mojego, one krzepiły mnie w gorz-
kiej konania męce; widziałem je jako ziemskich aniołów, które 
będą czuwać u moich ołtarzy, na nie zlewam całymi strumienia-
mi łaski. Łaskę moją jest przyjąć zdolna tylko dusza pokorna, 
dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.” (Dz. 1220)

7. „Dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie 
moje… Te dusze najwięcej bolały nad moją męką i najgłębiej 
wniknęły w ducha mojego. One są żywym odbiciem mojego lito-
ściwego serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu 
przyszłym, żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każdej 
szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie.” (Dz. 1224)

8. „Dusze, które są w więzieniu czyśćcowym… niechaj stru-
mienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są 
bardzo przeze mnie umiłowane, odpłacają się mojej sprawiedli-
wości; w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca 
mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie… O, gdybyś 
znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę du-
cha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości.” (Dz. 1226)

➟  6
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9. „Dusze oziębłe… Dusze te najboleśniej ranią serce moje. 
największej odrazy doznała dusza moja w Ogrójcu od duszy 
oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal 
ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. – Dla nich jest ostateczna 
deska ratunku uciec się do miłosierdzia mojego.” (Dz. 1228)

Powyższe słowa odnosiły się do św. Faustyny, a dziś wszyscy 
wierni mogą włączyć się w tę modlitwę i upraszać miłosierdzie 
Boże dla wskazanych przez Jezusa dusz.

cel ustanowienia święta miłosierdzia Bożego
Rodzi się pytanie: skoro zbawienie dzięki Bożemu miłosier-

dziu dokonało się na Krzyżu, otrzymaliśmy dar sakramentu po-
jednania,  jakie były powody, dla których Chrystus dopominał 
się o wprowadzenie w pierwszą niedzielę po Wielkanocy Świę-
ta Miłosierdzia Bożego?

Pod datą 17 lutego 1937 r. św. Faustyna zapisała: „Dziś rano 
widziałam w czasie mszy św. Jezusa cierpiącego… Jezus spojrzał 
się na mnie i rzekł: Dusze giną mimo mojej gorzkiej męki. Daję 
im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia mojego. 
Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na wieki. Sekre-
tarko mojego miłosierdzia, pisz, mów duszom o tym wielkim 
miłosierdziu moim. Bo blisko jest dzień straszliwy, dzień mojej 
sprawiedliwości.” (Dz. 965)

24 IX 1936 „Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką 
i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych 
grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia 
mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do 
źródła miłosierdzia mojego, która dusza przystąpi do spowie-
dzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.” 
(Dz. 699) 

„(…) kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi 
zupełnego odpuszczenia win i kar.” (Dz. 300)

W innym miejscu mówił Pan Jezus, że są to czasy ostateczne 
(Dz. 848) – dlatego daje ludzkości możliwość uciekania się do 
źródła miłosierdzia przed dniem gniewu Bożego. „Powiedz du-
szom, córko moja, że daję im na obronę swoje miłosierdzie, 
walczę za nich sam jeden i znoszę sprawiedliwy gniew Ojca 
swego. (…) powiedz, że święto Miłosierdzia mojego wyszło 
z „wnętrzności [moich] dla pociechy świata całego.” (Dz. 1517)

15 XII 1935 „nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, do-
pokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego, i dlate-
go pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosier-
dzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym wielkim 
i niezgłębionym miłosierdziu moim. Czynię cię szafarką miło-
sierdzia swego.” (Dz. 320)

Szczególna data:  
ii Niedziela wielkanocna , czyli i po wielkanocy

„Ważne jest zatem, abyśmy przyjęli w całości orędzie, zawar-
te w słowie Bożym na dzisiejszą II niedzielę Wielkanocną, która 
od tej pory nazywać się będzie w całym Kościele «niedzielą Mi-
łosierdzia Bożego»”2).

Zanim św. Jan Paweł II ogłosił 30 kwietnia 2000 r. w Rzymie 
– w dniu kanonizacji św. Faustyny pierwszą niedzielę po Wielka-
nocy niedzielą Miłosierdzia Bożego, nosiła ona nazwę niedzieli 
Białej, a dokładnie: „niedzieli po zdjęciu białych szat”. Chodzi 
o kolor szat katechumenów ochrzczonych w Wigilię Paschalną. 

We wczesnym chrześcijaństwie nowo ochrzczeni ubierani byli 
w białe szaty jako symbol niewinności otrzymanej na chrzcie; 
przychodzili w nich codziennie przez osiem dni po Wielkanocy 
do kościoła, by uczestniczyć w Eucharystii. Dopiero w niedzielę 
Białą zdejmowali je i oddawali szafarzowi, by mogły służyć ko-
lejnym neofitom. Inna nazwa tej niedzieli to Quasi modo geniti: 
„jako dopiero narodzone niemowlęta, alleluja, pragnijcie du-
chowego, czystego mleka, alleluja, alleluja.”, czyli od pierwszych 
słów pieśni śpiewanej w tym dniu na wejście do kościoła. 
Ochrzczeni otrzymywali do picia miód zmieszany z mlekiem 
jako symbol wejścia do prawdziwej Ziemi Obiecanej.

opisy św. Faustyny  
obchodów Niedzieli miłosierdzia Bożego

Święto Miłosierdzia Bożego zostało oficjalnie ustanowione 
zaledwie piętnaście lat temu, jednak w „Dzienniczku” znajduje-
my opis pierwszych obchodów tej szczególnej niedzieli w dniu 
28 kwietnia 1935 r. We wspomnieniach św. Faustyny (pod 
datą 26 października 1935 r.) czytamy: „Dziwnie się złożyło – 
jako Pan żądał tak się stało, że pierwszą cześć, jaką obraz ten 
odebrał od tłumów, było to w pierwszą niedzielę po Wielkano-
cy. Przez trzy dni był ten obraz wystawiony na widok publiczny 
i odbierał cześć publiczną, ponieważ był umieszczony w Ostrej 
Bramie, w szczycie okna, dlatego było go widać z bardzo daleka. 
W Ostrej Bramie obchodzono uroczyście przez te trzy dni za-
kończenie Jubileuszu Odkupienia Świata – 1900-lecie od męki 
Zbawiciela. Teraz widzę, że złączone jest dzieło odkupienia 
z dziełem miłosierdzia którego żąda Pan.” (Dz. 89)

Po raz drugi, w innym miejscu, Mistyczka opisała ten sam 
dzień (28 kwietnia 1935 r.) w taki sposób: „niedziela przewod-
nia, czyli święto Miłosierdzia Pańskiego, zakończenie Jubileuszu 
Odkupienia. (…) Kiedy się kończyło nabożeństwo i kapłan wziął 
Przenajświętszy Sakrament, aby udzielić błogosławieństwa, 
wtem ujrzałam Pana Jezusa w takiej postaci, jako jest na tym 
obrazie. Udzielił Pan błogosławieństwa i promienie te rozeszły 
się na cały świat. Wtem ujrzałam jasność niedostępną na kształt 
mieszkania kryształowego, utkanego z fal jasności nieprzystęp-
nej żadnemu stworzeniu ani duchowi. Do tej jasności trzy drzwi 
– i w tej chwili wszedł Jezus w takiej postaci, jako jest na tym 
obrazie, do onej jasności – w drzwi drugie, do wnętrza jedności. 
Jest to jedność troista, która jest niepojęta, nieskończoność. 
Wtem usłyszałam głos: Święto to wyszło z wnętrzności miło-
sierdzia mojego i jest zatwierdzone w głębokościach zmiłowań 
moich. Wszelka dusza wierząca i ufająca miłosierdziu mojemu 
dostąpi go” (Dz. 420). Tak więc wszyscy, a nie tylko dusze po-
bożne mogą zanurzyć się w Bożym Miłosierdziu, a grzesznicy 
mają pierwszeństwo, bo „nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, 
którzy się źle mają”. Brak jest więc ograniczeń. Dostęp do Boże-
go miłosierdzia jest powszechny. Jedynym warunkiem jest wia-
ra i ufność.

Co więcej, nasza wielka Święta miała wizję przyszłych wyda-
rzeń, które miały mieć miejsce w 2000 r. Ponieważ gorąco pra-
gnęła święta i znała jego zbawienną moc dla ludzi, modliła się 
o przyspieszenie jego ustanowienia. W marcu 1937 r. rozpoczę-
ła nowennę o udzielnie pewnym kapłanom światła i natchnie-
nia, aby się starali o zatwierdzenie tego święta i aby Duch Boży 
natchnął Ojca Świętego w tej sprawie. nowennę – w postaci 
godzinnej adoracji przed najświętszym Sakramentem – miała 
zakończyć w Wielki Czwartek.
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„23 III 1937. Dziś siódmy dzień tej nowenny. Otrzymałam 
wielka i niepojętą łaskę; Jezus najmiłosierniejszy dał mi obietni-
cę, że doczekam się uroczystości obchodzenia święta tego.

Dzień ten 23, to jest Wielki Wtorek, jest mi dniem, w którym 
mi Bóg udzielił wiele łask.

nagle zalała mnie obecność Boża i ujrzałam się naraz w Rzy-
mie w kaplicy Ojca Świętego i równocześnie byłam w kaplicy 
naszej, a uroczystość Ojca Św. i całego Kościoła była ściśle złą-
czona z nasza kaplicą i w szczególny sposób z naszym Zgroma-
dzeniem, i równocześnie wzięłam udział w uroczystości w Rzy-
mie i u nas. Ponieważ uroczystość ta była tak ściśle złączona 
z Rzymem, że chociaż piszę, nie mogę rozróżnić, ale tak jak jest, 
czyli jak widziałam. Widziałam w kaplicy naszej Pana Jezusa wy-
stawionego w monstrancji na wielkim ołtarzu. Kaplica była uro-
czyście ubrana, a w dniu tym wolno było wejść do niej wszyst-
kim ludziom, ktokolwiek chciał. Tłumy były tak wielkie, że ani 
okiem przejrzeć nie mogłam. Wszyscy z wielka radością brali 
udział w tej uroczystości, a wielu z nich otrzymało to, co pra-
gnęło. Ta sama uroczystość była w Rzymie w pięknej świątyni 
i Ojciec Św. z całym duchowieństwem obchodził tę uroczystość; 
i nagle ujrzałam św. Piotra, który stanął pomiędzy ołtarzem i Oj-
cem Św. Co mówił św. Piotr – nie mogłam słyszeć, lecz pozna-
łam, że Ojciec Św. rozumiał mowę jego (…)

Wtem jacyś duchowni, których nie znam, zaczęli mnie badać 
i upokarzać, z raczej to, com napisała, lecz widziałam, jak Jezus 
sam bronił mnie i dawał zrozumienie, czego nie wiedzieli.

Wtem nagle ujrzałam, jak z Hostii św. wyszły te dwa promie-
nie, jako są namalowane na tym obrazie, i rozeszły się na świat 
cały. Było to w jednym momencie, a jakoby cały dzień to trwało, 
i kaplica nasza była cały dzień przeludniona, a cały ten dzień był 
przepełniony radością.

I nagle ujrzałam Pana Jezusa żywego na ołtarzu naszym w po-
staci, jako jest namalowany na obrazie tym. Jednak czułam, ze 
siostry i cały lud nie widzieli Pana Jezusa tak, jako ja Go widzę. 
Jezus spojrzał się z tak wielka łaskawością i radością na Ojca Św. 
i pewnych kapłanów, i całe duchowieństwo, i lud, i Zgromadze-
nie nasze.

Wtem nagle została porwana w bliskość Jezusa i stanęłam na 
ołtarzu obok Pana Jezusa, a duch mój został napełniony tak wiel-
kim szczęściem, którego ani pojąć, ani napisać nie jestem w sta-
nie. Głębia pokoju i odpocznienia zalewała duszę moją. Jezus 
pochylił się ku mnie i rzekła łaskawie: Czego pragniesz, córko 

moja? – i odpowiedziałam: Pragnę chwały i czci dla miłosierdzia 
Twojego. – Cześć już odbieram przez założenie i obchodzenie 
święta tego; czego jeszcze pragniesz? I spojrzałam na te wielkie 
rzesze, które oddawały cześć miłosierdziu Bożemu, i rzekłam do 
Pana: Jezu, błogosław tym wszystkim, którzy są zgromadzenie dla 
oddania Ci czci, nieskończonemu miłosierdziu Twemu. Jezus za-
kreślił ręką znak krzyża św.; błogosławieństwo to odbiło się na 
duszach blaskiem światła. Duch mój zatonął w Jego miłości, czu-
ję, jakobym się rozpłynęła w Bogu i znikła w nim. Kiedy przyszłam 
do siebie, głęboki spokój zalewał duszę moja, i udzieliło się umy-
słowi mojemu dziwne zrozumienie wielu rzeczy, które przedtem 
były mi niezrozumiałe.” (Dz. 1041–1048)

Św. Faustyna przeżywała tę wizję w 1937 roku, opisane zaś 
wydarzenia nastąpiły w roku 2000. na pełne uwielbienie Boże-
go Miłosierdzia trzeba było więc jeszcze poczekać i konieczne 
były starania różnych osób. S. Faustyna zmarła w 1938 roku. 
W styczniu tego roku napisała: „Usunęłam się trochę w cień, 
jakoby to dzieło Boże nie interesowało mnie. nie mówię w tej 
chwili o nim, ale cała dusza moja pogrążona jest w modlitwie 
i błagam Boga, aby raczył przyspieszyć ten wielki dar, to jest 
święto Miłosierdzia, i widzę, że Jezus działa, daje sam wskazów-
ki, jak to przeprowadzone być ma. nic się nie dzieje przypad-
kiem.” (Dz. 1530)

Potwierdzeniem tej refleksji jest fakt, że Bóg wybierał kolejne 
osoby, jako narzędzia do wypełnienia Swoich pragnień, żądań. 
Byli nimi również już zaangażowani w dzieło: ojciec Józef An-
drasz, kapłan – jezuita (1891–1963), krakowski kierownik du-
chowy św. Faustyny, ale w głównej mierze bł. ks. Michał Sopoć-
ko – wileński kierownik Mistyczki. Podejmował on wielorakie 
działania, nie szczędząc wysiłków, by szerzyć kult Bożego miło-
sierdzia w nowych formach przekazanych swej penitentce, 
w tym również ustanowienie Święta. Przekonywał innych ka-
płanów, władze Kościelne, że nie chodzi o zmianę charakteru 
II niedzieli Wielkanocnej, a jedynie podkreślenie tego, co za-
wsze było jej treścią. Do końca swej posługi zabiegał o wprowa-
dzenie w życie poleceń Jezusa. Były to starania duszpasterskie, 
modlitwa, ofiara, ale przede wszystkim wkład w toczącą się 
w związku z tym teologiczną debatę, czy można II niedzielę 
Wielkanocną, zwaną Białą, przemianować na święto Bożego 
Miłosierdzia. Ks. Sopoćko zabierał wielokrotnie głos w tej spra-
wie przed Soborem Watykańskim II i po Soborze, po dokonaniu 
reformy liturgicznej. Tłumaczył wtedy, że do ustanowienia świę-
ta Miłosierdzia Bożego w II niedzielę Wielkanocną skłania nie 
tyle objawienie prywatne (w pismach nie powoływał się na 
przesłanie dane św. Faustynie), ile duch liturgii tejże niedzieli. 
Teologiczne uzasadnienie dla orędzia o Bożym Miłosierdziu za-
warł głównie w dziele „Miłosierdzie Boga w dziełach Jego”3).

W ostatnich tygodniach przed śmiercią siostry Faustyny 
ks. Sopoćko spotkał się z nią dwukrotnie w Krakowie. W swoim 
„Dzienniku”4) zapisał: „Gdy po chwili wróciłem do celi, by dać jej 
jeszcze kilka obrazków, zastałem ją w zachwyceniu na modli-
twie, jak nieziemską postać. Czułem wielki ból w duszy i gorycz, 
że mam pożegnać tę niezwykłą istotę, że obecnie jestem tak 
opuszczony przez wszystkich. Ale zrozumiałem, że to ja muszę 
przede wszystkim zaufać miłosierdziu Bożemu”. Był 1938 rok. 
Żadne z objawień siostry Faustyny nie zostało oficjalnie zatwier-
dzone przez władze kościelne. nic dziwnego, że jej spowiednik 
czuł ciężar odpowiedzialności za wykonanie Bożych zamiarów, 
szczególnie ze względu na brak bezpośredniego wsparcia tej, 
która przekazywała mu słowa Pana Jezusa. 
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Wcześniej Jezus wielokrotnie wyrażał swoje zadowolenie 
w odniesieniu do ks. Sopoćki. na pytanie św. Faustyny dlacze-
go Pan Jezus dopuszcza cierpienia dla tego miłego Jego Sercu 
kapłana, usłyszała, że „dla potrójnej korony, która mu jest 
przeznaczona: dziewictwa, kapłaństwa i męczeństwa” (Dz. 
596). Mówił do św. Faustyny o tym kapłanie: „Myśl jego jest 
ściśle złączona z myślą moją, a więc bądź spokojna o dzieło 
moje, nie dam mu się pomylić, a ty nic nie czyń bez jego po-
zwolenia”. (Dz. 1408)

Pan Jezus nie pozostawił jednak ks. Sopoćki bez widzialnej po-
mocy – tym razem na powiernicę Swoich tajemnic i wsparcie dla 
niego wybrał inną apostołkę – s. Helenę Majewską (1902–1967) 
z bezhabitowego Zgromadzenia Sióstr od Aniołów (istnieje od 
1889 roku). W tym okresie mieszkała w Wilnie, a ks. Sopoćko był 
również jej spowiednikiem, kierownikiem.

S. Helena Majewska swoje przeżycia mistyczne opisała 
w „Dzienniku” (D.)iii), który na polecenie ks. Sopoćki prowadzi-
ła w latach 1940–1943. Powierzoną jej misję opisała w nim pod 
datą 22 sierpnia 1941 r.: „Mnie zaś Pan Bóg, dając łaski podob-
ne, jakie miała śp. s. Faustyna (…) używa jako narzędzie pomoc-
nicze (…). Życie moje powinno jednak być ukryte i nikomu nie-
znane, czyli że swoją osobą nie mam zakrywać śp. s. Faustyny 
w jej szczególnym posłannictwie o miłosierdziu.” (D. 137) Mo-
żemy teraz zrozumieć, dlaczego przeżycia siostry Heleny okryte 
były tajemnicą przez ponad 70 lat.

Pan Jezus skarżył się s. Helenie: „Widzisz jak świat brnie w złem. 
… Świat o własnej sile się nie odrodzi, lecz trzeba mu Moich łask 
ze Źródła miłosierdzia, które uleczą go z tej strasznej choroby. 
Stanie się to dopiero wtedy, jak się wszyscy zwrócą do miłosier-
dzia, które wypływa z Serca mego, a które już raz wyraźnie obja-
wiłem wiernej służebnicy mojej Faustynie, lecz chcę, by to nabo-
żeństwo potwierdzone było przez Mego zastępcę na ziemi 
w Kościele Katolickim w Rzymie. Jemu bowiem dałem władzę 
związywania i rozwiązywania na ziemi i tak jak słońce nie dopusz-
cza przez mgłę swych promieni na ziemię, tak i łaski ze źródła 
Mego miłosierdzia nie mogą w całej pełni wylać się na świat cały 
jak tylko przez Kościół Chrystusowy na ziemi.” (D. 146–147)

Dlatego też s. Helena czyniła starania o zatwierdzenie przez 
papieża kultu w nowych jego formach, w tym ustanowienie 
święta. Radziła się ks. Sopoćki, ale również ojców jezuitów, jak 
pokierować działaniami, aby arcybiskup wileński – Romuald 
Jałbrzykowski – zechciał skierować do Ojca św. jej prośbę 
w sprawie zatwierdzenia i ogłoszenia światu kultu miłosier-
dzia Bożego (D. 151). W związku z zapytaniem jednego z ka-
płanów, poprosiła Pana Jezusa o wytłumaczenie istoty nabo-
żeństwa do Miłosierdzia Bożego i uzasadnienie konieczności 
czczenia obrazu Jezusa Miłosiernego. Przytaczając słowa Pana 
Jezusa, s. Helena zapisała wówczas: „Pan Bóg objawiając świa-
tu Swe Boskie miłosierdzie pragnie, aby w obecnych czasach 
klęsk i niepowodzeń ludzkość zrozumiała, że Jego Boskie Ser-
ce pełne jest nie tylko miłości lecz i miłosierdzia, które gotowe 
jest przyjść z pomocą, byleby tylko człowiek się opamiętał, na-
wrócił do Boga i zaufał Mu w Jego dobroci i miłosierdziu. (…) 
miłość i miłosierdzie Jego tak jest wielkie nieskończone, że 
człowiek tu na ziemi nigdy [go] całkowicie nie zgłębi ani nie 
zrozumie. I dobrze uczyni, jeśli zamiast wysilać się i badać ową 
tajemnicę, ukorzy się przed nią, uwierzy i ufność swą w Bogu 
położy.” (D. 153–154) „napis Jezu, ufam Tobie! ma przypomi-
nać warunek do tego, aby otrzymać łaskę miłosierdzia, że 
świat ma uwierzyć i ufać, aby otrzymać łaskę zmiłowania i od-
rodzenia życia Bożego na ziemi, ma o tę łaskę z wiarą prosić.” 
(D. 154–155)

Siostra Majewska wsłuchana w orędzie Pana Jezusa skie-
rowane do niej, jak również znając od ks. Sopoćki obietnice 
dane św. Faustynie, w I niedzielę po Wielkanocy (20 kwietnia 
1941 r.) wybrała się przed wileński obraz Jezusa Miłosierne-
go z ufnością oczekując opuszczenia win i kar. Po Komunii św. 
usłyszała słowa Pana Jezusa adresowane do wszystkich obec-
nych na nabożeństwie, jednocześnie obejmowały one 
wszystkich czcicieli miłosierdzia Bożego i cały świat: „Pójdź-
cie do Stolicy Mojej z ufnością. To pragnienie Jezusa, by 
wszyscy do niego przyszli, było wielkie, pełne dobroci, miło-
sierdzia i gotowości darowania wszystkich win i kar. Wraca-
jąc do domu czułam dziwną lekkość na duszy, szczęście nieba 
całego i jakąś niezachwianą pewność dostąpienia odpustu 
zupełnego.” (D. 116–117)

Szczególną rolę w tym dziele przewidział Bóg dla św. Jana 
Pawła II – Papieża Bożego Miłosierdzia. W dniu kanonizacji 
siostry Faustyny wprowadził Święto Bożego Miłosierdzia w ca-
łym Kościele katolickim. Wówczas najpełniej urzeczywistniły 
się żądania Pana Jezusa: było ustanowione Święto, Ojciec 
Święty wygłosił homilię o Miłosierdziu,  został uczczony Obraz 
Jezusa Miłosiernego – obraz kanonizacyjny św. Faustyny 
przedstawiał ją na tle tego właśnie wizerunku Pana Jezusa. 
Wyrazem wdzięczności, całkowitej ufności, uznania Bożego 
panowania nad przyszłością świata było zawierzenie przez 
Jana Pawła II – każdego człowieka i całego świata – Miłosier-
dziu Bożemu 17 lipca 2002 r. w Krakowie-Łagiewnikach.

1)  „Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej” Św. Siostra Faustyna,  
wyd. Księży Marianów, Warszawa 1995.

2)  Fragment homilii Jana Pawła II wygłoszona podczas kanonizacji s. Faustyny, 
Rzym, 30 kwietnia 2000 r. 

3)  „Miłosierdzie Boga w dziełach jego” ks. Michał Sopoćko, Kuria 
Metropolitalna Białostocka, Białystok 2008.

4)  „Dziennik” Błogosławiony Ksiądz Michał Sopoćko, wyd. Św. Jerzego, 
Białystok 2010.

5) „Pisma siostry Heleny Majewskiej CSA” wyd. WAM, Kraków 2014.
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wywiad

Drogi Ojcze, proszę opowiedzieć o drodze powołania zakon-
nego. Jakie czynniki sprawiły, że wybór padł na benedyktynów 
i to w Tyńcu?

Moja droga do Tyńca rozpoczęła się o wiele wcześniej, niż co-
kolwiek wiedziałem o Tyńcu i benedyktynach. Już na poziomie 
szkoły podstawowej zrozumiałem, że wiara wymaga zdecydo-
wania, co zrobiłem przez postanawianie, by bez namowy rodzi-
ców chodzić do kościoła. Ponadto odkryłem, że mądrość jest 
w milczeniu. 

Dlaczego Ojciec tak uważa? Żyjemy przecież w kulturze sło-
wa, obrazu i dźwięku.

W gadaninie jest wiele pozoru i kłamstwa. Można to łatwo 
zobaczyć słuchając kogoś, gdy rozmawia z różnymi osobami. Za-
zwyczaj rozmawia z każdą inaczej i to wydaje się normalne, ale 
także najczęściej zmienia sens wypowiedzi odnoszących się do 
rozmaitych spraw, szczególnie, jeżeli chodzi o relacje z innymi 
ludźmi. Wyraźnie widać, że najczęściej każdy przekazuje infor-
macje tak, jak mu wygodnie, przemilczając niektóre sprawy lub 
ujmując je odpowiednio do respondenta, aby uzyskać u niego 
potwierdzenie czy przychylność. Ponadto w Polsce najczęściej 
rozmowy toczą się o innych osobach, nieobecnych przy rozmo-
wie i zazwyczaj w tonacji krytycznej lub wręcz oburzenia na ich 
postępowanie. Ile w tym mówieniu popełnianych jest grze-
chów, to jeden Pan Bóg wie. Przy czym, gdy ktoś przed kimś 
obmawia trzecią osobę, to wcale nie przeszkadza przed tą trze-
cią osobą obmawiać obecnego partnera rozmowy.

Czyli świadomie grzeszy w ten sposób przeciwko ósmemu 
przykazaniu, które brzmi: „Nie mów fałszywego świadectwa 
przeciw bliźniemu swemu”?

W sprawie grzechów języka warto przeczytać sobie stosun-
kowo krótkie teksty z Pisma świętego: Syr 28,13−26 oraz Jk 3. 
Ponadto sam Pan Jezus bardzo ostro potępia jakiekolwiek osą-
dzanie innych: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni (Mt 7,1). 
Podobnych wypowiedzi jest wiele w Ewangelii. natomiast od 
strony pozytywnej: Niech wasza mowa będzie: Tak, tak;  
nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi (Mt 5,37). Kreowa-
nie się na wiedzącego, w sytuacji, gdy nie wiemy, jest diabel-
skie, jak wynika z tej wypowiedzi Pana Jezusa. Stąd właśnie 

w milczeniu jest mądrość, bo w milczeniu niczego nie udaje-
my. Jednak mówiąc o milczeniu musimy mówić o dobrym mil-
czeniu, bo jest np. milczenie pełne gniewu, złości lub pogardy 
do innych. nie o takie milczenie chodzi. Dobre milczenie wyra-
sta ze wsłuchania się w prawdę, która rozbrzmiewa w sercu. 
To milczenie jest po prostu modlitwą, która nie jest żadną ga-
daniną, ale słuchaniem w sercu tego, co w nim Bóg wypowia-
da do nas. Bóg zazwyczaj mówi szeptem albo wręcz ciszą, jed-
nak nie jest to głuchota, ale pełna wymowy cisza, która budzi 
nasze sumienie. 

Św. Augustyn mówił, że każdy człowiek ma w sobie wewnętrz-
nego nauczyciela, który mu podpowiada, co jest prawdą. Jed-
nak żeby usłyszeć głos wewnętrznego nauczyciela, samemu 
trzeba zamilknąć. Z tej prawdy rodzi się medytacja, która nie 
jest rozważaniem jakichś treści według własnej mądrości, ale 
wsłuchiwaniem się w Boga. nie jest to łatwe, bo w nas nie-
ustannie dominuje chaos myśli, wyobrażeń, pragnień, lęków, 
namiętności… Stąd medytacja od strony praktycznej jest wysił-
kiem wyciszania się i to bez oczekiwania, że Bóg da nam jakieś 
doznania, wizje lub do nas przemówi wyraźnymi słowami. Takie 
oczekiwanie poprowadzi nas na bezdroża. W naszej relacji z Bo-
giem bowiem nie chodzi o coś, choćby o coś najwspanialszego, 
ale o żywą relację, o komunię z Bogiem. Tutaj na ziemi nie ma 
możliwości oglądać Boga, ale można zbliżyć się do pełni posłu-
szeństwa Jego woli.

Wróćmy do drogi powołania. Jak ona dalej przebiegała?
Przed maturą, gdy mnie przycisnęło wezwanie ze strony 

Boga, przeraziłem się tym, że miałbym należeć do grupy kapła-
nów, których widziałem jako środowisko bardzo mało męskie. 
Poszedłem zatem na zwykłe studia na Politechnice Śląskiej na 
wydziale matematyczno-fizycznym. Kiedy Pan Bóg odezwał się 
po raz trzeci, postanowiłem już się nie uchylać, ale podjąć we-
zwanie. Skontaktowałem się z księdzem, którym okazał się 
duszpasterz akademicki, który od tego czasu stał się dla mnie 
autorytetem i przyjacielem do jego śmierci, która nastąpiła 
przed dwoma laty. Powiedział mi, żebym wpierw skończył stu-
dia. nie uśmiechała mi się ta perspektywa, bo miałem jeszcze 
przed sobą cztery lata.

Żyć w PeŁNi, iNaczeJ Się Nie oPŁaca

O powołaniu, medytacji w codzienności,  
małżeństwie i współczesnej duchowości  
z o. Włodzimierzem Zatorskim OSB  
rozmawia Hubert Zawrzykraj
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Potem życie jeszcze bardziej mi się skomplikowało i doszły jesz-
cze trzy kolejne lata i dopiero po ośmiu latach od rozpoczęcia 
studiów wstąpiłem do Tyńca. Czas do wstąpienia, według rady 
ks. Herberta Hlubka, miałem wykorzystać na wybranie właściwe-
go powołania: kapłaństwo diecezjalne, zakonne – jeżeli tak, to 
jaki zakon? Po trzecim roku studiów (w 1975 r.) mój kolega, który 
skończył Politechnikę poszedł do dominikanów. Pojechałem do 
niego do nowicjatu. Zauważyłem jednak, że oni już w nowicjacie 
są bardzo zabiegani. Kiedy powiedziałem o moich wrażeniach 
Markowi Pieńkowskiemu, który właśnie kończył nowicjat, powie-
dział mi: Idź do Tyńca! I właściwie od tego momentu wiedziałem, 
że tam pójdę. Pierwszy raz byłem w Tyńcu w maju 1976 roku, 
jednak wstąpić mogłem dopiero w maju 1980 roku.

Jak dziś ocenia Ojciec, patrząc z perspektywy lat, swoją de-
cyzję dotyczącą wyboru drogi życiowej? Pytam w imieniu tych 
młodych ludzi, którzy stoją przed wyborem: pójść za Chrystu-
sem drogą powołania kapłańskiego, zakonnego, czy realizo-
wać się w małżeństwie, w samotności. 

Odnośnie do swojego powołania nigdy nie miałem wątpliwo-
ści, że jestem na swoim miejscu. Jednak niejednokrotnie mia-
łem i mam wyrzuty sumienia odnośnie do braku pełnego zaan-
gażowania. Wiem, że jedynie pełne zaangażowanie daje nam 
pełnię radości i życia. Jest to zasada odnosząca się nie tylko do 
życia w zakonie czy np. w kapłaństwie, ale też do życia w rodzi-
nie i pracy dla innych. Jeżeli żyć, to tylko żyć w pełni. Inaczej się 
nie opłaca. Ale nasze słabości i lenistwo skłaniają do zwalniania 
się z zaangażowania i szukania wygody, co wprowadza w życie 
gnuśność i niezadowolenie, czyli bezsens.

Spotykamy się w czasie rekolekcji w parafii pw. św. Maksy-
miliana Kolbego w Józefowie po mszy św. i konferencji. W ho-
milii mówił Ojciec, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Jak 
należy rozumieć te słowa?

To jest zdanie św. Pawła z Listu do Rzymian: wiara rodzi się 
z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa 
(Rz 10,17). Pada ono w kontekście mówienia o wierze. nasza 
wiara jest odpowiedzią na Boże Słowo (Logos), czyli prawdę, 
jaką usłyszymy o Bogu. Taką prawdę głosił Pan Jezus nie tylko 
słowem, ale przede wszystkim postawą i czynami. Jednak te 
czyny i postawa nie są zrozumiane przez nas bez komentarza, 
wyjaśnienia, o co w Jego czynach chodziło. I dlatego także czyny 
Jezusa są dla nas zapośredniczone przez słowa, które wskazują 
ich sens. Stąd wiara rodzi się z tego, co się słyszy od autentycz-
nych głosicieli Słowa Bożego. 

Słowo Boga można usłyszeć codziennie w kościele w czasie 
mszy św. Dlaczego Eucharystia jest tak ważna dla człowieka?

Drugi Sobór Watykański mówi o liturgii w ogóle: „Liturgia jed-
nak jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jed-
nocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc” (KL 
10). O żadnej innej dziedzinie życia religijnego, czy to o modlitwie 
indywidualnej, czy o działalności charytatywnej, czy o ascezie, 
czy o dogmatach, czy o moralności, takie słowa nie padły w doku-
mentach soborowych. Wszystkie one bowiem właściwie wypły-
wają z autentycznego przeżywania liturgii, która jest uwielbie-
niem Boga przez i w imieniu całego Kościoła. Żadna inna 
działalność Kościoła nie ma takiej doniosłości. Liturgia daje nam 
już tutaj na ziemi udział w tym, co jest odwiecznym i zarazem 
wiecznym celem całego stworzenia. Liturgia jest także szkołą 

właściwej postawy wobec Boga. Zawiera ona w sobie całą ta-
jemnicę naszego zbawienia i to w formie dynamicznego znaku, 
który dokonuje to, co oznacza, czyli naszą więź z Bogiem. Litur-
gia nie tylko wyrasta z objawienia zawartego w Słowie Bożym, ale 
je zawiera w sobie, rozłożone w sposób uporządkowany na po-
szczególne okresy liturgiczne oraz uroczystości. A co najważniej-
sze to fakt, że liturgia realizuje w nas to, co oznacza, czyli naszą 
więź z Bogiem, o ile ją autentycznie przeżywamy w zawierzeniu 
oraz konsekwentnie realizujemy w naszym życiu. 

W jaki sposób iść dziś za Chrystusem Jego śladami?
Oczywiście nie da się iść za Chrystusem dosłownie, bo On jest 

obecnie Zmartwychwstały i zasiada po prawicy Ojca. On obec-
nie jest pośród nas przez swojego Ducha. Zatem iść za Nim 
oznacza żyć według tego samego Ducha. Może najlepiej wyra-
ża to gorący apel św. Pawła: [Zaklinam was] przez wszystko, co 
może być wezwaniem gorącym w Chrystusie, co może być 
umiejętnością przekonywania w Miłości, co może być komunią 
Ducha, co może być serdecznym współczuciem, napełnijcie 
mnie radością przez to, że będziecie mieli to samo nastawienie, 
tę samą miłość, tę samą duszę, to samo dążenie, nie czyniąc nic 
dla postawienia na swoim albo dla próżnej sławy, lecz w poko-
rze uważając jedni drugich za ważniejszych od siebie, nie szuka-
jąc własnej korzyści, ale każdy korzyści innych. Miejcie w sobie 
to samo nastawienie, jakie miał Chrystus Jezus (por. Flp 2,1−5).

Czy te słowa również można odnieść do małżeństwa, gdzie 
sakramentalni małżonkowie mają mieć tego samego Ducha, 
tę samą miłość, mają nie szukać własnych korzyści...?

Oczywiście. Małżeństwo stanowi swoisty wzór realizacji czło-
wieczeństwa. Relacje pomiędzy małżonkami są ich najważniej-
szymi relacjami oraz swoistym punktem odniesienia do wszyst-
kich innych relacji. Jeżeli w tej relacji brak nastawienia na 
korzyść drugiego, to gdzie ma ona być?! Dlatego też ogromną 
tragedią są wszelkie rozwody, które oznaczają wpierw rezy-
gnację z przezwyciężania wszelkich przeszkód na drodze miło-
ści. Miłość wymaga determinacji – wręcz upartego szukania 
wzajemnego zrozumienia i dróg do spotkania się we wzajemno-
ści. Jest to niewątpliwie trudne, ale też jest to jedyna szansa na 
szczęście. Jeżeli przegramy w tym, co najważniejsze w naszym 
życiu, to właściwie przegramy całe życie.

Oczywiście konieczny jest wysiłek z obu stron. Jeżeli jeden 
z partnerów więzi małżeńskiej nie ma zamiaru walczyć o miłość, 
a przynajmniej zrobić jakiegokolwiek wysiłku w kierunku zrozu-
mienia drugiego, to znaczy w istocie zdradził miłość. Dlatego 
istnieją sytuacje, w których trzeba taką relację przerwać, bo 
może służyć komuś do hołdowania swojej wygodzie. na taki 
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układ nie można się godzić nawet w imię dobra tej osoby, która 
jest pasożytem. Pozostawienie jej na własnym rozrachunku 
może być dla niej szansą na przebudzenie się. To są jednak sytu-
acje skrajne – niestety dosyć częste, ale dlatego, że nie dokona-
no dobrego rozpoznania partnera na całe życie. 

W jaki sposób rodzice mają przekazywać wiarę swoim 
dzieciom?

Małżonkowie autentycznie kochający się stają się dla swoich 
dzieci świadectwem i obrazem Boga. To jest pierwsza i najważ-
niejsza katecheza. 

Ojciec wspomniał w czasie konferencji, że narzeczeństwo 
ma prowadzić do małżeństwa. Skąd zatem jest tak wiele osób, 
które nie decydują się na małżeństwo, tylko żyją bez ślubu?

Dlatego że nie stać ich na prawdziwą miłość z całą wynikającą 
z niej odpowiedzialnością. Nie ma miłości bez odpowiedzial-
ności. Miłość prawdziwa jest niebezpieczna, bo ona nie ma gra-
nic. Ponadto wymaga wobec kochanej osoby całkowitej przej-
rzystości. Zazwyczaj natomiast lękamy się i potrzebujemy dla 
siebie kryjówek i możliwości ucieczki. Prawdziwa, konsekwent-
na miłość wymaga odwagi, której dziś brak.

Obserwuje się na przestrzeni ostatnich lat rosnącą tenden-
cję do odchodzenia od praktyk religijnych, a jednocześnie 
wzrost zainteresowania duchowością płynącą ze Wschodu. 
Jakie są tego przyczyny? Czy może ludzie szukają doświadcze-
nia Boga w ten sposób?

Trzeba chyba raczej powiedzieć, że się obserwuje tendencję 
do odchodzenia od „praktyk pobożności katolickiej”. Jeżeli ktoś 
szuka doświadczenia Boga w praktykach religii wschodnich, to 
przecież są to także praktyki religijne. Przyczyny są związane 
z tym, że nasze praktyki religijne stały się pobożnymi obrzęda-
mi, które w doświadczeniu wielu nie wprowadzają w prawdzi-
wą więź z Bogiem. Z jednej strony są bardzo często sprawowa-
ne formalnie bez właściwego ducha, a z drugiej, co wydaje się 
ważniejsze, zapominają o koniecznej harmonii pomiędzy modli-
twą i życiem. Jeżeli modlitwa nie jest zgodna z życiem, to nie ma 
ona wartości, bo jest nieprawdziwa. 

Co należy zatem zrobić w tej dziedzinie?
Trzeba wrócić do pierwotnej duchowości wczesnego Kościo-

ła, gdzie miłość wyrażająca się miłosierdziem i ogólnie rzecz 
biorąc szacunkiem do każdego człowieka była fundamentem 
chrześcijańskiej postawy. Modlitwa była nieustannym odnosze-
niem wszystkiego do Boga. Katechizm pisze o niej: „Modlimy się 
tak, jak żyjemy, ponieważ tak żyjemy, jak się modlimy. Jeśli nie 
chcemy stale postępować według Ducha Chrystusa, nie możemy 

także stale modlić się w Jego 2015 imię. „Duchowa walka” nowe-
go życia chrześcijanina jest nieodłączna od walki modlitwy” (KKK 
2725) i nieco dalej: „Ten tylko modli się nieustannie, kto modli-
twę łączy z czynami, a czyny z modlitwą” (KKK 2745). Zasada jed-
ności życia i modlitwy jest czymś fundamentalnym. Ponadto pod-
stawowymi praktykami duchowymi są: liturgia, lectio divina 
i medytacja. Dzisiejsza pobożność natomiast gustuje w paralitur-
gii i modlitwie prośby. Warto to zmienić.

Co Ojciec sądzi o występujących gdzieniegdzie w Kościele 
nowych tendencjach, które nawiązują do dawnych form  
liturgii? 

Powrót do dawnych form liturgii jest nieporozumieniem. 
na przykład ryt trydencki został zmieniony, ponieważ nagroma-
dził w sobie różne dodatki – nie zawsze najmądrzejsze – z róż-
nych okresów dziejów Kościoła. Jeżeli mówimy o powrocie do 
tradycji, to zawsze mówimy o powrocie do źródła, a nie do ja-
kiegoś etapu z przeszłości oddalonego od początków. Prawdzi-
we trzymanie się tradycji polega na tym, żeby odczytać ducha 
początków, ale w dzisiejszym kształcie. niestety, nawarstwiające 
się zwyczaje często od tego źródła odciągają i bywa tak, jak o tym 
mówi bardzo ostro w Ewangelii Pan Jezus: Słusznie prorok Izajasz 
powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci 
Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci 
Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście 
przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie 
obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy 
czynicie». I mówił do nich: «Umiecie dobrze uchylać przykazanie 
Boże, aby swoją tradycję zachować (Mk 7,6-9).

Trzymanie się skrupulatnie jakiś zwyczajów ma za zadanie 
dać człowiekowi poczucie pewności, że robi dobrze i jest 
„prawdziwie” wierzącym. Ale to jest po prostu   f a r y z e i z m. 
Oczywiście należy przestrzegać wszystkiego z wielkim szacun-
kiem, jednak trzeba pamiętać, że to, o co chodzi Panu Jezusowi, 
to miłość miłosierna, a nie trzymanie się formy, choćby najdo-
skonalszej. To właśnie z miłości będziemy sądzeni, a nie ze 
skrupulatnego przestrzegania przepisów. Bardzo wymowna 
jest w tej materii przypowieść o faryzeuszu i celniku w świątyni 
(zob. Łk 18,9−14). 

Jest Ojciec wybitnym autorem książek o tematyce ducho-
wej. Wymienię tylko niektóre tytuły: „Milczeć, aby usłyszeć”, 
„Otworzyć serce”, „Przebaczenie”, „Osiem duchów zła”, „Dar 
sumienia”, „Droga człowieka”, „Po owocach poznacie”. Czym 
tak naprawdę jest duchowość chrześcijańska?

Duchowe jest to, co naprawdę jest. Tak zasadniczo odpowia-
dam na pytanie o duchowość. Chodzi o to, że duchowe jest to, co 
ostatecznie się ostaje wobec śmierci. Wszystko inne jest tylko 
chwilowe i dlatego jest ostatecznie nieistotne. naprawdę jest to, 
co się ostaje i co się liczy w obliczu Boga. Jeżeli spojrzymy na to 
z perspektywy chrześcijańskiej, to ostaje się wobec śmierci tylko 
to, co w nas należy do Boga, co innymi słowy rodzi się z Ducha 
Świętego. Można powiedzieć, że życie duchowe, w chrześcijań-
skim rozumieniu, to „ni mniej ni więcej tylko życie w Duchu Świę-
tym”. nie jest to abstrakcja, ale coś bardzo konkretnego i wręcz 
mierzalnego, bo życie w Duchu Świętym przynosi konkretne owo-
ce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wier-
ność, łagodność, opanowanie (Ga 5,22-23), dalej: pokora, przeba-
czenie i wdzięczność. Owoców nie da się grać. One obiektywnie 
pokazują, czy ktoś żyje w Duchu, czy nie.   
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W jaki sposób budować w sobie obraz Boga, który powie-
dział o sobie: Jestem, który Jestem?

Przede wszystkim mówienie o budowaniu „obrazu Boga” 
w sobie jest niebezpieczne, bo dla wielu oznacza to jakieś wi-
dzenie Boga albo przynajmniej związane z tym obrazem oczeki-
wanie. A to są podstawowe przeszkody na drodze do spotkania 
się z Bogiem żywym. O Bogu trzeba wiedzieć, że jest miłością 
(zob. 1 J 4,8), że jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciem-
ności (1J 1,5). I w naszej relacji do Boga najważniejsza jest wia-
ra, która w języku biblijnym oznacza zawierzenie. Jest to relacja 
osobowa, a nie wiara w coś. Prawda o Bogu-Miłości jest funda-
mentem naszego zawierzenia i wiara w nią powinna być moc-
niejsza od wszelkich nawet najbardziej ciężkich doświadczeń. 

W chwilach doświadczeń i wielkich trudności niektórzy ludzie 
odrzucają Boga i twierdzą, że Go nie ma, że ich opuścił, że się 
nimi nie opiekuje. Próbują układać sobie życie według własnych 
zamierzeń. Pytają: gdzie był wtedy Bóg, gdzie jest teraz?

Bóg zawsze przychodzi inaczej, niż byśmy tego oczekiwali. 
Czasami w trudnych doświadczeniach może pojawić się zwąt-
pienie, ale właśnie przez nasze oczekiwania napędzane wyobra-
żeniami. Dobrym przykładem wiary bez budowania ludzkich 
wyobrażeń  i oczekiwań była najświętsza Maria Panna. To, co 
mogła sobie wyobrażać i czego mogła oczekiwać po zwiastowa-
niu anielskim stało w zupełniej sprzeczności z tym, co się na-
prawdę wydarzyło. A Ona pozostała wierna. 

Określenie Jestem, Który Jestem wyraża osobową więź: je-
stem z tobą, jestem dla ciebie, jestem w twoim życiu. To się do-
konuje przez konkretne wydarzenia, w których możemy odczy-
tać Bożą opatrzność. W dyskusjach na ten temat rozważano 
raczej metafizyczny wymiar istnienia, o co w samym tekście bi-
blijnym nie chodzi. 

Proszę powiedzieć, w jaki sposób Maryja jest naszą Prze-
wodniczką do Boga?

Maryja jest człowiekiem i tylko człowiekiem i w swojej posta-
wie w sposób najdoskonalszy odpowiedziała na Boże wezwanie. 
I właśnie tego trzeba się od niej uczyć. Aby jednak to zobaczyć, to 
trzeba się bardzo głęboko nad nią pochylić. W odniesieniu do 
niej jest podobnie jak w odniesieniu do Boga. Bóg się nie narzu-
ca, ale wzywa, zaprasza. nie przyciąga nas żadną atrakcyjnością, 
czy to cudami, nadzwyczajnymi przeżyciami, ale mówi o swojej 
miłości, którą można zobaczyć jedynie głęboko reflektując nad 
nią. Nie można naprawdę wejść w żywą relację z Bogiem trzy-
mając się jedynie określonych schematów i standardowej po-
bożności. Wiara wymaga autentycznej otwartości na inność 
Boga. nie odkryjemy jej jednak bez głębokiej refleksji dotykającej 
naszego serca. Tak było w życiu Maryi. Św. Łukasz pisze o niej, że 
zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu 
(Łk 2,19). Owoce Jej refleksyjności widać w całym życiu: Błogo-

sławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powie-
dziane Ci od Pana (Łk 1,45). To błogosławieństwo okazało się 
w pełni dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa, a Ona wytrwała 
w wierze przez najgorsze doświadczenia. Jak Ona to zniosła, co 
było podstawą Jej wytrwałości w zawierzeniu?! To można zrozu-
mieć jedynie przez głęboką refleksję na modlitwie.

Czy takie określenie: Polska jest krajem maryjnym, jest 
zgodne z rzeczywistością?

Polska jest krajem pobożności maryjnej, jednak nie oznacza to, że 
jest krajem maryjnym. nie widzę w Polsce prawdziwego ducha Ma-
ryi. Jej duch to w istocie Duch Święty, który jest miłością, pokorą, 
łagodnością, wrażliwością na potrzeby innych itd. niestety, tego nie 
widzę dzisiaj w Polsce. Raczej takie cechy są w zaniku i to także 
u tych, którzy się szczycą maryjną pobożnością. Po owocach się po-
znaje prawdę o życiu duchowym. Jeżeli nie ma duchowych cech Ma-
ryi, to znaczy, że maryjność jest pozorna lub po prostu fałszywa.

Jak należy rozmawiać z ludźmi, którzy świadomie odrzucają 
Boga, jako Stwórcę świata, dawcę życia i miłości?

Może warto ich zapytać: Kto stworzył świat? Czy świat mógłby 
istnieć, gdyby nie było miłości? Skąd się wzięło życie? Czy z przypad-
ku? Jeżeli tak, to oni sami są przypadkowi i w związku z tym bezsen-
sowni. Czy są tego świadomi? na koniec trzeba ich zapytać, co jest 
dla nich podstawą, która pozwala im twierdzić, że Boga nie ma? 
Musi coś takiego być. A to coś, co rozstrzyga o absolucie (o Bogu), 
samo musi być absolutem dla nich, czyli jest ich bogiem. Właściwe 
pytanie o Boga nie dotyczy Jego istnienia lub braku istnienia, ale 
tego kim On jest dla nas i my dla Niego. Czy ten absolut, który jest 
dla nich podstawą odrzucenia miłości, jest czymś lub kimś, komu 
można zawierzyć i w nim odnajdywać własną tożsamość?

Na koniec chcę zapytać o medytację w codzienności, o któ-
rej Ojciec mówił. W jaki sposób zanurzać się w Bogu? Jak się 
modlić?

Medytować to znaczy być obecnym przed Bogiem. Jednak 
osiągnięcie stanu wyciszenia jest niezmiernie trudne, bo nie-
ustannie nachodzą na nas rozmaite logismoi, jak to nazywali 
mnisi. Logismoi to nie tylko myśli, ale także i może przede wszyst-
kim wyobrażenia, uczucia, pragnienia, lęki, namiętności, pokusy. 
nie da się ich łatwo pokonać. Ks. Józef Tischner bardzo trafnie 
mówił: „Ktoś mi myśli”. Ta wypowiedź bardzo trafnie oddaje na-
tręctwo tych przychodzących na nas rozproszeń. W ten sposób 
zaczynamy widzieć, gdzie toczy się prawdziwa walka duchowa: 
w zależności, co przyjmujemy z tych myśli, takimi się stajemy. 
Otóż medytacja od strony praktycznej oznacza świadome sta-
nięcie do walki o siebie w obliczu Boga, walka nieustannego 
wybierania Boga wbrew rozproszeniom. Zazwyczaj stosujemy 
w tej walce jakąś technikę. Mnisi stosowali najczęściej powtarza-
nie krótkiej sentencji z Pisma świętego, często z psalmów, które 
recytowali podczas liturgii. Trzymanie się uparte wypowiadania 
przed Bogiem i do niego tej sentencji stanowiło dla nich swoisty 
nośnik dla żywej relacji. I tak np. w Kościele Wschodnim rozwinę-
ła się „modlitwa Jezusowa”, która jest formą tej pierwotnej mo-
dlitwy monologicznej. Jest ona bardzo przydatna dla każdego, 
gdyż zawsze i wszędzie można się tak modlić do Boga i walczyć 
o obecność wobec niego. Każdy powinien odkryć własną senten-
cję, która najlepiej oddaje jego ducha.

Dziękuję za rozmowę i życzę błogosławieństwa Bożego oraz 
opieki Maryi, która jest Pośredniczką wszelkich łask.
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Fotorelacja z Niedzieli  

męki Pańskiej
P

rzedstawiamy Państwu zdjęcia z roz-
poczęcia Wielkiego Tygodnia. Pod-
czas tego dnia przeżywaliśmy wjazd 
Pana Jezusa do Jerozolimy oraz 

w szczególny sposób prawdę o jego męce 
oraz śmierci w ujęciu Ewangelisty Mate-
usza. Trzeba tu dodać, że nasz chór para-
fialny bardzo nam pomógł wewnętrznie 
wejść w najbardziej kluczowe wydarze-
nie z życia Chrystusa. Dzięki odśpiewanej 
Pasji mieliśmy możliwość jeszcze mocniej 
przygotować się do przeżywania tajem-
nicy Zmartwychwstania.
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S P r a w y   P a r a F i a l N e

w
 zimową sobotę odwiedziliśmy naszą parafiankę z nowej 
Wsi – panią Zofię Bijoch, z domu Zalewską. Pani Zofia 
w czasie wojny mieszkała w Świdrach Małych, nieopodal 
siedziby dzisiejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wspomi-

na, że obok siebie stały: dom jej babci, domy państwa Marcinia-
ków, państwa Ciborków i dalej budynek straży. Rodzinny dom 
na nowej Wsi musiała wcześniej opuścić: rodzina została prze-
siedlona, a dom spłonął w wyniku działań wojennych 1939 
roku. Szosa nadwiślańska wybrukowana kocimi łbami wygląda-
ła wtedy inaczej niż dzisiaj. niedaleko było też jezioro, które łą-
czyło się z Łachą. Ojciec pani Zofii, Feliks Zalewski, miał warsztat 
szewski w Falenicy, przy dzisiejszej ulicy Młodej. Zmarł jeszcze 
przed wojną, w 1934 roku, pozostawiając żonę i szóstkę dzieci. 
najmłodszy syn Stanisław urodził się zaledwie dwa tygodnie 
wcześniej. Po śmierci ojca w opiece nad rodzeństwem i w pracy 
w gospodarstwie wspierał matkę najstarszy z synów – urodzony 
w 1920 roku Aleksander.

Właśnie z Olkiem są związane wstrząsające wspomnienia 
Pani Zofii, którymi się z nami podzieliła. Miała wtedy 14 lat. Pa-

mięta, że było ciepło. To musiała być bardzo wczesna wiosna. 
niemcy chodzili po całych Świdrach szukając partyzantów. na 
wieść o łapance jeden z braci Zalewskich – Henryk – uciekł nad 
Wisłę, gdzie się ukrył. Aleksander powiedział, że nigdzie nie bę-
dzie uciekał, bo nie jest zaangażowany w żadną konspiracyjną 
działalność i nic mu nie grozi. Pani Zofia wspomina, że była wte-
dy w mieszkaniu. Olek pracował w gospodarstwie: czyścił konia, 
albo młócił zboże. Mamy w domu nie było, pewnie pracowała 
na polu.

niemcy zaczęli okładać Olka grubymi kijami. Młodą Zosię po-
stawili obok, żeby patrzyła, jak biją jej brata. Bili go bardzo moc-
no, później jak worek kartofli wrzucili skatowanego i nieprzy-
tomnego na samochód i wywieźli na Pawiak.

Pani Zofia pamięta też, że niemcy zastrzelili mieszkającego 
po drugiej stronie ulicy Krawczyka. Spał w swym domu na gó-
rze, skąd wyjrzał, żeby zobaczyć, co się dzieje.

Pan Stanisław Zalewski – młodszy brat Zofii Bijoch – dodaje, 
że Olek przysłał jeszcze z Pawiaka kartkę. Było na niej napisane 
kilka słów: prośba, żeby mama przywiozła cebulę. Stanisława 

Bili Go kiJami,  
NiePrzyTomNeGo  
wrzUcili  
Na SamocHóD...
MareK piotrowsKi, paweŁ sulich

Widując przez lata w naszym parafialnym kościele 
tych samych ludzi, często nie wiemy jakie historie 
noszą w swoich sercach. Nie zdajemy sobie sprawy 
z przeżyć i wspomnień, które drzemią w znajomych, 
z którymi co tydzień dzielimy ławkę.  

Na łamach „Maksymiliana” chcemy przedstawiać 
historie naszych Parafian – znanych i nieznanych.
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1941 r.
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Zalewska pojechała z paczką na Pawiak, ale nie zobaczyła syna. 
nawet nie przyjęto od niej paczki. Pani Zofia wspomina, że kart-
kę mama dostała już na Pawiaku. Była długa i wąska, ktoś napi-
sał te parę słów, a brat tylko się podpisał: Olek.

Rodzina nigdy nie poznała dalszych losów Aleksandra. Został 
symbolicznie upamiętniony na cmentarzu w Józefowie, na na-
grobku swojego młodszego brata, Jana, przedwcześnie zmarłe-
go na serce. 

* * *

Spośród 100 tysięcy osób, które przeszły przez piekło więzie-
nia na Pawiaku, niemcy wymordowali jedną trzecią. Ciała naj-
częściej palili w ruinach warszawskiego getta. Pozostałych 
w większości wywieziono do obozów koncentracyjnych. Rodzi-
na pani Zofii nie posiada żadnych dokumentów poświadczają-
cych śmierć Aleksandra. nieprzyjęcie na Pawiaku paczki od 
matki może wskazywać na jego śmierć już w pierwszych dniach 
po przywiezieniu do więzienia. Jednak czy na pewno? W Księ-
dze pamięci funkcjonariuszy pożarnictwa i strażaków ochotni-
ków 1939–1945 znajdujemy nazwiska siedmiu strażaków 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdrach Małych zamordowa-
nych w czasie drugiej wojny światowej. Jest wśród nich Alek-
sander Zalewski, urodzony w 1920 roku. Według autorów Księgi 
został zatrzymany w 1942 roku, a zginął w roku następnym 
w obozie na terenie niemiec. Archiwum OSP w Świdrach Ma-
łych nie przetrwało do dzisiaj. Dotarcie do źródła tej informacji 
może być więc bardzo trudne. niestety, nikt też już nie pamięta, 
skąd wzięto dokładną datę śmierci Aleksandra, wyrytą na na-
grobku – 7 lutego 1943 roku.

* * *

Stanisław Zalewski nie ma wątpliwości, że Henryk był zaan-
gażowany w działalność podziemia. niemcy jednak już po nie-
go później nie wracali. Po przejściu frontu trafił do 2 Armii Woj-
ska Polskiego formowanej na Lubelszczyźnie. Armia w ostatnich 
tygodniach wojny biła się nad nysą, na Łużycach i w Czecho-
słowacji.

Pan Stanisław dobrze pamięta też niemiecki most na Wiśle 
w Świdrach Małych, przy którym bawił się z kolegami zjeżdżając 
z nasypu w wagonikach przemysłowej kolejki. Wspomina, że 
przeprawy pilnowała stała wachta. niemcy mieli tu stróżówkę 
i kuchnię. Pierwszy most wybudowano w Świdrach latem 1939 
roku na potrzeby Wojska Polskiego. Uszkodzony niemieckimi 
bombami został wysadzony przez naszych saperów przed zbli-
żającym się nieprzyjacielem. Odbudowano go na polecenie 
okupanta. Pod koniec lipca 1944 roku niemcy spalili most ucho-
dząc przed Armią Czerwoną.

Kiedy front na parę miesięcy stanął nad Wisłą, niemcy zza 
rzeki ostrzeliwali te rejony. Po raz drugi ogień strawił wtedy 
dom państwa Zalewskich. Pani Zofia przeprowadziła się na ul. 
Wiejską (obecnie Kardynała Wyszyńskiego) róg Łąkowej w Józe-
fowie. W 1954 roku wyszła za mąż. Później zamieszkała znów 
na nowej Wsi. Mimo dramatycznych wojennych wspomnień 
jest dziś osobą pogodną. O zamordowanym bracie pamięta 
w codziennej modlitwie.

* * *

Może ktoś z naszych Czytelników chciałby się podzielić swo-
imi wspomnieniami? Ocalmy od zapomnienia przeżycia Para-
fian, ciekawe wątki lokalnej historii, epizody z dziejów Błot 
i okolic. Zapraszamy do kontaktu z Redakcją „Maksymiliana”.
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Rodzina Państwa Zalewskich, ok. 1933 r.: z tyłu rodzice 
Feliks i Stanisława, od lewej dzieci: Aleksander, Józefa, 
Zofia, Henryk; siedzą letniczki

Zofia Bijoch

Symboliczny grób Aleksandra Zalewskiego
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       w roDziNie raDia maryJa

P
omimo ogromnych przeciwności, szka-
lowania i poniżania założyciela tej roz-
głośni – Ojca Tadeusza Rydzyka CRsR 
przez wrogie Kościołowi siły, które boją 

się prawdy i robią wszystko, by zmanipulo-
wać i podzielić polskie społeczeństwo, Ra-
dio Maryja rozwijało się i przybywało mu 
słuchaczy. nasze Koło też nie miało łatwe-
go czasu i przez te wszystkie lata nie podda-
wało się i z wytrwałością zawierzało Matce 
Bożej i św. Maksymilianowi rozwój tych 
mediów, mając przekonanie, że św. Maksy-
milian cieszy się, gdyż doczekał kontynu-
atora swoich rozpoczętych dzieł, wstawia 
się i z nieba błogosławi.

Przykro kiedy wielu katolików ulega tej 
obrzydliwej, kłamliwej propagandzie i po-
wiela celowe kalumnie, mniemając, że 
olśniła ich „prawda” głoszona przez wro-
gów Kościoła katolickiego, którzy mają do 
dyspozycji większość państwowych i pry-
watnych mediów „jedynej prawdy”. Każ-
dy, kto słucha Radia Maryja, a od roku 

może oglądać Telewizję Trwam dostępną 
bez żadnych przeszkód w regularnym 
przekazie telewizyjnym, na pewno zauwa-
żył o ile więcej może pogłębić swoją for-
mację duchową poprzez katechezy, studia 
biblijne, transmitowane Msze Św., homi-
lie Ojca Św., często odtwarzane homilie 
św. Jana Pawła II i wiele innych nauk zna-
nych i cenionych teologów. Różaniec Św. 
trzy razy w ciągu dnia, codziennie Apel Ja-
snogórski bezpośrednio z Częstochowy. 
Można poznać historię naszej Ojczyzny, 
spotkać ciekawych ludzi, których nie za-
prasza się do mediów głównego nurtu, do 
tego zapoznać się z szerokim wachlarzem 
informacji, mając pewność, że nie zostały 
zmanipulowane, a których często nie ma 
w głównych przekazach innych stacji.

Dzieci i młodzież mają swoje audycje, 
poprzez które uczą się wiary i patrioty-
zmu. Bogactwo programu jest tak duże, że 
każdy znajdzie coś dla siebie według wła-
snych zainteresowań. W tak krótkim opi-

 Spotkanie Wielkanocne K.P.R.M. –  A L L E L U J A  I  D O  P R Z O D U !

sie nie sposób wszystkiego wymienić, opi-
sać jakie dobro płynie na tych falach przez 
23 lata...

W niedzielę 26 kwietnia 2015 r. o godz. 
12:00 zostanie odprawiona Msza Św. 
dziękczynna za 18 lat naszej posługi, 
z prośbą o Boże Błogosławieństwo na 
dalsze lata dla Koła Przyjaciół Radia Ma-
ryja przy par. Św. Maksymiliana M. Kol-
bego. Niedzielę tę – tak jak było w ubie-
głych latach – przeznaczamy na promocję 
Radia Maryja, prosząc Parafian o wspar-
cie tych mediów.

Chętnych, serdecznie zapraszamy by do-
łączyli do naszych comiesięcznych spotkań 
o godz. 17:30 w każdą pierwszą środę mie-
siąca, rozpoczynających się Różańcem Św. 
Później zostaje odprawione Nabożeństwo 
do M.B. Nieustającej Pomocy, Msza Św. 
w int. Ojca Św., Kościoła, Ojczyzny, Radia 
Maryja i TVTrwam. Po Mszy Św. odbywa 
się spotkanie formacyjno-informacyjne. 

K.P.R.M. przy Par. Św. Maksymiliana w Błotach

...23 kwietnia 1997 roku w dzień Św. Wojciecha patrona Polski, grupa parafian postanowiła wspierać 
modlitwą i systematyczną comiesięczną ofiarą jedyne ogólnopolskie, a teraz światowe, katolickie me-
dia jakimi są Radio Maryja i powstała w późniejszych latach TV Trwam oraz wszystkie dzieła, które 
wyrosły wokół Radia.

18 laT 
w SŁUŻBie BoGU, kościoŁowi i oJczyźNie!



1 7

sprawy parafialNeNr 4 | Kwiecień 2015

rok Pański – 1982.
Do kaplicy na ul. Ptasią 41 przyjeżdżał z Józefowa ks. wika-

riusz Władysław Walczewski i prowadził katechizację, a w nie-
dziele odprawiał dwie Msze święte o godz. 9 i 10:30. na kate-
chizację przychodziła młodzież szkół średnich i dziatwa ze szkoły 
podstawowej. W czwartki o godz. 18:00 ksiądz odprawiał Mszę 
świętą.

Od wiosny po Świętach Wielkanocy wznowiono budowę ko-
ścioła i plebanii nad którą czuwał ks. prałat Wincenty Malinow-
ski, razem z ks. Władysławem Walczewskim. Roboty murarskie 
wykonywali Tadeusz Wilczek i Szymon Ostolski z Garwolina 
ze swoimi ludźmi. 

Pod koniec czerwca 1982 r. proboszcz parafii Józefów ks. Win-
centy Malinowski przeszedł na emeryturę. 

W tym czasie za zgodą Kurii Metropolitalnej w W-wie wika-
riusz parafii Józefów ks. Wł. Walczewski przeprowadził się na 
plac budowy i zamieszkał w baraku. On przejął całe dzieło bu-
dowy kościoła i domu parafialnego. Był wielki problem finanso-
wy, bo parafii jeszcze nie było a budowla była realizowana. 

W tym czasie codziennie była odprawiana Msza święta w ma-
leńkiej kaplicy, a w niedziele dwie Msze g. 9 i 10:30. Ksiądz jeź-
dził gdzie tylko się dało i głosił kazania, oraz zbierał ofiary na 
budowę nowej świątyni. 

Ośrodek duszpasterski: w październiku 1982 r. pismem 
księdza Prymasa Józefa Glempa został zatwierdzony Ośrodek 
duszpasterski w Błotach, a jego rektorem został budowniczy 
kościoła: ks. Walczewski Wł. Dzięki temu można było załatwiać 
wszelkie sprawy kancelaryjne: chrzty, zapowiedzi, śluby i po-
grzeby, a ludzie zostali bardziej związani z nową parafią. 

Wmurowanie kamienia węgielnego:
Dnia 19 września 1982 r. o godz. 15:00 rozpoczęła się uroczy-

stość poświęcenia kamienia węgielnego w kościele na Błotach. 
Uroczystości tej przewodniczył ks. biskup Jerzy Modzelewski 
z Warszawy. On poświęcił i wmurował kamień węgielny, który 
został przywieziony z Oświęcimia, gdzie zginął patron nasz 
św. Maksymilian Maria Kolbe. Mszę świętą odprawił ks. prałat 
Wincenty Malinowski a kazanie wygłosił ks. biskup. 

Uroczystość zgromadziła licznie duchowieństwo z dekanatu 
i okolic, oraz wiernych.

           kroNika kościoŁa i ParaFii  
P.w. święTeGo makSymiliaNa kolBeGo w BŁoTacH

(oD PoczĄTkU BUDowy i iSTNieNia)
część iii
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P
o zimie, która przyniosła nam nowe władze sa-
morządowe i zastój w inwestycjach, przyszła 
odwilż. Wraz z oznakami wiosny pojawiły się 
pierwsze informacje o rozpoczęciu inwestycji 

w Józefowie.
na początku marca Rada Miasta podjęła uchwa-

łę o rozpoczęciu prac remontowych ulicy Wawer-
skiej (to ulica biegnąca przy cmentarzu). Jak wie-
my, droga ta, zbudowana z płyt betonowych, jest 
w opłakanym stanie. Z biegiem lat płyty popękały 
i ulica Wawerska zmieniła się w istny krajobraz 
księżycowy. Od wielu lat planowano jej przebudo-
wę, ale cały czas brakowało na to środków. W tym 
roku natomiast okazało się, że jest szansa na dofi-
nansowanie budowy z województwa mazowiec-
kiego. Projekt oszacowano na 14 mln zł, z czego 12 
mln ma pochodzić z dotacji, a 2 mln z budżetu mia-
sta. Na nową ulicę Wawerską musimy poczekać 
do końca września.

8 marca zorganizowałem razem z radną Anną 
Masik pierwsze w tej kadencji spotkanie z miesz-
kańcami. na spotkanie, które odbyło się w dolnym 
kościele, przybyło około 60 osób. Podczas spotka-
nia poinformowaliśmy mieszkańców o planowa-
nych inwestycjach i projektach w Józefowie w 2015 
r. Mówiliśmy o programach profilaktyki zdrowot-
nej dla mieszkańców Józefowa, rozbudowie sieci 
wodno-kanalizacyjnej, rozbudowie szkoły podsta-
wowej w Michalinie, rozbudowy ulicy Wawerskiej 
oraz planowej budowie oczyszczalni ścieków. 

Tematem, który zdominował całe spotkanie, 
była oczyszczalnia ścieków. Część mieszkańców 
sprzeciwiała się budowie tak drogiej oczyszczalni, 
część natomiast opowiadała się za jej budową. Pod 
koniec lutego okazało się, że oczyszczalnia nie bę-
dzie kosztowała, jak zakładano, 21 mln zł, ale aż 
34 mln zł. (W ogłoszeniu o zamówieniu na Roboty 
budowlane widnieje nawet suma 44,5 mln zł). 
W momencie pisania tego artykułu (22 marca) 
projekt budowy oczyszczalni był zawieszony ze 
względu na brak w budżecie 13 mln zł na pokrycie 
wyższych kosztów budowy. Do końca marca mamy 
poznać decyzję Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), 
czy Józefów otrzyma zwiększoną dotację z Unii Eu-
ropejskiej. Dopiero po tej informacji będziemy za-
stanawiać się co dalej robić z tak drożejącym pro-
jektem. W międzyczasie Rada Miasta wyraziła 
zgodę na podjęcie ponownych rozmów z Otwoc-
kiem, aby obniżyć cenę za ścieki. Po negocjacjach, 
których nie organizowano od 2013 roku, może 

okazać się, że budowa józefowskiej oczyszczalni 
jest w ogóle niepotrzebna.

Programy profilaktyki zdrowotnej, o których 
wcześniej wspominałem, dotyczą tylko mieszkań-
ców Józefowa. Ze względu na limity wizyt przewi-
dzianych w kontrakcie z nFZ co roku brakowało 
miejsc w kolejce do specjalistów dla naszych 
mieszkańców. Z tego względu Rada Miasta podjęła 
uchwałę o uruchomieniu programu kardiologicz-
nego, okulistycznego i szczepień przeciwko grypie. 
Po więcej informacji dotyczących programów od-
syłam do przychodni miejskiej w Józefowie przy 
ul. M. Skłodowskiej-Curie. 

Podsumowując, marzec przyniósł nam wiele 
niespodziewanych zdarzeń: wzrost o 13 mln zł 
kosztów budowy oczyszczalni ścieków; podjęcie na 
nowo prób negocjacji między Józefowem a Otwoc-
kiem w celu obniżenia cen za ścieki; protest miesz-
kańców Michalina przeciwko budowie supermar-
ketu w miejscu, gdzie kiedyś był dom dziecka 
(w następnym numerze opiszę sytuację tej inwe-
stycji); podjęcie uchwały o przebudowie ul. Wa-
werskiej; rozpoczęcie prac remontowych budynku 
przy ul. Sienkiewicza 2 z przeznaczeniem na cele 
oświatowe oraz podjęcie uchwały przez Radę Po-
wiatu o likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego nr 5 w Józefowie przy ul. Ks. Malinow-
skiego 7 (w następnym numerze opiszę jakie są 
plany co do tego miejsca).

O tym, co przyniósł nam kwiecień, w następnym 
numerze „Maksymiliana”.

W celu skontaktowania się ze mną proszę pisać 
na adres mailowy radny.apyra@gmail.com lub kon-
taktować się telefonicznie z Biurem Rady Miasta  
tel. 22-779-00-27. 

co i Jak w JózeFowie
adriaN pyra

Wiosna. 
Wiosna  
w przyrodzie 
i w Józefowie.
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i
 wojna światowa zakończyła się poraż-
ką wszystkich trzech potęg zaborczych: 
w 1917 r. bita przez niemców Rosja 
pogrążyła się w chaosie bolszewickiej 

rewolucji i wojny domowej, zaś już kilka-
naście miesięcy później niemcy i Austro-
Węgry padły pod ciosami mocarstw za-
chodnich. Oto na zgliszczach monarchii 
trzech cesarzy Rzeczpospolita odzyski-
wała niepodległość. W listopadzie 1918 r. 
wojska kajzera opuściły zdobyte na Rosji 
ziemie centralnej Polski, jednak formacje 
okupujące rozległe tereny na wschód od 
Bugu dopiero powoli się wycofywały. 
W powstałą tam próżnię wchodzili od 
wschodu bolszewicy, a od zachodu Pola-
cy. Konfrontacja białego orła i czerwone-
go sztandaru stawała się nieunikniona. 
Jej stawką było z jednej strony poniesie-
nie rewolucji na zachód Europy, z drugiej 
– niepodległość i kształt terytorialny od-
rodzonej Polski.

W pierwszych dniach 1919 r., zanim 
jeszcze ostatnie niemieckie oddziały oku-
pacyjne opuściły Wilno, niedawno zorga-
nizowana polska Samoobrona Wileńska 
zdławiła w zarodku tlącą się w mieście 
komunistyczną ruchawkę. Kilka dni póź-
niej jednak regularne jednostki Armii 
Czerwonej podeszły pod miasto i 6 stycz-
nia dostało się ono pod panowanie bol-
szewików. nie należy zapominać, że 
wśród 200 tysięcy mieszkańców histo-
rycznej stolicy Litwy ponad 90% stanowi-
li wówczas Polacy i tak Polska, jak i Litwa 
zgłaszały uzasadnione pretensje do po-
siadania Wilna.

* * *
Wilno pełniło wielce doniosłą rolę 

w planach politycznych Józefa Piłsudskie-
go. Dążył on do zrealizowania koncepcji 
federacyjnej, to jest utworzenia kilku 
niepodległych państw – Polski, Litwy, 
Białorusi, Ukrainy – które połączone so-
juszem militarnym i politycznym będą 
w stanie wspólnie oprzeć się rosyjskiej 
potędze. Twierdził, że jest ono kluczem 
do spraw litewsko-białoruskich jak jest 
nim Warszawa dla spraw polskich. (…) 
dopiero wtedy, po zajęciu Wilna można 
mówić o realnym kształtowaniu stosunku 
całego tego kraju do Polski. 

Wiosną 1919 r. Józef Piłsudski posta-
nowił odzyskać swoje rodzinne miasto. 
Plan zajęcia Wilna szef Francuskiej Misji 
Wojskowej w Polsce gen. Paul Henrys 
ocenił jako szaleństwo, pełniący obo-
wiązki szefa Sztabu Generalnego płk. Sta-
nisław Haller dwukrotnie próbował po-
dać się do dymisji: uważał, że priorytetem 
winno być szybkie doprowadzenie do 

          Dzięki ci maTko      za wilNo
paweŁ sulich

Myśląc o wojnie z bolszewicką Rosją, mamy przed oczami  
trzy wielkie operacje 1920 roku: wiosenną wyprawę Piłsudskiego 
na Kijów, sierpniowe zmagania pod Warszawą i jesienną bitwę 
nad Niemnem. Powszechnej uwadze umykają działania 1919 r.,  
niedorównujące co prawda późniejszym walkom ani rozmachem,  
ani znaczeniem, niemniej jednak również interesujące i pełne 
dramatyzmu. Miłośnicy dziejów oręża polskiego z dumą wspominają 
wielkanocną ofensywę Wojska Polskiego na Wilno.

Nr 4 | Kwiecień 2015



2 1

historia

zwycięskiego końca trwającej wojny 
z Ukrainą o Lwów i Galicję Wschodnią. 
Piłsudski przeforsował jednak swój plan 
i w połowie kwietnia Polacy przystąpili 
do jego wykonania.

Plan ten prócz uderzenia na Wilno 
przewidywał zajęcie trzech kolejnych 
miast: Lidy, nowogródka i Baranowicz. 
Ich opanowanie dałoby Wojsku Polskie-
mu wymierne korzyści: oznaczało bo-
wiem przejęcie kontroli nad ważną, bo 
biegnącą wzdłuż frontu linią kolejową 
Wilno – Baranowicze, nadto umożliwiało 
oparcie pozycji na starych niemieckich 
okopach z I wojny światowej. Atak na 
Lidę wiążący walką jej garnizon miał po-
zwolić zgrupowaniu kawalerii pułkowni-
ka Władysława Beliny-Prażmowskiego na 
swobodne wykonanie rajdu w stronę 
Wilna. Ułani i szwoleżerowie winni poko-
nać w ciągu trzech dni odległość 100 km, 
po czym z zaskoczenia uderzyć na mia-
sto. W ślad za kawalerią Beliny maszero-
wała piechota gen. Edwarda Rydza-Śmi-
głego. Kolejne polskie zgrupowanie 
skierowano w okolice Grodna, frontem 
na zachód, aby osłaniało tyły walczących 
wojsk od niespodzianek ze strony ewa-

kuujących się do Prus Wschodnich niem-
ców. naczelnik Państwa Józef Piłsudski 
(jeszcze nie marszałek, ten tytuł będzie 
mu przysługiwał od 1920 r.) zrezygnował 
czasowo z funkcji naczelnego Wodza ca-
łego Wojska Polskiego, aby osobiście do-
wodzić operacją wileńską.

* * *
Cechą charakterystyczną wojny z bol-

szewikami było operowanie niewielkimi 
zgrupowaniami na dużych przestrze-
niach. W porównaniu z milionowymi ar-
miami dopiero co zakończonej wojny 
światowej rodzące się Wojsko Polskie 
i Armia Czerwona były słabe i nieliczne. 

nie miały możliwości linearnego obsa-
dzenia wiele set kilometrów liczącego 
frontu, stąd działania przyjmowały cha-
rakter manewrowy i to strona atakująca 
i posiadająca inicjatywę narzucała z re-
guły przeciwnikowi swoje warunki boju. 
Widać to wyraźnie w 1920 r., widać jesz-
cze bardziej w 1919, kiedy oba państwa 
dysponowały jeszcze bardzo ograniczo-
nymi siłami.

Wczesnym rankiem 16 kwietnia – 
w Wielką Środę – kawaleria Beliny-Praż-
mowskiego, wchodząc w rozległą lukę 
między bolszewickimi zgrupowaniami, 
rozpoczęła swój rajd na północ. Major Ta-
deusz Piskor pisał: Na chwilę przed od-
marszem zajechał wśród radosnego 
okrzyku „niech żyje” Naczelny Wódz. Prze-
gląd. Ułani prężą się w siodłach, każdy, 
wpatrzony w surowy łuk brwi Wodza, 
przysięga w duchu, że obowiązek swój żoł-
nierski spełni do ostatka. Wyruszającej 
kawalerii towarzyszyły odgłosy kanonady: 
to gen. Józef Lasocki uderzał na pobliską 
Lidę. Bój toczył się też kilkadziesiąt kilo-
metrów dalej na południe, gdzie gen. 
Adam Mokrzecki kierował swoje batalio-
ny, szwadrony i baterie w stronę nowo-
gródka i Baranowicz. W ślad za ułanami 
poszła piechota. Zgrupowania wyznaczo-
ne do zajęcia Wilna nie były liczne: 1 Bry-
gada Jazdy Beliny to tylko nieco ponad 
1000 szabel i 2 działa, zaś zgrupowanie 
2 Dywizji Piechoty Legionów Śmigłego 
miało początkowo około 2500 bagnetów 
i kilka dział; później zostało wzmocnione 
posiłkami spod Lidy.

          Dzięki ci maTko      za wilNo

Dzięki Ci Matko za Wilno – votum J. Piłsudskiego złożone w kaplicy obrazu  
Matki Bożej Ostrobramskiej

Wojsko Polskie uszykowane do defilady na Placu Katedralnym w Wilnie,  
21 kwietnia 1919 r. ➟  22
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Marsz odbywał się w bardzo trudnych 
warunkach. Adam Borkiewicz pisał: Po-
czątkowo piaski, później droga tak grzą-
ska wskutek roztopów i deszczów, że tabo-
ry zostały się, wozy lgnęły po sękle, konie 
zapadały się po brzuchy, kuchnie polowe 
trzeba było rozbierać na części, by je wy-
dobyć z błota. Kilka koni padło ze zmęcze-
nia: okazało się, że woźnice nie umieli po-
wozić, niedobrane konie zrywały uprząż. 
Mimo trudnych warunków kawaleria po-
suwała się naprzód. 19 kwietnia przed 
świtem – w Wielką Sobotę – szwoleżero-
wie i ułani Beliny podeszli pod Wilno. Noc 
była zupełnie ciemna. Kolumna posuwała 
się pieszo, chcąc zaoszczędzić koni na 
dzień następny, przedstawiający się zupeł-
nie zagadkowo. Od strony Wilna spotyka-
liśmy powracających z nabożeństwa Wiel-
kotygodniowego ludzi, którzy zgodnie 
zeznawali, że miasto nie jest ubezpieczo-
ne; na dworcu kolejowym znajduje się za-
ledwie 100 żołnierzy, ruch w mieście nor-
malny, o naszem zbliżaniu się nikt nic nie 
wie – pisał mjr Piskor. 

Jeden z uczestników wyprawy tak póź-
niej wspominał wjazd do Wilna: Działon 
(znaczy to działo i jaszcz z obsługami) 
wchodzi pod wiadukt kolejowy i z łosko-
tem maszeruje ulicą Ostrobramską. Oto 
za chwilę pierwsze polskie działo po tylu 
latach niewoli wejdzie przez tę świętą 
Bramę do miasta. Przed Ostrą Bramą za-
trzymuję działon i podaję głośno komen-
dę „Czapki zdejm”. Zwraca to uwagę tłu-
mu kobiet, modlących się po drugiej 
stronie Bramy na ulicy przed cudownym 
obrazem. Rzucają się one do jadących 
konno żołnierzy, witając ich, całując  

niekiedy po nogach. Podniecenie i entu-
zjazm udzielają się żołnierzom.

Spieszeni kawalerzyści błyskawicznie 
zajęli dworzec kolejowy, z którego zaraz 
wysłano w stronę Lidy pociąg, aby do-
wieźć nim do miasta piechotę Śmigłego. 
W tym momencie znajdowała się ona 
jeszcze o dwie doby marszu od Wilna. Za-
skoczenie bolszewickiej załogi było kom-
pletne. Mimo, że w mieście stacjonowało 
kilka tysięcy czerwonoarmistów, w ciągu 
następnych godzin tysiącosobowa bryga-
da Prażmowskiego zajęła znaczną jego 
część. A trzeba pamiętać, że nie wszyscy 
ułani mogli wziąć udział w walce, gdyż 
część z nich musiała strzec koni, znaczną 
liczbę żołnierzy należało nadto wydzielić 
do pilnowania jeńców, patrolowania mia-
sta, obsadzenia zajętego dworca i wysła-
nego pod Lidę pociągu. Mieszkańcy chwy-
cili za broń stając u boku ułanów. Po kilku 
godzinach Rosjanie opanowali panikę 
w swoich szeregach i przeszli do kontrata-
ków. W krytycznym momencie nadjechał 
jednak wysłany rankiem w kierunku Lidy 
pociąg z pierwszymi kompaniami piecho-
ty Legionów gen. Śmigłego, która stopnio-
wo przejęła ciężar walki od wyczerpanych 
kawalerzystów. W kolejnych dniach przy-
bywały następne jednostki piechoty,  
które do popołudnia 21 kwietnia zajęły  
miasto. Tego dnia – w Poniedziałek  
Wielkanocny – o godzinie 18 do Wilna 
wjechał pociągiem Józef Piłsudski. Tak ten 
moment opisywał Juliusz Kaden-Ban-
drowski: Teraz przedmieścia… Wszyscy ofi-
cerowie przy oknach. Piłsudski w płaszczu 
i rękawiczkach, jakby w tej chwili zeskoczyć 
miał z wagonu. Dziecinna pycha ogarnia 
żołnierzy: tę wielką stację, (bo już echa na-

szego pociągu łomocą wśród zabudo-
wań), te szyny, te sapiące lokomotywy, te 
wszystkie bloki i zwrotnice i tyle  

kościołów i tyle domów – to wszystko wziął 
nasz oręż… Wjeżdżamy na dworzec, orkie-

stra gra „Jeszcze Polska 
nie zginęła”. Czarno 
od ludzi, wstrzyma-
nych szarą, prostą 
sztabą kompanii hono-
rowej. Na skrzydle pa-
nowie oficerowie z ge-
nerałem Śmigłym na 
czele.

Sam naczelnik wspo-
minał później: Do żad-
nego miasta zdoby-
tego przeze mnie  
nie wjeżdżałem z ta-
kim uczuciem, jak do 
Wilna.

Entuzjazm wyzwolonych wilniuków był 
olbrzymi. W mieście odbyła się zwycię-
ska defilada. Jeden ze świadków tak za-
pamiętał dziękczynne nabożeństwo 
przed Ostrą Bramą: Wielki szloch tego 
tłumu, klęczącego na ulicy. Spojrzałem 
na Komendanta. Stał twarzą zwrócony 
do obrazu, oparty na szabli, nasrożony 
i... spod nasrożonych brwi ciężka łza spły-
wała mu na wąsy. Śmigły za nim miał ja-
kiś nerwowy tick na twarzy. Twarz drgała 
i też łzy ciekły mu po twarzy. A Belina be-
czał po prostu jak smarkacz...

* * *

Jeszcze nie przebrzmiały podniosłe 
uroczystości, a Rosjanie już przystąpili do 
kontrofensywy chcąc odzyskać Wilno. 
W krótkim czasie zgromadzili siły kilka-
krotnie liczniejsze od polskich. Gen. Rydz 
– Śmigły manewrując z położenia środ-
kowego po liniach wewnętrznych pobił 
po kolei wszystkie bolszewickie kolumny 
kierujące się na miasto z kilku kierunków 
oraz odsunął linię frontu dalej na północ 
i wschód od Wilna.

Ostatecznie walki wygasły 7 maja 1919 r. 
Ofensywa wielkanocna była pierwszą 
wielką operacją rozpalającej się dopiero 
wojny polsko – bolszewickiej. W jej trak-
cie Wojsko Polskie zajęło Wilno, Lidę, 
nowogródek, Baranowicze oraz ewaku-
owane przez niemców Grodno.

Okazało się, że młody, kiepsko jeszcze 
wyszkolony i wyposażony polski żołnierz 
lepiej się bije i jest lepiej dowodzony niż 
dysponujący liczebną przewagą nieprzy-
jaciel – co stanowiło dobry prognostyk 
na przyszłość. Historycy wojskowości 
wymieniają co prawda wiele błędów 
w planowaniu i przeprowadzeniu akcji: 
fatalną łączność, problemy z zaopatrze-
niem, bierność jednych dowódców 
i nadmierną samodzielność innych. Zo-
stawmy rozpatrywanie tych zarzutów 
specjalistom – sztuka wojny jest pa-
smem pomyłek i wygrywa ta strona, któ-
ra popełni ich mniej od przeciwnika. Wy-
prawa wileńska zakończyła się wszak 
sukcesem Piłsudskiego. Latem 1919 r. 
Wojsko Polskie zajmie jeszcze Mińsk bia-
łoruski stwarzając sobie dogodne pozy-
cje przed przyszłorocznymi walkami. Do-
piero zażarte boje 1920 r. doprowadzą 
do rozstrzygnięcia wojny. Wilno osta-
tecznie znajdzie się w rękach polskich, 
dramatycznie jednak zaogni się polsko – 
litewski spór o to miasto. Zatruje on sto-
sunki między tak bliskimi sobie bratnimi 
narodami na długie dziesięciolecia. 
To jest już jednak inna historia.
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„Święto Zmartwychwstania już poza nami. Teraz 
trzeba zrobić nam rachunek, jakie zyski odnieśli-
śmy przez święta. Czy to Zmartwychwstanie było 
tylko zewnętrznie obchodzone? Jeśliby to się 
ograniczało na zewnętrznej radości – to święta 
nie osiągnęły swego celu.

Musimy jak kupiec obliczyć, czyśmy zyskali tyle, 
ileśmy uzyskać mogli. O tym każdemu sumienie 
powie, gdy się zastanowi. (…)

Pan Bóg nikogo nie wprowadza do nieba pod 
przymusem. Kto się uprze – to się nie zbawi. (…)

Zewnętrzna nasza działalność jest drugorzędną 
rzeczą. najważniejszą robotą jest modlitwa cicha, 
umartwienie drobne, zgadzanie się z wolą Bożą 
od rana do wieczora. Wszystkie inne rzeczy nie 
tworzą łaski Bożej, a przez modlitwę i umartwie-
nie zdobywa się łaski Boże dla dusz.(…)

Dusza musi własną wolą chcieć. Musimy koniecz-
nie powiedzieć: niech to się stanie, bo Pan Bóg 
może nam bardzo dużo łask dawać, ale nigdy 
działanie Jego nie będzie przymusowe. nawet 
Pan Bóg nie przymusi do tego, czego nie chcemy. 
Sam człowiek przy pomocy Bożej musi zmar-
twychwstania dokonać.

O co więc chodzi w tym zmartwychwstaniu każ-
dego z osobna? Jeden z braci młodszych przyniósł 
mi karteczki, na których wypisane były różne 
ofiary. Zebrało się ich piętnastu i między sobą lo-
sują te karteczki, by praktykować tę ofiarę z wy-
ciągniętej karteczki. To jest bardzo ładnie, ale 
istotą nie jest. Wiem, że on nie ma tego za cel – 
tylko za środek. Same ofiarki i modlitwy byłyby 
potężnym środkiem do zmartwychwstania, ale 
nie mogą być celem. Istota zmartwychwstania 
polega na zgadzaniu się woli naszej z wolą Bożą. 

Poza tym nic więcej. Wszystko inne to tylko śro-
dek, nawet Komunia święta. W życiu praktycz-
nym zapominamy często o tym. Mówimy sobie, 
że gdyby Pan Jezus rozkazywał, to byśmy dla nie-
go wszystko uczynili, tymczasem, gdy przełożony 
niższy nam rozkazuje, czujemy trudność. Pan Je-
zus przecież działa przez posłuszeństwo.   

Sami wiemy, że istotnie trudno nam jest stale 
i zawsze dobrze wypełniać posłuszeństwo. Staraj-
my się tym więcej, by istota „ja” była wewnętrz-
na, by było poddanie rozumu i woli – woli Bożej. 
W tym jest istota świętości, czyli ubóstwienie 
człowieka.

To, co powiedziałem, nie jest łatwe w życiu prak-
tycznym i trzeba dużego wyrobienia, by z rado-
ścią tą drogą postępować. Tu trzeba wiary głębo-
kiej i miłości silnej.

I znowu wracać musimy do Matki Bożej, bo Ona 
jest Matką życia nadnaturalnego, Matką łaski 
Bożej. Pan Jezus chce, byśmy od niej łaski otrzy-
mywali i od stopnia zbliżenia do niej zależy 
wszystko.

To zmartwychwstanie starajmy się zgłębić i po-
stawić sobie za cel, uzgodnić swą wolę z wolą 
Bożą do tego stopnia, by niczym trudnym nie zra-
żać się, nawet gdyby życie przyszło położyć. Im 
mniej będziemy ufać sobie, a więcej ufać Jej, tym 
więcej otrzymamy. Jako skutek tego, niech bę-
dzie częste zwracanie się do niej w aktach strze-
listych. (…)”

O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, 
którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy 
się do Ciebie nie uciekają , a zwłaszcza za nieprzyja-
ciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

FraGmeNT koNFereNcJi 
           św. makSymiliaNa

KoNfereNcJe Św. MaKsyMliaNa Marii KolbeGo

istota zmartwychwstania duszy polega 
na uzgadnianiu woli naszej z wolą Bożą
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witraż eucharystyczny 4 czerwca 1989 r. kanclerz Warszawskiej Kurii Metropolitalnej 
ks. dr Zdzisław Król poświęcił witraż nad prezbiterium. Jest to najstarszy witraż w naszym kościele. 
Jak zanotowano w parafialnej Kronice, ma on powierzchnię 26 m2. niewielu chyba Parafian pamię-
ta, że eucharystyczną tematykę wybrano dla uczczenia II Krajowego Kongresu Eucharystycznego, 
który odbył się w 1987 r. na witrażu umieszczono nazwisko Fundatorów wszystkich sześciu witraży 
– Państwa Lucyny i Józefa Kotów z nowej Wsi, informację, że inwestycję zrealizowano za kadencji 
ks. proboszcza Władysława Walczewskiego w latach 1989–1991 oraz nazwisko wykonawcy: Andrze-
ja Skalskiego z Michalina.

Dobrze więc, że inicjatywa Kongresu Eucharystycznego została 
podjęta przez Kościół w Polsce. Dobrze, iż nawiązuje ona do słów 

Chrystusa, które mówią o największej miłości: o umiłowaniu  
„do końca”. Słowa te w ustach naszego Mistrza i Odkupiciela 

odnoszą się równocześnie do ofiary Krzyża — i do Eucharystii.  
Nowe Przymierze we Krwi Baranka — Przymierze Wieczne — 

niejako przechodzi w sakrament, i pod postacią sakramentu  
trwa ta sama zbawcza, odkupieńcza Ofiara do końca wieków.

Ziemio polska! Ziemio ojczysta! Uwielbiaj Chrystusowy Krzyż!  
Niech on wszędzie świadczy o Tym, który do końca nas umiłował.

„Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa — mówił  
śp. ks. Jerzy Popiełuszko — symbol hańby i poniżenia stał się 

symbolem odwagi, męstwa, pomocy i braterstwa.

W znaku krzyża ujmujemy dziś to, co najbardziej piękne  
i wartościowe w człowieku. Przez krzyż idzie się do 
zmartwychwstania. Innej drogi nie ma. I dlatego krzyże naszej 
Ojczyzny, krzyże nasze osobiste, naszych rodzin, muszą doprowadzić  
do zwycięstwa, do zmartwychwstania, jeżeli łączymy je z Chrystusem” 
(„Kazania patriotyczne”).

Ziemio polska! Ziemio ojczysta! Zjednocz się przy Chrystusowej 
Eucharystii, w której krwawa ofiara Chrystusa ponawia się  
wciąż i na nowo urzeczywistnia pod postacią Najświętszego 
Sakramentu wiary!

Z homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej podczas Mszy św. odprawionej  
na rozpoczęcie II Krajowego Kongresu Eucharystycznego, 

 kościół Wszystkich Świętych w Warszawie, 8 czerwca 1987 r.


