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Październik i listopad to miesiące szczególnie ważne dla katolika i Polaka. Szczególnie miesiąc różańcowy wpisany jest w naszą 

polską tradycję i mentalność. kolejne pokolenia przodków kultywowały ten piękny zwyczaj przekazując go nam jako dar i zada-

nie. katolicyzm wpisany jest w nasz patriotyzm, a patriotyzm ukonstytuowany jest na wierze katolickiej. listopad to z kolei czas 

wspomnień i zadumy, marszów świętych i święta niepodległości, to wszystko sprawia, że zaściankowość jaka bywa nam zarzu-

cana przez niektóre „wyzwolone kręgi” nabiera jeszcze większej wyrazistości i piękna. 

W bieżącym numerze Extra Ecclesii pochylamy się także nad kilkoma innymi kwestiami. ojciec Radosław kramarski oFMconv 

zabiera nas do rozważań nad zasadnością edukacji religijnej w szkole, jako miejscu świeckim. Przeprowadza nas przez zagadnie-

nie w oparciu o praktyki w Europie. innym równie ciekawym artykułem, do którego lektury zachęcam, jest tekst księdza toma-

sza Zmarzłego  na temat znaczenia i symboliki świątyni chrześcijańskiej. 

Podczas spotkań osobistych, czy też targów branżowych wielu duchownych pyta nas o firmy, których ofertę prezentujemy na na-

szych łamach, czy są to firmy sprawdzone i godne polecenia? odpowiadając na te wątpliwości, chcemy przekazać, że nie mamy 

technicznej możliwości zweryfikowania każdego z naszych kontrahentów pod względem rzetelności w stosunku do Jego klien-

tów. Staramy się jednak, żeby wśród prezentowanych firm nie było takich, o których wiemy, że ich praktyki są dalekie nie tylko 

od zasad Ewangelicznych ale od zwykłej kupieckiej przyzwoitości i uczciwości, a mimo to możemy je spotkać promowane w in-

ternecie, targach, katalogach czy prasie.  chciałbym też podkreślić, że to także dzięki reklamom zamieszczanym w Ecclesii, mo-

żemy docierać do kolejnych parafii i przekazywać ciekawe artykuły i najnowszą ofertę runku. Ponieważ prośba o ofertę nic nas 

nie kosztuje, zachęcamy do kontaktu z prezentowanymi przez nas podmiotami aby dać im szansę porównania ich oferty z in-

nymi, które tym czy innym kanałem docierają do naszych rąk. 

Życząc zajmującej lektury zachęcam do prenumeraty. 

Ekscelencje, czcigodni Kapłani, drogie Siostry i Bracia.  

„A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka.  Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za 
nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich 
pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi 
siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak 
iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.” 
          Mdr 3, 1-9
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kilka słów o katechezie w szkole….

Radosław Kramarski OFM Conv
Do refleksji na ten temat skłoniły mnie moje osobiste przemyślenia i do-
świadczenie jako katechety. Jestem katechetą od 1996 roku. W latach 
2002 do 2016 miałem przerwę w nauczaniu. obecnie znowu wróciłem 
do nauczania katechezy w szkole. ciągle pojawia się temat katechezy 
w różnych dyskusjach i debatach medialnych na temat katechezy, któ-
rą określa się w szkolnym języku jako lekcja religii. chciałbym zwrócić 
uwagę, że nauczanie religii w Polsce, mimo najróżniejszych przeszkód, 
nawet podczas zaborów zawsze znajdowało się w wykazie szkolnych 
przedmiotów nauczania. Wyjątkiem był okres ponad 30 lat PRl. Wpraw-
dzie w 1950 r. władze zawarły z Episkopatem porozumienie, które miało 
regulować szkolną naukę religii, w praktyce w 1961 r. zakazano naucza-
nia religii w szkołach. Do szkół nauka religii powróciła dokładnie przed 
25 laty – w roku szkolnym 1990/91. obecnie w Polsce lekcje religii, po-
dobnie jak etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz języki mniejszo-
ści narodowych czy etnicznych należą do grupy przedmiotów fakulta-
tywnych. nauczanie tych przedmiotów staje się jednak obowiązkowe 
jeśli taką wolę wyrażą rodzice ucznia lub sam uczeń, o ile jest pełnolet-
ni. Status nauczania religii w szkole publicznej regulują: konstytucja RP, 

W planach lekcji przewidziano na nie 2 godziny tygodniowo.
na Słowacji nauczanie religii jest przedmiotem do wyboru, zamien-
nie z etyką. lekcja ma charakter wyznaniowy, a programy nauczania 
są wspólnie zatwierdzane przez władze kościelne i oświatowe. kościół 
sprawuje nad lekcjami religii nadzór merytoryczny i metodyczny. 
W czechach lekcje religii są fakultatywne, z zajęć tych wystawiane są oce-
ny, można też zdawać z religii maturę. nauczyciele są opłacani przez pań-
stwo, muszą posiadać misję kanoniczną od biskupa. 
Również na litwie lekcje religii mają charakter wyznaniowy, oceniane 
są jak inne przedmioty, a przewidziano na nie jedną godzinę tygodniowo.
W Rumunii lekcje religii są organizowane dla tych wyznań, które w danej 
klasie mają przynajmniej 10 uczniów, a w liceach – 15. Programy naucza-
nia są ustalane wspólnie przez władze oświatowe i kościelne, muszą być 
skorelowane z obowiązującym programem szkolnym. 
W Serbii każda ze wspólnot wyznaniowych ma prawo organizować lek-
cje religii w szkole – przewidziano na nie jedną godzinę tygodniowo. Za-
pisanie się na te zajęcia na początku cyklu edukacyjnego skutkuje tym, 
że religia dla danego ucznia staje się przedmiotem obowiązkowym, 
aż do zakończenia cyklu.
W Grecji nauczanie religii w szkołach prowadzone jest zgodnie z doktryną 
kościoła Prawosławnego. nauczyciele mają status urzędników państwo-
wych za co otrzymują wynagrodzenie, podczas gdy ich nominacja i pro-
gram nauczania pozostają pod kontrolą kościoła. koszty ponosi minister-
stwo edukacji. uczniowie niebędący prawosławnymi nie muszą uczest-
niczyć w tych zajęciach. Rodzice bowiem mają zagwarantowane prawo 
do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi.

znania chrześcijańskiego – musi być też wywieszony krzyż. Program na-
uczania religii pozostaje w kompetencji kościołów. Ministerstwo Eduka-
cji musi być poinformowane o treści tego programu, ale jego zgoda nie 
jest wymagana. Przygotowanie książek do religii, tak jak innych przed-
miotów, finansuje państwo.
W niemczech lekcje religii odbywają się na mocy przepisów konstytucji, 
a w większości landów religia może być przedmiotem zdawanym na ma-
turze. nauczyciele otrzymują podobnie zresztą jak w większości krajów 
– misję kanoniczną od biskupa.
We Włoszech nauczanie religii jest fakultatywne. Państwo ponosi ciężar fi-
nansowania nauczania religii katolickiej w szkołach i przedszkolach, gdyż 
przemawiają za tym racje kulturowe i historyczne. uczniowie podstawó-
wek mają dwie godziny religii tygodniowo, a w szkołach średnich prze-
widziana jest jedna godzina.
W Hiszpanii szkoła ma obowiązek organizowania lekcji religii, co motywu-
je się przekazywaniem dziedzictwa kultury, zaś uczniowie lub ich opie-
kunowie decydują o uczestnictwie w tych lekcjach. Programy nauczania 
są zatwierdzane przez władze kościelne.
W Belgii w szkołach publicznych prowadzone jest nauczanie religii jed-
nego z uznanych wyznań lub etyki. koszty organizacji tych lekcji ponosi 
ministerstwo edukacji. istnieje jednak możliwość zwolnienia z tych za-
jęć, jeśli rodzice ucznia nie zaakceptują ani religii ani etyki.
choć w irlandii szkoły są zasadniczo prywatne ale dofinansowywane 
przez państwo, to lekcje religii są powszechne i wyznaniowe. nadzór nad 
nauczaniem religii należy do odpowiedniego kościoła. 
W chorwacji lekcje religii mają charakter wyznaniowy i fakultatywny. 

konkordat między Stolicą Apostolską, a Rzeczpospolitą Polską, ustawa 
o systemie oświaty z 7 września 1991 r., rozporządzenie ministra eduka-
cji narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji re-
ligii w publicznych przedszkolach i szkołach z 14 kwietnia 1992 r. wraz 
z nowelizacjami oraz porozumienie między ministrem edukacji narodo-
wej i konferencją Episkopatu Polski w sprawie kwalifikacji nauczycieli re-
ligii z 6 września 2000 r. 
Według badania cBoS większość Polaków (72%) opowiada się za nauką 
religii w szkołach publicznych, niemal jedna czwarta zaś (24%) jest prze-
ciwnego zdania. trzeba też mieć świadomość, że Polska z lekcjami reli-
gii w szkole nie jest wyjątkiem na mapie Europy. W wielu krajach euro-
pejskich tradycja nauczania religii w szkołach publicznych trwa nieprze-
rwanie od ponad 200 lat i w większości ma charakter wyznaniowy, a nie 
jest to religioznawstwo. 
System prawny w Austrii podkreśla, że nauczanie religii w szkole jest ko-
rzystne dla społeczeństwa, argumentując, że kultura austriacka i europej-
ska jest oparta przede wszystkim na chrześcijaństwie. nauka religii w szko-
łach państwowych jest obowiązkowa, a koszty jej pokrywane są ze środ-
ków publicznych. W salach szkolnych – o ile większość uczniów jest wy-
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Słysząc różne opinie na temat religii w szkole, biorąc pod uwagę pozyty-
wy i negatywy trzeba powiedzieć że, lekcje religii w szkole powinny po-
zostać. trzeba sobie zdawać też z tego sprawę, że nie można katechiza-
cji dzieci i młodzieży ograniczać tylko do szkoły.
W swoim szkolnym życiu spotkałam różnych katechetów. Myślę, że ni-
kogo nie zdziwi to, iż wśród nich byli zarówno wspaniali, przeciętni, 
jak i słabi. nie zmienia to jednak faktu, że lekcje religii w szkole po-
winny pozostać. Zresztą – znam osobiście kapłanów – katechetów – 
którzy są za tym, aby lekcje religii odbywały się poza szkołą, nie są-
dzę zatem, by każdy postulujący, iż lekcje religii powinny odbywać 
się w innym miejscu niż lekcyjna sala w laickiej szkole, automatycz-
nie był antyklerykałem, czy modernistą. Wszystko zależy od argu-
mentacji, którą podaje. Pomimo, że jest to trudna misja to łatwo moż-
na zauważyć, że lekcje religii w szkole są potrzebne. nie tylko dlate-
go, że ich wycofywanie ze szkół w polskich warunkach oznaczałoby 
oddawanie kolejnych przyczółków lewackim ideologom, ale z po-
wodów ewangelizacyjnych i kulturowych. Ewangelizacyjnych, gdyż 
lekcja religii w szkole jest niejednokrotnie jedyną okazją, by dotrzeć 
z podstawowymi prawdami wiary do młodych ludzi wychowujących 
się w rodzinach niepraktykujących, a niekiedy po prostu niewierzą-
cych. W szkolnej klasie znajdują się osoby, które nie przyjdą do salek 
katechetycznych przy parafiach, a lekcja religii w szkole – dziś może 
znienawidzona i wybrana tylko z przyczyn socjologicznych – kiedyś 
może wydać owoce. kto wie, czy zasiane na katechezie ziarenko nie 
wyda owoców za 10 lat? 

Przyczyna kulturowa jest bardzo prozaiczna, ale równie ważna i może 
być zrozumiana także przez ludzi nieidentyfikujących się z kościołem. 
niestety wiedza religijna większości społeczeństwa jest na bardzo ni-
skim poziomie. Wszyscy żyjemy w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej. 
Wypada znać podstawowe pojęcia chrześcijaństwa, orientować się 
w tej religii, chociażby tylko po to, aby móc prawidłowo interpreto-
wać dzieła literackie czy symbole w sztuce i nazywać siebie człowie-
kiem wykształconym. ktoś może powiedzieć, że tego typu tematy 
poruszane są na historii i lekcjach języka polskiego. to prawda, nie-
mniej lubię powtarzać, że jeśli chcemy dowiedzieć się czegoś na te-
mat biologii, pytamy biologa, a nie matematyka – wiedza o chrześci-
jaństwie nauczyciela języka polskiego może pozostawiać naprawdę 
wiele do życzenia. Z tego powodu lepiej, aby młodzież mogła dowie-
dzieć się o kościele z ust człowieka reprezentującego kościół i przy-
najmniej teoretycznie przygotowanego do wypowiadania się na te-
mat chrześcijaństwa. Dlatego uważam, że nie możemy się zadowolić 
lekcją religii? Ponieważ jej celem powinno być przekazanie podsta-
wowych prawd wiary katolickiej oraz faktów z historii kościoła i zain-
teresowanie życiem chrześcijańskim. taką tematykę wymusza szero-
kie i różnorodne grono odbiorców. na lekcjach religii nie da się i na-
wet nie powinno się oceniać praktykowania, czy życia sakramental-
nego. Właściwym środowiskiem ku temu jest parafia, wspólnota i ro-
dzina. lekcja religii nie pozwala na zaznajomienie z teologią ducho-
wości, liturgiką, czy ascetyką. tego się nie da zrobić w szkolnych wa-
runkach (można najwyżej zasygnalizować pewne tematy). W parafii 

powinny się odbywać spotkania pogłębiające i pozwalające na zako-
rzenienie w praktyce życia sakramentalnego i wspólnotowego kościo-
ła zdobywanej w szkole teorii. Z tej przyczyny popieram pomysły do-
datkowych katechez dla młodzieży przy parafiach, które w ostatnim 
czasie pojawiły się chociażby z racji przygotowywania się do przyję-
cia sakramentu bierzmowania. obecnie prawie każdy, kto chce pogłę-
biać swoją wiarę, szuka przyparafialnej wspólnoty lub jakiegoś inne-
go miejsca formacji dodatkowej. katechezy przyparafialne pozwolą 
poznać lepiej kościół i dzięki temu znaleźć w nim drogę duchową dla 
siebie, zgodną z własnym powołaniem lub charyzmatem. A jeśli na-
wet ktoś nie znajdzie dzięki nim swojej drogi w kościele, to na pew-
no jego wiadomości religijne będą dużo większe niż tej osoby, któ-
ra ograniczy się do informacji ze szkolnych lekcji religii. czy nie wy-
starczy przygotowanie do bierzmowania? Sądzę, że błędem jest ta-
kie myślenie. Przygotowanie do bierzmowania jest ze swej istoty ukie-
runkowane na przyjęcie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, a nie 
podstawową katechizację. Dziś niekiedy ją zastępuje lub uzupełnia. 
to prawda, że lepiej by tak było, niż gdyby sakrament bierzmowania 
przyjmowały osoby prawie dorosłe, ale nieznające credo, jednak nie 
można docelowo uznawać takiego systemu przygotowania do bierz-
mowania za idealny. Z wielkim zatroskaniem podchodził do naucza-
nia religii w szkole Jan Paweł ii. We Włocławku 6 czerwca 1991 wy-
głosił przemówienie do katechetów, nauczycieli i uczniów mówiąc: 

„cieszę się bardzo i Bogu dziękuję, a także organizatorom i obecnym za to, 
że na moim pątniczym szlaku znalazła się polska szkoła, polscy nauczycie-
le i katecheci, polscy pedagodzy. (...) Dzięki przemianom, jakie dokonują się 
ostatnio w naszej ojczyźnie, katecheza wróciła do sal szkolnych i znalazła 
swoje miejsce i odbicie w systemie wychowawczym. osobiście bardzo się 
z tego cieszę. Równocześnie jednak pragnę powtórzyć zwrot, którego czę-
sto używam, bo odbija on żywą prawdę o każdej łasce, każdym darze: jest 
wam to dane i równocześnie zadane. W takim duchu trzeba ten dar przyjąć 
w społeczeństwie chrześcijańskim i tak go sprawować. Potrzeba tutaj dużo 
dobrej woli, wysiłku, wszechstronnej życzliwości ze strony wszystkich: na-
uczycieli, władz oświatowych, rodziców, przede wszystkim ze strony najbar-
dziej zainteresowanych, to znaczy młodzieży i dzieci. (...)kochana młodzieży, 
drodzy rodzice, katecheci i katechetki, bardzo was proszę, byście nie żałowa-
li trudu i pomysłowości, aby lekcje religii miały swój blask i świeżość, a tak-
że ten szczególny urok, jaki z natury objawienia Bożego jest im właściwy. 
Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne 
wartości duchowe. 

Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, cza-
sem burzliwie szuka, prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich 
nauczają i według nich żyją. któż z nas nie miał w życiu i nie wspomina 
z wdzięcznością takiego człowieka: kapłana, nauczyciela, profesora lub 
przyjaciela, który umiał odsłonić nam nowy świat wartości i wzbudzić dla 
niego trwały entuzjazm, czy nawet nadać cały kierunek życiu? W naszym 
świecie, w świecie wielorakiego postępu i rozwoju, ale i dominującego 
materializmu, młodzież szuka oparcia w kościele, który kształtuje wiarę 
i ukazuje horyzonty chrześcijańskiego humanizmu.”

Ks. dr Krystian Piechaczek, 
sekretariat Komisji Duszpasterstwa KEP

Wstęp
W pierwszą niedzielą Adwentu 2017 r. wejdzie w życie nowy program 
duszpasterski dla kościoła katolickiego w Polsce, przygotowany przez 
komisję Duszpasterstwa kEP. Program na kolejnych etapach powsta-
wania był konsultowany z przedstawicielami środowisk, które na wie-
le sposobów kształtują obraz duszpasterstwa w naszym kraju. komi-
sja Duszpasterstwa kEP, której od 2016 r. przewodniczy abp Wiktor 
Skworc, metropolita katowicki, była od samego początku przekona-
na o potrzebie kontynuacji wysiłków podejmowanych przez człon-
ków tejże komisji w poprzedniej kadencji. Zatem, po czteroletnim cy-
klu poświęconym tematyce chrzcielnej zdecydowano, aby rozwinąć 
tematykę kolejnego sakramentu chrześcijańskiego wtajemniczenia, 

Założenia, cele, tematyka programu duszpasterskiego (PD)
„Duch, który umacnia miłość …”

na lata 2017-2019.

jakim jest bierzmowanie. Projekt nowego programu duszpasterskie-
go, którego realizację określono na dwa lata, zatwierdziła komisja Epi-
skopatu Polski w listopadzie 2016 r.

Układ PD
nowy PD odznacza się prostym układem. świadczy o tym zarówno tema-
tyka, jak również dwuletnia perspektywa jego realizacji. Wpisano go w ha-
sło: „Duch, który umacnia miłość …”. Zaczerpnięto je z ii. Modlitwy Eucha-
rystycznej o tajemnicy Pojednania. Wyraźne odniesienie do Eucharystii 
nawiązuje do metodologii kończącego się właśnie czteroletniego pro-
gramu o chrzcie świętym. Jego autorzy czerpali inspirację z doksologii, 
kończącej każdą modlitwę eucharystyczną: „Przez chrystusa, z chrystu-
sem, w chrystusie”. Podjęta w programach duszpasterskich ciągłość tema-
tyczna wskazuje tym samym na jedność sakramentów chrześcijańskiego 
wtajemniczenia oraz na Eucharystię – źródło ich ożywiania.
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Podstawą dalszego rozróżnienia kolejnych zadań związanych z wdra-
żaniem programu jest duszpasterskie ujęcie sakramentu bierzmo-
wania, który obdarowuje i uzdalnia chrześcijan do podjęcia mi-
sji. Przyjmuje ona postać chrześcijańskiego świadectwa. tym spo-
sobem, bierzmowanie odsłania przed nami pedagogię, streszczo-
ną słowami „dar i zadanie”. Dialektyka daru i zadania bezpośred-
nio wpłynęła na układ realizacji dwuletniego PD. W konsekwencji, 
pierwszy rok realizacji programu pogłębia tematykę związaną z od-
krywaniem osoby i darów Ducha świętego, zaś zadaniem drugie-
go roku będzie skierowanie uwagi duszpasterzy i wiernych na po-
jęcie misji (zadań) osób ochrzczonych i bierzmowanych, działają-
cych w mocy Bożego Ducha.

Koncepcja PD
Przedmiotem zainteresowania PD winny być wysiłki podejmowane 
w parafii, zarówno przed, jak i po przyjęciu sakramentu bierzmowa-
nia. PD wyznacza ogólną wizję, perspektywę i kierunek działań pasto-
ralnych. nie oznacza to jednak, że nie powinien prezentować również 
rozwiązań szczegółowych, na które najbardziej czekają duszpasterze. 
Dlatego, kolejne zeszyty PD zawierają propozycje do wykorzystania 
w praktyce duszpasterskiej. to oczywiście nie oznacza, że osoby od-
powiedzialne za kształt duszpasterstwa w diecezjach, są zwolnione 
z wysiłku dostosowywania ogólnych założeń i celów PD do potrzeb 
lokalnych kościołów oraz parafii.

Papież Franciszek w adhortacji „Evangelii Gaudium” zauważa, że „cza-
sem wydaje nam się, że (…) podejmując wysiłki, nie osiągnęliśmy 
żadnego rezultatu; jednak misja nie jest jakąś sprawą lub projektem 
przedsiębiorstwa, nie jest organizacją należącą do organizacji poza-
rządowych (…); jest czymś o wiele głębszym, przekraczającym wszel-
ką miarę. Może Pan posłuży się naszym zaangażowaniem, by udzielić 
błogosławieństw w innym miejscu świata, dokąd nigdy nie pójdzie-
my. Duch święty działa, jak chce, kiedy chce i gdzie chce; my oddaje-
my samych siebie, nie zamierzając oglądać widocznych rezultatów”.

Adresaci PD
tematyka PD nie dotyczy wyłącznie ludzi młodych, przygotowywa-
nych w parafiach do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jego adre-
satami są wszyscy ochrzczeni: zarówno ci, którzy już zostali bierzmo-
wani, jak również ci, którzy ten sakrament dopiero otrzymają. W tym 
kontekście zauważamy znaczącą szansę duszpasterską, która polega 
na towarzyszeniu wiernym w odkrywania darów Ducha świętego, 
które zostały im wprawdzie udzielone, jednak bardzo często pozosta-
ją niezauważone lub niewykorzystane. ten fakt uświadamia nam co-
raz mocniej potrzebę troski o otrzymane łaski, jak również potrzebę 
umiejętnego kształtowania życia na jego miarę. Wierni powinni więc 
otrzymać możliwość włączenia się w formację duchową, która umoż-
liwi im odkrycie działania Ducha świętego w ich życiu.

Zadania do realizacji PD
Wspomnianym już etapom realizacji PD będą towarzyszyły konkret-
ne zadania.

Rok 1:

Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego. 

Zasadniczym zadaniem pierwszego roku realizacji PD będzie odkry-
wanie osoby Ducha świętego oraz Jego darów. nasza uwaga będzie 
skierowana również na skutki bierzmowania, z uwzględnieniem ich 
zastosowania w procesie dochodzenia do szeroko rozumianej dojrza-
łości chrześcijańskiej, jak również na potrzebę budowania i wspiera-
nia środowiska wzrostu wiary. Wśród zadań tego etapu na szczególną 
uwagę zasługuje troska o odnowienie w sobie Bożego synostwa, od-
krywanie własnej tożsamości chrześcijańskiej, zrozumienie wagi oso-
bistego wyboru chrystusa, ściślejsze zjednoczenie się z nim oraz od-
krywanie parafii jako wspólnoty rozwoju i dojrzewania wiary.

Rok 2:

Misja w mocy Bożego Ducha.
otrzymane duchowe dary umożliwiają rozpoznanie zadań oraz ob-
szarów zaangażowania, wśród których na pierwsze miejsce wybija się 
kościół jako wspólnota „napełniona Duchem świętym” (por. Dz 2, 1-4). 
konstytucja dogmatyczna o kościele zachęca nas do podjęcia tema-
tu uczestnictwa bierzmowanych w życiu trójcy świętej, do głębszej 
refleksji nad wspólnotowym wymiarem ludzkiego życia, jak również 

do wypracowania duszpasterskich pomocy koniecznych w procesie 
odnajdywania własnego miejsca w kościele. czymś bardzo zasadni-
czym staje się również realizacja powołania „ucznia-misjonarza”, czy-
li przyjęcie chrystusowego wezwania do chrześcijańskiego świadec-
twa. treści drugiego roku realizacji PD mając więc doprowadzić wier-
nych do poznania kościoła w zupełnie nowym – być może niezna-
nym jeszcze – świetle.

Cele 
PD zachowuje, zgodnie z przyjętą wcześniej metodologią, podział 
na cztery zasadnicze grupy celów, do których zalicza: cel ewangeli-
zacyjny, inicjacyjny, formacyjny i społeczny.

Cel ewangelizacyjny
odznacza się pewną równowagą w sferze działań: z jednej strony zaak-
centowano różne formy przepowiadania (głoszenie Słowa, katecheza, 
rekolekcje ewangelizacyjne bądź kerygmatyczne); z drugiej zaś stro-
ny zaobserwowano pilną potrzebę towarzyszenia wierzącym w ich 
odkrywaniu i rozwijaniu darów Ducha świętego, potrzebę formacy-
ji na różnych poziomach życia parafialnego oraz tworzenie i promo-
wanie środowisk wzrostu i dojrzewania wiary.

Cel inicjacyjny
na pierwszy plan wysuwa się dowartościowanie roli mistagogii chrze-
ścijańskiej w przepowiadaniu; ukazywanie związku i jedności pomię-
dzy bierzmowaniem, a chrztem i Eucharystią, jak również podkre-
ślenie znaczenia osobistego wyboru Jezusa chrystusa i odkrywania 
przynależności do kościoła. Podkreślenie podanych wyżej kompo-
nentów jest efektem uwzględnienia przez autorów PD doświadczeń 
towarzyszącym katechumenom, członkom grup odnowy oraz dzia-
łającym w tym obszarze ruchom formacyjnym.

Wprowadzenie zarówno ochrzczonych, jak i bierzmowanych w ta-
jemnice wiary wymaga odpowiedniej wizji drogi wiary oraz towarzy-
szących jej znaków, które unaoczniają kontakt z Bogiem. W przypad-
ku sakramentu bierzmowania chodzi o to, aby wierzący mógł zostać 
włączony w misterium Zesłania Ducha świętego oraz w wynikającą 
z tego faktu aktywność w kościele. Można więc z pewnym przybliże-
niem powiedzieć, że cel inicjacyjny wskazuje z jednej strony na źró-
dło mocy, z którego czerpie każdy bierzmowany oraz na podstawowe 
możliwości zaangażowania wierzących w proces budowania kościoła.

Cel formacyjny
W palecie zadań formacyjnych nie może zabraknąć intensywnych wy-
siłków na rzecz budzenia u bierzmowanych świadomości obdarowa-
nia Duchem świętym. W ofercie formacyjnej kościoła w Polsce braku-
je propozycji ukierunkowanych na odkrywanie wielopłaszczyznowych 
relacji z osobą Ducha świętego, na odkrywanie Jego obecności w ko-
ściele czy wreszcie na sposób Jego prowadzenia i budowania kościoła.

o nieznajomości działania Ducha świętego w życiu wierzących oraz 
w kościele pisał już kilka dekad wcześniej św. Jan Paweł ii w swojej 

encyklice „Dominum et Vivificantem”. Zgłoszone przez niego propozy-
cje idą w kierunku wdrożenia szeroko rozumianej formacji, która bę-
dzie zmierzać do ukazania udzielającego się Boga w Duchu świętym 
oraz do objaśnienia, że zbawienie zostało przekazane Duchowi świę-
temu, jak również do przypomnienia, że Bóg posłał Ducha swojego 
Syna do serc naszych, który woła: Abba, ojcze! (Ga 4, 6 por. Rz 8, 15).

W odniesieniu do obecności kościoła we współczesnym świecie 
potrzebny jest zwrot w stronę tajemnicy Pięćdziesiątnicy, w której 
Duch święty jawi się w swojej funkcji uświęcania kościoła oraz spra-
wia, że wierzący mają przystęp do ojca (por. Ef 2, 18). Z tego powo-
du istotnym celem formacyjnym powinno się stać wejście bierzmo-
wanych w tę tajemnicę, co pozwoli im w Duchu świętym rozpoznać 
Ducha życia, przez którego ojciec ożywia ludzi umarłych na skutek 
grzechu, zanim ich śmiertelne ciała wskrzesi w chrystusie. konse-
kwencją tego nowego doświadczenia staje się świadectwo o chry-
stusie w mocy Ducha świętego.

Cel społeczny
Bliższe oznaczenie celu społecznego staje się możliwe dzięki wspo-
mnianej już wcześniej pedagogii, wyrażonej słowami „dar i zadanie”. 
odkrycie darów Ducha świętego oraz prawidłowe ich wykorzystanie 
prowadzi zawsze do postawy służby (diakonii). Duch święty uzdalnia 
bierzmowanych do bycia bezinteresownym darem dla innych oraz 
do tego, aby służyli tym darem innym (1P 4,10-11). Biorąc pod uwa-
gę ten cel PD należy wskazać na związek otrzymanych darów Ducha 
świętego z  troską o szeroko pojęte dobro wspólne, które domaga się 
od nas bardziej wyrazistej obecności w obszarze zarówno parafii jak 
również na szerszym forum społecznym, np.: w dziedzinie politycz-
nej, gospodarczej, kulturowej, edukacyjnej i socjalnej.

Temat, hasło i symbol
Zaprezentowane powyżej elementy PD pozwalają również na przy-
bliżenie go od strony tematu, hasła i symbolu.

Rok 2017/18 

tematyka: odkrywanie osoby i darów Ducha świętego.
Hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem świętym” (por. Dz 2, 4).
Symbol: olej krzyżma – namaszczenie i nałożenie rąk.

ii. Rok 2018/19

tematyka: Misja w mocy Bożego Ducha.
Hasło: „W mocy Bożego Ducha”.
Symbol: języki ognia.

Przedstawione wyżej cele i założenia PD zostaną rozwinięte i zapre-
zentowane w pięciu tematycznych zeszytach, ujmujących istotne 
z punktu widzenia obszary jego realizacji.

Za www.episkopa.pl 
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Ks. Tomasz Zmarzły
By odpowiedzieć na pytanie dotyczące celu 
koronowania wizerunków świętych, a szcze-
gólnie przedstawień maryjnych, można przy-
toczyć argumenty nie tylko teologiczne i litur-
giczne, lecz także historyczne. Fakt uznania kró-
lewskości Maryi przez poszczególne państwa 
lub narody znany jest od 1083 r., kiedy zosta-
ła patronką i królową narodu węgierskiego. 
Dokonał tego św. Stefan, król Węgier. Podob-
nie uczynił w Xii w. Alfons Henryk, król Portu-
galii. W 1617 r. za swoją królową Maryję obra-
ła Hiszpania, a później Francja - w 1638 r. Rów-
nież kraje Ameryki Południowej i środkowej 
nadały Matce Bożej ten tytuł. od czasów po-
topu szwedzkiego naród Polski czci w sposób 
szczególny swoją królową. król Jan kazimierz 
obrał ją za Patronkę i królową korony Polskiej 
1 kwietnia 1656 r. W 1920 r., kiedy groziła Pol-
sce ingerencja ze strony wojsk rosyjskich, bisku-
pi polscy pod przewodnictwem kard. Edmun-
da Dalbora i Aleksandra kakowskiego dokona-
li ponownego obrania Maryi na królową Polski. 
kulminacją tego zawierzenia było ustanowienie 
na prośbę Episkopatu Polski na dzień 3 maja li-
turgicznego święta królowej Polski. 
Pismo święte nie używa tytułu królewskie-
go bezpośrednio w odniesieniu do Bożej Ro-
dzicielki. Wizja królowej zaczerpnięta zosta-
ła z Apokalipsy, ze słów św. Jana Ewangelisty: 
„(…) potem ukazał się znak na niebie: niewia-
sta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopa-
mi, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwuna-
stu” (Ap 12, 1) i jednoznacznie przyjęta w tra-
dycji kościoła. Poza Pismem świętym wiarę 
w królewskość Maryi odnajdujemy w przeka-
zie ustnym i nauczaniu ojców kościoła. War-
to wymienić św. Efraima (+ 373 r.) i jego zwrot 
do Maryi: „Dziewico czcigodna, królowo i Pani” 
oraz św. Piotra chryzologa (+ 451 r.), który 
w odniesieniu do Bożej Rodzicielki używa sło-
wa „Domina” – Pani, co oznaczało osobę panu-
jącą i jej godność królewską. św. ildefons, bi-
skup toledo (+ 669 r.) rozszerza to określenie 
na „panującą nad wszystkimi ludźmi”. św. Ger-
man (+ 732 r.) nazywa Maryję „królową wszyst-
kich mieszkańców ziemi”, a św. Jan Dama-
sceński – „królową rodzaju ludzkiego”. o Ma-

ryi, która jest „ustanowiona przez Pana królo-
wą nieba i ziemi, wywyższona ponad wszyst-
kie chóry anielskie i hierarchię świętych”, pa-
pież Pius iX mówi w konstytucji apostolskiej 
Ineffabilis Deus z 1854 r. Do kalendarza litur-
gicznego wspomnienie Maryi królowej wpro-
wadził papież Pius Xii encykliką Ad caeli Regi-
nam 11 października 1954 r., z racji obchodów 
100. rocznicy ogłoszenia dogmatu o niepoka-
lanym Poczęciu nMP. Początkowo przypada-
ło ono na 31 maja, ale po reformie kalenda-
rza liturgicznego zmieniono datę na oktawę 
uroczystości Wniebowzięcia nMP – 22 sierp-
nia. W liturgii najlepszym świadectwem wia-
ry w królewskość Maryi jest tekst litanii lore-
tańskiej, gdzie nazywa się Matkę Bożą królo-
wą Aniołów, Patriarchów, Proroków, Męczen-
ników itd., oficjalnie zatwierdzony 6 września 
1601 r. przez papieża klemensa Viii dekretem 
Quoniam multi.
Za pierwszy zasadniczy akt koronacji uwa-
ża się gest papieża Grzegorza iii (732 r.), który 
przekazał złoty diadem dla obrazu Matki Bo-
żej w oratorium św. Piotra w Rzymie. od tego 
momentu rozpoczyna się praktyka koronacyj-
na: koronacje papieskie, diecezjalne (przepro-
wadzane za zgodą i przy udziale miejscowe-
go biskupa) oraz koronacje prywatne. Prakty-
ka owa przybiera na sile dzięki duchownym: 
o. Hieronimowi z Forli (+ 1630 r.) oraz ks. Alek-
sanderowi Sforza Pallavicino (+ 1639 r.), którzy 
mieli w zwyczaju na zakończenie prowadzo-
nych przez siebie misji koronować najsław-
niejszy wizerunek oraz ustanawiać specjalny 
fundusz na rzecz najbardziej czczonych obra-
zów Maryi. Pierwszą uroczystą koronację pa-
pieską datuje się na 27 sierpnia 1631 r., kie-
dy papież urban Viii osobiście nałożył korony 
na wizerunek Santa Maria della Febbre, czczo-
ny w bazylice św. Piotra w Rzymie. W Polsce 
do koronacji doszło stosunkowo późno. Pierw-
sza uroczysta koronacja, choć bez oficjalne-
go zatwierdzenia kapituły Watykańskiej, od-
była się w 1651 r. w Warszawie. W obecności 
króla Jana kazimierza nuncjusz papieski abp 
Jan de torres pobłogosławił złotą koronę (dar 
miasta Warszawy) i nałożył ją na obraz Matki 
Bożej Łaskawej. na sześćdziesiąt sześć lat po-

Królować znaczy służyć
przedziła ona koronację jasnogórskiej czarnej 
Madonny, której dokonano 8 września 1717 
r. w częstochowie. innymi obrazami korono-
wanymi w tamtym czasie były obrazy Mat-
ki Bożej w nowych trokach (1718 r.) i kod-
niu (1723 r.). od tego momentu wzrasta licz-
ba koronacji cudownych i łaskami słynących 
wizerunków Matki Bożej. Warto tu zauważyć, 
jak czyni to ks. Mariusz trąba, różnicę pomię-
dzy tymi nadzwyczajnymi wizerunkami. obraz 
cudowny (immago thaumaturga, miraculosa) 
to taki, przed którym doznane cuda i łaski zo-
stały sprawdzone i uznane przez kompetent-
ną władzę kościelną. Wizerunki łaskami słyną-
ce (imago gratiosa) stanowią grupę obrazów, 
przed którymi modlą się wierni i powszech-
nie wierzą, że modlitwa do Boga za przyczy-
ną Maryi wyprasza potrzebne łaski. 
W sztuce chrześcijańskiej typ takiego przed-
stawienia ma również bogatą historię. Artyści 
na przestrzeni wieków ukazywali Matkę chry-
stusa na różne sposoby. najstarsze wizerunki 
Maryi pochodzą z ii i iii w. Przełomem dla roz-
woju sztuki był Sobór Efeski (431 r.), ogłoszo-
ne tam bowiem prawdy dogmatyczne o Ma-
ryi, Matce Boga – theotokos – inspirowały 
twórców sztuki. Maryjne typy ikonograficzne 
wykształciły się w Vi w. na wschodzie, w sztu-
ce bizantyjskiej. nazwy ich pochodzą od ikon 
z kościołów konstantynopola: l. Blachernia-
tissa (Platytera) – Maryja orantka ze wznie-
sionymi rękami – z umieszczonym na pier-
siach w mandorli lub w medalionie wizerun-
ku chrystusa Emmanuela. 2. kyriotissa (Niko-
poia) - Maryja Zwycięska, stojąca lub tronująca 
z Dzieciątkiem na kolanach. 3. Eleusa - Maryja 
stojąca z Dzieciątkiem na ręku, które obejmu-
je ją za szyję. 4. Hodegetria - Maryja Przewod-
niczka - stojąca z błogosławiącym Dzieciąt-
kiem na lewym ramieniu. Wzory te przenika-
ły do sztuki koptyjskiej, a potem także do sztu-
ki Europy zachodniej. nieodłącznym elemen-
tem królewskiej godności Maryi jest korona 
- znak panowania, bogactwa, królestwa, pełni 
władzy, godności, chwały, ale również mądro-
ści, dobrej sławy, wesela, doskonałości, a na-
wet nieśmiertelności. W Piśmie świętym jed-
nak symbolika tego przedmiotu jest znacznie 
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katolicką

Mocą Imienia Jezus
z ks. infułatem JaneM pęzIołeM, egzorcystą 

rozmawia ks. Rafał olchawskI

Zapis rozmowy z egzorcystą diecezji lubelskiej 
pełniącym tę posługę już ponad piętnaście lat.
W wywiadzie Ksiądz Infułat opowiada o swojej 
rodzinie i o odkrywaniu powołania do kapłaństwa. 
Mówi o posłudze egzorcysty, podkreślając 
prawdę, że człowiek odzyskuje wolność dzięki 
Jezusowi i Jego miłości. Wskazuje też, co jest 
bronią, która zapewnia bezpieczeństwo.
Przez długie lata ks. Jan Pęzioł był kustoszem 
sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. 
Podczas rozmowy podkreśla, że owocność  
swojej posługi zawdzięcza Matce Bożej. Opowiada 
też o cudach i łaskach, które otrzymali ludzie  
modlący się w sanktuarium za wstawiennictwem  
Matki Bożej. NO
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ją się często na kamieniach nagrobnych w ka-
takumbach, na sarkofagach, złotych naczy-
niach: kielichach, lampach. Połączone z mono-
gramem chrystusa przypominają o Jego zmar-
twychwstaniu oraz o wiecznej nagrodzie prze-
znaczonej dla zmarłych, którzy zwycięsko ukoń-
czyli walkę. W niektórych gotyckich reliefach je-
den z aniołów oczekuje na Matkę Bożą z koro-
ną. najstarsze przedstawienia ukazują Maryję 
siedzącą na tronie już z koroną na głowie. in-
nym razem koronatorem jest chrystus, u boku 
którego znajduje się jego Matka. Po 1300 r. upo-
wszechnił się schemat Maryi klęczącej przed 
koronującym ją Synem. W wielu przykładach 
z XiV w. obok chrystusa pojawia się Bóg oj-
ciec, błogosławiący lub towarzyszący ceremo-
nii. taka forma dała początek nowemu ujęciu, 
w którym Maryja klęczy tym razem przed Bo-
giem ojcem, a ten nakłada jej koronę. około 
połowy XV w. pojawiają się kompozycje cechu-
jące się tym, ze koronacji dokonuje cała trójca 
święta. Przetrwały one najdłużej w sztuce no-
wożytnej przechodząc dalsze przeobrażenia: 
Bóg ojciec otacza ramionami Syna i ukorono-
waną Maryję oraz siedząc na równi z Jezusem 
nakłada koronę na głowę Matki Bożej. W dru-
giej połowie XVi w. wytwarza się nowa kompo-
zycja, odpowiadająca trydenckiej nauce o ko-
ściele triumfującym, w której zaznaczone zo-
stało poczesne miejsce Maryi. kolejne inno-
wacje mają miejsce w baroku w wyniku roz-
woju potrydenckiej doktryny wiary oraz proce-
sów poszukiwania nowych form artystycznych 
dla utrwalonych tematów. tym razem Maryja 
klęczy lub siedzi przed trójcą świętą, zwróco-
na do widza, a nie do osób Boskich. Za nią ce-
remonialnie ukazana jest teofania trójjedyne-
go Boga, trzymającego koronę nad Jej głową. 
Z ostatniej fazy ewolucji ikonograficznej wywo-
dzi się popularne w sztuce barokowej przed-
stawienie Triumfu Maryi, w którym występuje 
ona w centrum glorii otwartego nieba, zasia-
dająca po prawicy Słowa Wcielonego, adoro-
wana przez aniołów i świętych. 
Miejsca święte z koronowanymi wizerunkami 
maryjnymi są skarbem w życiu kościoła. W tych 
ośrodkach życia religijnego miejscowi wierni 
i pielgrzymi pogłębiają nie tylko swoją wiarę, 
ale i ugruntowują swoje życie duchowe. Mary-
ja nie potrzebuje koron ze złota lub srebra, ale 
potrzebujemy ich my, by w tym znaku odkryć 
nasze powołanie do świętości i program chrze-
ścijańskiego życia.

szersza i głębsza. czytamy w nim m.in.: o koro-
nie drzewa, czyli o jego zwieńczeniu, ozdobie, 
miejscu pojawiania się owoców. Przykładem 
może być korona palmy nadająca temu smu-
kłemu i wysokiemu drzewu łatwą do zauważe-
nia wzniosłość, szlachetność. Już pod tym zna-
kiem kryje się wiele mówiąca analogia do ży-
cia Maryi, której postawa jest odbiciem życia 
Jezusa. Przyrównać możemy ją do drzewa, sta-
nowiącego podporę dla bluszczu pnącego się 
do słońca, który sam w sobie nie ma oparcia. 

Maryja czuwa i służy, bo prawdziwie królować 
znaczy służyć. Służba to szczególny przymiot 
Matki chrystusa. Zjednoczona ze swoim sy-
nem, w jego wyniszczeniu i śmierci, uczestni-
czy w chwale zmartwychwstania i jest pośred-
niczką wszelkich łask dla wierzących.  
koronacja najświętszej Maryi Panny jest kulmi-
nacją jej Wniebowzięcia. Wywodzi się z kom-
pozycji Sądu ostatecznego, w których anioło-
wie nakładają zbawionym korony chwały przed 
wejściem do Raju. Wieńce zwycięstwa pojawia-
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EE: Jaka jest specyfika pracy w Ugandzie? 
o. Adam Mutebi Klag OFMConv.: trudno mówić o specyfice pracy 
w ugandzie. Państwo ma 35 plemion i generalnie tak trzeba po-
strzegać nie tylko to państwo ale i całą Afrykę – jako sąsiadujące 
ze sobą plemiona. Plemiona są mniej więcej podzielone na pań-
stwa, ale bardziej od tzw. linijki. uganda jest pokojowym krajem. 
Po sąsiedzku mamy tanzanię, kenię, Rwandę, kongo i Sudan Po-
łudniowy. kraj przyjmuje nawet uchodźców z Sudanu Południo-
wego, z kongo. katolicyzm jest umocniony. Jest prawie 80% kato-
lików, osób które identyfikują się ze wspólnotą. 

EE: Co jest największym problemem?
Wszystko jest owiane biedą. ludzie nie mają pracy, są niesłowni. Wy-
myślają tysiące historii, niektóre są prawdziwe, ale większość jest jed-

Mattuga
Wywiad z o. Adamem Mutebi Klag OFMConv.

nak zmyślona. kolejnym problemem jest to że 10 % ludzi jest zarażona 
wirusem HiF, AiDS. na szczęście, na razie nie zwiększa się ten odsetek. 

EE: Jak wygląda uczestnictwo w praktykach religijnych?
Myślę że tak 20-25 % parafian angażuje się w praktyki religijne. 
trudno jednak dokładnie to oszacować. ślubów jest mało ponie-
waż jest poligamia, nie tylko w mentalności ale także w praktyce. 
czasem po kilku latach małżeństwa mąż przyprowadza gromadkę 
dzieci przedstawiając je rodzinie. kobieta nie ma co zrobić w takiej 
sytuacji. Jest taki zwyczaj, że przed ślubem pan młody daje teścio-
wi 10 krów. Gdyby żona odeszła trzeba by je oddać, więc nie od-
chodzą.  W mojej parafii mieszka ok 15 tyś katolików. Parafia nie jest 
na szczęści rozbita. Mamy dziewięć dojazdówek, z których najdal-
sza oddalona jest o 25 minut drogi. 

EE: Jak wygląda edukacja?
Prowadzimy Szkoły zawodowe. co prawda w dzisiejszych czasach 
wszyscy chcą studiować, ale my im to odradzamy. Radzimy wybie-
rać zawody, które w przyszłości zapewnią im pracę, a co za tym idzie 
utrzymanie. Jeżeli chodzi o powołania do kapłaństwa odnotowujemy 
ich całkiem sporo. Przyjmujemy na formację. najstarszy z naszych kle-
ryków jest obecnie w krakowie. to taki nasz eksperyment. Jeśli wytrwa, 
za trzy lata będzie księdzem. na całej formacji mamy obecnie piętna-
stu kleryków. W ugandzie przyznawanie się do wiary jest czymś na-
turalnym. katolicy najczęściej noszą różaniec na szyi. Podobnie mu-
zułmanie nie kryją się ze swoją wiarą. nie ma jednak antagonizmów 

na tle religijnym. Generalnie kraj jest bardzo spokojny, a obecny pre-
zydent urzęduje od 30 lat. 

EE: Czy praktykujecie w Ugandzie adopcje na odległość? 
tak. u nas nazywamy ją adopcją serca. ludzie przysyłają 150 do-
larów na rok, na utrzymanie dziecka, które uczęszcza do szkoły. 
W zamian ktoś z rodziny przychodzi popracować w parafii. Musi-
my uczyć ich, że pomoc im się nie należy. chcemy pomagać ale 
rozsądnie, żeby nie psuć tych ludzi ucząc ich, że będą dostawać 
pieniądze za nic. Musi być przynajmniej to minimum wdzięczno-
ści z ich strony.fo
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EE: Czy w Ojca pracy zdarzają się jakieś trudne przypadki, zakra-
wające o heroizm? 
W Afryce nie ma bohaterów. Jeden wytrzyma miesiąc, drugi trzydzie-
ści lat. Ja jestem proboszczem w Matudze trzy lata, co będzie dalej, nie 
wiem. Jeśli będę zdrowy, Pan Bóg będzie błogosławił to tam zostanę. 
Do tej pory nie miałem nawet malarii. ludzie bardzo tu szanują kościół, 
księży, czy zakonników. W naszej parafii nie spotkałem się ż żadną przy-
krością ze strony miejscowych. Przytłaczający jest natomiast ogrom bie-
dy, a potrzeby są ogromne. 

EE: Wspominał Ojciec o budowie szpitala. Jak wygląda ona obec-
nie? 
W bieżącym roku rozpoczęliśmy nowy projekt socjalny służący lokal-
nej społeczności. Jest to szpital w Matugga. Będzie on jednak służył 
również okolicznym miejscowościom, czyli dla ok. 100 tysięcy osób. 
chcemy, aby mieszkańcy naszej parafii i okolic mieli łatwiejszy dostęp 
do medycyny na wysokim poziomie. to, że w ugandzie jest dużo ak-
tywnych czarowników to świadczy też o tym, że ludzie korzystają z ich 
„usług”, bo nie stać ich na zapłacenie za szpital i lekarstwa. czarowni-
cy nie tylko zajmują się ziołolecznictwem, ale często wchodzą bezpo-
średnio w kontakty z demonami. Statystycznie w ugandzie znika co-
dziennie jedno niewinne dziecko, które czarownicy składają na ofia-
rę, aby „wyprosić pomyślność finansową” dla klienta, który o to prosi 
i za to płaci. tylko w ostatnich trzech miesiącach br. w naszym woje-

wództwie Wakiso zostało zamordowanych 20 młodych kobiet. Wyda-
je się, że powód był ten sam, co w przypadku dzieci. W czasie spotkań 
modlitewnych lub rekolekcji ludzie proszą o błogosławieństwo portfe-
li, po to, aby pieniądze legalnie zarobione uwolnić z przekleństwa, gdy-
by przypadkiem wcześniej przeszły przez ręce czarownika. Jako misjo-
narze chcemy uchronić ludzi przez takimi sytuacjami, dlatego koncen-
trujemy się na szeroko pojętej edukacji i projektach medycznych. Jako 
Franciszkanie prowadzimy już z powodzeniem szpital w naszej pierw-
szej misji w kakooge. Według projektu zatwierdzonego przez lokalne 
władze w szpitalu mają się mieścić oddziały: dziecięcy, stomatologicz-
ny, porodowy, ortopedyczny, pokój prześwietleń uSG, laboratorium, 
pokój doraźnych przyjęć i inne. Dlatego Jesteśmy wdzięczni każdemu 
za ofiarowaną pomoc. kto chciałby wesprzeć budowę nowego szpita-
la w Matugga poniżej podaję konto misyjne naszego Sekretariatu Mi-
syjnego w krakowie. Wszystkie to fundusze do nas docierają. Wiem, 
bo jestem tu na miejscu, w ugandzie.

Ofiary na budowę szpitala można wpłacać na konto:
Pekao S.A. 31 1240 4432 1111 0000 4732 4970 PLN, 
Z dopiskiem: SZPITAL W MATUGGA
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO I BŁ. JAKUBA, 
31-539 Kraków, ul Żółkiewskiego 14

Kontakt o. Adam Klag: stefanmutebi@gmail.com

PARYŻ · CHARTRES · AMBOISE · TOURS · CHENONCEAU · 
LOURDES CARCASSONNE · AVIGNON · LA SALETTE · ARS

 Z okazji 160 rocznicy objawień w Sanktuarium Matki Bożej w lourdes 
wraz z biurem Frater zapraszamy na fantastyczną podróż po miejscach 
bliskich sercu każdego chrześcijanina i katolika. Podczas naszej francu-
skiej pielgrzymki zwiedzimy kaplicę cudownego Medalika, Zamki nad 
loarą oraz udamy się w rejs po Sekwanie. nawiedzimy także Ars – Mia-
sto św. Jana Marii Vianneya, a także Sanktuaria W lourdes i la Salette.
Zwiedzanie rozpoczniemy od Paryża. Z wysokości Wzgórza Montmartre 
popatrzymy na rozległy Paryż. na place Du tertre zobaczymy, jak malują 
obrazy współcześni malarze. Zwiedzimy też Bazylikę Sacre coeur. Wybu-
dowana została na szczycie wzgórza Montmartre (XViii dzielnica Paryża). 
Zaprojektował ją Paul Abadie w stylu historyzmu o cechach romańsko-
bizantyńskich. Do budowy zastosowano na elewacjach trawertyn (nazy-
wanego również białym granitem), stąd potoczna nazwa – biała bazylika. 
Jej kopuły mają wysokość 79 metrów, a wieża północna 83 metry. W owej 
wieży znajduje się najcięższy dzwon w Paryżu (19 ton), nazywany „Savoy-
arde”, jego serce waży 500 kg. Ze szczytu kopuły można oglądać pano-
ramę Paryża i widok na tereny oddalone o 30 km. tego dnia organizator 
zaplanował nocleg w pobliżu Pól Elizejskich. Po wieczornym spacerze 
przy Łuku triumfalnym skierujemy się do placu Zgody. Place de la con-
corde bo tak brzmi jego francuska nazwa to duży plac w centrum Pary-
ża między Polami Elizejskimi, a ogrodami tuileries. na jego środku usta-
wiono pomnik ludwika XV. W czasach rewolucji francuskiej usunięto po-
mnik króla, przemianowując nazwę na Place de la Révolution, a na pla-
cu ustawiono gilotynę. Swoje stałe miejsce gilotyna znalazła przy wej-
ściu do ogrodów tuilerie. tu pozbawiła życia ponad 1300 osób. Między 
innymi w 1793 roku ścięto na placu króla ludwika XVi oraz królową Ma-
rię Antoninę. Współczesną nazwę nadano placowi po Rewolucji mając 
nadzieję, że czasy krwawego terroru nigdy nie wrócą. W centralnej czę-
ści placu znajduje się egipski obelisk podarowany w 1831 roku przez ke-
dywa (wicekróla) Egiptu, Muhammada Alego. obelisk ma ponad 3300 

160 ROCZNICA OBJAWIEŃ W LOURDES
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janinowi nie godzi się być żołnierzem, gdyż z tym zawodem związane 
jest przelewanie krwi. okazja nadarzyła się już wkrótce kiedy towarzyszył 
ówczesnemu cezarowi Julianowi w wyprawie do Galii przeciwko ger-
mańskim plemionom łupiącym te tereny. Rozgniewany dowódca kazał 
go aresztować. Marcin poprosił wtedy, aby pozwolono mu pójść do bi-
twy bez broni w pierwszym szeregu, a on walczyć będzie jedynie zna-
kiem krzyża. następnego dnia Germanie poprosili jednak o pokój. Z oso-
bą św. Marcina jest związana także pewna miejscowa legenda. opowia-
da ona historię zasadzonej przez biskupa przy miejscowym klasztorze wi-
norośli. Pewnego razu przerażeni mnisi odkryli, że zbłąkane osiołki od-
gryzły większość pędów rośliny. Mimo to winorośl w kolejnym roku ob-
rodziła nadzwyczaj udanie. Po pewnym czasie przycinanie pędów sta-
ło się tradycją tours, a samo miasto stało się miejscem kultu oraz celem 
licznych pielgrzymek oraz ważnym przystankiem na słynnym świętym 
szlaku wiodącym do Santiago de compostela. Również my nawiedzimy 
słynną bazylikę, zbudowaną przy grobie św. Marcina, a także pomodlimy 
się przy sarkofagu węgierskiego świętego z początku czwartego wieku. 
kolejnego dnia przejdziemy do zbudowanego na rzece cher malowni-
czego zamku chenonceau, zwanego często „zamkiem dam”. nazwa po-
chodzi ze względu na sześć kobiet, które jako jego właścicielki stopnio-
wo go rozbudowywały. Były to: katherine Briçonnet, Diana de Poitiers, 
królowe katarzyna Medycejska i ludwika lotaryńska oraz louise Du-
pin i Marguerite Pelouze. Również w powieści Pan Samochodzik i Fan-
tomas zamek jest głównym miejscem akcji, pod nazwą Zamek Sześciu 
Dam, jednak teraźniejszość zamku jest elementem fikcji literackiej i tyl-
ko dawna historia oraz układ przestrzenny się zgadzają. od 1913 zamek 
należy do potomków właściciela fabryki czekolady Henri Menier, którzy 
udostępniają ją zwiedzającym. obecnie zamek chenonceau jest, zaraz 
po Wersalu, najliczniej odwiedzanym przez turystów zamkiem francuskim 
(około miliona zwiedzających w skali roku). na miejscu oprócz wspania-
łego zamku zobaczymy także imponujące ogrody dwóch rywalek Dia-
ny de Poitiers i katarzyny Medycejskiej. 

Lourdes.
cały kolejny dzień poświęcimy na zwiedzanie w lourdes. Jest to najwięk-
szy we Francji i jeden z największych na świecie ośrodków kultu Maryjne-
go a także cel tysięcy pielgrzymek. Rokrocznie odwiedza je 6 mln osób 
z całego świata. to tutaj 11 lutego 1858 r. przy jaskini Massabielle 14-let-
niej Bernadetcie Soubirous objawiła się Matka Boża. W 1874 r. w tym miej-
scu ustawiono statuę Matki Bożej z lourdes, następnie neogotycką ba-
zylikę. nawiedzenie Bazyliki Różańca świętego, Bazyliki niepokalanego 
Poczęcia, Groty objawień tzw. Massabielskiej. Weźmiemy udział we Mszy 
świętej oraz Drodze krzyżowej. Poznamy także miejsca związane ze św. 
Bernadeją: Młyn Boly, le cachot, gdzie mieszkała rodzina Soubirous. 

kolejnego dnia po śniadaniu, pożegnanie lourdes przy Grocie Massa-
bielskiej i udamy się do carcassonne – twierdzy otoczonej podwójny-
mi murami obronnymi. Przespacerujemy się po zabytkowym mieście, 
a następnie pojedziemy do Avignon. Jest to miasto na południu Fran-
cji, u podnóża wapiennego wzgórza, na lewym brzegu Rodanu, przy 
ujściu do niego rzeki Durance. nad miastem góruje zamek papieży (Pa-
lais des Papes). Według danych regionu na rok 1990 Avignon plasuje 
się na 5 miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod wzglę-
dem powierzchni na miejscu 100. Awinion stał się rezydencją papieży 
w 1309, kiedy osiadł tam wraz z kurią papież klemens V. ich własnością 
miasto zostało jednak dopiero w 1348, kiedy papież klemens Vi kupił 
je za 80 tys. złotych guldenów od królowej Joanny neapolitańskiej. ko-
lejni papieże rezydowali w Awinionie aż do 1377. Wszyscy papieże rezy-
dujący w Awinionie byli narodowości francuskiej. Byli szczególnie zwią-
zani z południową Francją. inną przyczyną rezydowania w tym miejscu 
było zagrożenie dla życia papieży ze strony obcego im środowiska wło-
skich kardynałów w Rzymie. Papież urban V próbował powrócić do Rzy-
mu, jednak zrezygnował przerażony chaosem i walkami między różny-
mi frakcjami kardynalskimi. Papieże w Awinionie korzystali ze wsparcia 
królów Francji, jednak byli też od nich uzależnieni i zagrożeni politycz-

lat (w 2006 r.) i pochodzi ze świątyni w luksorze. Waży 230 ton i mierzy 
23 metry wysokości. na placu znajdują się również dwie duże ozdobio-
ne rzeźbami z brązu fontanny: Fontanna Rzek i Fontanna Mórz. 

Notre Dame, Cudowny Medalik i Wieża Eiffla 
kolejnego dnia po śniadaniu udamy się na dalsze zwiedzanie Paryża. Roz-
poczniemy je od nawiedzenia gotyckiej katedry notre Dame. Jest to jed-
na z najbardziej znanych katedr na świecie, między innymi dzięki powieści 
Dzwonnik z notre Dame francuskiego pisarza Victora Hugo. Jej nazwa tłu-
maczy się jako nasza Pani i odnosi się bezpośrednio do Matki Boskiej. W ka-
tedrze podziwiać będziemy rozety w transepcie, misternie udekorowane 
portale i galerię królów judzkich. Po jej zwiedzeniu bulwarem św. Michała 
skierujemy się do Dzielnicy Łacińskiej. Przejdziemy obok Sorbony, Pante-
onu – miejsca pochówku Wielkich Synów Francji. Zwiedzimy kościół Saint 
Etienne Du Mont, gdzie wykładali św. Bonawentura i św. tomasz z Akwinu. 
tutaj przechowuje się relikwie św. Genowefy – patronki Paryża. następnie 
udamy się do kaplicy cudownego Medalika. nazwa wzięła się stąd, gdyż 
tu miało miejsce objawienie związane z „cudownym Medalikiem” (Médaille 
Miraculeuse). katarzyne laboure, która przyczyniła się do rozpowszechnie-
nia kultu, urodziła się w ubogiej, wielodzietnej rodzinie chłopskiej. W wie-
ku 24 lat wstąpiła do zakonu sióstr szarytek w Paryżu. W 1830 roku w domu 
przy Rue Bac katarzyna otrzymała od Matki Bożej polecenie stworzenia 
medalika według ściśle określonego wzoru. Wszyscy, którzy będą go nosić 
z wiernością, mieli otrzymać specjalne łaski. Siostry Matki Miłosierdzia Bo-
żego wybiły początkowo 200 tysięcy medalików. Wkrótce osoby noszące 
medalik, za pośrednictwem najświętszej Maryi, zaczęły otrzymywać licz-
ne nawrócenia, uzdrowienia i łaski. katarzyna labouré zmarła w 1876 roku. 
kiedy 57 lat później z okazji jej beatyfikacji otworzono grobowiec, okaza-
ło się, że ciało katarzyny pozostało w nienaruszonym stanie. Przeniesiono 
je do kaplicy przy ulicy 140 du Bac i umieszczono pod ołtarzem Matki Bożej 
z globem. obecnie siostry Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w przykościel-
nym sklepiku zajmują się dystrybucją medalików po symbolicznych kosz-

tach (jeden medalik kosztuje ok. 1-3€). Dostępne są również materiały w ję-
zyku polskim dotyczącym św. katarzyny (książki, broszury). 
Popołudnie spędzimy na Polu Marsowym, w okolicy Wieży Eiffla. Gdzie 
będzie czas na chwilę relaksu i zdjęcia. na zakończenie dnia odbędzie-
my rejs po Sekwanie i udamy się na obiadokolację.

kolejnego dnia przyjedziemy do słynnej katedry chartres. Jak głosi le-
genda jej historia sięga trzeciego wieku, kiedy to przybywają tu pierw-
si chrześcijanie i odnajdują w grocie celtycką rzeźbę brzemiennej kobie-
ty. uznają ją za wyobrażenie brzemiennej Marii Panny i swego rodzaju 
cud. W akcie wdzięczności budują tu pierwszy drewniany kościół. W ko-
lejnych wiekach powstają tu kolejne cztery drewniane kościoły. W 1194 
roku pożar trawi drewniany kościół. Podczas pożaru ocalała święta reli-
kwia – sancta camisia, czyli suknia, którą według tradycji miała na sobie 
Maria Panna podczas narodzin chrystusa. Wydarzenie to zostało uzna-
ne za cud i dlatego cystersi decydują się na budowę w tym miejscu ka-
miennej świątyni – nie są znane nazwiska budowniczych katedry. W 1260 
dokonano konsekracja katedry. Z katedry udamy się do Amboise, gdzie 
zwiedzimy wybudowaną przez karola Vii, rezydencję królewską. następ-
nie spacerkiem nabrzeżem loary skierujemy się na degustację produ-
kowanego w tutejszym regionie wina w jednej z miejscowych winiarni. 
Po degustacji przejedziemy do tours. Pospacerujemy po mieście, które 
od V w. jest ośrodkiem kultu św. Marcina. 
W wieku zaledwie 15 lat św. Marcin obrał stan żołnierski i został rzym-
skim legionistą. W roku 338 św. Marcin wraz ze swoim garnizonem zo-
stał przeniesiony do Galii w okolice miasta Amiens. to tutaj miało miej-
sce znane zdarzenie z jego życia. Zimą, gdy napotkał półnagiego żebra-
ka, oddał mu połowę swojej żołnierskiej opończy. W nocy po tym zda-
rzeniu w swoim śnie zobaczył chrystusa odzianego w jego płaszcz, któ-
ry mówił do aniołów: „Patrzcie, jak mnie Marcin, katechumen, przyodzia-
ł”po tym wydarzeniu postanowił przyjąć chrzest, a następnie zrezygno-
wać ze służby wojskowej. Panowało wówczas przekonanie, iż chrześci-
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nie i militarnie ze strony silnej monarchii francuskiej. na skutek przenie-
sienia kurii do Awinionu, zaczęła się szerzyć symonia i nepotyzm, au-
torytet papieża gwałtownie spadł, a wśród części duchownych rozpo-
wszechniła się rozwiązłość i brak dyscypliny. Dopiero Grzegorz Xi, wsłu-
chując się w napomnienia św. katarzyny Sieneńskiej, powrócił do Rzymu 
w 1377. Po ostatecznym przeniesieniu siedziby papieskiej do Rzymu pa-
łac awinioński zamieszkiwali antypapieże wielkiej schizmy (klemens Vii 
i Benedykt Xiii), a następnie papiescy legaci. kres świetności Avignonu 
położyła rewolucja francuska, podczas której pałac i katedra zostały splą-
drowane, zaś w 1791 miała miejsce masakra w której zwolennicy rewo-
lucji wymordowali swoich przeciwników. ciała zabitych zostały wrzuco-
ne do tour des latrines, jednej z wież Starego Pałacu. następnie obiek-
ty zaadaptowano na więzienie i archiwa, co było zabiegiem bardzo de-
struktywnym dla zabytku. Dopiero w 1906 roku pałac został przekazany 
miastu z przeznaczeniem na muzeum.
oprócz Pałacu Papieskiego zwiedzimy także katedrę notre-Dame des 
Doms, oraz legendarny most św. Benezeta z XiV w. na rzece Rodan. A na-
stępnie udamy się na obiadokolację i nocleg.

kolejnego dnia nawiedzimy la Salette. Matka Boża miała ukazać się tutaj 
jeden jedyny raz 19 września 1846 roku dwojgu pastuszkom: 15-letniej 
Melanii calvat i 11-letniemu Maksyminowi Giraud. Według relacji dzieci 
była to kobieta niezwykłej piękności siedząca wewnątrz jasnej kuli. Po-
czątkowo miała zakrytą dłońmi twarz, a łokcie oparła na kolanach i pła-
kała. na jej piersiach widniał krzyż z Jezusem chrystusem z zawieszonymi 
na nim narzędziami męki: młotkiem i obcęgami. Z krzyża promieniowała 
niezwykła jasność otaczająca Maryję, Piękną Panią, jak Ją nazywały dzieci. 
na miejscu objawienia (ok. 1750 m n.p.m.) wytrysnęło źródło. Płynie ono 
od dnia objawienia bez przerwy, aż do dnia dzisiejszego. Po przeprowa-
dzeniu badań, które polegały m.in. na przesłuchaniu dzieci i weryfikacji 
ich relacji oraz badaniu wydarzeń wiążących się zwykle z objawieniami 
(np. nadzwyczajne uzdrowienia), po otrzymaniu zgody papieża, biskup 
Philibert de Bruillard, ordynariusz diecezji Grenoble ogłosił dnia 19 wrze-
śnia 1851 roku, że objawienie się najświętszej Maryi Panny dwojgu pa-

stuszkom dnia 19 września 1846 r., na jednej z gór, należących do łań-
cucha Alp, położonej w parafii la Salette, w dekanacie corps, posiada 
w sobie wszystkie cechy prawdziwości i wierni mają uzasadnione pod-
stawy uznać je za niewątpliwe i pewne. Po 19 września 1846 roku Mela-
nia, a później Maksymin, któremu pomagał nawrócony ojciec, ustawili 
krzyże, aby zaznaczyć miejsce objawienia. na wiosnę pielgrzymi ustawili 
14 tradycyjnych stacji drogi krzyżowej, wytyczając drogę, którą przeszła 
Piękna Pani po zakończeniu rozmowy z dziećmi. Droga ta, przypomina-
jąca kształtem literę „S”, istnieje do dzisiaj i znajduje się w okolicach źró-
dła. kończy się ona figurą przedstawiającą Maryję wznoszącą się do nie-
ba, z twarzą skierowaną w stronę Rzymu, dla podkreślenia jedności z ko-
ściołem. Z biegiem lat papieże przyznawali kolejne przywileje, zarówno 
nabożeństwu do Matki Bożej Saletyńskiej, jak i Sanktuarium w la Salet-
te. Wspaniałe otoczenie pięknych wzgórz, majestat przyrody, urzekają-
ca cisza i kojący szum płynącego potoku przyciąga w to święte miejsce 
coraz większą liczbę pątników.
ostatniego dnia udamy się do Ars – miasta św. Jana Marii Vianneya, pa-
trona proboszczów. nawiedzimy stary kościół, gdzie dokonywały się licz-
ne cuda oraz konfesjonał, w którym przez 40 lat spowiadał wiernych św. 
Jan. nawiedzimy także nową bazylikę, w której znajdują się doczesne 
szczątki świętego. Po owocnej pielgrzymce w tym znamiennym roku 
160- lecia objawień, wrócimy do Polski rozpamiętując zarówno ciągle 
aktualne przesłania Pięknej Pani, jak również świadectwo życia świętych 
związanych z tymi wspaniałymi miejscami. Przeżycia najlepiej odzwier-
ciedlają słowa św. jana Pawła ii wypowiedziane w Paryżu 2 czerwca 1980 
roku: „Dane mi było dzisiaj spełnić jedno z najgorętszych pragnień mo-
jego serca. Dane mi było wejść właśnie tu, do tego Areopagu całego 
świata. Dane mi było powiedzieć Wam wszystkim, Wam: członkom or-
ganizacji narodów Zjednoczonych do Spraw nauki i kultury, Wam: któ-
rzy pracujecie dla dobra i pojednania ludzi i narodów poprzez wszyst-
kie dziedziny kultury, wychowania, nauki, informacji; powiedzieć Wam 
i wołać z głębi serca: tak! Przyszłość człowieka zależy od kultury! tak! Po-
kój na świecie zależy od prymatu Ducha! tak! Pokojowa przyszłość ludz-
kości zależy od miłości!”

OD 1993 R.
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na parafi i

reklama
Ks. Tomasz Zmarzły 
czytając opisy kościołów ks. Jana Wiśniewskiego z 1936 r. natrafiłem 
na następujące stwierdzenie: „Dawne style mają to do siebie, że kościół 
przebudowany na cerkiew, kirchę lub na budynek świecki po setkach 
lat, wołał wyglądem swych murów: «jestem zgwałconą świątynią rzym-
sko-katolicką». kościoły zbudowane w dzisiejszym stylu łatwo dadzą się 
przerobić na bożnice, kina, teatry, hale, sale sportów itp. Mało mają ma-
jestatu, powagi i, jak nowoczesne malarstwo religijne, świętości. Są jak-
by raptownem zerwaniem z tradycją religijną, katolicką i z tem do cze-
go w ciągu długich wieków spoiły się nasze uczucia religijne i narodo-
we. Być może, że przyszłe pokolenia nawykną do tego rodzaju budow-
nictwa, jednak dawna architektura kościelna, wieczną będzie mieć od-
rębność i naukową wartość”. Warto więc zwrócić więcej uwagi na nie-
które dawne świątynie – budowane z kamienia, jak również z drewna. 
świątynia jako miejsce przeznaczone do praktykowania kultu religijne-
go znana była wszystkim religiom. uważano ją najczęściej za mieszka-
nie, dom bóstwa, miejsce zanoszenia modłów do Boga, nauczania oraz 
odprawiania ceremonii liturgicznych. na jednej ze ścian świątyni Ramze-
sa ii w Egipcie widniał napis: „świątynia ta jest jak niebo w całym swoim 
urządzeniu”. A żyjący w średniowieczu św. Piotr Damian – biskup i dok-
tor kościoła, pisał, że „kościół jest obrazem świata”. 
Przykładem tego w późniejszym okresie stały się średniowieczne katedry. 
Budowę takiej świątyni rozpoczynano zawsze od trzech czynności: za-
kreślenia koła, wyznaczenia osi (wschód-zachód, północ-południe) i wy-
tyczenia kwadratu podstawy. koło i kula w porządku kosmologicznym 
były obrazem nieba, a kwadrat symbolizował życie na ziemi. Bardzo waż-
ne było usytuowanie na wschód. Symbolika orientowania miała swoje 
znaczenie w trzech poziomach: fizycznym, gdzie odnosiła się do Wscho-
du, do widzialnego słońca i do miasta Jerozolimy; moralnym – dotyczy-

Znaczenie i symbolika świątyni chrześcijańskiej
ła „dobrej woli” i „prostolinijności”; duchowym – odnosiła się do boskie-
go słońca, to znaczy do chrystusa. 
kardynał Joseph Ratzinger w książce Duch liturgii podkreślał, że we współ-
czesnych świątyniach należałoby dowartościować symboliczne skiero-
wanie wspólnoty wiernych i kapłana na wschód jako wyraz spojrzenia 
na przychodzącego Pana. kierunek wschodni był łączony ze „znakiem 
Syna Bożego”, z krzyżem lub powtórnym przyjściem chrystusa. nato-
miast budowane od zachodu okazałe fasady, zwrócone w kierunku za-
chodzącego słońca i gasnącego światła, stanowiły granicę pomiędzy 
tym światem a sakralnym porządkiem świątyni. świątynia, jako miejsce 
obecności Boga, w czasach Starego testamentu zajmowała szczególne 
miejsce. to w niej zamieszkał Bóg, który upodobał sobie naród wybra-
ny. W księdze królewskiej można znaleźć opis wspaniałości świątyni wy-
budowanej przez Salomona: podzielona została na trzy części: Przedsio-
nek, Miejsce święte (nawa główna) i Miejsce najświętsze. Według opinii 
żydowskiego historyka Józefa Flawiusza, trzy części świątyni odpowia-
dały trzem częściom świata: Miejsce najświętsze – niebu, Miejsce świę-
te – ziemi, a Przedsionek – morzu. 
Jan Hani w Symbolice świątyni chrześcijańskiej stwierdza: „wędrówka przez 
główną nawę kościoła, od zachodniego wejścia w stronę ołtarza i witraży 
prezbiterium, jest wędrówką na spotkanie światła i symbolem duchowej 
drogi człowieka. światło przenikające wschodnie witraże chóru oznacza 
światło metafizyczne, lux vera – chrystusa”. innymi słowy, nawa staje się 
obrazem pielgrzymującego ludu Bożego (ecclesia peregrinans). Prezbi-
terium oznacza niebo, gdyż chrystus jest rzeczywiście obecny na ołta-
rzu. oprócz nawy kościelnej i prezbiterium w dawnych kościołach znaj-
duje się jeszcze przedsionek (narthex), wyraźnie oddzielony od nawy 
głównej. ten trójpodział odpowiada podziałowi świątyni jerozolimskiej 
na trzy części i jest zasadą w ortodoksyjnym budownictwie kościelnym. 

Symeon z tesaloniki uważał, że przedsionek wyobraża nieprzemieniony 
świat, nawa kościelna jest obrazem stworzonego, ale już przemienionego 
świata, a więc i obrazem kościoła. Prezbiterium należy uważać za miesz-
kanie Boga ze względu na sprawowany w tym miejscu sakrament Eucha-
rystii. Materialna świątynia, będąca obrazem świata, symbolizuje również 
człowieka, który sam – jako mikrokosmos – jest odbiciem wszechświa-
ta. to przede wszystkim obraz człowieka doskonałego i archetypu stwo-
rzenia – chrystusa. Mówił o tym on sam, podczas oczyszczenia świąty-
ni: „«Zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». Po-
wiedzieli do niego Żydzi: «czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, 
a ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» on zaś mówił o świątyni swe-
go ciała” (J 2, 19-21). Jednym z podstawowych zadań świątyni chrześci-
jańskiej jest połączenie różnorodnych sfer życia ludzkiego jak zwornik, 
wiążąc doczesność z wiecznością, a ludzi z Bogiem. W planie budynku 
kościelnego, zbudowanego na planie krzyża, upatrywano również we-
zwania do zwycięstwa dobra nad złem, czego przykład dał sam chrystus. 
ciekawym i wartym uwagi tematem są zabytkowe obiekty drewniane, 
takie jak malownicze kościoły, piękne cerkwie, smukłe dzwonnice, sta-
ropolskie dwory, drewniane wille i skanseny, należące do najcenniej-
szych zabytków ludowej kultury materialnej. niektóre z nich, jak świąty-
nia św. Michała Archanioła w Binarowej, św. Michała Archanioła w Dęb-
nie Podhalańskim, św. leonarda w lipnicy Murowanej i św. Filipa i Ja-
kuba w Sękowej zostały wpisane na listę światowego Dziedzictwa kul-
turalnego i naturalnego unESco. na marginesie dodać warto, że dla 
ukazania cennych historycznie i ciekawych architektonicznie drewnia-
nych budowli stworzono szlak architektury drewnianej różnych regio-

nów Polski. Stanowi on drugie i najstarsze zarazem skupisko drewnia-
nych świątyń w Europie, zaraz po norweskich kościołach klepkowych 
zwanych Stavkirke. świątynie z drewna budowano  przede wszystkim 
tam, gdzie brakowało kamienia. charakteryzują się tym, że wzniesio-
ne zostały w technice zrębowej, jako jednonawowe, pokryte wysoki-
mi dachami z gontem lub blachą. ciekawym elementem były podcie-
nia, zwane „sobotami”. nazwa nawiązuje do dawnej praktyki wiernych, 
którzy przybywali na nabożeństwa niedzielne często ze znacznych od-
ległości dzień wcześniej (czyli w sobotę) i oczekiwali do rana groma-
dząc się wokół kościoła – „soboty” dawały im schronienie przed opa-
dami deszczu, wiatrem itp. 
świątynie swą tradycją, nastrojem, osobliwym urokiem epoki, w jakiej 
były wznoszone, oraz funkcją i przemyślaną symboliką uosabiają i przy-
bliżają nam sakralną rzeczywistość. Pielęgnowane przez wieki nakładem 
lokalnych wspólnot, zachowały do czasów współczesnych barwny zapis 
naszej historii. to w nich bowiem, jakby w odcięciu od otaczającego nas 
niekiedy sprofanowanego świata, możemy jeszcze bardziej doświadczyć 
spotkania z Bogiem. Są świadectwem głębokiej religijności ludu i dowo-
dem przywiązania do niego. W każdej epoce, przy budowaniu kościo-
ła wykorzystywano wszystkie zdolności, talenty i kunszt człowieka, który 
ostatecznie Bogu chciał oddać to, co potrafi wykonać najlepiej. Budow-
le takie, będące przykładem wspaniałej sztuki, „przynoszą nam dowód, 
że istnieje coś innego niż nicość” (Marcel Proust) i przypominają także, 
że istnieje inny świat. obecność w nich zarówno pobożnych wiernych, jak 
i miłośników sztuki oraz znawców architektury uświadamia, że ich dekora-
cja, wyposażenie wnętrza i atmosfera są naprawdę przedsmakiem nieba.



Podgrzewane siedziska na ³awki za³¹cza siê oko³o 5 minut przed rozpoczêciem mszy, 

a po mszy je wy³¹czamy. Ca³a œwi¹tynia jest podzielona na sektory grzewcze, maty na-
0grzewaj¹ siê maksymalnie do temperatury 36 C (regulacja szeœciostopniowa). Wierni sie-

dz¹c na macie grzewczej s¹ „zasilani”energi¹ ciepln¹, co nie pozwala im na utratê ener-
0gii cieplnej, organizm nawet w œwi¹tyniach, gdzie panuj¹ ujemne temperatury – 10 C

i mniej nie pozwalaj¹ na wych³odzenie organizmu. Cz³owiek niewych³odzony emituje do 

pomieszczenia energiê ciepln¹ oko³o 100 W, zmieniaj¹c jednoczeœnie temperaturê w ca³ej 

œwi¹tyni.                                                                                                                   

  

W ubieg³ym sezonie grzewczym, tj. 2016- 2017 r. wyposa¿yliœmy wiele œwi¹tyñ 

i wyprodukowaliœmy oko³o 6 km podgrzewanych siedzisk na ³awki, z czego oko³o 

70 % realizacji stanowi³y œwi¹tynie posiadaj¹ce jeden albo wiêcej systemów 

grzewczych, które nie spe³nia³y oczekiwañ wiernych i osób duchownych, dlatego 

prosimy o rozwa¿ny wybór systemu grzewczego. Zapraszamy gor¹co na nasz¹ 

stronê internetow¹, gdzie otrzymaj¹ Pañstwo wiêcej informacji na temat systemu 

grzewczego Kamo i zapoznaj¹ siê z wieloma opiniami, które ju¿ od d³u¿szego 

okresu czasu s¹ w u¿yciu.                                                                              

Elementy grzewcze s¹ zasilane bezpiecznym napiêciem 24 V. Zu¿ycie energii na jedn¹ osobê siedz¹c¹ (50 cm) wynosi œrednio 

10 W na jedn¹ godzinê, czyli przy 200 miejscach siedz¹cych zu¿ycie œrednie energii wyniesie oko³o 2 kWh (przy œredniej 

cenie za 1 kWh oko³o 0, 6 PLN, zu¿ycie dla 200 osób w czasie jednej mszy wyniesie oko³o 1, 2 PLN). Na zu¿yt¹ energiê 

udzielamy gwarancji a w ka¿dym sterowniku dla kontroli znajduje siê licznik pomiaru mocy.                                             

Elementem grzewczym jest specjalistyczny drut oporowy. Podobne systemy s¹ produkowane od 21 lat w Europie Zachodniej.

My, jako jedyna firma w Polsce jesteœmy jego producentem od 13 lat. Produkt ten posiada badania bezpieczeñstwa certyfi-

kat CE wystawiony przez Polskie Centrum Badañ i Certyfikacji S. A. w Warszawie. Jest przyjazny dla organizmu ludzkiego, 

neutralny dla skóry i nie wp³ywa w ¿aden ujemny sposób na rozruszniki serca itp. Nasz system grzewczy zosta³ nagrodzony 

w roku 2010 przez konserwatorów zabytków w Toruniu. Jest niekwestionowany w sakralnych budynkach zabytkowych, a za-

lecany do wszelkich budowli tego typu. Znajduje on zastosowanie w najwiêkszych œwi¹tyniach, jak i w ma³ych kaplicach. 

W roku 2012 produkt ten jako jedyny zdoby³ Z³oty Medal na Targach Poznañskich. W roku 2016 produkt zdoby³ "Laur 

Eksperta" jako jedyny w kategorii "Ogrzewanie Koœcielne". Kapitu³a sk³ada³a siê z najwybitniejszych specjalistów z dziedziny 

in¿ynierii, techniki, funkcjonalnoœci i przydatnoœci. Nagroda zosta³a wrêczona w Rezydencji Belweder. Do produkcji naszego 

produktu u¿ywamy autoryzowanych materia³ów o najwy¿szej jakoœci. Jakoœæ i serwis jest naszym najwa¿niejszym priorytetem.  

Podgrzewane siedziska na ³awki - uczciwa alternatywa
Udzielamy gwarancji zadowolenia oraz gwarancji zu¿ycia energii.

Firma Kamo Sp. zo. o. istnieje od 1991r. Jest to firma rodzinna 

zajmuj¹ca siê g³ównie produkcj¹ i handlem innowacyjnych urz¹dzeñ 

energooszczêdnych                                                                      

www.kamo.com.pl

Elektrownie s³oneczne 
o ró¿nej mocy - produkt 
niemiecki.                    

Energooszczêdne ogrze-
wanie pod³ogowe z mat 
powierzchniowych, ideal-
ne pod powierzchnie pa-
nelowe i ceramiczne.   

E n e r g o o s z c z ê d n e  
ogrzewanie pod³ogowe 

Piece gazowe, pompy 
ciep³a na ciep³¹ wodê,
produkty firmy Ariston

Pompy geotermalne

Elektrownie s³oneczne 

pod³ogowe

Maty grzewcze pod³o-
gowe, dla ksiê¿y przed 
o³ tarzem, mównic¹ 
i tym podobnym. Zu¿y-
cie energii od 100 do 
400 W/h. Bezpieczne 
napiêcie 24 V.            

Maty grzewcze Korpora³y

Korpora³y s³u¿¹ce do 
ogrzewania d³oni osoby 
duchownej i kielicha. 
Zu¿ycie energii oko³o 
60 W/1h, napiêcie 24 V.  

26lat

26lat
innowacyjnych 

rozwi¹zañ

                                                Podgrzewane siedziska 
do konfesjona³ów

Œrednie u¿ycie energii
oko³o 10 W/1h na 
jedn¹ osobê, bezpiecz-
ne napiêcie 24 V.       

Kaloryfery szklane
ozdobne

Zu¿ycie energii
od  100  do  
400 W na 1h
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Firma ABliFt, specjalizuje się w rozmaitych pracach na wysokości przy 
użyciu nowoczesnych podnośników. umożliwiamy wynajem podnośni-
ków wraz z obsługą operatorską na terenie całego kraju.
naszym celem jest dostosowanie się do wymagań rynku oraz potrzeb na-
szych klientów, dlatego nieustannie poszerzamy swoją ofertę oraz zaopa-
trujemy w nowy sprzęt. Zakres naszych usług jest niezwykle szeroki, a każ-
de zlecenie wykonujemy z dbałością o najmniejsze szczegóły. Zajmujemy 
się między innymi myciem elewacji, wycinką drzew, montażem reklam 
wielkogabarytowych, jak również pracami remontowymi w kościołach.
Praca na wysokości przy użyciu podnośników znacznie usprawnia wiele 
prac. Dzięki podnośnikom nie jest koniecznie montowanie rusztowań, 
co skraca czas realizacji, a tym samym obniża ogólny koszt wykonania 
danej usługi. Ponadto jako firma skupiona na potrzebach klienta jeste-
śmy do Państwa dyspozycji 24h na dobę.
 Do każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny, realizując 
je zgodnie z terminem. nasi wykwalifikowani operatorzy wykonują swo-
ją pracę solidnie i z dbałością o najmniejsze szczegóły. każdy z nich po-
siada niezbędne certyfikaty uprawniające do pracy na wysokości przy 
użyciu podnośników. kolejnym atutem współpracy z naszą firmą jest 
możliwość negocjacji cen.

Renowacja kościołów 
Specjalizujemy się w konserwacji i renowacji kościołów wewnątrz i na ze-
wnątrz. Zajmujemy się przede wszystkim malowaniem kościołów. Za-
pewniamy także przegląd i naprawę orynnowania.

Mycie elewacji budynków 
Proponujemy kompleksowe odgrzybianie i mycie elewacji. Elewację czy-
ścimy z zabrudzeń atmosferycznych i budowalnych. Glony niszczą ele-
wację oraz sprawiają, że staje się ona mało estetyczna. Dzięki naszej po-
mocy pozbędą się Państwo wszelkich zanieczyszczeń z elewacji. Zasto-
sowanie naszych podnośników przy tej usłudze niweluje konieczność 
rozstawiana rusztowań.

Wycinka drzew 
Zajmujemy się pielęgnacją i wycinką drzew niezależnie od ukształtowa-
nia terenu, jak i lokalizacji. Dokonujemy wycinki drzew z wykorzystaniem 
podnośników i technik alpinistycznych w trudno dostępnych miejscach. 
Swoją pracę wykonujemy z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Zrębkowanie  i frezowanie karpin
 usuwamy karpy po wyciętych drzewach przy użyciu specjalistycznej fre-
zarki. Zajmujemy się również zrębkowaniem gałęzi. Wytworzony w trak-
cie zrębkowania materiał drzewny możemy pozostawić klientowi lub 
zutylizować.

Pozostałe usługi
Ponadto w naszej ofercie znajdą Państwo usługi takie jak:
•	 odśnieżanie	dachów,
•	 montaż	reklam	wielkogabarytowych,
•	 rozbiórka	kominów.

Z nami dosięgniesz celu!
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Wywiad z właścicielem Pracowni Snycerskiej
Andrzejem Burkotem

Extra Ecclesia: Działacie Państwo od ponad 3o lat, a rzeźby i inne dzieła 
można podziwiać nie tylko w niemalże całej Europie, ale także w Japonii 
czy uSA. Proszę powiedzieć jak to wszystko się zaczęło?
Andrzej Burkot: Od najmłodszych lat zabawiałem się w majsterkowanie, bu-
dowałem modele statków, samolotów, lubiłem rysować, wykonywałem róż-
ne drobne sprzęty domowe z drewna zdobione rzeźbionym ornamentem. Gdy 
w 1984 roku zostałem zwolniony z pracy miałem gotową odpowiedź na py-
tanie: Co dalej ? Zarejestrowałem jednoosobowa firmę i nie bez obawy o po-
wodzenie pomysłu zacząłem przygodę pod nazwą Pracownia Snycerska. Po-
czątkowo dostawałem zamówienie na różne rzeźbione ramki, półeczki itp. Po-
tem nawiązałem współpracę z Cepelią, trwało to kilka lat. Gdzieś pod koniec lat 
osiemdziesiątych pojawił się przedsiębiorca z Austrii, który zajmował się sprze-
dażą rzeźb sakralnych. Zamawiał sporo figur, pojawiła się konieczność  zatrud-
nienia pracowników. No i tak już to trwa do dzisiaj, z tym że tamta współpraca 
się zakończyła i obecnie funkcjonujemy całkiem samodzielnie.

Extra Ecclesia: Skąd czerpiecie Państwo inspiracje? 
Andrzej Burkot: W zasadzie wykonujemy rzeźby na indywidualne zamówie-
nie, to zamawiający określa tematykę, styl czy rodzaj polichromii. Oczywi-
ście korzystamy z powszechnie dostępnych materiałów ikonograficznych, 
co zwłaszcza dzisiaj, w dobie Internetu jest znacznie ułatwione. Dużo po-

Specjalnością naszej powstałej w 1984 roku pra-

cowni są rzeźby w drewnie, głównie o tematyce sa-

kralnej. Można je spotkać w kościołach, kaplicach 

i prywatnych kolekcjach we wszystkich niemal kra-

jach Europy, w USA i Japonii. Wykonane z najwięk-

szą starannością, ręcznie rzeźbione w drewnie lipo-

wym, pozostawione w naturalnym drewnie, bejco-

wane lub polichromowane ze złoceniami 23 kara-

towym złotem płatkowym znajdują zawsze uznanie 

nawet najbardziej wymagających odbiorców. Oferu-

jemy rzeźby z naszej stałej kolekcji, a także realiza-

cję dowolnego indywidualnego projektu.

ul. Bielska 44
43-436 Górki Wielkie
Tel. +48 33 8539 531
Tel. kom. +48 602 571 494
e-mail: a.burkot@burkot.com.pl
www.burkot.com.pl

   ndrzej       urkot
Pracownia Snycerska

A B
Nagrodzona HONOROWYM MEDALEM PRYMASA POLSKI

za „szczególna troskę i nawiązanie do dawnej tradycji snycerskiej”

Szczególnie polecamy nasz autorski projekt - interaktywne figury drewniane do szopek bożonarodzeniowych. 
Dostępne w rozmiarach 60,90,120 i 180 cm. Więcej informacji i przykłady aranżacji na www.burkot.com.pl
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dróżujemy i wszędzie staramy się oglądać i dokumentować rzeźby w kate-
drach, pałacach czy muzeach.

Extra Ecclesia: ile trwa praca nad najprostszą rzeźbą, a ile najdłużej pra-
cowaliście Państwo nad jedną produkcją?
Andrzej Burkot: Nie prowadzę takiej ewidencji, ale zwykle to jest kilka tygodni, 
czasem 2-3 miesiące, choć np. w przypadku cyklu „Stacje Drogi Krzyżowej” 
to wykonanie całości wraz z polichromią może potrwać, przy bardziej 
rozbudowanych scenach, nawet 2 lata. 

Extra Ecclesia: Z jak dużym wyprzedzeniem trzeba zamawiać u Pań-
stwa np. szopkę Bożonarodzeniową, a z jaką rzeźbę św. Jana Pawła ii?
Andrzej Burkot: To się zmienia, ale najczęściej mamy zapełniony kalendarz zamó-
wień na około rok do przodu. Bywa, że pojawiają się pilne zamówienia na wyjąt-
kowe okazje i wtedy trzeba przyspieszyć ich realizację. Figury do szopek to temat 
sezonowy, więc pracujemy nad tym  tematem, w miarę możliwości czasowych, 
w ciągu całego roku, no bo zamówienia muszą być zrealizowane prze Bożym 
Narodzeniem, a pojawiają się najczęściej dopiero tuż przed Świętami.

Extra Ecclesia: Jaka była najtrudniejsza Państwa realizacja?
Andrzej Burkot: Na swój sposób wszystkie realizacje są trudne, bo zawsze sta-
ramy się wykonać prace najlepiej jak potrafimy, czy chodzi o małe czy duże 
rzeźby. Najwięcej staranności wymagają rzeźby przedstawiające współcze-
sne postacie, których twarze są znane i rozpoznawalne, no choćby jak figu-
ry św. Jana Pawła II-go.

Extra Ecclesia: czy wykonujecie Państwo rzeźby na specjalne życze-
nie, mam na myśli np. postacie jakichś nowych świętych czy błogosła-
wionych – gdyby było takie zapotrzebowanie? 

Andrzej Burkot: Jak wspomniałem większość naszych realizacji to indywi-
dualne projekty, czasem egzotyczne dla nas, jak np. figura przedstawiają-
ca Św. Annuaritę czy Św. Martina de Porres. Zdobycie materiałów ikonogra-
ficznych w takich przypadkach jest nie lada wyzwaniem. Jak zwykle ratun-
kiem jest Google.

Extra Ecclesia: co Państwa wyróżnia na rynku? 
Andrzej Burkot: Działamy nieprzerwanie od 33 lat, nagromadziliśmy wiele do-
świadczeń, oferujemy realizacje dowolnego projektu, uczestniczymy z powo-
dzeniem w targach branżowych, posiadamy wiele kontaktów w Polsce jak 
i w wielu krajach  Europy, w USA i Japonii. 
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Piotr Wojnowski OFM Conv
Miesiąc listopad to szczególny czas kiedy nasze myśli biegną w stronę 
naszych bliskich, za których się modlimy, aby mogli dostać się do chwały 
nieba i cieszyć życiem wiecznym, z Bogiem. My pozostający na ziemi ży-
jemy do momentu kiedy to Bóg również nas powoła kiedyś do wieczno-
ści dlatego też zapewne wielu z nas w tym czasie refleksji i zadumy myśli 
o własnej śmierci i odejściu. Dla człowieka wierzącego jest to moment 
przejścia do życia, które się nie skończy i będzie wypełnione szczęściem 
i radością. Ale żeby takie życie osiągnąć potrzebne jest, aby tutaj na ziemi 
każdego dnia dokonywać wyboru, który będzie miał swoje konsekwen-
cje w życiu wiecznym. My sami dokonujemy takiego wyboru już tutaj 
pomiędzy życiem z Bogiem w niebie, a życiem w potępieniu w piekle. 
Jednym ze świętych, który ukazuje nam w jaki sposób żyć, aby osiągnąć 
niebo jest św. Franciszek z Asyżu, który nie tylko, że przez całe swoje ży-
cie był przygotowany na moment odejścia z tego świata, ale sam trak-
tował śmierć jako siostrę.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą śmierć cielesną, której ża-
den człowiek żywy uniknąć nie może. Biada tym, którzy umierają w grzechach 
śmiertelnych; Błogosławieni ci, których śmierć zastanie w Twej najświętszej woli...

Dla św. Franciszka śmierć jest skutkiem grzechu pierwszych rodzi-
ców (napomnienia 2, 1-5), z którego wyzwala wierzących sam chry-
stus (2 list do wiernych 11-13) od momentu wcielenia się Syna Bo-
żego, życie doczesne człowieka, pełne bólu i cierpienia, upokorzeń 
– co więcej – także i sama śmierć, wchodzą w wymiar zbawienia, mi-
łości Boga do człowieka. Dlatego śmierć zostaje przez św. Francisz-
ka nazwana – siostrą: Pochwalony bądź Panie mój, przez siostrę na-
szą śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może 
nikt z ludzi nie ucieknie przed jej władzą, dotyczy ona każdego czło-
wieka, nikt nie może zaniedbywać myślenia o jej przyjściu, a wszy-
scy ci którzy pokładają nadzieję w nicościach tego świata – oszukują 
samych siebie, gdyż przyjdzie ona w dniu i w godzinie, o której nie 
myślą, nie wiedzą i którą ignorują: ci wszyscy zaś, którzy nie trwają 
w pokucie i nie przyjmują ciała i krwi Pana naszego Jezusa chrystu-
sa, i dopuszczają się występków i grzechów, i ulegają złej pożądli-
wości i złym pragnieniom, i nie zachowują tego, co przyrzekli, i służą 
cieleśnie światu cielesnymi pragnieniami, troskami i zabiegami tego 
świata, i troskami tego życia, oszukani przez szatana, którego są sy-
nami i jego uczynki pełnia są ślepi, ponieważ nie widza prawdziwego 

Siostra śmierć
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światła, Pana naszego Jezusa chrystusa. ci nie mają mądrości ducho-
wej, bo nie mają w sobie Syna Bożego, który jest prawdziwą Mądro-
ścią ojca. o nich jest powiedziane: „mądrość ich została pochłonię-
ta” Widzą i poznają, wiedzą i postępują źle, i świadomie gubią dusze. 
Patrzcie, ślepcy, zwiedzeni przez naszych nieprzyjaciół, to jest: przez 
ciało, świat i szatana, bo ciału słodko jest grzeszyć, a gorzko służyć 
Bogu, ponieważ „wszelkie zło’; występki i grzechy „z serca ludzkiego” 
wychodzą i „pochodzą”, jak mówi Jan w Ewangelii. i niczego dobre-
go nie macie w tym świecie ani w przyszłym. uważacie, że długo bę-
dziecie posiadać marności tego świata, lecz łudzicie się, bo przyjdzie 
dzień i godzina, o których nie myślicie i nie wiecie i których nie zna-
cie (2 list do wiernych 63-71).
św. Franciszek nie obawia się rozmyślać nad śmiercią. co więcej, zachę-
ca do tego w liście do rządców narodów 2-5: Zastanówcie się i zobacz-
cie, ponieważ zbliża się dzień śmierci. Proszę więc was z uszanowaniem, 
na jakie mnie stać, abyście z powodu trosk i kłopotów tego świata, ja-
kie macie, nie zapominali o Panu i nie odstępowali od Jego przykazań, 
bo ci wszyscy, „którzy” o nim zapominają i „odstępują od Jego przyka-
zań, są przeklęci” Pan o nich „zapomni”. A gdy nadejdzie dzień śmierci, 
zabiorą im wszystko, o czym sądzili, że mają. i o ile mądrzejsi i możniejsi 
byli na tym świecie, o tyle większe męki będą cierpieli w piekle „tym sa-
mym ostrzega on wszystkich, by mieli się na baczności przed pułapka-
mi i knowaniami demona, który pragnie, by z ludzkich umysłów zniknęła 
perspektywa zbawienia, i w ten sposób pozbawia ważności śmierć – jako 
coś nieistotnego. na szczęście w człowieku istnieje wola i siła do przezwy-
ciężania pokus. każdy z nas ma możliwość wyboru: życia wiecznego czy 
też śmierci wiecznej (w znaczeniu potępienia). każdy z nas może zatem 
wybierać w swoim życiu doczesnym pomiędzy zbawieniem a potępie-
niem. Jest to prawdziwa synteza apostolatu św. Franciszka 
Skoro od śmierci cielesnej żaden człowiek nie może uciec, jest koniecz-
nym posiadanie prawdziwego i właściwego celu w życiu, to jest troski 
o życie wieczne podczas życia doczesnego. Dlatego św. Franciszek bę-
dzie napominał: „Sąd bowiem bez miłosierdzia będzie nad tymi, którzy 
miłosierdzia nie okażą”. Miejmy więc miłość i pokorę; i dawajmy jałmużnę, 
bo ona oczyszcza dusze  z brudów grzechowych. ludzie bowiem tracą 
wszystko, co zostawiają na tym świecie, zabierają jednak ze sobą wyna-
grodzenie za miłość i jałmużny, jakich udzielali; otrzymają za nie od pana 
nagrodę i odpowiednią zapłatę (2 list do wiernych 30-31). 

Perspektywa śmierci przypomina każdemu z nas, że nasze prawdziwe do-
bro znajduje się w Bogu, a grzechy i wady nie są życiowym celem. św. 
Franciszek przestrzega wszystkich przed nieskończoną surowością kary 
wobec tych ludzi, którzy nie nawrócą się i nie będą żyli w pokucie. W myśl 
nowotestamentalnych błogosławieństw nasz święty zachęca wszystkich, 
by czynili pokutę (Reguła niezatwierdzona 21, 7). We franciszkowej ka-
techezie (np. list do wiernych) istnieje założenie wzbudzenia w słucha-
czu czy czytelniku strachu przed potępieniem, które po śmierci ciele-
snej czeka te dusze, które nie dały posłuchu nauce o pokucie, a wprost 

przeciwnie – interesowały się wyłącznie dobrami materialnymi. Mówie-
nie zatem o śmierci cielesnej w nauczaniu św. Franciszka zakłada zachętę 
do nawrócenia. Jeśli człowiek nawróci się do Boga – śmierć cielesna nie 
będzie dla niego groźna, nie będzie jej także wypychał ze swojej świa-
domości. co więcej, może będzie jej nawet mniej lub bardziej duchowo 
pragnął. Dla św. Franciszka śmierć jest wypełnieniem życia chrześcijań-
skiego, które przez cały czas swojej ziemskiej pielgrzymki wzorowało się 
na przykładzie Jezusa chrystusa; śmierć stanowi dla naszego świętego 
celebrację Paschy Przejścia prowadzącego do królestwa ojca. 

Właśnie w takim znaczeniu Biedaczyna mówi o niej jako o siostrze śmier-
ci, będzie ona przez niego przyjęta w spokoju i bez obaw, gdyż wiedzie 
do domu ojca. Jedyna śmierć, jakiej należy się zatem po chrześcijańsku 
bać, to tak zwana druga śmierć, czyli śmierć duszy spowodowana przez 
uporczywe trwanie w grzechu, w ostateczności prowadząca do wiecz-
nego potępienia.

śmierć druga jest także dramatem, nad którym medytuje św. Franciszek, 
gdyż jako śmierć druga może być oddzieleniem nie od tego świata, ale 
oddzieleniem na wieki od ojca w niebie. Zatem wybór życia lub śmier-
ci – w znaczeniu nawrócenia się czy też trwania w grzechu – który sta-
wia przed każdym człowiekiem chrystus, jest koniecznością i nie istnieją 
wybory pośrednie czy też jakieś strefy innych możliwości. Dla św. Fran-
ciszka wybór życia nawrócenia potwierdził sam Mesjasz, Syn Boży, któ-
rego ziemskie życie wypełniło się w Misterium Paschalnym: Męki, śmier-
ci i Zmartwychwstania. Biedaczyna z Asyżu ustawia zatem całą swoją wi-
zję śmierci w perspektywie wydarzeń paschalnych.

Sposób, w jaki podchodzi do swojej własnej śmierci, jest wzorowany 
na wcześniejszym przykładzie samego Mistrza z nazaretu: jak chrystus 
pełni do końca wyłącznie wolę ojca, tak również św. Franciszek nie do-
znaje śmierci – ale nią żyje! Jego ciągła gotowość do śmierci męczeń-
skiej, ciągła gotowość do cierpliwego znoszenia cierpień i prześlado-
wań, są wyrazem dawania świadectwa o ojcu niebieskim (Reguła nie-
zatwierdzona 22, 1-4). kiedy św. Franciszek mówi o śmierci, nie ma w nim 
nic ze sztuczności czy nadpobudliwości, jego stwierdzenia i samo jego 
życie są tylko właściwym potwierdzeniem życia przeżywanego w zgod-
ności z ideałem Ewangelii. 

Dlatego nie dziwi jego „zwyczajność”, kiedy przeżywa własną śmierć 
(zob. list do pani, Jakobiny): nie ma w nim żadnego użalania się nad 
sobą, żadnego smutku, tęsknoty za rzeczami, które zostawia na tej zie-
mi. Jego pragnieniem jest być jak chrystus także i w chwili śmierci: po-
zbawionym wszystkiego. Dlatego nie posiadając już niczego na tym 
świecie, kładzie się na gołej ziemi, by do końca być doskonale wier-
nym chrystusowi. Sama śmierć św. Franciszka jest ostatnim napomnie-
niem danym jego braciom: być wiernym do końca w życiu w ubó-
stwie i w pokucie. 
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TAT Elektronik
Rozmowa z Elżbietą Karczewską Tlałka z firmy TAT Electronic

Seria JoHAnnuS EcclESiA łączy w sobie trzy zalety. organy są w do-
brej cenie, mają doskonałe cechy instrumentów koncertowych oraz 
dodatkowe pakiety, dostosowujące organy do potrzeb użytkowni-
ka. Zarówno konstrukcja instrumentu jaki dźwięki są stałe, ale wy-
gląd zewnętrzny może być dopasowany do wystroju kościoła. Ja-
kość dźwięku w instrumentach JoHAnnuS EcclESiA jest gwaranto-
wana. instrumenty JoHAnnuS EcclESiA są w stanie wypełnić każ-
dy zakątek kościoła naturalnymi dźwiękami organów piszczałko-
wych. Dzięki rewolucyjnemu systemowi audio organista ma poczu-
cie grania na dwu lub trzech manualnych organach katedralnych, 
otoczony przez autentyczne piszczałki. Wysokiej jakości wzmacnia-
cze, subwoofery i głośniki wzmacniają to odczucie. Pięć modeli or-
ganów z serii JoHAnnuS EcclESiA podnosi brzmienie muzyki or-
ganowej na wyższy poziom. każdy z pięciu instrumentów na swój 
wyjątkowy sposób dopełnia muzykę sakralną. Skromny i zdecydo-
wany, prawie niesłyszalny i majestatyczny, romantyczny i bujnie ba-
rokowy: JoHAnnuS EcclESiA jest instrumentem z wyczuciem or-
ganów kościelnych w każdym wymiarze. 
organiści mogą wybrać z pośród czterech różnych dyspozycji. Dodatko-
wo, podczas gry mogą wybrać jeden z pośród czterech różnych próbek 
banków pamięci. Styl romantyczny przwołuje śpiewaną muzykę Hendri-
ka Andriessena, styl barokowy nadaje kantatom Johanna Sebastiana Ba-
cha ich oryginalne brzmienie, styl symfoniczny ucieleśnia oratoria camil-
le Saint-Seans a styl historyczny przenosi nas w XVii wiek. Dlatego w rze-
czywistości, jeden instrument Ecclesia daje organiście możliwości gran-
mia na czterech różnych onstrumentach. 

EE: Czy dźwięk organów JOHANNUS z serii ECCLESIA różni się 
w znacznym stopniu od dźwięku organów piszczałkowych? 
technologia Real time Sampling używana w całej serii Ecclesia zde-
cydowanie zmniejsza różnice pomiędzy instrumentami JoHAnnuS 
EcclESiA, a prawdziwymi organami piszczałkowymi. Do dyspozycji 
organisty są próbki najlepszych światowych instrumentów. Wszyst-
kie modele JoHAnnuS EcclESiA posiadają ważny system ASR -12. 
technologia ta daje organiście wybór spośród dwunastu unikal-
nych pogłosów. Wysoka jakość pogłosu daje odczucie przestrzen-
nego rozchodzenia się dźwięków. na 250 poziomach pamięci oraz 
ośmiu bankach pamięci, organista może przechowywać praktycz-
nie całą swoją twórczość muzyczną. Ponadto, wszystkie pedały eks-
presji organów JoHAnnuS EcclESiA można zaprogramować: jako 
pedał sweel, lub jako ogólne crescendo. Zaczynasz od pianissimo, 
dotykasz pedał ekspresji swoją stopą do mezzoforte, a potem z ła-
twością przez nacisk do silnego fortissimo. to właśnie symbolizu-
je różnorodność 

EE: Pani Prezes, w branży kościelnej działacie Państwo od począt-
ku drugiej połowy dwudziestego wieku. Proszę powiedzieć jak fir-
ma zmieniła się przez ten czas
od początku naszej działalności zajmowaliśmy się produkcją sprzętu 
elektroakustycznego wykorzystywanego głównie w obiektach kościel-
nych i obsługującego uroczystości i wydarzenia kościelne i to nie tyl-
ko w Polsce. kompletne zestawy nagłaśniające trafiały m.in. do kościo-
łów we Francji, Danii i Włoszech, a przenośne systemy wędrowały wraz 
z misjonarzami do krajów Misji św., takich jak Argentyna, Brazylia. obec-
nie odbiorcą naszych produktów stały się również kościoły ukrainy, Bia-
łorusi i litwy, nigerii. Firma cały czas się doskonali, a produkowany przez 
nas sprzęt jest modernizowany na podstawie dziesiątek lat doświadczeń 
i praktyki. cały czas uwzględniamy nowości techniczne z tej dziedziny.

EE: Czym charakteryzują się Państwa asortyment?
Zacznę może od organów. Jesteśmy generalnym przedstawicielem fir-
my JoHAnnuS i contEnt Prezentowane przez nas instrumenty posia-
dają wyjątkowe brzmienie oparte na najnowszych technologiach i tro-
sce o indywidualne potrzeby naszych klientów,czego wynikiem jest ad-
resowana do kościołów seria JoHAnnuS EcclESiA.

EE: Czy organy JOHANNUS ECCLESIA sprawdzą się w każdym ko-
ściele? 

Tomasz Wojciechowski 
kolejna edycja poznańskich Targów Wyposażenia Kościołów, Przed-
miotów Liturgicznych i Dewocjonaliów SAKRALIA przyniesie spo-
ro zmian. inaczej niż do tej pory targi odbywać się będą nie jesienią, lecz 
wiosną – 13-14 kwietnia 2018 r. Zmieni się też ich formuła – spotkanie 
wzbogaci się o ważny element duchowy.

Po raz pierwszy targom SAkRAliA towarzyszyć będzie bowiem I Kon-
gres Parafialnych Rad Duszpasterskich. organizatorem kongresu, któ-
ry w założeniach ma mieć charakter cykliczny i odbywać się co dwa lata, 
jest poznańska kuria Metropolitalna. Do udziału w kongresie zaprosze-
ni zostaną członkowie rad parafialnych z Archidiecezji Poznańskiej oraz 
goście z całej Polski. Wydarzenie odbędzie się w Sali Ziemi w pawilonie 
15 Międzynarodowych targów Poznańskich, jednej z najnowocześniej-
szych sal widowiskowo-konferencyjnych w Polsce. 

uczestnicy kongresu i targów będą mieli okazję zapoznać się z komplek-
sową ofertą produktów i usług dla parafii, zakonów i instytucji działają-
cych na rzecz kościoła. tematyka ekspozycji obejmować będzie wyposa-
żenie obiektów sakralnych, sztukę sakralną, przedmioty i stroje liturgicz-
ne, wydawnictwa religijne, pomoce dydaktyczne dla katechetów, tury-

SAKRALIA
– nowy termin, nowa formuła, niższe ceny

stykę pielgrzymkową oraz dewocjonalia. kolejną zmianę docenią zapew-
ne wystawcy – kolejna edycja targów przyniesie także znaczącą obniżkę 
cen wynajmu powierzchni ekspozycyjnej. 

targi SAkRAliA odbędą się w Poznaniu już po raz ósmy. to największe 
wydarzenie targowe o tej tematyce w Polsce północnej i zachodniej. 
Dla kapłanów, osób życia konsekrowanego, przedstawicieli rad parafial-
nych i katechetów z tych regionów kraju stanowi istotne źródło informa-
cji o najnowszej ofercie rynku i szansę na spore oszczędności w parafial-
nym budżecie. oprócz kongresu program targów wzbogaci także konfe-
rencja dla katechetów oraz seminaria dla osób odpowiedzialnych za za-
kupy i inwestycje w parafiach i zakonach.

Patronat honorowy nad targami SAkRAliA 2018 sprawują: prymas Pol-
ski, metropolita gnieźnieński, arcybiskup Wojciech Polak, przewodniczą-
cy konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański, arcybiskup Sta-
nisław Gądecki, metropolita szczecińsko-kamieński arcybiskup Andrzej 
Dzięga, przewodniczący Rady ds. kultury i ochrony Dziedzictwa kulturo-
wego biskup Michał Janocha oraz biskup włocławski   Wiesław Mering. 

Więcej informacji wkrótce na www.targisakralia.pl 
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cieszę się, że Pan o to zapytał, oświetlenie w kościele to bardzo 
interesujący zagadnienie. nasz system zapewnia nie tylko dużą 
oszczędność energii. Zapewnia komfort kapłanom i wiernym. Po-
zwala na precyzyjne podkreślenie szczegółów architektonicznych. 
Przy projektowaniu współpracujemy z grupą fachowców oświetle-
niowców, plastyków, architektów o dużym doświadczeniu w bu-
dowaniu przestrzeni światłem. Z ciekawostek wspomnę tylko 
że nasz system jako jeden z niewielu na świecie, pozwala na pre-
cyzyjne ustawienie barwy i natężenia światła każdej instalowanej 
lampy a co za tym idzie optymalne dopasowanie jej do oświetla-
nego obrazu. Ma możliwość płynnej automatycznej kontroli po-
ziomu światła w zależności od ilości światła dziennego wpadają-
cego do kościoła, jak i regulację jego barwy w zależności czy dzień 
jest słoneczny czy pochmurny.
to fascynujące!! światło, oświetlenie to bardzo szeroki temat być może 
wart następnego artykułu. 

EE: Równie istotnym Państwa produktem jeżeli wolno mi tak po-
wiedzie, jest Ecclesia Media Center. 
Jest to inteligentny system do kompleksowego „zarządzania kościo-
łem”. W jego skład systemu wchodzi oprawa multimedialna Mszy świę-
tej z możliwością tworzenia gotowych zestawów do pokazów zawierają-
cych zdjęcia, wideo, teksty. W bardzo prosty sposób można zarządzać za-
wartością, dodawać nowe zdjęcia, filmy, pieśni (możliwe jest to z każdego 
miejsca na ziemi, z każdego urządzenia) oraz edytować już istnieje treści.

EE: Czy system zawiera jakąś podstawową bazę do dalszej rozbu-
dowy? 
tak. Zawiera bardzo bogatą bazę filmów i pieśni, która systema-
tycznie jest rozbudowywana. istnieje ponadto możliwość transmi-
sji Mszy świętej na żywo – która uruchamiana jest jednym kliknię-
ciem. Podobnie Radio – możemy stworzyć własnego radio inter-
netowe, transmitujące np. Mszę świętą. Zarówno Radio jaki live 
tV są dostępne z każdego zakątka świata. Dzięki czemu wierni mogą   
uczestniczyć w życiu swojego kościoła niezależnie od swojego ak-
tualnego miejsca pobytu.
oczywiście warto wspomnieć o podstawowych elementach takich jak 
inteligentne zarządzanie oświetleniem, dzwonami itp. System umożliwia 
również podgląd z kamer zamontowanych w kościele na urządzeniach 
mobilnych, niezależnie od tego gdzie aktualnie się znajdujemy. Wszyst-
ko zarządzane jest bezprzewodowo i może działać na istniejącej telewi-
zorach, rzutnikach bez konieczności wymiany starego sprzętu.

EE: Proszę powiedzieć, co w przypadku jeżeli duszpasterz nie po-
trzebuje tych wszystkich rozwiązań od razu, lub zwyczajnie wolał-
by zrobić ją w dłuższej perspektywie czasowej? 
Założeniem systemu jest również jego ciągły rozwój w związku z poja-
wiającymi się nowymi możliwościami. Dlatego też firma chce budować 
stałe relacje z klientami zapewniając dostęp do supportu i dostosowy-
wania systemu do potrzeb klienta. System jest modułowy przez co nie 
trzeba jednorazowo wdrażać całego systemu i co daje możliwość cią-
głego rozbudowywania o nowe funkcjonalności. Wszystko zarządzane 
jest z jednego urządzenia (tabletu). omawiana Aplikacja to narzędzie 
obejmujące całe spektrum możliwości od  zarządzania mediami w ko-
ściele aż do live tV. 

Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Ojca Pio w Warszawie
02-886 Warszawa, ul. Rybałtów 25
Moczydło (Kabaty) Ursynów

MACKIE AXIS TO SYSTEM MIKSU AUDIO SKŁADAJĄCY SIĘ Z MIKSERA CYFROWEGO MACKIE DL32R 

WYPOSAŻONEGO W KARTĘ SIECIOWĄ DANTE ORAZ FIZYCZNEGO STEROWNIKA DC16.

System czerpie ze wszystkich dopracowanych cech miksera DL32R i jego zdolności do zdalnego sterowania i łączy je z nowym, fizycznym sterownikiem DC16, oferując zintegrowane rozwiązanie do

miksu zdalnego i stacjonarnego. Do obsługi 32 przywoływalnych preampów Onyx, 16 wyjść i mocy DSP miksera DL32R można wykorzystać teraz 17 channel stripów z suwakami 

i encoderami, dedykowaną sekcję kanałów, grupy widokowe i wiele innych funkcji fizycznie dostępnych z DC16.

Poza sterowaniem fizycznym DC16 służy również jako ośrodek kontroli bezprzewodowej ze zintegrowanym punktem przyłączeniowym routera Wi-Fi i technologią SmartBridge, umożliwiającą

dokowanie i ładowanie do trzech iPadów kontrolujących pracę systemu AXIS poprzez aplikację Master Fader. 

Całość zaprojektowano, by maksymalnie przyspieszyć obsługę systemu i dać realizatorom natychmiastowy dostęp do każdej funkcji i parametru, co w połączeniu z doskonałą widocznością wysokiej

rozdzielczości ekranów, podświetlanych kontrolerów DC16 i samych iPadów oraz zaawansowanymi możliwościami personalizacji środowiska miksu, czyni AXIS bardzo atrakcyjnym dla realizatorów

chcących usprawnić swoją pracę. 

NAJNOWSZY SYSTEM MACKIE AXIS ZDOBYWCĄ WIELU NAGRÓD , MIĘDZY INNYMI:

NAGRODA TOP 5 CHURCH PRODUCTION – nagroda przyznana w trakcie targów NAMM SHOW           

przez amerykańskie czasopismo z branżowe dotyczące INSTALACJI KOŚCIELNYCH

NAGRODA BEST 2016 COMMERCIAL INTEGRATOR – przyznana w czerwcu 2016 – targi InfoComm

NAGRODA BEST OF SHOW 2016 magazynu SOUND & VIDEO CONTRACTOR – targi InfoComm

TAT electronic
87-100 Toruń

ul. Kociewska 30a

tel. (056) 655-06-12
tel.kom. 601-623-478
e-mail: tat@tat.com.pl

EE: Wiem że zawsze dla Państwa istotny była jakość dźwięku w Ko-
ściele, co nowego w Państwa ofercie ?
istotnie, dźwięk jego jakość jest dla nas bardzo ważna, pamiętamy ha-
sło reklamowe „nagłaśniamy słowo” pojawiające się w ofertach firm zaj-
mujących się dźwiękiem w kościołach. My o dźwięku myślimy szerzej 
w sposób bardziej kompleksowy. instalowane – projektowane przez 
nas systemy nagłośnieniowe pozwalają oczywiście na perfekcyjny 
przekaz słowa ale również i muzyki i wiele więcej. Posiadają zdolności 
adaptacyjne do przestrzeni w zależności od uroczystości, ilości wier-
nych w kościele, możliwość optymalizacji głosu kapłana, niezależne-
go brzmienia dla scholi, możliwość nagrywania, emitowania dźwięku 
w internecie..i wiele wiele więcej. Ale wróćmy do samego dźwięku róż-
nica w jakości dźwięku jest kolosalna. Wszystko to przez zastosowanie 
nowych technologii do niedawna niedostępnych w kościołach przez 
bardzo wysoką cenę. 

EE: Ma Pani na myśli amerykański system AXIS firmy Mackie nagro-
dzony na Targach Sakralnych w Kielcach?
tak, myślę tutaj o systemie AXiS. Jego możliwości jakość, intuicyjność 
są fantastyczne, Zresztą system ten również otrzymał wiele nagród w Sta-
nach Zjednoczonych. My system ten integrujemy z opracowanym przez 
nas systemem EMc Wyposażmy go w odpowiednie do architektury ko-
lumny głośnikowe, wzmacniacze.

EE: Skoro Pani wspomniała o państwa systemie, proszę o kilka słów 
na ten temat. Wiem, że tu również mamy nowości.

W istocie obecnie nasz system pozwala na pełne zarządzanie kościołem, 
projektorami, oświetleniem, dzwonami, ogrzewaniem...

EE: Może kilka słów o oświetleniu którego realizację podziwialiśmy 
w kościele w Toruniu
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Wstęp
ożywienie postaw patriotycznych i poczucia 
świadomości narodowej, które obserwujemy 
w Polsce w ostatnich latach jest zjawiskiem bar-
dzo pozytywnym. Miłość ojczyzny, umiłowa-
nie rodzimej kultury i tradycji nie dotyczy bo-
wiem wyłącznie przeszłości, ale ściśle się wiąże 
z naszą dzisiejszą zdolnością do ofiarnego i so-
lidarnego budowania wspólnego dobra. Real-
nie zatem wpływa na kształt naszej przyszłości.

Równocześnie możemy jednak dostrzec w na-
szym kraju pojawianie się postaw przeciwsta-
wiających się patriotyzmowi. ich wspólnym 
podłożem jest egoizm. Może to być egoizm 
indywidualny, obojętność na los wspólnoty 
narodowej, wyłączna troska o byt swój i swo-
ich najbliższych. takie ignorowanie bogactwa, 
które każdy z nas otrzymał wraz z wspólnym 
językiem, rodzimą historią i kulturą, połączone 
z obojętnością na losy rodaków, jest postawą 
niechrześcijańską. Jest nią także egoizm naro-
dowy, nacjonalizm, kultywujący poczucie wła-
snej wyższości, zamykający się na inne wspól-
noty narodowe oraz na wspólnotę ogólno-
ludzką. Patriotyzm bowiem zawsze musi być 
postawą otwartą. Jak słusznie pisał nasz wiel-
ki rodak Henryk Sienkiewicz: „hasłem wszyst-
kich patriotów powinno być: przez ojczyznę 
do ludzkości”[1].

Mając na uwadze ów renesans polskiego pa-
triotyzmu, ale także i realne jego zagrożenia, 
pasterze kościoła w Polsce, pragną spojrzeć 
na te zjawiska z perspektywy nauczania ko-
ścioła katolickiego.

I. Patriotyzm – perspektywa chrześcijańska
1. uniwersalny wymiar patriotyzmu. Przede 
wszystkim pragniemy przypomnieć, że patrio-
tyzm jest głęboko wpisany w uniwersalny na-
kaz miłości bliźniego. Międzypokoleniowa soli-
darność, odpowiedzialność za los najsłabszych, 
codzienna obywatelska uczciwość, gotowość 
służby i poświęcenia na rzecz dobra wspólne-
go, które ściśle łączą się z patriotyzmem, są za-
razem realizacją orędzia zawartego w Ewan-

gelii. Dlatego – jak pisał święty papież Pius 
X – „kościół nauczał zawsze, że patriotyzm jest 
obowiązkiem i wiąże go z nakazem czwarte-
go przykazania Bożego”[2]. Zarazem jednak dla 
uczniów chrystusa miłość ojczyzny – jako forma 
miłości bliźniego – będąc wielką wartością, nie 
jest jednak wartością absolutną. Dla chrześcija-
nina, służba ziemskiej ojczyźnie, podobnie jak 
miłość własnej rodziny, pozostaje zawsze eta-
pem na drodze do ojczyzny niebieskiej, która 
dzięki nieskończonej miłości Boga obejmuje 
wszystkie ludy i narody na ziemi. Miłość własnej 
ojczyzny jest zatem konkretyzacją uniwersalne-
go nakazu miłości Boga i człowieka.

Przypominali o tym rodakom, blisko pół wie-
ku temu, polscy biskupi: „choć człowiek stawia 
wartości ojczyste bardzo wysoko, to jednak 
wie, że ponad narodami jest Bóg, który jedyny 
ma prawo do tego, aby ustanawiać najwyższe 
normy moralne, niezależnie od poszczególnych 
narodów. takie poczucie rzeczywistości opiera 
patriotyzm na prawdzie, oczyszcza go i uzdal-
nia do pogłębienia świadomości wspólno-
ty rodziny ludzkiej. Broni nas ono od obojęt-
ności na losy drugich, uwrażliwia coraz bar-
dziej na potrzeby każdego człowieka, obojęt-
nie jakim językiem mówi i jakie ma poczucie 
narodowe”[3].

W takiej chrześcijańskiej perspektywie miłość 
własnej ojczyzny wyraża się przede wszystkim 
przez postawę służby oraz troski i odpowie-
dzialności za potrzeby i los konkretnych ludzi, 
których Pan Bóg postawił na naszej drodze. Dla-
tego też za niedopuszczalne i bałwochwalcze 
uznać należy wszelkie próby podnoszenia wła-
snego narodu do rangi absolutu, czy też szu-
kanie chrześcijańskiego uzasadnienia dla sze-
rzenia narodowych konfliktów i waśni. Miłość 
do własnej ojczyzny nigdy bowiem nie może 
być usprawiedliwieniem dla pogardy, agresji 
oraz przemocy.

2. nacjonalizm przeciwieństwem patriotyzmu. 
kościół w swoim nauczaniu zdecydowanie roz-
różnia szlachetny i godny propagowania patrio-

tyzm oraz będący formą egoizmu nacjonalizm.
święty Jan Paweł ii na forum Zgromadzenia 
ogólnego onZ w 1995 r. podkreślał, iż „należy 
ukazać zasadniczą różnicę, jaka istnieje między 
szaleńczym nacjonalizmem, głoszącym pogar-
dę dla innych narodów i kultur, a patriotyzmem, 
który jest godziwą miłością do własnej ojczyzny. 
Prawdziwy patriota nie zabiega nigdy o dobro 
własnego narodu kosztem innych. to bowiem 
przyniosłoby ostatecznie szkody także jego wła-
snemu krajowi, prowadząc do negatywnych 
konsekwencji zarówno dla napastnika, jak i dla 
ofiary. nacjonalizm, zwłaszcza w swoich bar-
dziej radykalnych postaciach, stanowi antyte-
zę prawdziwego patriotyzmu i dlatego dziś nie 
możemy dopuścić, aby skrajny nacjonalizm ro-
dził nowe formy totalitarnych aberracji. to zada-
nie pozostaje oczywiście w mocy także wów-
czas, gdy fundamentem nacjonalizmu jest za-
sada religijna, jak się to niestety dzieje w przy-
padku pewnych form tak zwanego «funda-
mentalizmu»”[4].

W podobny sposób, we wspomnianym już li-
ście, ujmowali to polscy biskupi. Pisali oni: 
„Prawdziwa miłość do ojczyzny opiera się 
na głębokim przywiązaniu i umiłowaniu tego, 
co rodzime, niezależnie od czasu i przestrzeni. 
Łączy się z głębokim szacunkiem dla wszystkie-
go, co stanowi wartość innych narodów. Wyma-
ga uznania wszelkiego dobra znajdującego się 
poza nami i gotowości do własnego doskona-
lenia się w oparciu o dorobek i doświadczenie 
innych narodów. Siłą twórczą prawdziwego pa-
triotyzmu jest więc najszlachetniejsza miłość, 
wolna od nienawiści, bo nienawiść – to siła roz-
kładowa, która prowadzi do choroby i zwyrod-
nienia dobrze pojętego patriotyzmu”[5].

W tej samej chrześcijańskiej perspektywie za-
uważyć dziś chcemy, że patriotyzm, jako forma 
solidarności i miłości bliźniego, nie jest abstrak-
cyjną ideologią, ale moralnym wezwaniem aby 
świadczyć dobro tu i teraz: w konkretnych miej-
scach, konkretnych warunkach, pośród konkret-
nych ludzi. nie będąc ideologią, patriotyzm nie 
narzuca też sztywnego ideologicznego forma-

tu kulturowego, tym bardziej politycznego, ale 
w różnoraki sposób zakorzenia się i przynosi 
owoce w życiu ludzi i różnych wspólnot, któ-
re solidarnie chcą tworzyć dobro wspólne[6].

Patriotyzm różni się więc od ideologii nacjo-
nalizmu, która ponad żywe, codzienne rela-
cje z konkretnymi ludźmi, w rodzinie, w szkole, 
w pracy czy miejscu zamieszkania, przedkłada, 
często nacechowane niechęcią wobec obcych, 
sztywne diagnozy i programy polityczne. Róż-
norodność zaś kulturową, regionalną czy poli-
tyczną usiłuje zmieścić w jednolitym i uprosz-
czonym schemacie ideologicznym.

trzeba również podkreślić, że dojrzały patrio-
tyzm rozumiany jako miłość bliźniego, solidar-
ność, odpowiedzialność za los konkretnych lu-
dzi, otwartość na współpracę z innymi, zdaje 
się być we współczesnym świecie jedną z re-
cept na  uczucia lęku, zagubienia i zagrożenia, 
którymi żywi się wiele ideologii – takich, które 
odrzucają istnienie więzi międzyludzkich, redu-
kując człowieka do odizolowanego od innych 
indywiduum i takich, które odwołują się do ję-
zyka nacjonalizmu.

Pragniemy zatem raz jeszcze dzisiaj podkreślić, 
że potrzebny jest w naszej ojczyźnie dobrze 
nam znany z historii patriotyzm otwarty na so-
lidarną współpracę z innymi narodami i oparty 
na szacunku dla innych kultur i języków. Patrio-
tyzm bez przemocy i pogardy. Patriotyzm wraż-
liwy także na cierpienie i krzywdę, która dotyka 
innych ludzi i inne narody.

3. Patriotyzm wszystkich obywateli. Dlatego 
podkreślamy i przypominamy, że swój wkład 
do życia i rozwoju naszej ojczyzny wnoszą 
wszyscy polscy obywatele. Historia i tożsamość 
naszej ojczyzny szczególnie ściśle związała się 
z łacińską tradycją kościoła katolickiego. nie-
mniej, obok katolickiej większości, dobrze słu-
żyli naszej wspólnej ojczyźnie i nadal jej służą 
Polacy prawosławni i protestanci, a także wy-
znający judaizm, islam i inne wyznania oraz ci, 
którzy nie odnajdują się w żadnej tradycji reli-
gijnej. i choć dokonany przez niemieckich nazi-
stów zbrodniczy Holokaust, a także inne tragicz-
ne wydarzenia ii wojny światowej oraz ich na-
stępstwa sprawiły, że wielu z nich niestety mię-
dzy nami zabrakło, to ich wkład na zawsze po-
zostanie wpisany w naszą kulturę, a ich potom-

kowie nadal wzbogacają nasze życie publiczne.
Dlatego też współczesny polski patriotyzm, pa-
miętając o wkładzie, jaki wnosi doń katolicyzm 
i polska tradycja, zawsze winien żywić szacunek 
i poczucie wspólnoty wobec wszystkich oby-
wateli, bez względu na ich wyznanie czy po-
chodzenie, dla których polskość i patriotyzm 
są wyborem moralnym i kulturowym.

4. Patriotyzm tu i teraz. chcemy także przypo-
mnieć o codziennym i obywatelskim wymiarze 
naszego patriotyzmu. Albowiem w momen-
tach trudnych, w chwilach niewoli i narodowej 
próby, patriotyzm bywał często wymagającym 
egzaminem z odwagi i heroizmu. Z poświęce-
niem i bohaterstwem zdawali go polscy po-
wstańcy, żołnierze, działacze podziemia i anty-
komunistycznej opozycji demokratycznej. Zda-
wali go budowniczy polskiego państwa pod-
ziemnego, ludność cywilna Warszawy i wielu 
innych polskich miast i wsi, zdawali go przed-
stawiciele kościoła. Zachowując wdzięczną 
pamięć o naszych bohaterskich braciach i sio-
strach, którzy już zdali ten egzamin, ze świa-
domością, że i my możemy być kiedyś do nie-
go wezwani, winniśmy jednak pamiętać, że eg-

Chrześcijański kształt patriotyzmu. Dokument Konferencji Episkopatu Polski 
przygotowany przez Radę ds. Społecznych.

chrześcijański kształt patriotyzmu
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zamin z patriotyzmu zdaje się również w cza-
sie wolności i pokoju. Jak przypominali biskupi: 
„Prawdziwa miłość ojczyzny to nie tyle piękne, 
uroczyste deklaracje, ile praktyczna postawa, 
solidna troska i praca dla wspólnego dobra”[7].

Dziś zatem patriotyzm wyrażać się powinien w ży-
ciu naszych rodzin, które są pierwszą szkołą miło-
ści, odpowiedzialności i służby bliźniemu. Przestrze-
nią, w jakiej codziennie zdajemy egzamin z patrio-
tyzmu są miejsca, gdzie toczy się nasze codzienne 
życie – gmina, parafia, szkoła, zakład pracy, wspól-
nota sąsiedzka i lokalna. Wszędzie tam patriotyzm 
wzywa nas do życzliwości, solidarności, uczciwości 
i troski o budowanie wspólnego dobra.

Patriotyzm konkretyzuje się w naszej postawie 
obywatelskiej; w szacunku dla prawa i zasad, któ-
re porządkują i umożliwiają życie społeczne, jak – 
przykładowo – rzetelne płacenie podatków; w za-
interesowaniu sprawami publicznymi i w odpo-
wiedzialnym uczestnictwie w demokratycznych 
procedurach; w sumiennym i uczciwym wypeł-
nianiu obowiązków zawodowych; pielęgnowa-
niu pamięci historycznej, szacunku dla posta-
ci i symboli narodowych; w dbałości o otaczają-
cą nas przyrodę; w zaangażowaniu w samorząd-
ność i działania licznych organizacji, w podejmo-
waniu różnych inicjatyw społecznych.

W sytuacji głębokiego sporu politycznego, 
jaki dzieli dziś naszą ojczyznę, patriotycznym 
obowiązkiem wydaje się też angażowanie się 
w dzieło społecznego pojednania poprzez 
przypominanie prawdy o godności każdego 
człowieka, łagodzenie nadmiernych politycz-
nych emocji, wskazywanie i poszerzanie pól 
możliwej i niezbędnej dla Polski współpracy po-
nad podziałami oraz ochronę życia publiczne-
go przed zbędnym upolitycznianiem. A pierw-
szym krokiem, który w tej patriotycznej posłu-
dze trzeba uczynić, jest refleksja nad językiem 
jakim opisujemy naszą ojczyznę, współobywa-
teli i nas samych. Wszędzie bowiem, w rozmo-
wach prywatnych, w wystąpieniach oficjalnych, 
w debatach, w mediach tradycyjnych i społecz-
nościowych obowiązuje nas przykazanie mi-
łości bliźniego. Dlatego miarą chrześcijańskiej 
i patriotycznej wrażliwości staje się dziś wyra-
żanie własnych opinii oraz przekonań z szacun-
kiem dla – także inaczej myślących – współoby-
wateli, w duchu życzliwości i odpowiedzialno-
ści, bez uproszczeń i krzywdzących porównań.

„«nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem 
i prawdą!» – przywoływał słowa Apostoła św. 

Jan Paweł ii i dodawał – Zastanawiajmy się nad 
«polską prawdą». Rozważajmy, czy jest szano-
wana w naszych domach, w środkach spo-
łecznego przekazu, urzędach publicznych, pa-
rafiach. czy nie wymyka się niekiedy ukrad-
kiem pod naporem okoliczności? czy nie jest 
wykrzywiana, upraszczana? czy zawsze jest 
w służbie miłości?

Zastanawiajmy się nad «polskim czynem». Roz-
ważajmy, czy jest podejmowany roztropnie. 
czy jest systematyczny, wytrwały? czy jest od-
ważny i wielkoduszny? czy jednoczy, czy też 
dzieli ludzi? czy nie uderza w kogoś nienawi-
ścią albo pogardą? A może tego czynu miło-
ści, polskiego, chrześcijańskiego czynu jest zbyt 
mało?”[8] te pytania Papieża-Polaka pozostają 
i dziś aktualne.

5. Patriotyzm narodowy i lokalny. W świetle za-
sady pomocniczości warto też dostrzec, że na-
turalnym wsparciem patriotyzmu narodowe-
go jest patriotyzm lokalny. nasza ojczyzna, jeśli 
nie ma być tylko kategorią symboliczną czy po-
lityczną, powinna mieć kolor nieba i kształt kra-
jobrazu konkretnego miejsca. A jej oblicze roz-
poznajemy w twarzach i losach tych, z który-
mi wspólnie żyjemy na co dzień. Ważne jest za-
tem, aby nasza narodowa tożsamość i narodo-
wy patriotyzm były otwarte na różnorodność lo-
kalnych społeczności. By nasza polskość znajdo-
wała swoją konkretyzację i wzbogacenie w spe-
cyfice, kulturze, obyczaju, a czasem szczególnym 
akcencie lub gwarze poszczególnych krain i re-
gionów. Polska powinna pozostawać społeczno-
ścią obywateli, którzy zachowując swą lokalną 
tożsamość, z troską zabiegają o dobro wspólne 
w skali państwa i czują się narodową wspólnotą.

6. Wzorce polskiej tożsamości. Skarbnicą i na-
uczycielką takiego, przenikniętego chrześcijań-
skim duchem, szlachetnego patriotyzmu jest 
wspólna narodowa historia. nie mogąc przy-
wołać wszystkich jej kart, przypomnijmy tylko, 
że przeplatają się w niej i uzupełniają dwa nur-
ty: nurt polskości rdzennej, etnicznej i nurt pol-
skości kulturowej.

Jak ujmował to Jan Paweł ii: „naprzód, w okre-
sie zrastania się plemion Polan, Wiślan i innych, 
to polskość piastowska była elementem jedno-
czącym: rzec by można, była to polskość „czy-
sta”. Potem przez pięć wieków była to polskość 
epoki jagiellońskiej: pozwoliła ona na utworze-
nie Rzeczypospolitej wielu narodów, wielu kul-
tur, wielu religii. Wszyscy Polacy nosili w sobie 

tę religijną i narodową różnorodność. Sam po-
chodzę z Małopolski, z terenu dawnych Wiślan, 
silnie związanych z krakowem. Ale nawet i tu, 
w Małopolsce – może nawet w krakowie bar-
dziej niż gdziekolwiek – czuło się bliskość Wil-
na, lwowa i Wschodu.

niezmiernie ważnym czynnikiem etnicznym 
w Polsce była także obecność Żydów. Pamię-
tam, iż co najmniej jedna trzecia moich kole-
gów z klasy w szkole powszechnej w Wadowi-
cach to byli Żydzi. W gimnazjum było ich tro-
chę mniej. Z niektórymi się przyjaźniłem. A to, 
co u niektórych z nich mnie uderzało, to był ich 
polski patriotyzm. A więc polskość to w grun-
cie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota 
i zamknięcie. Wydaje się jednak, że ten „jagiel-
loński” wymiar polskości, o którym wspomnia-
łem, przestał być, niestety, w naszych czasach 
czymś oczywistym”.[9]

chcemy dziś zatem przypomnieć, że w cza-
sach historycznej świetności, Rzeczypospoli-
ta, zachowując swe tradycje i tożsamość, stała 
się wspólnym domem ludzi różnych języków, 
kultur, przekonań, a nawet religii. Pod polskim 
niebem i na polskiej ziemi obok siebie żyli, za-
biegali o powszedni chleb, modlili się, tworzy-
li własny obyczaj i kulturę katolicy różnych ob-
rządków, prawosławni, protestanci, żydzi i mu-
zułmanie. A lojalnymi obywatelami Rzeczypo-
spolitej obojga narodów obok etnicznych Po-
laków byli również Żydzi, ukraińcy, Rusini, litwi-
ni, niemcy, ormianie, czesi, tatarzy i przedsta-
wiciele innych narodowości. Przypomnijmy też, 
że w czasach, gdy trawiły Europę wojny i prze-
śladowania religijne, Rzeczypospolita pozosta-
wała ostoją gościnności i tolerancji.

Dzięki temu ukształtował się w polskiej kulturze 
model patriotyzmu gościnnego, włączającego, 
inspirującego się najlepszym dorobkiem sąsia-
dów i całej chrześcijańskiej, europejskiej kultu-
ry. Patriotyzmu, dzięki któremu Polakami stawali 
się ci, którzy Polakami zostać chcieli, bez wzglę-
du na swoje pochodzenie czy pochodzenie ich 
przodków. Patriotyzmu, którego oblicze współ-
tworzyli i sławili między innymi św. królowa Ja-
dwiga, Mikołaj kopernik, Adam Mickiewicz czy 
Joachim lelewel. Patriotyzmu, który – w dialo-
gu z innymi kulturami – kształtował polską li-
teraturę, muzykę, naukę, sztukę, architekturę 
i obyczajowość.

W czasach niewoli i narodowego zmagania 
o niepodległość nasz patriotyzm pozostawał 

otwarty i solidarny z innymi. Dobrze oddaje 
to hasło „za wolność naszą i waszą” ze sztanda-
rów, pod jakimi walczyli i ginęli Polacy w wie-
ku XiX. Symbolizuje to także nasza narodowa 
nekropolia pod Monte cassino, gdzie spoczy-
wają bohaterscy polscy żołnierze różnych wy-
znań i religii. Wymownie przypominają o tym 
słowa św. Pawła „nie daj się zwyciężyć złu, ale 
zło dobrem zwyciężaj”, które stały się dewizą 
duszpasterza „Solidarności”, błogosławione-
go ks. Jerzego Popiełuszki. Doskonale obrazu-
je to niepowtarzalny etos „Solidarności”, który 
w końcu XX wieku stał się czytelnym, szlachet-
nym i zwycięskim symbolem dla całego współ-
czesnego świata.

7. Pamięć i przebaczenie. Wspominając wielką 
i piękną lekcję polskiej historii, trzeba z uzna-
niem dostrzec i docenić podejmowany dziś wy-
siłek historyków, organizacji publicznych i po-
szczególnych obywateli w utrwalaniu, a cza-
sem przywracaniu narodowej pamięci. to dzię-
ki niemu z wdzięcznością przypominamy sobie, 
a niekiedy dopiero poznajemy imiona narodo-
wych bohaterów. to dzięki niemu pamiętamy 
o martyrologii tych wszystkich naszych braci 
i sióstr, którzy byli mordowani i prześladowani 
tylko dlatego, że byli Polakami.

Pamiętając o ich heroizmie oraz męczeństwie, 
musimy mieć pełną świadomość, że chrześci-

jaństwo wzywa nas do tego, abyśmy jako na-
ród z odwagą wchodzili na drogę przebacze-
nia i pojednania. Abyśmy, kultywując pamięć 
o naszych ofiarach i cierpieniach, próbowa-
li uwolnić ją od paraliżującego bólu, poczucia 
krzywdy, a czasem wrogości. chcemy w tym 
kontekście przypomnieć słowa, jakie do Po-
laków skierował papież Franciszek: „Spogląda-
jąc na wasze najnowsze dzieje, dziękuję Bogu, 
że potrafiliście sprawić, by przeważyła dobra 
pamięć: na przykład, obchodząc 50-lecie wza-
jemnie ofiarowanego i przyjętego przebaczenia 
pomiędzy episkopatami polskim i niemieckim 
po drugiej wojnie światowej. inicjatywa, która 
początkowo angażowała wspólnoty kościelne, 
zapoczątkowała nieodwracalny proces społecz-
ny, polityczny, kulturowy i religijny, zmieniając 
historię stosunków między oboma narodami. 
Przy tej okazji przypomnijmy także deklarację 
wspólną między kościołem katolickim w Pol-
sce a kościołem prawosławnym Patriarchatu 
Moskiewskiego: jest to akt, który rozpoczął pro-
ces zbliżenia i braterstwa nie tylko między dwo-
ma kościołami, ale również pomiędzy dwoma 
narodami”[10].

także dziś, jako chrześcijanie wezwani jeste-
śmy, by pośród dramatycznych, historycznych 
ran, stawać się świadkami opartego o praw-
dę i miłosierdzie przebaczenia i pojednania. 
Jesteśmy przekonani, że cierpliwe zabieganie 

o te wartości, zarówno wobec naszych sąsia-
dów jak i wewnątrz kraju, jest nie tylko naszym 
obowiązkiem, ale także bezcennym wkładem, 
który jako chrześcijanie wnieść możemy w roz-
wój naszej umiłowanej ojczyzny.

II. Wychowanie do patriotyzmu
8. odpowiedzialna polityka historyczna. W wie-
lu krajach, także w naszej ojczyźnie, w budo-
wanie narodowej tożsamości i postaw patrio-
tycznych czynnie włączają się także instytucje 
państwa, samorządy i politycy. W coraz bardziej 
zglobalizowanym, zunifikowanym i zaawanso-
wanym technologicznie świecie starania o za-
chowania własnej tożsamości, o wspólną hi-
storyczną pamięć, o poczucie narodowej soli-
darności oraz budowanie słusznego szacunku 
i respektu u innych uznać należy za uprawnio-
ne i uzasadnione.

Podkreślając to, chcemy zarazem zauważyć, 
że chrześcijańska perspektywa staje tu przed swo-
istym wezwaniem oraz wyzwaniem. celem roz-
tropnej polityki historycznej jest bowiem jedno-
czenie ludzi wokół wspólnego dobra, wzmacnia-
nie więzi międzyludzkich i poczucia wspólnoty 
duchowych wartości ponad różnicami i podzia-
łami. Dlatego w świetle chrześcijańskiego szacun-
ku dla godności człowieka, a także chrześcijańskiej 
wizji polityki, za nieuprawnione i niebezpieczne 
uznać należy nadużywanie i instrumentalizowa-
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nie pamięci historycznej w bieżącej konkurencji 
i rywalizacji politycznej. tam bowiem, gdzie na-
turalny w polityce spór nasyca się zbyt pochop-
nie analogiami historycznymi, a argumenty histo-
ryczne zastępują racje ekonomiczne, prawne czy 
społeczne, tam oddala się, a czasem staje się nie-
możliwa do osiągnięcia, perspektywa godziwego 
i niezbędnego w społeczeństwie demokratycz-
nym, politycznego kompromisu.[11]

9. Szczególna misja rodziny. Mówiąc o różnych 
aspektach i wyzwaniach polskiego patriotyzmu, 
trzeba podkreślić niezastąpioną niczym misję 
rodziny. W naszej historii, zwłaszcza, gdy nie ist-
niało wolne państwo polskie, była ona najważ-
niejszą szkołą patriotyzmu. także dziś, w wolnej 
Rzeczpospolitej, przywilej i moralny obowiązek 
budzenia i kształtowania postaw patriotycznych, 
podobnie jak przekaz wiary i wychowanie, spo-
czywają nade wszystko na rodzinie.

to bowiem w realiach życia domowego, w któ-
rych wspólnie sprostać trzeba codziennym 
wyzwaniom, trudom i niepokojom poznaje-
my głęboki sens miłości, życzliwości, odpo-
wiedzialności, ofiarności i poświęcenia, na któ-
rych się opiera patriotyzm. to w rodzinie, w jej 
szczególnej bliskości, doświadczamy warto-
ści, jakimi są zakorzenienie i solidarność, wier-
ność i wspólnota. to niepowtarzalne dzieje na-
szych rodzin, w których objawia się całe bogac-
two ludzkiej egzystencji, uczą nas, że moralną 
miarą działań – również tych społecznych czy 
patriotycznych – winien być nie tylko wzniosły 
program ideowy, ale także los i twarz konkret-
nego, żyjącego z nami człowieka. W tych nie-
powtarzalnych dziejach każdej z rodzin, histo-
ria narodowa splata się z lokalną specyfiką ma-
łych ojczyzn i życiowymi wyborami pojedyn-
czych osób, czyniąc patriotyzm żywym, boga-
tym i różnorodnym. to w rodzinach rozwijamy 
naszą osobowość, odkrywamy zdolności i ta-
lenty, uczymy się wiary we własne siły, kształ-
tujemy otwartość i życzliwości wobec świata, 
co z czasem czyni z nas aktywnych obywateli.

Z tych wszystkich powodów polska rodzina win-
na cieszyć się wsparciem społeczeństwa, samo-
rządu i państwa, a jej rola, kompetencja i odpo-
wiedzialność wychowawcza winna być w sa-
mym centrum systemu edukacyjnego. Z tych 
także powodów żywimy nadzieję, że jako rodzi-
ce, dziadkowie czy krewni, nie będziemy szczę-
dzić czasu, by dzielić się z naszymi dziećmi oso-
bistym doświadczeniem oraz wiarą, a także wie-

dzą o losach naszych rodzin i naszych wspólnot. 
Dzięki temu miłość społeczna, której nauczymy 
się w rodzinach, owocować będzie w przestrzeni 
publicznej dojrzałym patriotyzmem, obywatel-
skim zaangażowaniem, społeczną i gospodarczą 
kreatywnością, uczciwością, sumiennością, od-
powiedzialnością i solidarnością.

10. Rola szkoły, naturalnym wsparciem i sojusz-
nikiem rodziny w kształtowaniu postaw patrio-
tycznych winna być polska szkoła. Doświadcze-
nia historyczne pokazują jak ważny i jak owoc-
ny był trud polskich nauczycieli, którzy w ko-
lejnych pokoleniach kształtowali w Polakach 
postawy dojrzałego patriotyzmu. ta szczegól-
na misja szkoły, nauczanie młodego pokolenia 
na temat naszej ojczyzny, jej historii, współcze-
sności, kultury, gospodarki, miejsca w Europie 
i współczesnym świecie, pozostaje nadal aktu-
alna. Dziś jednak, w dobie tak zwanego społe-
czeństwa informacyjnego, które zalewa nas co-
raz większą falą rozmaitych, czasem niespraw-
dzonych lub uproszczonych wiadomości, wy-
zwaniem staje się nie tylko dostarczenie in-
formacji, ale także, a może przede wszystkim, 
umiejętność ich sprawdzania, porządkowania 
i rozumienia. Ważne jest też zatem, aby w pol-
skiej szkole młodzi Polacy, nie tylko przyswajali 
sobie wiedzę na temat ojczyny, lecz coraz bar-
dziej uczyli się również tego, gdzie szukać war-
tościowych źródeł informacji, jak rozpoznawać 
prawdziwe autorytety i wartości, jak z szacun-
kiem dla wielkiego narodowego dorobku, sa-
modzielnie budować prawdziwy obraz polskiej 
kultury, historii, życia publicznego i wyzwań ja-
kie stają przed Polską, jak być twórczym i kre-
atywnym, aby dzięki temu w życiu dorosłym 
aktywnie służyć ojczyźnie. Szkoła jest bowiem 
także przestrzenią wychowania społecznego, 
miejscem gdzie w praktyce realizujemy po-
stawy i wartości wyniesione z domu. to w niej 
uczymy się koleżeństwa, szacunku wobec star-
szych, pomocy słabszym, współpracy w grupie 
i szacunku dla myślących inaczej, a więc postaw 
i wartości, na których opiera się każdy dojrza-
ły patriotyzm.

Przypominając to, wyrażamy przekonanie, 
że nauczyciele, we współpracy z rodzica-
mi, kompetentnie i z zaangażowaniem nadal 
kształtować będą tożsamość narodową kolej-
nych pokoleń Polaków. Wierzymy, że ważną rolę 
w tym wielkim zadaniu odgrywać będzie szkol-
na nauka religii, która do wiedzy i postaw spo-
łecznych wnosi bezcenny wymiar miłości bliź-

niego. Mamy wreszcie nadzieję, że władze rzą-
dowe i samorządowe tworzyć będą coraz lep-
sze warunki dla realizacji tej ważnej i odpowie-
dzialnej misji polskich szkół i nauczycieli.

11. Zadania ludzi kultury. odnosząc się do pa-
triotyzmu i narodowej tożsamości, nie sposób 
też nie wspomnieć o odpowiedzialności twór-
ców, ludzi kultury i mediów, których przywi-
lejem i zadaniem jest poszukiwanie właści-
wych środków wyrazu, form i symboli, dzię-
ki którym, jako wielka i różnorodna narodo-
wa wspólnota możemy się komunikować oraz 
wspólnie przeżywać nasze doświadczenia, nie-
pokoje i nadzieje.

Zjawisko globalizacji stawia przed nimi tym 
ważniejsze zadanie ukazywania kolejnym po-
koleniom Polaków dramaturgii naszych dzie-
jów, a także piękna polskiej ziemi oraz niepo-
wtarzalnego wyrazu polskiej literatury, muzyki, 
sztuk plastycznych, filmu czy teatru. A głębokie 
zmiany społeczne i technologiczne czynią dziś 
szczególnie istotnym wyzwaniem poszukiwa-
nie odpowiedniego języka ekspresji oraz sym-
biozy kultury wysokiej z masową, dzięki które-
mu wielka tradycja polskiej kultury i bezcen-
ne doświadczenia pokoleń poprzednich spo-
tkają się z doświadczeniami dnia dzisiejszego, 
a także nadziejami i niepokojami pokoleń naj-
młodszych.

Dlatego wyrażamy nadzieję, że w tej trudnej 
i odpowiedzialnej wobec tożsamości narodo-
wej misji, polscy twórcy cieszyć się będą nadal 
wsparciem całego społeczeństwa oraz władz 
samorządowych i rządowych.

12. Harcerstwo, organizacje pozarządowe i sa-
morządowe. Mówiąc o kształtowaniu postaw 
patriotycznych chcemy też wspomnieć o waż-
nej roli organizacji społecznych. na szczególne 
wyróżnienie i uznanie zasługuje służący naszej 
ojczyźnie ruch harcerski. Polscy harcerze w cza-
sie ii wojny światowej, tworząc unikalny wzór 
patriotyzmu, zapisali najpiękniejsze karty swej 
historii. Dlatego wychowawcze zaangażowanie 
tysięcy druhen i druhów włączające kolejne po-
kolenia Polaków w piękną tradycje służby Bogu, 
Polsce i bliźniemu, staje się jednocześnie szko-
łą koleżeństwa, odpowiedzialności i samodziel-
ności. Warto więc, by władze publiczne wspie-
rały już istniejące drużyny harcerskie, stwarza-
jąc jednocześnie warunki do powstawania no-
wych drużyn.

Ważną rolę do odegrania w tym zakresie mają 
także inne organizacje społeczne i pozarzą-
dowe: organizacje charytatywne, kluby tu-
rystyczne, koła miłośników przyrody, stowa-
rzyszenia historyczne, ruch czytelniczy, kluby 
sportowe, towarzystwa kultywujące lokalną 
tożsamość i kulturę. Wszystkie te oddolne ini-
cjatywy społeczne, często ponad podziałami 
politycznymi, tworzą społeczeństwo obywa-
telskie, budują narodową solidarność i wspól-
notę, przybliżają piękno rodzimej przyrody, 
kultury i tradycji, stając się szkołą polskiego 
patriotyzmu. i wszystkie zasługują na szacu-
nek oraz wsparcie.

trzeba też w tym kontekście docenić rolę samo-
rządów lokalnych. to one, dźwigając odpowie-
dzialność za codzienny kształt życia lokalnych 
społeczności, w tym polskiej szkoły, odpowiada-
ją za patriotyczną edukację młodego pokolenia. 
to samorządy, często ponad politycznymi po-
działami, biorą na siebie trud godnego przybliża-
nia, upamiętniania narodowych rocznic i boha-
terów. Ponadto, to właśnie samorządy kultywu-
ją lokalne formy patriotyzmu i tożsamości, dzię-
ki którym polskość wyraża się w całym bogac-
twie i różnorodności naszych małych ojczyzn.

13. Patriotyzm i sport. Mówiąc o środowiskach 
odpowiedzialnych za kształt polskiego pa-
triotyzmu, nie sposób nie wspomnieć o jego 
związku ze sportem. Warto tutaj przypomnieć, 
że to powstające na przełomie XiX i XX wieku 
między innymi w krakowie, Warszawie, lwo-
wie czy na Górnym śląsku polskie towarzy-
stwa sportowe budziły i wzmacniały narodo-
wą świadomość Polaków. Warto też zauważyć, 
że we współczesnym świecie wielkie wyda-
rzenia sportowe stały się istotną formą przeży-
wania tożsamości narodowej i demonstrowa-
nia patriotyzmu. Wielka rzesza kibiców, śledząc 
zmagania swych reprezentantów, szuka nie tyl-
ko emocji czy widowiska sportowego, ale do-
świadcza także i wyraża narodową wspólnotę, 
dumę i solidarność. tę pozytywną wspólnoto-
twórczą rolę pełni sport również na poziomie 
lokalnym, ucząc wierności, samopomocy oraz 
przywiązania do barw klubowych i symboli.

Dostrzegając i doceniając to wszystko, trudno 
zarazem nie zauważyć, że stadiony sportowe 
bywają niekiedy miejscem niepokojów i agresji, 
także o podłożu etnicznym. Zdarza się niestety, 
że kibice, wyrażając swoje emocje i przywiąza-
nie do własnej drużyny, obrażają innych. chce-

my zatem powtórzyć, że także w tym, tak waż-
nym zwłaszcza dla młodego pokolenia wymia-
rze życia publicznego, narodowy czy też lokal-
ny patriotyzm nie może być nigdy uzasadnie-
niem dla wrogości, pogardy i agresji.

Dlatego zwracamy się też z prośbą do spor-
towców, instruktorów i  działaczy sportowych, 
by młodemu pokoleniu pokazywali sport nie 
tylko jako obszar zmagań i rywalizacji, ale tak-
że jako przestrzeń gry fair, przyjaźni, poświęce-
nia i szacunku dla rywala.

14. Historyczne rekonstrukcje. Pisząc o narodo-
wej pamięci i wspierającej ją polityce historycz-
nej, chcemy również wspomnieć coraz bardziej 
popularny, nie tylko w Polsce, fenomen rekon-
strukcji historycznych. W dobie kultury popu-
larnej i obrazkowej trudno nie dostrzec i nie 
docenić ich wartości. Wspierane przez władze 
publiczne, odtwarzane przez pasjonatów hi-
storii, przemyślane i dobrze przygotowane re-
konstrukcje, podobnie jak interaktywne mu-
zea, zwłaszcza w młodym pokoleniu mogą 
pobudzać i umacniać zainteresowanie naro-
dową historią.

Jednak i tu potrzebna jest rozwaga. Przygoto-
wując tego rodzaju inscenizacje pamiętać nale-
ży o misterium ludzkiej śmierci i cierpienia, lęku 
i bohaterstwa, których dostojeństwo i tajemni-
cę nie zawsze da się właściwie ukazać w maso-
wych, plenerowych prezentacjach. trzeba też 
pamiętać, że inscenizacje takie, z konieczności 
symboliczne i uproszczone, nie mogą wyrazić 
całej dramaturgii, a czasem grozy i okrucień-
stwa historycznych sytuacji, które przywołują, 
co z kolei rodzi ryzyko nadmiernych uprosz-
czeń. Dotyczy to również znaków i symboli na-
rodowych i patriotycznych, za wierność którym 
nasi rodacy niejednokrotnie płacili najwyższą 
cenę. nie powinno się ich banalizować, lecz 
odnosić z szacunkiem i pietyzmem.

Z chrześcijańskiego punktu widzenia trze-
ba wreszcie podkreślić, że wojna, choć czę-
sto ujawnia ludzką wielkość i bohaterstwo, nie 
jest barwną opowieścią czy przygodą, ale dra-
matem, cierpieniem i złem, któremu należy za-
wsze zapobiegać.

Zakończenie
na zakończenie, raz jeszcze chcemy podzięko-
wać tym wszystkim, dzięki którym polski pa-
triotyzm jest trwały oraz żywotny. Jednocze-

śnie pragniemy podkreślić, że wielka lekcja pol-
skiego patriotyzmu jest nam wszystkim nie tyl-
ko dana, ale i zadana. Polska była, jest i powin-
na pozostać we współczesnej Europie i świecie 
symbolem solidarności, otwartości i gościnności.

Dlatego ponownie zwracamy się do rodziców, 
nauczycieli, przedstawicieli władz publicznych 
i polityków, urzędników i funkcjonariuszy służb 
państwowych, samorządowców, twórców kul-
tury i ludzi mediów, duszpasterzy, katechetów, 
instruktorów harcerskich, działaczy społecz-
nych, historycznych rekonstruktorów i sportow-
ców, aby nie ustawali w kształtowaniu szlachet-
nego, opartego o chrześcijańską miłość bliźnie-
go, polskiego patriotyzmu.

chcemy też zadeklarować i wyrazić przeko-
nanie, że kościół katolicki w Polsce, podobnie 
jak to czynił w historii, będzie – środkami wy-
nikającymi z jego misji – takie działania doce-
niał i wspierał.

Dokument przyjęty na 375. Zebraniu Plenar-
nym
konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 14 marca 2017 r.
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Agnieszka Bylica 
ekspert kuchni domowej

Papryka w zalewie z ketchupu
Składniki
czerwona papryka - 3 kg
cebula - 1 kg

Zalewa
ketchup - 1 litr
ocet - 1 szkl.
cukier - 1 szkl.
olej - 1 szkl.
Sól - 2 łyżki

Z czerwonej papryki wydrążamy środek, usuwamy pestki, myjemy, a na-
stępnie kroimy w paseczki. cebulę obieramy, przekrawamy na pół, a na-
stępnie kroimy w piórka.

Wszystkie składniki zalewy zagotowujemy, dodajemy do niej pokrojoną 
cebulę i gotujemy 5 minut, od czasu do czasu mieszając. następnie do-
dajemy paprykę i gotujemy kolejne 15 minut, pamiętając by przemie-
szać od czasu do czasu. Gorącą paprykę z cebulą i zalewą nakładamy do 
słoików, dobrze zakręcamy i pasteryzujemy ok. 10-15 minut. Z przepisu 
wyszło mi 12 słoiczków 400 g.

Pieczony udziec jagnięcy 
z ziemniaczkami
Składniki
udziec jagnięcy – 1 szt. (ok. 1 kg)
czosnek – 10 ząbków
tymianek – parę gałązek
Rozmaryn – kilka gałązek świeżego lub 1 łyżka suszonego
Masło – 100 g
oliwa – 50 ml
Sok z cytryny – z 1 szt.

Sól – do smaku
Pieprz – do smaku
Pieczone ziemniaki
Ziemniaki – 1 kg - niedużych
Słodka papryka – 2 łyżeczki
czosnek – 2-3 ząbki
Papryka ostra mielona – 1/3 łyżeczki
Pieprz – do smaku
Sól – do smaku
tymianek – kilka gałązek
oliwa – 3 łyżki

Udziec jagnięcy

świeży rozmaryn siekamy. Dodajemy 5 przeciśniętych przez praskę 
ząbków czosnku, oliwę, połowę soku z cytryny, 2 łyżeczki soli, pieprz. 
Wszystko dokładnie mieszamy i nacieramy udziec jagnięcy. odsta-
wiamy do lodówki na 24 godz. Masło ucieramy z posiekanym tymian-
kiem, 5 przeciśniętymi ząbkami czosnku, połową soku z cytryny, dopra-
wiamy solą i pieprzem i odstawiamy do lodówki. W zamarynowanym 
mięsie (po 24 godz.) robimy kilka nacięć i umieszczamy w nich kawał-
ki masła. Piekarnik rozgrzewamy do 230 stopni i pieczemy udziec ok. 
20 min., następnie zmniejszamy temperaturę do 180 stopni i piecze-
my ok. 1,5 godz. podlewając wytwarzającym się sosem. Jeżeli pod ko-
niec pieczenia mięso zacznie się za bardzo rumienić, możemy nakryć 
naczynie folią aluminiową.

Pieczone ziemniaki

Ziemniaki myjemy razem ze skórką i kroimy na kawałki. oliwę mieszamy 
z przeciśniętym przez praskę czosnkiem, solą, pieprzem i paprykami. Mie-
szanką polewamy ziemniaki i dokładnie je w niej obtaczamy. układamy 
w naczyniu żaroodpornym, na górę układamy gałązki świeżego tymian-
ku i pieczemy w piekarniku nagrzanym do 200°c przez około 30-40 mi-
nut. od czasu do czasu warto je przemieszać.




