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Ekspert kuchni domowej 

„Wydarzenie bez precedensu” tak mogłyby brzmieć nagłówki gazet, gdyby Zbawiciel przyszedł na świat w dzisiejszych czasach, pod 
warunkiem, że stałoby się to w świetle jupiterów, fleszy i kamer telewizyjnych. Przed dwoma tysiącami lat czekał na niego niemal 
cały naród Wybrany. Kiedy jednak się narodził, zgodnie z proroctwami, okazało się że pokrzyżował plany wielu czekających Jego 
nadejścia. Przypomina mi się pieśń Zwiastowanie (można ją znaleźć na youtubie wpisując frazy: „scholka antolka zwiastowanie”) 
Kiedy przyszedł Archanioł nie spałaś,
zatopione w oddali spojrzenie.
„niech mi się stanie twoja Wola”- powiedziałaś.
Wydarzyło się Zwiastowanie.

 „Dziewczyno z nazaretu bądź zdrowa!
Bóg cię wybrał Królową świata.”
on poprosił i byłaś gotowa.
ne wiedziałaś, czy będzie zapłata.

Dni zaczęły płynąć droga proroctw. 
Wypełniały się pisma pradawne.
Byłaś wierna i trwałaś do końca. 
niech twój Syn o Maryjo zbawi mnie.
Ref. 
ty mnie przez życie prowadź śliczna Pani,
ciemna nocą i jasnym południem.
i niechaj grzech więcej mi duszy nie rani!
odkupieniem tyś człowieczych sumień.

Przed dwoma tysiącami lat, wielu oczekiwało przyjścia Zbawiciela, ale tylko nieliczni jak Józef czy Maria mogli przyjąć Jezusa do 
swojej rodzinny, do swojego życia, podporządkować Mu każdy element swojej egzystencji. ciekawą analizę postaci świętego 
Józefa podjął się Wikariusz Biskupi o. Radosław Kramarski oFMconv w artykule: „Sprawiedliwy ojciec”. Zachęcam także do lek-
tury artykułu o. Piotra Wojnowskiego prezentującego w ciekawy sposób franciszkanów broniących niepokalanego Poczęcia. 
W najbliższym numerze przedstawiamy także kolejne firmy i instytucje, które nie wstydzą się tego, że swoją ofertę kierują do 
osób duchownych, dlatego też, zachęcamy naszych czytelników do świadomego wyboru. Równocześnie wierzymy, że przed-
stawione rozwiązania i oferty spotkają się z Waszym zainteresowaniem i w perspektywie czasu, posłużą Większej chwale Bożej. 
Kończąc wstęp do świątecznego wydania Extra Ecclesii pragnę życzyć Wszystkim czytelnikom, Błogosławionych świąt Bożego 
narodzenia niech Łaska i Miłość Boża towarzyszy nam na każdy dzień życia i posługi, w trudach pracy i chwilach wytchnienia. 
Zachęcając do prenumeraty życzymy zajmującej lektury 

Ekscelencje, czcigodni Kapłani, drogie Siostry i Bracia.
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Sprawiedliwy Ojciec.

o. Radosław Kramarski OFMConv.
nowy rok liturgiczny, który rozpoczęliśmy nie-
dawno w kościele jest poświęcony między inny-
mi postaci św. Józefa. Papież Franciszek na proś-
bę kościoła lokalnego ustanowił nadzwyczaj-
ny Rok świętego Józefa Kaliskiego w narodo-
wym sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. trwa 
on od 3 grudnia 2017 czyli pierwszej niedzieli ad-
wentu do 6 stycznia 2019 r., czyli święta objawie-
nia Pańskiego. W ciągu tego roku wierni przyby-
wający do kaliskiej bazyliki będą mogli uzyskać 
odpust zupełny. Warto w najbliższych miesią-
cach wybrać się do Kalisza na spotkanie ze św. 
Józefem. Ale zanim to uczynimy podejmijmy re-
fleksje nad życiem i posłannictwem św. Józefa.
Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że o Jó-
zefie z nazaretu wiemy bardzo mało. Ewange-
lie wspominają o nim zaledwie 14 razy, zazwy-
czaj w zestawieniu z osobą Maryi i Jezusa. Au-
torzy natchnieni nie zanotowali ani jednego 
słowa pochodzącego od Józefa. tę lukę sta-
rały się zapełnić apokryfy, zwłaszcza zaś Pro-
toewangelia Jakuba (pochodząca z ii wieku), 
Ewangelia Pseudo-Mateusza (z Vi wieku), Ewan-
gelia narodzenia Maryi (iX wiek), Ewangelia to-
masza (ii wiek) i Historia Józefa cieśli (napisana 

w iV wieku). te księgi podają nam informacje 
o życiu i pracy świętego Józefa, niestety są zbyt 
„bajkowe”, by mogły stanowić pewny materiał 
biograficzny. o wieku świętego Józefa nie wie-
my więc zupełnie nic. Sądzę, że to sztuka i wy-
obrażenia artystów  nadały Józefowi zaawan-
sowany, niemal starczy wiek. Prawdopodob-
nie kiedy poślubił Maryję był po prostu dojrza-
łym, ustatkowanym mężczyzną, bo tylko takie-
mu ojciec powierzyłby córkę w opiekę. Pocho-
dził w każdym razie z rodu króla Dawida, o czym 
pisze św. Mateusz w „rodowodzie” Jezusa oraz 
św. Łukasz. Wykonywał zawód cieśli, jako rze-
mieślnik był więc zapewne bardzo szanowa-
ny w lokalnej społeczności, w której mieszkał.
Jeśli chodzi o kwestię charakteru, to Ewange-
lie posługują się jednym, lecz wyjątkowym sło-
wem „sprawiedliwy”. interpretacje są tu dwoja-
kie: pierwsza skupia się na aspekcie przestrze-
gania przez Józefa Prawa mojżeszowego, zasad 
i przepisów, zwyczajów i tradycji swego naro-
du. ojcowie Kościoła (Justyn, Ambroży, Augu-
styn, Jan chryzostom) uważają, że Józef wyka-
zywał się ogromna dobrocią, miłosierdziem, li-
tością, które powodowały, że zachowując Prawo, 
nie dopuszczał krzywdy wyrządzonej komukol-

wiek, nawet w imię sprawiedliwości czy raczej 
legalizmu. Druga interpretacja owej sprawiedli-
wości Józefa skupia się na wypełnieniu przez nie-
go woli Bożej, trudnej i wymagającej. otóż Józef 
poznawszy tajemnicę Maryi miał od niej odejść 
w poczuciu czci i szacunku wobec tej, Którą Bóg 
wybrał, przeznaczył i przygotował, by była Mat-
ką Jego Syna. Bóg w tej sytuacji uświadamia 
jednak Józefowi, że ma być oblubieńcem Ma-
ryi i opiekunem Dziecięcia, na co on z miłością 
odpowiada. „Można powiedzieć, iż to, co uczy-
nił Józef, zjednoczyło go w sposób szczególny 
z wiarą Maryi: przyjął on jako prawdę od Boga 
pochodzącą to, co ona naprzód przyjęła przy 
zwiastowaniu. uczy Sobór: Bogu objawiające-
mu należy okazać «posłuszeństwo wiary»... przez 
które człowiek z wolnej woli powierza się Bogu, 
okazując «pełną uległość rozumu i woli wobec 
Boga objawiającego». Powyższe słowa, które mó-
wią o najgłębszej istocie wiary, odnoszą się w ca-
łej pełni do Józefa z nazaretu” – pisał papież Jan 
Paweł ii w Adhortacji Apostolskiej Redemptoris 
custos. Ku takiej interpretacji skłaniali się w sta-
rożytności chrześcijańskiej orygenes, Euzebiusz 
z cezarei, Efrem, Bazyli Wielki, Piotr chryzolog. 
niezależnie od tego dla nas istotne jest, że Jó-
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zef był człowiekiem uczciwym, prawym, kocha-
jącym, czułym, troskliwym, a przede wszystkim 
wypełniającym Bożą wolę podobnie jak Maryja. 
Wspominałem już, że osoba Józefa pojawia się 
w kontekście życia Maryi i Jezusa. tych trzech 
osób nie da się od siebie oddzielić, bo przecież 
tworzą jedną świętą Rodzinę. Po raz pierwszy 
stykamy się z nim w genealogii Jezusa, gdzie jest 
wymieniony jako mąż Maryi. następnie Ewange-
lie pokazują nam historię poczęcia Syna Bożego, 
gdzie Józef jawi się naszym oczom jako wrażliwy 
mężczyzna, który nie chce narazić Maryi na znie-
sławienie, lecz zamierza ją oddalić w tajemnicy. 
„Józef nie wiedział, jak ma się zachować wobec 
«cudownego» macierzyństwa Maryi. Szukał za-
pewne odpowiedzi na to dręczące go pytanie, 
ale nade wszystko szukał wyjścia z tej trudnej 
dla siebie sytuacji” (Jan Paweł ii, Adhortacja Apo-
stolska Redemptoris custos, i,3).Wizja anioła Pań-
skiego, który wyjaśnia mu całą sytuację sprawia, 
że całkowicie świadomie bierze Maryję za swoją 
małżonkę, chociaż wie, że nigdy nie będzie z nią 
żył w pełni tak, jak mąż żyje z żoną („lecz nie zbli-
żał się do niej, aż porodziła Syna, któremu nadał 
imię Jezus” – Mt 1,25). Łukasz opisując narodziny 
Jezusa, ukazuje Józefa jako prawdziwie troskli-
wego męża i ojca (pamiętajmy, że prawnie Jó-
zef był ojcem Jezusa), ale również jako świadka, 
który był przy narodzinach Syna Bożego z Dzie-

wicy, widział pokłon pasterzy i mędrców. Dalej 
zgodnie z tradycją żydowską to do ojca należa-
ło obrzezać dziecko i nadać mu imię, co Józef za-
pewne uczynił, dając Dziecięciu imię Jezus, któ-
rym Je nazwał anioł. następnie widzimy Józe-
fa, który jako prawdziwy mąż i ojciec wraz z ro-
dziną udaje się do świątyni by wypełnić prze-
pisy Prawa, czyli dokonać oczyszczenia Maryi 
i wykupić pierworodnego syna. te sceny poka-
zują, że Józef nie był jedynie „opiekunem” Jezu-
sa, lecz rzeczywiście ojcem, nie w sensie biolo-
gii, lecz w sensie wychowania i troski. W kolej-
nej scenie dramatu zbawienia widzimy Józefa, 
który chroni swoją rodzinę przed zagrożeniem 
uciekając do Egiptu przed Herodem, by wresz-
cie po śmierci władcy powrócić w ojczyste stro-
ny, do miasta nazaret. około dwanaście lat póź-
niej Jezus, Maryja i Józef udają się do świątyni 
w Jerozolimie na święto Paschy. W drodze po-
wrotnej Rodzice gubią Jezusa, którego odnajdu-
ją po trzech dniach nauczającego w świątyni. Je-
zus tłumaczy im, że powinien być w tym co na-
leży do Jego ojca. nie rozumieją tych słów ani 
Maryja ani Józef, tym bardziej zaś ludzie wokół, 
którzy przecież byli przekonani, że ojcem Jezu-
sa jest właśnie cieśla z nazaretu. to ostatni mo-
ment kiedy Józef jest wprost wymieniany. Ewan-
gelie podają jedynie, że Jezus wrócił z Rodzica-
mi do nazaretu i był im poddany.

W noc Bożego narodzenia oczy nas wszystkich 
kierują się ku betlejemskiej stajni. Przywołuje-
my, siłą naszej wyobraźni, tamten obraz sprzed 
wieków. Może trochę nakładają się na siebie 
sceny znane nam z dzieł malarskich, filmów, 
kartek świątecznych czy kościelnych szopek; za-
wsze jednak gdzieś na pierwszy plan wysuwa 
się żłób ze spoczywającym w nim Dzieciątkiem, 
Maryja i Józef. Wiemy, że są to trzy główne po-
stacie tamtych wydarzeń. najwięcej uwagi, siłą 
rzeczy, poświęca się zwykle Dziecku i Jego Mat-
ce. Józef, owszem, jest obecny, ale jakby w cie-
niu tych zainteresowań. A przecież jest to po-
stać ogromnie ważna. Można chyba nawet zary-
zykować stwierdzenie, że noc Bożego narodze-
nia była nocą św. Józefa. A już na pewno – naj-
ważniejszą nocą w Jego życiu. Ewangelia nazy-
wa Józefa „człowiekiem sprawiedliwym”. W tym 
określeniu kryje się wszystko, co najlepsze moż-
na powiedzieć o mężczyźnie. św. Józef był zwy-
kłym, prostym człowiekiem. choć pochodził 
z królewskiego rodu Dawida, to po dawnej ro-
dowej świetności pozostały tylko wspomnie-
nia. Józef pracował fizycznie jako cieśla, pra-
ce swoją musiał wykonywać bardzo rzetelnie, 
skoro jeszcze po latach wspominali go miesz-
kańcy nazaretu. Był człowiekiem odważnym, 
ale i bardzo roztropnym. Miał odwagę prze-
ciwstawić się groźnemu Herodowi, poprzez 

ucieczkę do Egiptu ratując życie małego Jezu-
sa. to roztropność właśnie nakazywała podróż 
w dalekie, nieznane strony, a nie walkę, która za-
pewne skończyłaby się klęską. Wiemy dobrze, 
że św. Józef nie był ojcem Jezusa w znaczeniu 
biologicznym. Był nim jednak z całą pewnością 
w znaczeniu wewnętrznym, duchowym. opie-
kował się Synem Bożym, jak tylko mógł najle-
piej. Dla niego i dla Maryi ryzykował swoim do-
brym imieniem, spokojnym bytem, w końcu 
także – własnym życiem. Wychowywał Jezusa 
tak, jak potrafił najlepiej, choć i jemu przydarza-
ły się potknięcia. Pamiętamy przecież o zgubie-
niu Syna w świątyni. nauczył Jezusa zawodu, 
który sam wykonywał. Dzięki temu Zbawiciel 
mógł zarabiać na życie swoje i Matki w okre-
sie przed rozpoczęciem publicznej działalno-
ści. Wreszcie – Józef, po ludzku rzecz biorąc 
– nie zebrał owoców swych starań, nie dane 
Mu było w pełni się nimi nacieszyć. umarł, za-
nim Jezus objawił światu swoje posłannictwo. 
nie było już Józefa ani w Kanie Galilejskiej, nie 
był świadkiem cudów, nie dane mu było usły-
szeć Dobrej nowiny. A jednak można powie-
dzieć o św. Józefie, że był człowiekiem spełnio-
nym, poprzez to, że mądrze i roztropnie pokie-

rował swoim życiem, że dobrze opiekował się 
świętą Rodziną, co przecież wcale nie było ta-
kie proste ani oczywiste.
noc Bożego narodzenia, noc św. Józefa, to tak-
że noc, w którą warto i trzeba wspomnieć na-
szych ojców i wszystkich współczesnych oj-
ców. Przekazanie życia w biologicznym znacze-
niu tych słów, to dopiero początek drogi do oj-
costwa. to, co najważniejsze, zaczyna się póź-
niej. ojcostwo to odwaga, mądrość i roztrop-
ność na wzór św. Józefa. ojcostwo, to wierna 
i wytrwała pracowitość nie tylko nad tym, żeby 
dziecko miało co jeść i w co się ubrać. to także 
staranie o to, by dziecko czuło się bezpieczne 
i kochane. By miało poczucie, że w każdej chwi-
li znajdzie oparcie w swoich bliskich, zwłasz-
cza w silnym ramieniu ojca. to dbałość o to, 
by dziecko było przygotowane, duchowo i fi-
zycznie, do podjęcia trudów dorosłego, samo-
dzielnego życia. A to oznacza, że ojciec także 
musi umieć wymagać, bo wiadomo doskona-
le, że bez wymagań nie ma postępu, dojrzało-
ści i odpowiedzialności.
W betlejemską noc, w noc św. Józefa, pochyli-
my się nisko w pokłonie przed żłóbkiem Syna 
Bożego. Ale pochylmy się także przed tajemnicą 

ojcostwa, przed każdym z naszych ojców. ojcu 
Przedwiecznemu podziękujmy za nich wszyst-
kich. Dla tych, którzy już odeszli do wieczności, 
wypraszajmy radość zbawienia. Dla tych, którzy 
są pośród nas – prośmy o moc Ducha święte-
go. Bycie ojcem to ogromna odpowiedzialność 
i wielki trud, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, 
który bardzo skutecznie niszczy autorytet mał-
żeństwa, rodziny, a w niej – ojcostwa. Prośmy 
zatem dla ojców o mądrość potrzebną do wy-
chowywania dzieci według prawdziwych war-
tości. Prośmy o roztropność, która pozwoli od-
różnić prawdziwe dobro od własnych (lub cu-
dzych) o nim wyobrażeń. Prośmy o odwagę, 
konieczną do przeciwstawiania się własnym 
słabościom i wszelkim niebezpieczeństwom, 
grożącym rodzinie w naszej współczesności.
noc Bożego narodzenia to noc rodziny: Dziec-
ka, Matki i ojca. to wielkie święto każdej ro-
dziny. to potwierdzenie jej wartości, nieza-
leżnie od tego, co sądzi na ten temat świat 
wrogi rodzinie, a przez to - wrogi człowieko-
wi. oby ta rodzina był silna Bogiem, wzajem-
ną miłością, szacunkiem i życzliwością. oby 
była silna mądrymi, roztropnymi i sprawiedli-
wymi ojcami.
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Franciszkanie w obronie niepokalanego Poczęcia
na wstępie należy powiedzieć, że myśl ma-
ryjna nie jest cechą ekskluzywną zakonu 
franciszkanów. W gruncie rzeczy trudno 
wyobrazić sobie autentyczną duchowość 
chrześcijańską, a już na pewno katolicką, 
która nie odnosiłaby się w zasadniczym wy-
miarze do Maryi, Matki Jezusa. Jednak w ży-
ciu i myśli teologicznej duchowych synów 
świętego Franciszka z Asyżu obraz Maryi 
ma wymiar szczególny, a nawet można po-
wiedzieć, iż w pewien sposób odzwiercie-
dla ich duchowość.
należy również dodać, że pewne tezy, które 
charakteryzują myśl franciszkańską na polu 
naukowym są zawarte w sposób bezpo-
średni albo pośredni w myśli i działalności 
św. Franciszka z Asyżu. nie był on wpraw-
dzie teologiem, nie był człowiekiem o spe-
kulatywnej umysłowości, ale mistykiem na-
pełnionym darami Bożej mądrości, którego 
intuicje znalazły teologiczny wyraz w poglą-
dach i dziełach jego duchowych synów. Wy-
jątkową pozycję w historii franciszkanizmu 
należy przypisać niewątpliwie czci i synow-
skiej miłości względem Maryi w jej tajem-
nicy niepokalanego Poczęcia, a co za tym 
idzie również obronie tezy o niepokalanym 
Poczęciu najświętszej Maryi Panny, co sta-
ło się wyróżnikiem tak zwanej teologicz-
nej szkoły franciszkańskiej. 

oczywiście sam święty z Asyżu nie stworzył 
tekstów odnoszących się wprost do niepo-
kalanego Poczęcia Maryi. Mimo wszystko 
te nieliczne teksty, które posiadamy zawierają 
w sobie olbrzymią głębię teologiczną. W „Po-
zdrowieniu Błogosławionej Dziewicy Maryi” 
ukazuje Maryję jako wyobrażenie, jako mo-
del Kościoła. Franciszek kontempluje Maryję 
w Jej relacji do trójcy świętej, Maryję, która 
przez nią zostaje wybrana i uświęcona. W od-
mawianej codziennie antyfonie maryjnej za-
wartej w „oficjum o Męce Pańskiej” święty 
opisując wyjątkowość relacji Boga do Ma-
ryi, obdarza Ją różnymi tytułami zaczerpnię-
tymi z tradycji, z których jednak ten nazywa-
jący Maryję „oblubienicą Ducha świętego” 
trzeba uznać za jego oryginalny twór. nato-
miast w „liście do wiernych” opisując miste-
rium Wcielenia, wskazuje na wielkie uniżenie 
Słowa, które zstępuje do łona Dziewicy Maryi 
i przyjmuje prawdziwe ciało naszego człowie-

czeństwa i naszej ułomności. Biografie Fran-
ciszka potwierdzają, że miał on zawsze przed 
oczyma i w sercu obraz Maryi uczestniczącej 
w misterium ubóstwa Jej Syna. ich chociaż 
obdarza Ją wieloma tytułami „Matka Boża”, 
„Pełna Łaski”, „Pani”, „Królowa”, tytułami wyra-
żającymi chwałę, Maryja jest przez Francisz-
ka zawsze postrzegana jako Dziewica i Mat-
ka uboga, jako Służebnica pokorna, jako ta, 
która wszystko otrzymała od Boga święte-
go i wszechmogącego i za wszystko wyra-
ża mu dziękczynienie. Jak już to podkreślono, 
synowska cześć wobec Maryi charakteryzo-
wała synów świętego Franciszka od początku 
istnienia zakonu braci mniejszych.    
Pierwszym mistrzem franciszkańskim, któ-
ry wyróżnił się obroną niepokalanego Po-
częcia był Wilhelm z Ware, uważany przez 
niektórych autorów za profesora Jana Dun-
sa Szkota, podczas studiów Doktora Subtel-
nego w oksfordzie, co przez innych autorów 
poddawane jest w wątpliwość. Bez względu 
na rzeczywistość, poglądy Wilhelma z Ware 
z pewnością utorowały drogę przekona-
niom Jana Dunsa Szkota. Wilhelm utrzymu-
je, że grzech pierworodny, którego siedzibą 

jest dusza, jest spowodowany przez pożądli-
wość lub skażenie ciała. Jego wysiłek zmie-
rza w tym kierunku, aby wykazać, że w akcie 
poczęcia, przed wlaniem duszy, ciało w sen-
sie masy cielesnej zostało oczyszczone za-
nim stało się ciałem Maryi. Bóg interweniu-
je w swej wszechmocy aby oczyścić czy za-
chować od zmazy tę materię cielesną, z któ-
rej miało być uformowane ciało Maryi Dzie-
wicy. Zostaje tutaj zachowana nauka o po-
wszechności odkupienia, albowiem brak 
grzechu pierworodnego u Maryi jest rezul-
tatem łaski i zasługi chrystusa. Wilhelm po-
mimo pewnego nowatorstwa nie potrafi wy-
zwolić się jednak z bezkrytycznego powta-
rzania augustiańskiej doktryny o przekazy-
waniu grzechu pierworodnego przez ska-
żenie ciała i pożądliwość. Poddaje wpraw-
dzie pod rozwagę ideę uprzedniego odku-
pienia, ale wyjaśniając ją wskazuje, że cho-
dzi mu bardziej o oczyszczenie niż ustrze-
żenie Maryi od grzechu pierworodnego. 
i choć przyznaje, że jest zdania, iż Maryja 
została niepokalanie Poczęta, to nie potrafi 
podać satysfakcjonujących rozwiązań trud-
ności teologicznych. Bezsprzecznie jednak 
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należy przyznać, że to już Wilhelm sformu-
łował tezę przypisaną potem Janowi Dunso-
wi Szkotowi, a mówiącą o odpowiedniości, 
stosowności niepokalanego Poczęcia. Sko-
ro Bóg mógł uczynić Maryję niepokalanie 
Poczętą, to stosownym jest, aby to uczynił 
ze względu na Syna, by uczcić Jego Matkę.

W nauce franciszkańskiej przychodzi wte-
dy jednak czas bł. Jana Dunsa Szkota, któ-
ry był nie tylko najwybitniejszym przed-
stawicielem życia umysłowego franciszka-
nów, stąd został nazwany Doktorem Sub-
telnym ale także tym, który walnie przyczy-
nił się do wyjaśnienia i przyjęcia w przyszło-
ści prawdy wiary o niepokalanym Poczęciu, 
za co potomni w dowód wdzięczności ob-
darzyli go tytułem Doktora Maryjnego. Zaj-
mując się obroną tezy immakulistycznej Jan 
Duns stanął, podobnie jak jego poprzed-
nicy, wobec problemu pogodzenia poglą-
du o niepokalanym Poczęciu Maryi z po-
wszechnością odkupienia, która zakładała 
powszechność grzechu u każdego poczę-
tego z mężczyzny i kobiety potomka Ada-
ma. Maryja oczywiście należała do tej kate-
gorii, zatem wobec powszechnej opinii mu-

odkupieńczego chrystusa. Właśnie ta nowa 
perspektywa powoduje, że niepokalane Po-
częcie Maryi nie tylko, że nie wyłącza Mat-
ki chrystusa z konieczności powszechności 
odkupienia, ale okazuje się być jego dosko-
nalszym owocem. Pogląd Szkota ukazuje, 
że niepokalane Poczęcie Maryi nie jest od-
stępstwem i wyjęciem Matki chrystusa spod 
prawa powszechności odkupienia, ale przy-
padkiem najbardziej ewidentnym pośred-
nictwa chrystusa. Wysuwając to twierdze-
nie, Szkot podkreśla skuteczność i doskona-
łość dzieła zbawczego chrystusa. W ten spo-
sób wprowadza w teologię koncepcję odku-
pienia uprzedniego, czyli ustrzeżenia od grze-
chu pierworodnego na mocy zasług chry-
stusa. i to właśnie twierdzenie bł. Jana Dun-
sa Szkota uwolniło doktrynę immakulistycz-
ną od trudności stawianych przez spekulację 
teologiczną wielkich mistrzów scholastycz-
nych. trzeba więc dodać, że niepokalane 
Poczęcie podkreśla przede wszystkim wiel-
kość chrystusa, a nie wielkość Maryi. nauka 
o niepokalanym Poczęciu jest rozpatrywana 
nie sama w sobie, ale w ramach nauki chry-
stologicznej Dunsa Szkota. Jeśli Maryja jest 
niepokalana, to nie ze względu na Jej chwa-

łę i godność, ale dlatego iż tego wymagała 
doskonałość odkupieńczego działania chry-
stusa. oczywiście jego konsekwencją, a nie 
przyczyną, jest chwała i wyjątkowa godność 
Maryi, o czym w przyszłości czasami zdawa-
li się zapominać uczniowie i zwolennicy na-
uki szkotystycznej. nauczanie Szkota spotka-
ło się z ogromną opozycją. Jego przedwcze-
sna śmierć (†1308 r.) nie pozwoliła mu bro-
nić osobiście swoich racji, ale dzieło obrony 
niepokalanego Poczęcia przejęli uczniowie, 
zwłaszcza współbracia zakonni Doktora Ma-
ryjnego, co w efekcie zaowocowało uczy-
nieniem jej zobowiązaniem całej szkoły fran-
ciszkańskiej.
Mówiąc o drodze prawdy o niepokalanym 
Poczęciu do zdefiniowania dogmatyczne-
go koniecznie należy się odnieść do Sobo-
ru trydenckiego. Biorąc pod uwagę jego 
znaczenie historyczne i doniosłość dogma-
tyczną warto przytoczyć jego zdanie na ten 
temat. Sobór omawiał problematykę grze-
chu pierworodnego podczas V Sesji rozpo-
czętej 24 maja 1546 r. i choć podjęto pró-
bę zdefiniowania niepokalanego Poczęcia, 
to okazało się, że nie nadszedł na to jeszcze 
właściwy czas.

nie naprawdę wybitnych osobowości i genial-
nych umysłów. Kasaty i prześladowania odbi-
ły się bardzo negatywnie na żywotności za-
konu. na szczęście sprawa niepokalanej szła 
już własnym torem. i tak 8 grudnia 1854 roku 
podczas uroczystej ceremonii bullą „innef-
fabilis Deus” zostało proklamowane jako do-
gmat wiary niepokalane Poczęcie Maryi. Dzie-
ło wielu pokoleń, oczywiście nie tylko francisz-
kańskich zostało zwieńczone powodzeniem. 
Samo ogłoszenie dogmatu nie oznaczało jed-
nak, że została zakończona praca teologiczna 
zgłębiania tej prawdy wiary. co więcej coraz 
bardziej potrzeba, aby ta prawda wywierała 
konkretny wpływ na życie Kościoła i poszcze-
gólnych wiernych.    
Podsumowując należy powiedzieć, iż zna-
kiem mariologicznej myśli franciszkańskiej 
i najbardziej znaczącym nabożeństwem był 
i jest kult niepokalanego Poczęcia. Słusz-
nym jest mocne podkreślenie maryjnej tra-
dycji zakonu, ale jeszcze słuszniejszą zachę-
ta i konieczność jej dziedziczenia i rozwija-
nia, a przede wszystkim życia na co dzień 
Bożą Miłością, Miłością tą samą, którą zosta-
ła obdarzona niepokalana Dziewica, Służeb-
nica Pańska. niepokalana nasz wzór!

siała być dotknięta konsekwencjami zma-
zy pierworodnej. Powszechność odkupie-
nia zakłada, że żaden człowiek nie jest wy-
łączony z jego konieczności, również Maryja, 
a co więcej twierdzenie o braku odkupienia 
Maryi byłoby pomniejszeniem chwały chry-
stusa. Kolejnym problemem do rozwiązania 
pozostawało powszechnie przyjmowane 
twierdzenie św. Augustyna, że grzech pier-
worodny jest przekazywany przez pożądli-
wość i skażenie ciała. 
 
Rozwiązując problem powszechności od-
kupienia Szkot wyjaśnia, że teza o niepoka-
lanym Poczęciu nie tylko nie jest sprzeczna 
z dogmatem o powszechności odkupienia, 
ale jest wynikiem doskonalszego sposobu 
odkupienia, jakim jest zachowanie od jakie-
gokolwiek grzechu. Szkot zmienia perspek-
tywę rozpatrywania problemu. Do tej pory 
szukano rozwiązania w oparciu o działanie 
Boga, Szkot kładzie nacisk na dzieło chrystu-
sa odkupiciela. u Dunsa niepokalane Poczę-
cie nie jest już udowadniane na bazie moty-
wów stosowności, wyprowadzanych z Bożej 
doskonałości i godności, ale na podstawie ar-
gumentów opartych na doskonałości dzieła 

Poprzez kolejne dwa stulecia czyli wiek XVii 
i XViii oprócz wielu świętych i błogosławio-
nych, którzy swoim przepowiadaniem pro-
pagowali kult niepokalanego Poczęcia, zakon 
franciszkański wydał wielu wybitnych teolo-
gów, którzy rozwijali doktrynę bł. Jana Dunsa 
Szkota. Zadanie jakie przed nimi stanęło po-
legało na pogodzeniu doktryny o predesty-
nacji absolutnej Maryi z tezą o Jej niepoka-
lanym Poczęciu. Jeżeli Maryja została prede-
stynowana jako Matka Boża, w sposób abso-
lutny, to znaczy jeszcze przed przewidzeniem 
grzechu, nie może być podległa grzecho-
wi pierworodnemu. Jak więc możliwym jest 
twierdzenie, że została zachowana od grze-
chu na mocy przewidywanych zasług chry-
stusa odkupiciela? Pomimo wielu prób roz-
wiązań teolodzy nie potrafili jednak udzielić 
jednoznacznej i zgodnej odpowiedzi.
  
Wiek XViii i  XiX to czas upadku szkoty-
zmu, choć franciszkanie wydają się ponosić 
za to najmniejszą winę. W ich domach stu-
diów nadal jest kultywowana nauka bł. Jana 
Dunsa Szkota, nadal nie brak też wśród nich 
naukowców poświęcających się kwestii nie-
pokalanego Poczęcia. Brak jednak w ich gro-
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ks. Mirosław Matuszny 
Było to kilka lat temu. Byliśmy z przyjaciółmi 
na prywatnej pielgrzymce do Rzymu. Wiecz-
ne Miasto wypełnione po brzegi pielgrzyma-
mi i turystami kusiło mnóstwem atrakcji. tych 
duchowych i materialnych. Przechodząc ulica-
mi obok przeróżnych stoisk z pamiątkami, mi-
jając ulicznych sprzedawców kolorowej chińsz-
czyzny można było łatwo nabawić się wrogich 
odruchów do kupowania jakichkolwiek pa-
miątek. Zresztą będąc kolejny raz w Rzymie tak 
na prawdę człowiek bardziej skupia się na wy-
znaczonych sobie celach, niż na robieniu ja-
kichkolwiek zakupów. Jak powiadają, chińskie 
pamiątki są takie same na całym świecie. Jed-
nak w pewnym momencie przyszła mi do gło-
wy pewna myśl. A gdyby tak kupić kilkadziesiąt 
różańców, nie tych chińskich, ale oryginalnych 
różanych różańców i rozdać je dzieciom idą-
cym w tym roku do pierwszej komunii świętej? 
co więcej, przed nami miała być audiencja ge-
neralna z ojcem świętym. czy można było prze-
puścić taką okazję? Przecież zakup dobrej jako-

Zaczęło się od różańca
ści różanych różańców to w sumie kilkadziesiąt 
euro, a jaka pamiątka, jaki znak łączności z Ko-
ściołem powszechnym? Wszak sam ojciec świę-
ty rozdaje swoim gościom różańce. Wystarczył 
pierwszy raz. Rzymskie różańce stały się regułą 
w parafii. Dostają je dzieci pierwszokomunijne, 
kandydaci do bierzmowania, a nawet wożę kil-
ka w samochodzie, wszak nie wiem, jakich zbłą-
kanych podróżnych, takich jak urzędnik etiopski 
z Dziejów Apostolskich, podeśle m i Pan Bóg, aby 
dać im do ręki różaniec? Po nich przyszły jeszcze 
inne. Z drzewa oliwkowego, przywiezione z Zie-
mi świętej i zabrane do Rzymu na audiencję ge-
neralną, aby pobłogosławił je papież.
Drugi pomysł na oryginalną pamiątkę z piel-
grzymki podsunął mi sam przewodnik po Ziemi 
świętej. Przyszedł do  mnie z propozycją, aby-
śmy zorganizowali pielgrzymkę do Ziemi świę-
tej. Powiedział, że siostry karmelitanki będą mo-
dlić się w tej intencji, bo obiecał im, że jeśli piel-
grzymka dojdzie do skutku, to przywiezie dużą 
figurkę dzieciątka Jezus z Betlejem. Pomyśla-
łem, że byłoby cudownie mieć także w parafii 

figurkę Bożej Dzieciny kupioną w Betlejem, zło-
żoną choć na kilka sekund w miejscu, gdzie na-
rodził się Zbawiciel, tam, gdzie stał betlejemski 
żłóbek. Jeśli Pan pobłogosławi, cóż może stanąć 
nam na przeszkodzie? od tamtej pory zorgani-
zowaliśmy już kilka pielgrzymek i przywieźliśmy 
z nich co najmniej kilka figurek, aby w parafiach, 
klasztorach czy kaplicach można było przeży-
wać to szczególne spotkanie, jakiego doświad-
czyli Pasterze pasący swe stada w Betlejem.
na trasie naszej pielgrzymki do Ziemi świętej 
była też Kana. odnowienie przymierzy małżeń-
skich pątników, chwila modlitwy i zakupy w po-
bliskim sklepie. czym można wzbogacić prze-
życie wiary naszych wiernych z takiego miej-
sca? tym razem moi wikariusze wykazali się 
sporą wyobraźnią duszpasterską. Proboszczu, 
a gdyby tak w tym roku na świętego Jana roz-
dać wino z Kany Galilejskiej? Rzucam pomysł 
naszym pielgrzymom, wszak przywóz wina, 
nawet z Kany podlega ograniczeniom celnym. 
Sam więc nie dam rady. Pielgrzymom pomysł 
się podoba. Kupują dla parafii i przywożą wino 

z Kany, które zostanie poświęcone i rozdane 
27 grudnia, w święto św. Jana. Pielgrzymi z in-
nych parafii reagują tak samo. „Proszę księdza, 
kupiliśmy i dla naszej parafii, my też chcemy, 
żeby u nas ksiądz rozdał wino z Kany.”
W trakcie pielgrzymki dostaję krótką wiado-
mość. Jedna z parafianek prosi o olejek nardo-
wy. niech mi ksiądz przywiezie, przecież to za-
pach Jezusa! olejek nardowy, mirra, korona cier-
niowa to tylko wybrane pamiątki z Ziemi Zba-
wiciela i Jego Matki. Do tego trzeba dodać ró-
żańce z drzewa oliwkowego, gałązkę z Getse-
mani, czy wodę z Jordanu. czasem tak niewie-
le potrzeba, aby pobudzić wyobraźnię naszych 
wiernych. na katechezie, czy w kościele.
Zastanawiamy się tak wiele razy, jak mówić dziś 
do współczesnego człowieka o miejscach kul-
tu, relikwiach i pielgrzymkach. Boimy się, że za-
raz przez młode pokolenie zostaniemy zaklasy-
fikowani jako „średniowiecze”. tymczasem nasze 
czasy, jak żadne inne, zrelikwiaryzowały każdą 
sferę życia. Zdjęcie ukochanej na pulpicie, tape-
ta na komputerze z ulubionym aktorem no i ko-
niecznie astronomiczne sumy na aukcjach, ja-
kie osiągają drobne przedmioty codziennego 
użytku ludzi, pamięć po których dziś jest, a jutro 

jej nie będzie. czy jesteśmy w stanie ewangeli-
zować w sposób czytelny dla współczesnego 
człowieka? nie poprzez przerost formy nad tre-
ścią, broń Boże nie popychając ludzi w kierunku 
bałwochwalstwa, ale poprzez zdrową poboż-
ność, pozwalającą dotknąć tego, co namacal-
ne palcami, zaś sercem przytulić się jak dziecku 

do tego, którego zobaczyć nie możemy i które-
go nasz umysł pojąć nie może. Zatem? Do zo-
baczenia na pielgrzymim szlaku!

P.S. Aktualna lista Pielgrzymek z Lublina dla 
duchownych i świeckich na stronie www.
pawel.lublin.pl/pielgrzymki-i-wycieczki/ 

fo
t. 

Fo
to

lia
 

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
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niEcH BęDZiE PocHWAlony JEZuS cHRyStuS.

ks. Mateusz Kusztyb
misja katolicka Tlhatlogong w Selebi-Phikwe, Botswana

Z okazji niedzieli Misyjnej przesyłam pozdro-
wienia dla wszystkich przyjaciół Misji świętych 
prosto z pustyni Kalahari. Posługuję w Botswa-
nie położonej w centralnej części Afryki Połu-

dniowej, która jest zwana ostatnią dziką Afry-
ką. Moja misja o nazwie tlhatlogong znajduje 
się w miasteczku Selebi-Phikwe we wschodniej 
części kraju. Posługuję wśród plemienia tswa-
na, które stanowi zdecydowaną większość lud-
ności Botswany. 

Pragnę podzielić się wielką radością, jaka zago-
ściła w ostatnich dniach wśród lokalnych katoli-
ków. Jej źródłem jest decyzja ojca świętego, któ-
ry ustanowił na naszych terenach diecezję ze sto-
licą w mieście Francistown. nowa diecezja zastą-
piła istniejący od 1998 roku Apostolski Wikariat 
ze stolicą w tym samym mieście. Pierwszym bi-
skupem papież mianował pochodzącego z Gha-
ny dotychczasowego wikariusza apostolskiego 
tych terenów – bpa Franklyn’a nubuasah SVD.
inną radością jest odbyta w zeszłym tygodniu hi-
storyczna pielgrzymka naszej diecezji do Patay-
amatabele. W historii Kościoła na tych terenach 
była to pierwsza jakakolwiek pielgrzymka. Dotąd 
miejsc pielgrzymkowych nie było. Pielgrzymowa-
nie umożliwiło niedawne odkrycie grobów dwóch 
Jezuitów, którzy przybyli na ten teren w XiX wieku, 
tam zmarli i zostali pochowani. ich misja zakończyła 
się niepowodzeniem, a kolejni misjonarze przybyli 
dopiero na nasze ziemie ok 60 lat temu.
Wśród licznych zadań i wyzwań pracy misyjnej 
misjonarze pustyni Kalahari pochylają się przede 
wszystkim nad umocnieniem i rozwojem Ko-
ścioła lokalnego, który jest nadal bardzo słaby. 
Zgodnie z danymi Stolicy Apostolskiej z dnia 
ustanowienia Diecezji Francistown do apostol-

skiego zagospodarowania mamy prawie 473000 
km2 zamieszkanych przez 1200000 ludzi, z cze-
go zaledwie ok 17000 to katolicy, co stanowi 
ok 1.4%. W całej nowo utworzonej diecezji posia-
damy 17 misji katolickich i 26 kapłanów, wśród 
których ogromną większość stanowią Misjona-
rze Słowa Bożego (werbiści). Ja jestem pierw-
szym i jak dotąd jedynym księdzem diecezjal-
nym nie pochodzącym z Afryki. Wśród ducho-
wieństwa są także lokalni kapłani z Botswany, 
a także po jednym z tanzanii, Zambii i Ghany.
(na zdjęciu: autor z najmłodszymi wyznawca-
mi chrystusa w misji tlhatlogong; dzieci bar-
dzo często są jedynymi katolikami w rodzinie, 
do Kościoła przychodzą pod wpływem namo-
wy misjonarza lub kolegów, a chrzest przyjmu-
ją w późniejszym czasie)
największym problemem lokalnej ludności, 
w moim odczuciu stanowiącym swoiste tabu, 
jest powszechna i nieustannie się rozszerzająca 
epidemia AiDS. Pod tym względem Botswana 
zajmuje na świecie niechlubne drugie miejsce. 
W związku z tym wołanie o zasady moralności 
chrześcijańskiej wydaje się bardzo pilne. W Bot-
swanie potrzeba misjonarzy. Potrzeba Kościo-
ła i Jego apostołów. Jednak o dziwo zamiast Ko-

ścioła, pomimo prowadzonej już kilkadziesiąt lat 
ewangelizacji, w kraju krów kwitną tak zwane ko-
ścioły afrykańskie, które nie mają w Kościołem nic 
wspólnego, a jednocześnie w świadomości lokal-
nej ludności ustawiają się jako Jego odpowiednik. 
W tym wszystkim paradoksu dopełnia fakt, że wła-
dze państwa na Kościół Katolicki i jego kapłanów 
zdają się patrzeć coraz mniej przychylnym okiem 
utrudniając lub uniemożliwiając uzyskanie wyma-
ganych dokumentów i pozwoleń.
Botswana jednak woła o misjonarzy. Woła coraz 
bardziej rozpaczliwie (główne plemię wymie-
ra) choć robi to bez słów. Woła o kochających 
Kościół kapłanów, którzy poprowadzą zgodnie 
z wiarą Kościoła formację lokalnych kandyda-
tów do kapłaństwa. Woła o misjonarzy również 
nie-kapłanów, którzy swoją obecnością i posłu-
gą dadzą ludowi Batswana świadectwo miło-
ści do Boga i Matki najświętszej. Woła o aposto-
łów chrześcijańskiej moralności. nie ma wątpli-
wości, że tereny pustyni Kalahari to nadal zie-
mia pierwszej ewangelizacji. Wprawdzie ekono-
micznie miejscami bardziej przypominająca Eu-
ropę niż inne kraje Afryki, lecz pod względem 
wiary tkwiąca głęboko w mentalności dalekiej 
myśleniu i postawie nauczanej przez Jezusa.
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BOŻE CIAŁO W ORVIETO
nasze pielgrzymowanie rozpoczniemy tym razem od przyjazdu do Fer-
rary. Miasto położone jest w północnych Włoszech, w regionie Emilia-
Romania. Przespacerujemy się po starym mieście otoczonym fortyfi-
kacjami bastionowymi z XV – XVi w. Są to, obok lukki najlepiej zacho-
wane umocnienia renesansowe we Włoszech. Zobaczymy m.in. monu-
mentalny zamek książąt d’Este z końca XiV w., budynek ratusza miejskie-
go, renesansowe pałace. nawiedzimy katedrę św. Jerzego i najświęt-
szej Maryi Panny, konsekrowaną w 1135 r. W jej fasadzie uwagę przy-
ciągają bogate zdobienia oraz liczne rzeźbiarskie detale. W dalszej ko-
lejności udamy się do loreto. Znajduje się tu sanktuarium Santa casa, 
miejsce kultu maryjnego, z tzw. świętym Domkiem, który według le-
gendy jest nazaretańskim domem Maryi. Miał on zostać przewiezio-
ny z nazaretu do Włoch przez rodzinę De Angelis, która chciała w ten 
sposób uchronić go przed zniszczeniem. We wnętrzu bazyliki nawie-
dzimy św. Domek, a także liczne kaplice w tym kaplicę polską z freska-
mi A. Gatti przedstawiającymi religijno-patriotyczne epizody z historii 
Polski oraz w centralnej części ołtarz ku czci najświętszego Serca Jezu-
sowego. udamy się na Plac Madonny, gdzie zobaczymy pałace: Apo-
stolski i illiryjski, piękną fontannę oraz dzwonnicę. na spoczynek uda-
my się nad Morze Adriatyckie. 

Kolejnego dnia rankiem po śniadaniu, udamy się do lanciano. Jest 
to miejsce pierwszego, potwierdzonego cudu Eucharystycznego. W Viii 
stuleciu, podczas odprawiania Mszy św. przez mnicha bazyliańskiego, 
po dokonanej konsekracji, hostia stała się ciałem, a wino przemieniło 
się w żywą Krew, krzepnąc w pięć nierównych i różnych, co do kształ-
tu i wielkości grudek. Będziemy mieli możliwość indywidualnej mo-
dlitwy i zadumy przed Relikwiami ciała i Krwi Pańskiej w kościele św. 
Franciszka. W dalszej kolejności udamy się do osady Manoppello, gdzie 
znajduje się czczona relikwia Męki Pańskiej – chusta św. Weroniki. Pisa-

liśmy obszerniej na ten temat w numerze poprzedzającym święta Wiel-
kiej nocy. Volto Santo, co po włosku znaczy święte oblicze, jest tkaniną 
o wymiarach 17 cm (szerokość) x 24 cm (długość), która od 1638 roku 
przechowywana i wystawiana jest w kapucyńskim kościele Sanctuario 
di Volto Santo w obustronnie oszklonej monstrancji (obraz jest prze-
zroczysty). Materiał, na którym znajduje się wizerunek, to bisior, a cha-
rakteryzuje się on tym, że nie da się na niego nałożyć pigmentu (nie 
da się na nim malować). Sposób powstania wizerunku nie jest znany, 
podobnie jak wiek całunu.

czwartego dnia pielgrzymowania udamy się do Rzymu i Watykanu. 
nawiedzimy min Bazylikę św. Piotra. Przypomnimy jedynie, że w cen-
tralnej części, przed kryptą znajduje się ołtarz główny, tzw. papieski, 
a nad nim wykonany z brązu barokowy baldachim projektu Berninie-
go. Do naw bocznych przylegają liczne kaplice, w tym kaplica z Pie-
tą Watykańską – rzeźbą Michała Anioła, a obok Kaplica Krucyfiksu. 
W kaplicy św. Sebastiana pomodlimy się przy grobie św. Jana Pawła 
ii. następnie udamy się na lateran. Przejdziemy do bazyliki św. Jana 
– najważniejszej świątyni kościoła katolickiego, pierwszej i najstarszej 
bazyliki chrześcijaństwa. świątynia ta jest katedrą biskupów Rzymu 
– papieży. ołtarz główny od góry wieńczy gotycki baldachim, wyko-
nany podczas pontyfikatu papieża urbana V w 1367 roku. Zobaczy-
my także kaplicę San lorenzo i święte Schody. na zakończenie dnia 
udamy się na spacer po Starożytnym Rzymie, zobaczymy m.in.: Ko-
loseum (z zewnątrz), Fora cesarskie, Forum Romanum, Kolumnę tra-
jana, Kapitol, Łuk Konstantyna. 

Kolejnego dnia udamy się do Watykanu. tam weźmiemy udział w au-
diencji generalnej, po której będziemy mieli czas wolny na Placu św. 
Piotra. następnie uliczką Via della conciliazione przez most święte-

go Anioła udamy się na zwiedzanie Rzymu barokowego, zobaczy-
my: plac navona, Schody Hiszpańskie czy najsłynniejszą na świe-
cie fontannę di trevi. ciekawą odmiennością od barokowego cha-
rakteru tej okolicy będzie starożytny Panteon. to okrągła świąty-
nia na Polu Marsowym, ufundowana została przez cesarza Hadria-
na w roku 125 na miejscu wcześniejszej z 27 r. p.n.e., zniszczonej 
w pożarze w 80 r. n.e.

Budową gmachu kierował Apollodoros, stracony później przez cesarza. 
Panteon poświęcony był bóstwom planetarnym oraz ówcześnie panu-
jącemu cesarzowi, a od Vii wieku jest użytkowany jako kościół katolicki 
pw. Santa Maria ad Martyres – najświętszej Marii Panny od Męczenników. 
Jest równocześnie jedną z najlepiej zachowanych budowli z czasów sta-
rożytnego Rzymu. następnie nawiedzimy Bazylikę Santa Maria Maggiore. 
świątynię tą nawiedzał święty Jan Paweł ii 8 grudnia w dzień niepokala-
nego poczęcia najświętszej Marii Panny. to jedna z „Bazylik Większych”, 
która zachowała swoją pierwotną formę. W bogato zdobionym marmu-
rowym wnętrzu na szczególną uwagę zasługują mozaiki z V w. przed-
stawiające sceny biblijne

Kolejnego dnia po śniadaniu udamy się do Bolseny nad jeziorem Viter-
bo. Miasto to związane jest z życiem i męczeńską śmiercią św. Krystyny. 
to właśnie tu wydarzył się najsłynniejszy w dziejach Kościoła cud eucha-
rystyczny. Wydarzenie przyczyniło się do ustanowienia święta Bożego cia-
ła i zapoczątkowania procesji eucharystycznych ku czci ciała i Krwi Pań-
skiej. Z Bolseny udamy się do orvieto, w którym dla upamiętnienia tego 
niezwykłego objawienia obecności Boga, na polecenie papieża urbana 
iV wybudowano najpiękniejszą gotycką katedrę we Włoszech. Będzie-
my starali się wziąć udział w obchodach święta Bożego ciała. Wieczo-
rem udamy się na obiadokolację i nocleg w okolice Montecatini terme.
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PEŁnA OfERTA WyjAzdóW nA WWW.fRATER.Pl
zAPRASzAMy dO SKŁAdAnIA zAMóWIEŃ nA PIElGRzyMKI GRUPOWE.

PIELGRZYMKI  

WYCIECZKI

do druku.indd   3 2014-07-30   10:43:42

KONTAKT:
Adam Zielinski
Kom.: 509 848 200
Tel.: 52 322 48 39, 
e-mail: prezes@frater.pl
www.frater.pl

FATIMA – 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
/6 DNI/
Termin: 06-11.02.2018 
Cena: 2680 zł + 60€
/Samolot/

MEKSYK DO 
MATKI BOŻEJ 
Z GUADALUPE
Termin: 31.01-10.02.2018
Cena: 8280 zł + 200 USD
/Samolot/

GRECJA ŚLADAMI 
ŚW PAWŁA 
W GRECJI /8 DNI/
Termin: 26.06-03.07.2018 
Cena: 3540 zł + 140€
/Samolot/

WŁOCHY /9 DNI/
Termin:
26.05 - 03.06.2018
Cena: 2180 zł + 100€

Siódmego dnia pielgrzymowania przyjedziemy do Mediolanu, sto-
licy lombardii. Zwiedzanie miasta zaczniemy od nawiedzenia go-
tyckiej katedry narodzin świętej Marii. na szczycie sklepienia kate-
dry znajduje się relikwia św. Gwoździa z Krzyża. następnie udamy się 
na Plac Della Scala z pomnikiem leonarda da Vinci i stojący przy nim 
gmach najsłynniejszej sceny operowej la Scala. Zwiedzimy bazylikę 
Santa Maria delle Grazie – zobaczymy ostatnią Wieczerzę – malo-
widło ścienne autorstwa leonarda da Vinci wykonane w refektarzu 
klasztoru, oraz zwiedzimy bazylika św. Ambrożego, w której spoczy-
wają szczątki świętego. 

Kolejny dzień to przejazd do trydentu i zwiedzanie miasta soborowe-
go. Wędrówkę rozpoczniemy „cesarskim szlakiem” od zamku Buoncon-
siglio, dawnej rezydencji biskupów położonej na wzgórzu w północ-
no-wschodniej części starówki. następnie udamy się poprzez via San 
Manci i via Belenzani mijając najpiękniejsze pałace, zabytkowe wieże 
dotrzemy do Placu Katedralnego. nawiedzimy katedrę San Vigillo, bu-
dowlę w stylu romańskim – miejsce zgromadzeń soborowych. na Pla-
cu katedralnym zobaczymy fontannę neptuna, a także Palazzo Preto-
rio eksponujący XVi-wieczne gobeliny i dzieła sztuki sakralnej ze skarb-
ca katedry. Z trydentu udamy się do Heiligenblut. nawiedzimy tam go-
tycki kościół św. Wincentego, w którym znajduje się kolumna z bezcen-
ną relikwią – krwią Zbawiciela. legenda mówi, że relikwia została przy-
niesiona w to miejsce w 914 roku z Konstantynopola przez duńskiego 
rycerza-krzyżowca Bricciusa. 

ostatniego dnia udamy się w drogę powrotną. Wracając przejdziemy 
przez stolicę Austrii, a także nawiedzimy Kahlenberg. udając się w tego 
typu pielgrzymkę jak opisana wyżej weźmy pod uwagę że organiza-
tor zapewnia: przejazd komfortowym autokarem, 8 noclegów w 2 oso-
bowych pokojach z łazienkami, śniadania i obiadokolację, a także opie-
kę pilota i ubezpieczenie. Przedstawiony powyżej program biura Frater, 
ma charakter pielgrzymkowy. Zapewniamy opieką duchową kapłana 
i możliwość uczestnictwa w Mszach świętych. 
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Szlakiem Świątyń abisyńskich - 12-25.11.2018. 
nie tylko dla księży

zapisy ks. Mirosław Matuszny, tel. 604 988 929
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Prof. Tomasz Węcławowicz
W ikonografii chrześcijańskiej już od połowy 
pierwszego tysiąclecia naszej ery utrwaliły 
się schematy przedstawień wydarzeń ewan-
gelicznych związanych z Wcieleniem i z od-
kupieniem. Dla Bożego narodzenia ustaliła 
się sekwencja: narodzenie, Kąpiel Dzieciątka, 
Pokłon Pasterzy, obrzezanie, Pokłon trzech 
Króli. W późnym średniowieczu, około roku 
1400, po objawieniach świętej Brygidy, za-
częto przedstawiać narodzenie nieco od-
miennie. Znika łoże z leżącą Marią i Dzieciąt-
kiem, znika scena Kąpieli Dzieciątka. Zgod-

Boże Narodzenie: Kąpiel Dzieciątka

nie z wizją szwedzkiej świętej jasnowłosa 
Maria klęczy adorując leżące na ziemi na-
gie Dzieciątko. takie wyobrażenie dominu-
je i dziś w obrazach ołtarzowych i w religij-
ności popularnej.
Scena Kąpieli miała jednakże istotną wymowę 
symboliczną. Dwie służebne kąpały Dzieciąt-
ko w chrzcielnicy kielichowej. Pomijając od-
ległe reminiscencje antycznych przedstawień 
kąpieli małego Dionizosa chrześcijańskie treści 
teologiczne takiego wizerunku były znaczące. 
Przywoływały chrzest i Eucharystię. Kielich był 
oczywistą zapowiedzią Męczeństwa. 

Bodaj najbardziej spektakularnym przykła-
dem sceny Kąpieli jest płaskorzeźba na za-
chodniej elewacji kościoła notre-Dame 
la Grande w Poitiers w środkowej Francji. Ko-
ściół ten wzmiankowany był jeszcze w wie-
ku X, ale w drugiej połowie następnego stu-
lecia został przebudowany, a przęsła zachod-
nie wraz z nową elewacją dodano w drugiej 
ćwierci wieku Xii. Dekoracja figuralna ele-
wacji zachodniej jest znakomitym przykła-
dem rzeźby romańskiej. Widnieją tam sceny 
przywołujące ważne w teologii średniowie-
cza wzajemne powiązania typologiczne Sta-

rego i nowego testamentu, w tym sceny Bo-
żego narodzenia. Spoglądając dziś na ściany 
kościoła oglądamy rzeźby z białego wapienia, 
lecz pierwotnie były one intensywnie koloro-
wane, toteż przekaz treści był znacznie bar-
dziej sugestywny.
W sztuce polskiej sztuce romańskiej przed-
stawienia Bożego narodzenia są rzad-
kie. chciałbym jednak zwrócić uwagę dziś 

reklama

na przedstawienia narodzenia pierwsze-
go patrona Królestwa Polskiego – świę-
tego Wojciecha – na sławnych spiżowych 
Drz wiach Gnieźnieńsk ich wykonanych 
w trzeciej ćwierci wieku Xii. Zgodnie z kon-
wencją teologiczną święty Biskup jako Mę-
czennik jest przedstawiany jako Alter Chri-
stus – naśladowca chrystusa. Zapowiedzi 
jego męczeństwa pojawiają się już w scenie 

narodzin. Matka Wojciecha Strzeżysława leży 
w łożu. Służebna podaje jej napój lub posi-
łek. W następnej scenie dwie służebne trzy-
mają niemowlęcego Wojciecha w chrzcielni-
cy kielichowej. Jest to niemal dosłowne po-
wtórzenie omawianej wyżej sceny z elewa-
cji kościoła w Poitiers. W ten sposób żywot 
naszego świętego Patrona został przyrów-
nany do żywotu chrystusa. 
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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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Ks. Tomasz Zmarzły 
W kulturze i powszechnej świadomości nasze-
go narodu krzyż funkcjonuje jako coś zwyczaj-
nego i naturalnego. towarzyszy życiu człowie-
ka od narodzin do śmierci. Spotykamy go przy 
ruchliwych ulicach, wiejskich drogach i miej-
skich osiedlach. Wieńczy wieże kościołów, upa-
miętnia miejsca uświęcone ważnym wydarze-
niem lub męczeńską śmiercią. Jest najbardziej 
rozpoznawalnym na świecie znakiem, który 
wśród symboli chrześcijańskich zajmuje na-
czelne miejsce. Jednakże nie zawsze tak było. 
Krzyż jako przedmiot najokrutniejszej tortury 
był przede wszystkim symbolem grozy i naj-
wyższej pogardy. Stosowano go jako metodę 
egzekucji – krzyżowania skazańców. ukrzyżo-
wanie było najbardziej okrutną i haniebną karą 
znaną w starożytnym Wschodzie m. in. w Per-
sji, Babilonie i Asyrii. Warte uwagi jest wydarze-
nie, które miało miejsce w 519 r. przed chrystu-
sem, kiedy Dariusz i, król Persji, rozkazał ukrzy-
żować w Babilonie trzy tysiące swoich politycz-
nych oponentów. Z relacji Józefa Flawiusza do-

Krzyż chrystusa

wiadujemy się natomiast, że w 88 r. przed chry-
stusem Aleksander Janneusz, żydowski król i ar-
cykapłan, polecił ukrzyżować ośmiuset faryze-
uszy. Z tego wynika, że karę taką wymierzano 
tylko niewolnikom, buntownikom i przestęp-
com, a nigdy obywatelom rzymskim. Zgod-
nie z przepisem prawa Starego testamentu 
(Wj 19,13; Pwt 13,10; Kpł 20, 1-2; Dz 7,59; 14,19) 
karą śmierci było kamienowanie, czego przykła-
dem jest m.in. historia św. Szczepana. W impe-
rium rzymskim karę tę zniósł Konstantyn Wielki. 
Męka i śmierć chrystusa, dokonane na drze-
wie krzyża, przepowiadane były już przez pro-
roków Starego testamentu. W sposób dosłow-
ny ukazują to teksty dotyczące cierpiącego Słu-
gi Jahwe (iz 50, 4-9; 52, 13-15; 53) oraz relacje 
wszystkich Ewangelistów w nowym testamen-
cie (Mt 27, 33-56; Mk 15, 22-41; Łk 23, 33-49; 
J 19, 17-47). Jezus został ukrzyżowany na Gol-
gocie, zwanej „Miejscem czaszki”. Przed śmier-
cią, która nastąpiła o godzinie trzeciej, dawa-
no Mu pić wino zaprawione mirrą. Żołnierze 
rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając 

o nie losy. Do krzyża przywieszono napis w ję-
zyku hebrajskim, łacińskim i greckim, który po-
dawał Jego winy. Razem z nim ukrzyżowano 
dwóch złoczyńców: jednego po prawej, dru-
giego po lewej stronie Jezusa. tak wypełniło się 
słowo Pisma: „w poczet złoczyńców został zali-
czony” (iz 53, 12). Gdy nadeszła godzina szósta, 
całą ziemię – aż do godziny dziewiątej – ogar-
nął mrok. o godzinie dziewiątej Jezus zawołał 
donośnym głosem: „Boże mój, Boże mój, cze-
muś Mnie opuścił?” (Ps 21 [22], 2) i  skonał. to-
warzyszyły temu różne znaki: zasłona w świą-
tyni rozdarła się na dwie części z góry na dół, 
ziemia zadrżała i zaczęły pękać skały, otworzyły 
się groby i zaczęli wychodzić zmarli. Po śmierci 
ukrzyżowanych żołnierze połamali złoczyńcom 
kości goleniowe, a widząc, że Jezus już umarł, 
jeden z nich włócznią przebił Mu bok, z które-
go wypłynęła krew i woda. Wypełniło się wte-
dy Pismo: „kości Jego nie będą łamane” i „będą 
patrzeć na tego, którego przebili” (Zch 12, 10). 
świadkami ukrzyżowania Jezusa była Jego Mat-
ka, umiłowany uczeń Jan oraz setnik i jego lu-
dzie, a także niewiasty, m.in.: Maria Magdalena, 
Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów 
Zebedeusza (Mt 27, 54-56). Ewangelia św. Jana 
przekazuje, że „obok krzyża Jezusowego stały: 
Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kle-
ofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus uj-
rzał Matkę i stojącego obok niej ucznia, które-
go miłował, rzekł do Matki: „«niewiasto, oto syn 
twój». następnie rzekł do ucznia: «oto Matka 
twoja». i od tej godziny uczeń wziął Ją do sie-
bie” (J 19, 25-27). 
Również pisma apokryficzne, m.in. Ewange-
lia Piotra, Ewangelia nikodema, wspomina-
ją to wydarzenie. Jednak nie wnoszą żadnych 
nowych treści. 
W duchowości chrześcijańskiej ukrzyżowanie 
chrystusa zajmuje szczególne miejsce, czego 
dowodem są wypowiedzi ojców Kościoła i pi-
sarzy chrześcijańskich. interpretacje tych auto-
rów, którzy wykładali sens i treść Starego i no-
wego testamentu w odniesieniu do Jezusa 
chrystusa, mają po dziś dzień olbrzymi wpływ 
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na pogłębienie życia religijnego. o zbawczej 
roli tego znaku mówił, m. in. św. Jan chryzo-
stom (ok. 350-407 r.): „czyżbyś nie znał siły i bło-
gosławieństwa krzyża? Krzyż pokonuje śmierć, 
niweczy grzechy, odbiera piekłu jego zdobycz, 
zwycięża szatana”. Podobnie wypowiadał się 
orygenes (ok. 185-254 r.), który w swej działal-
ności pisarskiej koncentrował się na zagadnie-
niach dotyczących objawienia się Boga w Je-
zusie chrystusie i Jego zbawczym dziele. W pi-
śmie Przeciw celsusowi pisał o zjednoczeniu 
z chrystusowym krzyżem: „czynimy wszystko, 
co w naszej mocy, aby nawrócić na wiarę w na-
szego Boga również filozofów i przekonać ich 
o jej wzniosłości i czystości”. Podstawą takiego 
postępowania miały być słowa wypowiedzia-
ne przez chrystusa, które zostały zanotowa-
ne w Ewangeliach, o wzięciu swojego krzyża, 
zjednoczeniu i naśladowaniu Jezusa. to zjed-
noczenie odzwierciedla się w działaniu chry-
stusa, który, umierając na krzyżu, objął Swymi 
ramionami i zespolił podzielone części ludz-
kości. Podkreślał to w swych pismach m.in. ire-
neusz z lyonu (ok. 140-202 r.), a następnie na-
wiązywał do tej myśli cyryl Jerozolimski (ok. 
313-386 r.). W słynnym dziele Przeciwko poga-
nom także św. Atanazy (ok. 295-373 r.), autor 
m. in. apologii skierowanych przeciwko aria-
nom, obwieszczał, że: „Poganie szydzą z nas 
oszczerczymi językami i jawnie się z nas śmieją, 
zarzucają nam tylko krzyż chrystusa. ich głupo-
ta może jedynie budzić litość, prześmiewcy bo-
wiem nie wiedzą, ze to właśnie siła krzyża wy-
pełnia cały świat, a przez krzyż ujawniło się dzie-
ło boskiego poznania. Jeśliby rozumieli swoje 
bóstwa, to nie szydziliby z czegoś tak wspania-
łego. A nawet więcej musieliby pojąć chrystu-
sa jako Zbawiciela i uznać, że krzyż stał się zba-
wieniem wszelkiego stworzenia, a nie jego zgu-
bą”. nauczając katechumenów cyryl Jerozolim-
ski (ok. 313-386 r.), biskup Jerozolimy, wskazy-
wał, że: „krzyż jest znakiem wierzących, lękają się 
go demony”, a jako „drzewo życia zostało zasa-
dzone w ziemi, żeby przeklęta ziemia dostąpi-
ła błogosławieństwa i żeby zmarli mogli zmar-
twychwstać”. W nurcie średniowiecznej misty-
ki tematykę ukrzyżowania podejmowali liczni 
autorzy, m.in. Anzelm z canterbury (1033-1109 
r.), Bernard z clairvaux (1090-1153 r.) czy Bona-
wentura (1221-1274 r.), podkreślając szczegól-
nie aspekt miłości Boga do człowieka i element 
współcierpienia (compassio) z ukrzyżowanym. 
ikonografia krzyża i ukrzyżowania od pierw-
szych wieków chrześcijaństwa ulegała licznym 

zmianom. Z pierwszych wieków po chrystusie 
nie zachowały się żadne przedstawienia. Przy-
czyną tego był po części fakt, że ukrzyżowa-
nie na obszarze wpływów rzymskich uważa-
ne było za haniebny rodzaj śmierci. innym po-
wodem było to, że dla wczesnego chrześcijań-
stwa mniejsze znaczenie miała śmierć Jezu-
sa, a o wiele większe Jego Zmartwychwstanie.
Z wizji Konstantyna Wielkiego zaczerpnięte 
są słowa dotyczące krzyża: „Pod tym znakiem 
zwyciężysz” (in hoc signo vinces). Podanie 
mówi, że Konstantyn, prosząc o pomoc w zdo-
byciu tronu cesarstwa rzymskiego, zobaczył 
we śnie znak krzyża i tajemniczy napis. choć 
nie był chrześcijaninem, prosił on Boga o po-
moc w pokonaniu przeciwnika Maksencjusza. 
Zwycięska dla Konstantyna bitwa rozegrała się 
w 312 r. w północnej części Rzymu, przy Mo-
ście Mulwijskim. Źródła potwierdzają, że jego 
żołnierze ruszyli do walki, mając tarcze opa-
trzone „niebiańskim znakiem Bożym” (mono-
gramem chi–rho). tworzyły go dwie splecione 
greckie litery: chi (X) oraz rho (P). od tego mo-
mentu Konstantyn stał się „poddanym krzyża”. 
Gdy został cesarzem rzymskim, krzyże pojawiły 
się na tarczach i sztandarach jego wojska. czter-
naście lat później jego matka, św. Helena, od-
nalazła w Jerozolimie krzyż, na którym umarł 
Jezus chrystus. Znalezisko podzielono i roze-
słano jako relikwie na cały chrześcijański świat. 
Jak czytamy w leksykonie świata symboliki 
chrześcijańskiej, krzyż przyjmował różne formy. 
Zanim chrześcijaństwo przejęło ten znak, w uję-
ciu astronomicznym oznaczał Słońce lub strony 
świata, cykl roczny i zasadę biologiczną, czego 
przykładem jest czteroramienny krzyż wpisa-
ny w koło. W sztuce chrześcijańskiej symbolizo-
wał chrystusa jako światłość świata. Podobnie 
krzyż tau, zwany krzyżem św. Antoniego (crux 
commissa), był symbolem siły Słońca i centrum 
świata. Z życiodajną siłą związany jest krzyż 
z uchwytem – anh (crux ansata), nazywany 
błędnie kluczem nilu, który jako hieroglif egip-
ski oznaczał życie lub zapłodnienie przez słoń-
ce. Pierwotnie także swastykę nazywano zna-
kiem słońca i ognia. Z kolei krzyż gamma (crux 
gammata) składa się z czterech odwróconych 
greckich liter Γ, które w ornamentyce kościelnej 
okresu średniowiecza chroniły przed szatanem. 
Z obawy przed prześladowaniem i profanacją 
ze strony pogan, do czasów edyktu mediolań-
skiego używano w zastępstwie innych znaków, 
m. in. kotwicy, trójzębu, orantów lub monogra-
mu chrystusa. Po zwycięstwie chrześcijaństwa 

stosowano jawnie m.in. krzyż równoramienny 
(crux quadrata), krzyż łaciński (crux immissa), 
krzyż św. Andrzeja (crux decussata), krzyż wi-
dlasty (crux dolorosa), krzyż arcybiskupi lub pa-
triarchalny (crux gemina) zwany w heraldyce lo-
taryńskim, krzyż papieski, prawosławny (z do-
danymi belkami poprzecznymi lub ukośny-
mi), krzyż jerozolimski (symbolizujący pięć ran 
chrystusa), krzyż maltański (oznaczający osiem 
błogosławieństw), krzyż treflowy (z ramionami 
w formie koniczyny), krzyż laskowy (heraldycz-
ny) oraz Staurogram lub chrystogram. 
innym zagadnieniem są z kolei przedstawie-
nia chrystusa na krzyżu. Do najstarszych ta-
kich figuracji należy płaskorzeźba z kości sło-
niowej z lat 420-430, zdobiąca skrzynkę reli-
kwiarzową, przechowywana w British Museum. 
W dziele tym po raz pierwszy, obok chrystusa 
na krzyżu, pojawiły się wyobrażenia Matki Bo-
skiej i św. Jana Ewangelisty stojących pod krzy-
żem. innym przykładem jest relief drewnianych 
drzwi z około 432 r. w bazylice Santa Sabina 
w Rzymie. Figurują tam Jezus i dwaj łotrzy sto-
jący na ziemi, a krzyże, na których ich powie-
szono, nie są prawie zaznaczone. W 586 r. po-
wstała natomiast miniatura w syryjskim Kodek-
sie Rabuli, znajdującym się w Bibliotece lauren-
ziana we Florencji. na miniaturze tej podsta-
wowa grupa ukrzyżowania wzbogacona zo-
stała przedstawieniami postaci z lancą i gąbką 
oraz wyobrażeniami żołnierzy grających w ko-
ści o szaty chrystusa. Generalnie można wyróż-
nić trzy rodzaje przedstawień ukrzyżowania: li-
turgiczne – umieszczane najczęściej w rękopi-
śmiennych mszałach na stronicy otwierającej 
kanon rzymski słowami te igitur clementissi-
mie Pater; historyczne – z ukazanymi postacia-
mi, wymienionymi w Ewangeliach; dewocyj-
ne – sam krzyż z postacią chrystusa. Począw-
szy od czasów karolińskich aż po Xii w. w poło-
wie długości kościoła ustawiano zwykle ołtarz 
świętego Krzyża, z wysokim krucyfiksem sto-
jącym na szczycie, związanym ideowo z miej-
scem ofiary Eucharystycznej. najlepszym przy-
kładem jest plan klasztoru w Sant Gallen, z wy-
rysowanym w centrum ołtarzem poświęconym 
krzyżowi. Akcentowano w ten sposób związek 
pomiędzy ofiarą Eucharystyczną a ofiarą od-
kupienia. W Xii i na początku Xiii w. w budow-
lach sakralnych pojawiło się lektorium (drew-
niana lub kamienna ścianka na granicy prezbi-
terium i nawy, zasłaniająca częściowo lub cał-
kowicie ołtarz główny, oddzielająca część ka-
płańską od pozostałej, przeznaczonej dla ogó-

łu wiernych), a krucyfiks, stojący dotychczas 
pośrodku kościoła w ołtarzu krzyża, zaczęto 
przenosić na lektorium. umieszczano go rów-
nież w łuku tęczowym, łączącym prezbiterium 
z nawą główną kościoła. Wyniesiony w ten spo-
sób krucyfiks, a później cała grupa ukrzyżowa-
nia, nazwana została mianem Krzyża triumfu-
jącego. Miał on za zadanie pośredniczyć w roz-
mowie wiernych z Bogiem.
W pierwszych sześciu wiekach ukazywano za-
wsze Jezusa z otwartymi oczami, mimo że miał 
przebity bok, co oznaczało Jego śmierć. Może-
my to zauważyć na przedstawieniu ukrzyżowa-
nia z narbonne. Kanoniczna interpretacja gło-
si, że w otwartych oczach widać nieśmiertel-
ne Słowo. typ martwego chrystusa stał się do-
minujący już od iX w. ukazywano go na krzyżu 
w przepasce biodrowej, z zamkniętymi powie-
kami i głową skłonioną na ramię oraz krwią pły-
nącą z przebitego boku.
około 1230-1250 r. zmieniono dotychczaso-
wy układ nóg chrystusa na krzyżu z ułożo-
nych obok siebie na skrzyżowane, gdzie pra-
wa spoczywała na lewej. tłumaczono to w na-
stępujący sposób: prawa strona chrystusa od-

powiadała życiu wiecznemu i sugerowała jego 
boskość, lewa zaś wskazywała na życie docze-
sne. taki układ był wyrazem zwycięstwa pier-
wiastka duchowego nad cielesnym oraz przej-
ścia do życia wiecznego. najstarszym zna-
nym przykładem ukrzyżowanego przybitego 
do krzyża trzema gwoździami (nogi przeszy-
te jednym gwoździem), jest drewniany krucy-
fiks w Forstenried koło Monachium, datowany 
na lata 1180-1200.  
Krzyż, jako szczególny znak miłości Boga do czło-
wieka, przybliża nie tylko tajemnicę ostateczne-
go zwycięstwa nad śmiercią, ale również nie-
sie nadzieję nowej rzeczywistości niebiańskiej. 
W naszych świątyniach krzyż, zgodnie z prze-
pisami liturgicznymi, jest obecny i widoczny za-
wsze przy ołtarzu, gdzie sprawowana jest ofiara 
Eucharystyczna. Jego kult lub tytuł kościoła przy-
czynił się do powstania licznych realizacji malar-
skich i rzeźbiarskich. Przy omawianiu przedsta-
wień krzyża warto zauważyć, że krucyfiksem na-
zywamy krzyż łaciński z przybitą do niego posta-
cią chrystusa, a pacyfikałem relikwiarz w kształ-
cie krzyża, na stopie z nodusem, z trójlistnie za-
kończonymi ramionami. tu warto dodać, że pa-

cyfikałem nazywano pierwotnie, wprowadzo-
ną do przekazywania znaku pokoju wśród du-
chownych, tzw. tablicę pokoju (łac. instrumen-
tum pacis). celebrujący biskup lub kapłan cało-
wał taką ozdobną tablicę, a następnie niesiono 
ją do innych duchownych. Z czasem pacyfikał 
stał się sprzętem liturgicznym używanym pod-
czas Mszy św. solennych.
Patrząc na krzyż stajemy się mimowolnymi 
świadkami i uczestnikami wydarzeń zbaw-
czych, jakie rozegrały się na Kalwarii. nie mo-
żemy pozostawać obojętnymi wobec bólu 
chrystusa i osób, które Mu towarzyszyły. Krzyż 
od dwóch tysięcy lat jest dla jednych znakiem 
zbawienia, a dla innych zgorszenia. Przypomi-
na on o wielkiej miłości Boga do człowieka, ale 
również pobudza do jeszcze większej świado-
mości bycia chrześcijaninem i człowiekiem, któ-
ry całym życiem świadczy o Bogu. Romano Gu-
ardini powiedział kiedyś: „czyń powoli duży, sta-
ranny znak krzyża: od czoła do piersi, od jedne-
go ramienia do drugiego, czując, jak on cię ca-
łego ogarnia. Staraj się skupić wszystkie swoje 
myśli i zawrzyj całą siłę swojego uczucia w tym 
geście kreślenia krzyża”. 
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ks. Łukasz Sadłocha
Każdy z nas chciałby, aby przeżywane przez nie-
go życie było szczęśliwe. Jak wyobrażamy sobie 
to szczęście? Wielu Europejczyków kojarzy ten 
stan z przyjemnością, która według Arystypa 
z cyreny – greckiego filozofa żyjącego w i wieku 
p.n.ch. – jest stanem przelotnym, „trwa dopó-
ty, dopóki działa bodziec, a szczęście jest sumą 
tych częściowych przyjemności”. to przyjemno-
ści fizyczne, chwilowe, przeżywane w danych 
przemijających chwilach. Do takich przyjemno-
ści dążą nie tylko zwierzęta, ale i człowiek. i tak 
po dziś dzień niektórzy żyją w permanentnym 
przelotnym szczęściu, od czasu do czasu cier-
piąc. Religia pozwala nam zaznać szczęścia in-
nego typu, nie tak przelotnego. Szczęścia zwią-
zanego z Bogiem. Ma ono zupełnie inną natu-

cierpienie – nieodłączny towarzysz życia,
którego warto odrobinę poznać

rę. świadczyć o tym może świadectwo Wojcie-
cha Modesta Amaro, znanego powszechnie 
z programów telewizyjnych „top chef” i „Hel-
l’s Kitchen”. Dając świadectwo wiary na chrze-
ścijańskim blogu yuweg.pl wypowiedział się 
o sobie, iż „z ludzkiego punktu widzenia u sa-
mego szczytu. Wszystko dobrze idzie, karie-
ra toczy się rewelacyjnie, mamy dom naszych 
marzeń, i nagle będąc jakby w tym posiadaniu 
zdaliśmy sobie sprawę, że jednak jest jakaś luka, 
jest jakaś pustka, i to był trochę taki krzyk rozpa-
czy, i ta myśl taka, że ‹nie wiem co dalej›”. lukę 
tę wypełnił Bóg. Wiara pozwoliła ujrzeć szczę-
ście zupełnie innego rodzaju, ale i ono nie od-
dala od nas cierpienia. cierpienie dotyka zarów-
no wierzącego jak i niewierzącego. Prędzej czy 
później pojawiają się momenty a nawet lata 

cierpień. Z ust padają, jakby bezwiednie, pyta-
nia nie mające adresata.
te padające pytania znajdują jednak podat-
ny grunt w umysłach ludzkich. od starożyt-
ności w refleksji ludzkiej obecny jest, w mniej-
szym lub większym stopniu, temat cierpienia. 
nieraz uzyskane zdania po dziś dzień wydają 
się być sprzeczne. Wystarczy przywołać zna-
ne chyba wszystkim słowa psychiatry Victora 
E. Frankla i ks. Józefa tischnera. Frankl pomi-
mo doświadczenia życia w obozach koncentra-
cyjnych (m.in. w Auschwitz) twierdził, że „cier-
pienie uszlachetnia”. natomiast ks. tischner nie 
będąc już w stanie mówić (chorował na nowo-
twór krtani) przekazał odwiedzającemu go Ja-
rosławowi Gowinowi karteczkę zawierającą sło-
wa: „nie uszlachetnia”. 

niestety nawet własna refleksja nad tym tema-
tem, nie eliminuje przeżywanego cierpienia. 
Brytyjski pisarz c.S. lewis, zanim osobiście do-
tknęło go wielkie cierpienie napisał całą książ-
kę zatytułowaną „Problem cierpienia”, a jednak 
jego książka pod tytułem „Smutek”, polecana 
dla ludzi przeżywających cierpienie z powo-
du śmierci bliskiej osoby, rozpoczyna się na-
stępująco: „nikt mi nigdy nie mówił, że smu-
tek wywołuje podobne reakcje jak strach. 
nie boję się, ale moje doznania są takie, jakby 
mnie strach ogarnął. czuję ściskanie w żołąd-
ku, nie mogę sobie znaleźć miejsca, ziewam. 
i ciągle dławię w sobie łzy”. Ponowne rozwa-
żania lewisa dotyczące cierpienia, napisane 
z perspektywy człowieka cierpiącego, różnią 
się od poprzedniej, typowo teoretycznej pra-

cy. Zarazem w rozważaniach tych dostrzega 
się wcześniejsze myśli, stanowiące jakby tło 
dla przeżywanego cierpienia. Z czasem m.in. 
dzięki własnej pogłębionej refleksji, lewisowi 
udało się odzyskać spokój.
Rozważania nad cierpieniem nie wyeleminu-
ją go z naszego życia, jednak niewielka porcja 
refleksji pozwoli na nie inaczej spojrzeć, a na-
wet inaczej je przeżywać. Można wyliczyć sze-
reg tematów związanych z cierpieniem. Wy-
starczy choćby spojrzeć na prace powszech-
nie dostępne w internecie: książkę „Metafizy-
ka cierpienia” prof. Włodzimierza Wilowskiego 
zajmującego się filozofią wschodu, czy też arty-
kuł „Wartość cierpienia” prof. Joanny Górnickiej-
Kalinowskiej podejmującej zagadnienia etycz-
ne. Zadają oni m.in. następujące pytania: Jakie 

są przyczyny cierpienia? Jak odczuwa się cier-
pienie? czy śmierć wywołuje największe cier-
pienie? Dlaczego coś tak wspaniałego jak mi-
łość staje się źródłem cierpienia? Jaki jest zwią-
zek bólu z cierpieniem? czy cierpienie jest ko-
nieczną częścią natury? co wyznacza sens cier-
pienia? Jaka jest relacja między bólem fizycz-
nym a bólem duchowym? czy cierpienie jest 
karą? czy cierpienie może być elementem kary? 
czy cierpienie może być obowiązkiem moral-
nym? Jakie są różnice między cierpieniem za-
winionym a niezawinionym? 
te pytania stanowią tylko wierzchołek góry lo-
dowej. W kolejnych krótkich artykułach po-
staram się przedstawić wybrane zagadnie-
nia w sposób popularnonaukowy. Zachęcam 
do śledzenia cyklu tekstów o cierpieniu.
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Ks. Tomasz Zmarzły 
W książce Symbolika świątyni chrześcijańskiej 
Jean Hani napisał, że „liturgia rozwija się jedno-
cześnie w przestrzeni i czasie; w sakralnej prze-
strzeni świątyni i w rocznym cyklu pór roku wy-
znaczonych ruchem słońca. liturgia i świąty-
nia, która jest dla liturgii przeznaczona, wyra-
żają – każda na swój sposób – tę samą rzeczy-
wistość; obecność Boga w świecie; świątynia 
– statystycznie, liturgia – dynamicznie, a obie 
razem dokonują cudownego duchowego po-
łączenia przestrzeni i czasu, czyli warunków ist-
nienia tego, co stworzone, odnosząc i reduku-
jąc czas i przestrzeń do ich boskich początków, 
do punktu, w którym zaczynają się «ulatniać», 
by dać się ujawnić wieczności”. świątynia wy-
rażająca rzeczywistą obecność Boga w świe-
cie posiada swoją symbolikę i spełnia określo-
ne funkcje. Jest nie tylko budowlą architekto-
niczną, ale także miejscem modlitwy i sprawo-
wania czynności liturgicznych. Wśród kościołów 
każdej diecezji główne miejsce zajmuje i naj-
większą godnością cieszy się kościół katedral-
ny. Znajduje się w nim katedra – tron biskupi, 
znak nauczycielskiego posługiwania i władzy 

Βασιλικός znaczy królewski 

biskupa, pasterza tejże diecezji, oraz znak jego 
komunii z rzymską katedrą św. Piotra. W dalszej 
kolejności można wymienić kościoły parafialne, 
przy których skupiają się poszczególne wspól-
noty wiernych diecezji. Ponadto istnieją sank-
tuaria, do których pielgrzymują wierni diecezji 
lub regionu. Spośród tych i innych kościołów 
o różnych nazwach wyróżniają się świątynie 
o szczególnym znaczeniu liturgicznym i dusz-
pasterskim, które mogą być przez papieża od-
znaczone tytułem bazyliki mniejszej na znak 
ich szczególnej więzi z rzymską bazyliką i oso-
bą następcy św. Piotra.
Bazylika to kościół o specjalnych przywile-
jach papieskich. nazwa pochodzi od greckie-
go βασιλικός – królewski oraz stoa basilike – hala 
królewska. termin ten pierwotnie oznaczał bu-
dynek, w którym znajdowała się sala posiedzeń 
na ateńskiej agorze albo rzymską halę targową 
lub sądową. W chrześcijańskiej architekturze sa-
kralnej jest to kościół podłużny, którego nawa 
główna jest wyższa od naw bocznych. Można 
wyróżnić bazyliki typu: hellenistycznego (prze-
ważnie z cegły, poprzedzone atrium), oriental-
nego (wyłącznie z kamienia, o zwartej kubicz-

nej formie całej budowli), cyrkowego (charak-
terystyczne rozwiązanie ściany tylnej w posta-
ci półkolistej absydy). 
Z liturgicznego punktu widzenia bazyliki dzie-
limy na patriarchalne (cztery większe) i mniej-
sze. te pierwsze podlegają bezpośrednio pa-
pieżowi, a cechą charakterystyczną jest tron 
i ołtarz papieski, zarezerwowany tylko dla na-
stępcy św. Piotra lub upoważnionych przez nie-
go prałatów. Zalicza się do nich następujące 
kościoły: najświętszego Zbawiciela i św. Jana 
chrzciciela i Ewangelisty na lateranie (uwa-
żana za Matkę i Głowę Wszystkich Kościołów 
Miasta i świata, łac. Omnium Ecclesiarum Urbi 
et Orbi Mater et Caput) – jest to katedra papie-
ża – Patriarchy Zachodu, Matki Bożej Większej 
– przeznaczona dla patriarchy Antiochii i całe-
go Wschodu, św. Piotra na Watykanie – dawniej 
przyporządkowana patriarsze Konstantynopo-
la, św. Pawła za Murami – przeznaczona dla Pa-
triarchy Aleksandrii. nie sposób nie wspomnieć 
o dwóch papieskich bazylikach: św. Wawrzyń-
ca w Rzymie (przeznaczonej dla patriarchy Jero-
zolimy) oraz najświętszej Maryi Panny od Anio-
łów w Asyżu. Bazylikami mniejszymi są kościo-
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Firma ActiveBrand sp. z o. o. od początku swojej działalności aktywnie 
działa w branży sakralnej, dostarczając wielu parafiom wyjątkowe roz-
wiązania pomagające w łatwy, efektywny i co ważne tani sposób zadbać 
o czystość podłóg w kościele. na czym polega ta wyjątkowość? Propo-
nowany przez nas amerykański system czyszczący Kaivac omniFlex nie 
tylko jest w stanie w dokładny, aczkolwiek delikatny, nierysujący podło-
gi sposób usunąć wszelkie zabrudzenia z szerokich powierzchni, takich 
jak alejki, nawy boczne, prezbiterium itp., ale także skutecznie posprzątać 
miejsca trudno dostępne, np. podłogi pod klęcznikami czy też ławkami. 
Przy pomocy tego samego urządzenia także jesteśmy w stanie wyczyścić 
schody, wysprzątać chór czy też oczyścić wejście do kościoła, znacznie 
minimalizując ilość wnoszonego na butach błota, śniegu i innych zanie-
czyszczeń komunikacyjnych w przedsionku i na zewnątrz.

Systemy czyszczące Kaivac posiadają wiele nagradzanych, unikal-
nych i opatentowanych rozwiązań, które to przekładają się na re-
alne usprawnienie pracy i znaczne obniżenie jej kosztów. Stosując 
urządzenie Kaivac omniFlex redukujemy zużycie środków chemicz-
nych nawet o 70%, a roztwór czyszczący zawsze pozostaje czysty, 
ponieważ brudna woda pozostająca na podłożu po procesie czysz-
czenia jest zasysana do osobnego zbiornika, poprzez bardzo wydaj-
ny moduł ssący, wyposażony w specjalistyczną ssawę i szczotko-s-
sawkę. Dzięki temu, sprzątana powierzchnia jest sucha i pozbawio-
na wszelkich zabrudzeń oraz wilgoci. Docenił to m.in. amerykański 
Krajowy instytut Bezpieczeństwa Podłóg (nFSi), nadając urządze-
niu Kaivac omniFlex certyfikat w zakresie utrzymania właściwości 
antypoślizgowych podłóg. niezależne testy przeprowadzone przez 
jeden z dużych amerykańskich uniwersytetów wskazują, że system 
Kaivac omniFlex usuwa ponad 99,8% określonych zanieczyszczeń, 
w porównaniu do nowego mopa z mikrowłókna, usuwającego za-
brudzenia jedynie na poziomie 50,9%. Kaivac omniFlex to także ła-
twość obsługi. nawet osoby używające urządzenie po raz pierw-
szy mogą w krótkim czasie uzyskać doskonałe wyniki sprzątania. 
Dzięki tak wszechstronnej użyteczności oraz bezawaryjności, urządzenia 
Kaivac omniFlex pomagają utrzymać porządek w coraz większej ilości 
kościołów w Polsce, a poprzez fachowe doradztwo oraz ogólnopolską, 
rozbudowaną sieć serwisową, sprzątanie urządzeniem Kaivac omniFlex 
jest bezproblemowe i przyjemne.

czysty kościół
ły, które mają szczególny związek z Kościołem 
Rzymskim i z ojcem świętym poprzez wyjąt-
kowe walory liturgiczne, bogate działania pa-
storalne oraz zasługi na gruncie historii i sztu-
ki. Po raz pierwszy tytuł ten nadał papież Pius 
Vi w 1783 r. kościołowi św. Mikołaja w tolentino. 
Współcześnie przywilej ten posiadają m.in. ko-
ścioły katedralne, kolegiackie, zakonne, a także 
sanktuaria maryjne i świętych, np. Jasna Góra, 
Fatima, lourdes lub Mariazell. 
W Polsce jest ponad sto świątyń, które noszą 
ten tytuł (do 2015 r. przyznano ich 144). Wśród 
kościołów archikatedralnych wyróżnić moż-
na m.in. kościół św. Stanisława i św. Wacława 
w Krakowie (XViii w.) i kościół Wniebowzięcia 
nMP w Gnieźnie (1931 r.); wśród kościołów ka-
tedralnych m.in. kościoły Wniebowzięcia nMP 
we Włocławku (1907 r.) i Płocku (1910 r.); z kole-
giat m.in. kościół św. Piotra i Pawła w Kruszwicy 
(1970 r.) i kościół nawiedzenia nMP w Sejnach 
(1973 r.). Jako pierwsze sanktuarium tytuł bazy-
liki otrzymał kościół nMP Anielskiej w Dąbrowie 
Górniczej (1901 r.), uprzedzając o kilka lat naro-
dowe sanktuarium maryjne – kościół św. Krzy-
ża i nawiedzenia nMP w częstochowie-Jasnej 
Górze (1906 r.). Godność tę posiadają również 
kościoły zakonne, m.in. kościół św. Franciszka 

(Franciszkanów) w Krakowie (1920 r.), kościół 
Matki Bożej Bolesnej (Dominikanów) w Jaro-
sławiu (1966 r.) oraz kościół Matki Bożej Wnie-
bowziętej i św. Wacława (cystersów) w Krako-
wie-nowej Hucie (1970 r.). 
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sa-
kramentów, biorąc pod uwagę nowsze doku-
menty liturgiczne oraz doświadczenia zebra-
ne w ostatnich latach, ustaliła, że wierni, któ-
rzy pobożnie nawiedzą bazylikę i będą uczest-
niczyć w niej w jakimś obrzędzie lub przynaj-
mniej pomodlą się słowami Modlitwy Pańskiej 
i odmówią wyznanie wiary, mogą, pod zwy-
kłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, 
przystąpienie do Stołu Pańskiego i modli-
twa w intencji ojca świętego), dostąpić od-
pustu zupełnego. Jest to możliwe w nastę-
pujących dniach: rocznicy poświęcenia ba-
zyliki, liturgicznego obchodu uroczystości jej 
tytułu, uroczystości świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła, rocznicy nadania kościołowi tytułu 
oraz w dniu, który ustali biskup diecezjalny. Po-
nadto, w celu uwydatnienia szczególnej więzi 
komunii łączącej bazylikę mniejszą z rzymską 
stolicą św. Piotra, kongregacja zaleca co roku 
obchodzić: święto Katedry św. Piotra (22 lu-
tego), uroczystość świętych Apostołów Pio-

tra i Pawła (29 czerwca) oraz rocznicę wybo-
ru ojca świętego lub inauguracji jego ponty-
fikatu. Przywilejem jest także używanie znaku 
papieskiego (insygniów papieskich) jako or-
namentu na chorągwiach, sprzętach liturgicz-
nych oraz na pieczęci zarządu bazyliki. 
niewątpliwie, wyróżnione tym tytułem świąty-
nie, kryją w sobie ważną część historii Polski. Za-
równo tej, z którą związana jest kultura material-
na, jak również świadczącej o tożsamości poli-
tycznej i patriotycznej. Przykładem są wspaniałe 
dzieła sztuki, stanowiące unikatową dokumen-
tację tamtych epok, oraz nieocenione działania 
Kościoła, stanowiącego w czasach zniewolenia 
narodu enklawę wolności, prawdy i polskości. 
Wybudowane dla Bożej chwały te okazałe ko-
ścioły były przez wieki świadkami różnych dzie-
jowych wydarzeń. to w nich „dla dźwignięcia 
serc wszystkich Polaków” w zniewolonej zabo-
rami ojczyźnie oraz w epoce panowania syste-
mu totalitarnego przypominano o tym, co du-
chowe, ponadczasowe i polskie. Dziś te miejsca 
również przemawiają. ukryte w nich piękno, 
jak pisał św. Jan Paweł ii, „jest kluczem tajemni-
cy i wezwaniem transcendencji” oraz „zachętą 
człowieka, aby poznał smak życia i umiał ma-
rzyć o przyszłości”. 
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100 lat Rycerstwa
W Roku 2017, który dobiega końca, przypada-
ło stulecie powstania Rycerstwa niepokalanej 
(Mi). Zostaliśmy zaproszeni do refleksji nad spu-
ścizną duchową oraz dziedzictwem, jakie zosta-
wił nam św. Maksymilian Maria Kolbe. Stowa-
rzyszenie Rycerstwo niepokalanej jego myśl 
i ideał życia jest ciągle aktualny i może się roz-
wijać w dzisiejszym świecie. Ważnym aspektem 
działalności Rycerstwa niepokalanej jest misja. 
od samego początku charakteryzuje ona sto-
warzyszenie i naznacza jego przeszłość i przy-
szłość. Misja była i jest priorytetem w drodze 
kolbiańskiej. Sto lat doświadczenia apostol-
skiego w ideale Mi ma wspaniałe perspektywy 
na przyszłość. tak pisze o tym św. Maksymilian:
Mi ( jest to skrót wzięty z języka łacińskiego 
od słów Militia immaculatae - co znaczy Mili-
cja niepokalanej) zmierza bowiem do uświę-
cenia wszystkich. lecz co nas najbardziej ude-
rza w tej pracy – to kierunek maryjny. Wynika 
on z dokładnego zdania sobie sprawy z posłan-
nictwa niepokalanej. ściślej mówiąc cel Milicji 
niepokalanej jest celem niepokalanej.
Mi ma prosty i skuteczny cel: świętość wszyst-
kich! Dokonuje się to przez modlitwę, pracę, 
ofiarę i zaangażowanie w apostolat, aby wie-
rzący w chrystusa wzrastali w gorliwości. Ryce-
rze na życiodajnej ścieżce wiary ukazują możli-
wość duchowej drogi w Panu tym, którzy są da-
leko od Jego miłości. Jest to odpowiedź ojca 
Kolbego i jego współbraci na trudną sytuację 
społeczną, polityczną, gospodarczą i religijną 
czasów im współczesnych. Mi jest antidotum 
na wielorakie problemy, przed którymi stoi 
ludzkość i Kościół w obecnym czasie. należy 
zwrócić uwagę na niezwykłą ufność w opatrz-
ność Bożą i pomoc Maryi, jaką mieli św. Maksy-
milian i jego współbracia, którzy mimo ubogich 
środków są pewni, że niepokalana urzeczywist-
ni ich marzenia zapisane w pamiętny wieczór, 
16 października 1917 r.
ojciec Kolbe uczy tych, którzy chcą się zaanga-
żować w misję, że można użyć wszelkich środ-
ków, byle godziwych w dziele ewangelizacji. 
Prasa, radio, sztuka: dla świętego nie ma gra-
nic w głoszeniu i świadectwie miłości chrystu-
sa i niepokalanej. Wykracza on daleko poza tra-
dycyjne głoszenie, ukazując, że można aposto-
łować za pomocą najbardziej nowoczesnych 
środków, dostosowanych do potrzeb misyj-
nych. Dla polskiego męczennika ewangeliza-
cja nie jest statyczna, ale dynamiczna i innowa-
cyjna, oparta na otwartości człowieka na Boży 
głos. Praca apostolska nie jest ograniczona cza-
sem i przestrzenią, realizowana jest tam, gdzie 
osoby dzielą te same ideały i cele ewangeliza-

cyjne. cały świat jest miejscem ewangelizacji, 
co wymaga jak najlepszej formacji teologicznej 
i kulturowej do przekazania ewangelicznego 
orędzia. Misjonarz to ten, kto myśli i działa pod-
trzymywany przez Bożą łaskę. Kolbe ma wielkie 
marzenia, dlatego Rycerstwo i jego inicjatywy 
apostolskie mają szerokie spojrzenie i uniwer-
salny charakter. Rycerstwo niepokalanej, wier-
ne przesłaniu swego założyciela, jest wrażli-
we na „znaki czasu” i poszukuje dróg i środków 
do skutecznego głoszenia orędzia chrześcijań-
skiego w duchu maryjnym.
Jak potężne jest dziś oręże Rycerstwa widać 
chociażby po liczbie inicjatyw, jakich się po-
dejmuje. Mi prowadzi własne wydawnictwo 
i radio. Kształci młodych ludzi – w instytucie 
Maryjno-Kolbiańskim „Kolbianum” można zdo-

być wykształcenie podyplomowe, doktoranc-
kie, organizowane są sympozja, kongresy. Ry-
cerstwo niepokalanej prowadzi również spe-
cjalistyczne rekolekcje o różnej tematyce oraz 
Maryjne inicjatywy Rodzinne, takie jak Rycer-
skie Dni Rodzin, Maryjne Rekolekcje dla Rodzin, 
Mama Expert, Męskie inicjatywy, Rodziny Do-
świadczone trudnościami.
Dla kościoła w Polsce i na świecie Rycerstwo 
niepokalanej jak widzimy jest źródłem inspira-
cji do podejmowania różnych inicjatyw zwią-
zanych z formacją, nauką i ewangelizacją. Dzię-
ki temu dzisiaj wielu ludzi wstępując na drogę 
formacji Mi może realizować swoje powołanie 
w duchu maryjnym, rozwijać je i być świadkiem 
w głoszeniu miłości niepokalanej we współcze-
snym świecie. fo
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Kościół kocha Europę i wierzy w jej przyszłość: Europa jest nie tylko 
pewną ziemią, ale też pewnym zadaniem duchowym. Podczas spo-
tkania plenarnego, które odbyło się na Białorusi, w Mińsku, ponowili-
śmy nasze zaangażowanie w entuzjastyczny udział w pielgrzymowa-
niu kontynentu, który ma coś wspaniałego do zaoferowania wszyst-
kim, w logice wzajemności.
Zadaniem naszej Rady jest krzewienie komunii między pasterzami róż-
nych narodów i znalezienie sposobów, aby głos Pana Jezusa ponownie 
zabrzmiał w sercu „człowieka europejskiego”, w kulturze i społeczeństwie: 
gdzie może być trwale zakotwiczona ludzka godność, jeśli nie w Jezusie, 
Synu Bożym, który stał się człowiekiem? Jest to szczególny wkład chrze-
ścijaństwa w tożsamość europejską, a dwa tysiąclecia miłosierdzia, sztu-
ki i kultury są tego żywym świadectwem.
Z miłością utożsamiamy się z życzeniem ojca świętego Franciszka „no-
wego i odważnego zrywu tego umiłowanego kontynentu”. nie może 
nas zabraknąć w tym zrywie, mając świadomość, że jesteśmy posłańca-
mi radosnej nowiny. Przesłanie, które jesteśmy winni światu jest wznio-
słe i mocne, ale posługuje się ubogimi środkami: Ewangelia Jezusa jest 
odwiecznym źródłem historii europejskiej, jej kultury humanistycznej, 
demokracji, praw i obowiązków człowieka. tak jak jest też ich najpew-
niejszą gwarancją!

Pomimo skłonności do izolacji, wierzymy w tę jedność duchowych i etycz-
nych ideałów, które zawsze były duszą i przeznaczeniem Europy. tak jak 
wierzymy w nieustanny proces pojednania, który jest nie tylko częścią hi-
storii, ale życia,  i który prowadzi do poszanowania i docenienia różnych 
tradycji i religii, gdzie nie będzie żadnego ekstremizmu.
otwartość na religię, transcendencję, na relację solidarną, na komunię 
urzeczywistniła się w Ewangelii i ujawniła wyjątkową godność osoby; sta-
nowiły one inspirację dla nie zawsze łatwej drogi Europy, która doświad-
czyła także ograniczeń i błędów. Samo zjawisko imigracji opromienio-
ne jest tym duchem, pod znakiem akceptacji, integracji i praworządno-
ści, pomimo trudności i obaw, będąc świadomymi wysiłku koniecznej 
wspólnej odpowiedzialności.

Wyrażamy także naszą zachętę dla narodów i państw, aby reagowały na 
silne sugestie sekularyzmu, który pobudza  do życia bez Boga lub ograni-
czenia Go do przestrzeni prywatnej, umacniając zalążki indywidualizmu 
i rodząc samotność. Ponadto wiadomo, że otwartość na życie – na każ-

Rady Konferencji Episkopatów Europy
dym jego etapie – jest wskaźnikiem nadziei, a wskaźnik przyrostu natu-
ralnego jest najlepszym znakiem stanu zdrowia społeczeństwa.
Drugą sprawą naszej kolegialnej uwagi była właśnie sytuacja młodzie-
ży, będąca tematem najbliższego Synodu Kościoła. ujawniła się wielka 
sympatia episkopatów Europy, sympatia, która przekłada się na modli-
twę, większą bliskość, pragnienie słuchania oraz cierpliwego i życzliwe-
go towarzyszenia młodzieży.
Kościół mocno wierzy w młodzież, otacza ją szacunkiem i zaufaniem, jak 
matka swoje dzieci. Podczas prac pojawiły się także pewne niepokoje, jak 
płynna kultura, którą wszyscy oddychamy, powszechne indywidualistycz-
ne rozdrażnienie, rodzące niepewność i samotność, a także pewne konflik-
ty i niesprawiedliwości, które także i dziś ranią wielkie dobro pokoju. Są to 
motywy, które umacniają nasze postanowienie, aby być u boku i iść wraz 
z nimi, pozwolić im odczuć, że Ewangelia jest orędziem wielkiego „tak” dla 
życia, miłości, wolności, radości: oznacza powiedzenie „tak” chrystusowi.

na tej drodze nasze wspólnoty są z nami i z naszymi kapłanami, aby być 
znakiem nadziei, komunii, czynnej życzliwości: głębokim i żywym korze-
niem jest chrystus, który przemawia do serca i rozumu każdego a także 
kontynentu, aby odnalazł siebie poza polityką i gospodarką.
Pragniemy, aby słowo Jezusa dotarło do serca Europy: „nie lękaj się,
bo Ja jestem z tobą”. nie bój starodawna Europo być sobą, podejmij drogę 
ojców, którzy ciebie wymarzyli jako dom ludów i narodów, matkę płod-
ną w dzieci i kulturę, ziemię otwartego i integralnego humanizmu. tak, 
nie lękaj się, ufaj! Kościół, ekspert w sprawach ludzkich, jest twoim przy-
jacielem: ze spojrzeniem utkwionym w chrystusa, i trzymając Ewangelię 
w ręku, idzie z tobą ku przyszłości pojednania, sprawiedliwości i pokoju.

Rada Konferencji Episkopatów Europy ( consilium conferentiarum Epi-
scoporum Europae ) powstała w 1971 r. Sekretariat Rady mieści się w 
szwajcarskim Sankt Gallen. Zgodnie ze statutem z 1993 r. poszczegól-
ne konferencje biskupów reprezentowane są przez swych przewodni-
czących. Zadaniem Rady jest koordynowanie współpracy Kościołów lo-
kalnych Europy.
Przewodniczący – kard. Angelo Bagnasco (Włochy)
Wiceprzewodniczący – kard. Vincent nichols (Wielka Brytania),
abp Stanisław Gądecki (Polska).

Za www.episkopat.pl
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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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Wstęp

Przepowiadanie słowa Bożego jest pierwszo-
rzędnym zadaniem Kościoła, przez które urze-
czywistnia on swoją istotę i zadanie otrzymane 
od Założyciela, naszego Pana Jezusa chrystu-
sa. Szczególnie ważną formą posługi słowa jest 
homilia głoszona w liturgicznym zgromadzeniu 
wiernych, w sposób wyjątkowy podczas sprawo-
wanej Eucharystii, będącej najświętszą czynno-
ścią Kościoła. Przez homilię głoszoną w oparciu 
o święty tekst rozumie się zgodnie z nauczaniem 
Kościoła wyjaśnienie wybranego aspektu czytań 
Pisma świętego lub innego tekstu świętego za-
wartego w częściach stałych lub własnych Mszy 
św., z uwzględnieniem misterium dnia lub też 
szczególnych potrzeb wiernych.

Papież Benedykt XVi, przypominając w adhor-
tacji „Verbum Domini” o doniosłej roli homi-
lii mszalnej, a także o wyzwaniach stojących 

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski 
dotyczące homilii mszalnej

przed głosicielami, wyrażał życzenie, aby opra-
cowano Dyrektorium homiletyczne jako po-
moc dla kapłanów w jak najlepszym wypeł-
nianiu posługi głoszenia. Wolę wydania takie-
go dokumentu podtrzymał papież Franciszek, 
w związku z tym Kongregacja opublikowała 
z dniem 29 czerwca 2014 r. Dyrektorium homi-
letyczne. nawiązując do tego, jak też do innych 
dokumentów Kościoła, Konferencja Episkopatu 
Polski postanowiła przypomnieć zasady doty-
czące głoszenia homilii mszalnej.

1. obowiązek głoszenia homilii podczas Mszy 
świętej sprawowanej z udziałem wiernych 
w niedziele i święta nakazane

Sobór Watykański ii, wskazując na koniecz-
ność przywrócenia homilii w liturgii, podkre-
ślił, że jest ona integralną częścią czynności li-
turgicznej, a co do jej doniosłej roli w liturgii 
z mocą podkreślił: „Bez poważnego powodu 

(gravi de causa) nie należy jej więc opuszczać 
we Mszach św. sprawowanych z udziałem wier-
nych w niedziele i święta nakazane”. Stąd Ko-
deks Prawa Kanonicznego stanowi, że w nie-
dziele i święta nakazane homilia jest obowiąz-
kowa we wszystkich Mszach świętych, sprawo-
wanych z udziałem wiernych, oraz że nie wolno 
jej opuszczać bez poważnej przyczyny. należy 
tu przypomnieć, że odnosi się to także do Mszy 
z niedzieli i święta nakazanego, sprawowanej 
poprzedniego dnia wieczorem.

także Dyrektorium homiletyczne przypomina, 
że „homilia, będąca częścią liturgii, jest bardzo 
zalecana, stanowi bowiem pokarm koniecz-
ny do podtrzymania chrześcijańskiego życia”. 
Wierni mają prawo otrzymać od swoich dusz-
pasterzy słowa życia, a również sami głosicie-
le wiele skorzystają z głoszenia homilii, zakła-
dając, że jest przygotowana przez rozważa-
nie i modlitwę.

2. obowiązek głoszenia homilii podczas cele-
bracji sakramentów i sakramentaliów w cza-
sie Mszy świętej

Biskupi polscy przypominają, że sprawu-
jąc w czasie Mszy świętej inne sakramen-
ty, a także niektóre sakramentalia zgodnie 
z przepisami własnych ksiąg, należy gło-
sić homilię. Powinno się w niej uwzględnić 
wskazania ksiąg liturgicznych, zawierających 
obrzędy poszczególnych sakramentów i sa-
kramentaliów.

3. Powinność głoszenia homilii podczas cele-
bracji obrzędów pogrzebu

Biskupi polscy wskazują, że nie powinno się 
pozbawiać homilii uczestników liturgii po-
grzebowej, także wtedy, gdy zmarły nie pro-
wadził życia z wiary, choć należał do Kościo-
ła. Homilia podczas pogrzebu stanowi bo-
wiem niepowtarzalną okazję do głoszenia 
Zmartwychwstałego chrystusa szczególnie 
wobec wielu niewierzących czy obojętnych 
religijnie, którzy uczestniczą w liturgii. Przy-
pomina się także, że homilia pogrzebowa 
może wprawdzie uwzględnić okoliczności 
życia i śmierci zmarłego, ale nie może stać 
się mową pochwalną.

4. nauki rekolekcyjne i misyjne

Jeśli nauki rekolekcyjne i misyjne są głoszo-
ne podczas Mszy św., mają być homilią, czy-
li mieć naturę liturgii i uwzględniać jej kon-
tekst. W innym przypadku powinny być gło-
szone poza Mszą św. Homilia zawsze powinna 
unikać sprawiania wrażenia, że jest jakąś kon-
ferencją lub wykładem.

5. listy pasterskie i komunikaty

listy pasterskie przeznaczone do odczytania 
w miejsce homilii mają spełniać wymogi sta-
wiane homilii w liturgii i stanowić jej integral-
ną część. Są one formą posługi słowa biskupów 
wobec wiernych. Powinny one być odczytywa-
ne przez osobę wyświęconą.

Komunikaty Konferencji Episkopatu Pol-
ski lub biskupa nie zastępują homilii. Zale-
ca się je zamieszczać w gablotach kościel-
nych lub w prasie religijnej i w internecie, 
ewentualnie odczytać w ramach ogłoszeń 
parafialnych lub poinformować wiernych 
o ich ogłoszeniu.

6. Adoracja eucharystyczna

Biskupi przypominają, że adoracja euchary-
styczna sprawowana bezpośrednio po Mszy 
św. lub przed nią nie zastępuje obowiązkowej 
homilii mszalnej.

7. Kazanie podczas nabożeństw

należy pamiętać o różnicy między homilią a ka-
zaniem. Homilia to przepowiadanie, będące in-
tegralną częścią liturgii, natomiast kazanie jest 
przepowiadaniem poza liturgią, w czasie na-
bożeństw.

Jeśli nabożeństwo Gorzkich Żali odprawia-
ne jest w niedziele przed lub po Mszy świętej, 
można zrezygnować z kazania pasyjnego, ale 
nie z homilii, która powinna być wygłoszona 
jak zwykle podczas Mszy świętej.

Podobnie nie należy rezygnować z homilii 
w czasie Mszy świętej, gdy poprzedza ją inne 
nabożeństwo, np. majowe czy różańcowe, 
w czasie którego prowadzone jest rozważanie 
lub jest głoszone kazanie.

8. Homilia zwyczajnym zadaniem przewodni-
czącego liturgii

Homilia głoszona przez przewodniczącego li-
turgii jest ważnym znakiem, dlatego z zasady 
powinien ją głosić główny celebrans. W szcze-
gólnych przypadkach homilię może wygłosić 
kapłan koncelebrujący lub diakon, a także bi-
skup lub prezbiter, który uczestniczy w cele-
bracji. niewłaściwą praktyką jest zwyczaj gło-
szenia homilii przez cały dzień świąteczny przez 
kapłana lud diakona, który we Mszy świętej nie 
uczestniczy.

9. osoba wyświęcona wyłącznym głosicielem 
homilii mszalnej

Dyrektorium homiletyczne wyjaśnia, iż „wła-
śnie dlatego, że homilia jest nieodłączną czę-
ścią liturgii Kościoła, może być głoszona wy-
łącznie przez biskupów, prezbiterów lub dia-
konów (…) liturgiczna natura homilii ze swej 
istoty wymaga, by powierzać ją wyłącznie oso-
bom wyświęconym do przewodniczenia litur-
gii Kościoła”. oznacza to, że niedopuszczalna 
jest podczas Mszy świętej praktyka powierza-
nia homilii wiernym świeckim, w tym także se-
minarzystom, którzy nie przyjęli jeszcze sakra-
mentu święceń.

10. Homilia mszalna zarezerwowana szafarzo-
wi katolickiemu

Biskupi podkreślają, że nie można powierzać 
głoszenia homilii mszalnej przedstawicielom 
innych Kościołów i wspólnot wyznaniowych. 
Dyrektorium ekumeniczne z 1993 r. wyjaśnia, 
że zastrzeżenie homilii kapłanowi i diakono-
wi jest związane z przedstawieniem tajemnic 
wiary i norm życia chrześcijańskiego zgodnie 
z nauką tradycji katolickiej. Dlatego też celem 
zachowania tej zasady wyjaśnianie słowa Bo-
żego w duchu tradycji Kościoła katolickiego 
rezerwuje się podczas Mszy świętej szafarzo-
wi katolickiemu.

Przedstawicielom innych Kościołów i wspól-
not wyznaniowych, z którymi Kościół katolicki 
prowadzi dialog ekumeniczny, można powie-
rzyć wygłoszenie kazania podczas nabożeń-
stwa (poza liturgią), mając zawsze na uwadze 
duchowe dobro wiernych.

11. oddzielanie homilii od trwającej liturgii spe-
cjalnymi gestami i pozdrowieniami

Homilia stanowi integralną część liturgii, dla-
tego przed jej wygłoszeniem nie czyni się zna-
ku krzyża ani nie stosuje się specjalnych po-
zdrowień (np. „niech będzie pochwalony Jezus 
chrystus”), aby nie przerywać jej więzi z poprze-
dzającą ją proklamacją słowa Bożego.
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12. Homilia dla osób niesłyszących

Kościół podkreśla, że Bóg pragnie dotrzeć 
ze słowem zbawienia do wszystkich ludzi, 
dlatego nie można zaniedbać homilii dla 
osób niesłyszących lub słabo słyszących. 
Sprawdzonym sposobem przekazu słowa 
do tych osób jest język migowy. należy więc 
zadbać, aby w każdej diecezji byli odpowied-
nio przygotowani duszpasterze posługujący 
się tym językiem. Jeśli homilię do osób nie-
słyszących ma głosić kapłan lub diakon, który 
nie zna języka migowego, powinien skorzy-
stać z pomocy tłumacza. W homilii do osób 
niesłyszących można także powściągliwie 
i roztropnie korzystać z pomocy środków 
multimedialnych.

13. Homilia w Mszach z udziałem dzieci

W Mszach z udziałem dzieci kapłan lub dia-
kon może w homilii roztropnie wykorzystać 
formę dialogu, celem nawiązania z uczest-
nikami żywego kontaktu i skuteczniejszego 
przekazania treści religijnych. Kapłan może 
także w tym celu zaangażować osobę doro-
słą, szczególnie taką, której łatwiej niż jemu 
samemu dostosować się do mentalności 
dzieci, lecz praktyka ta nie może oznaczać 
rezygnacji przez kapłana z funkcji głosze-
nia lub złożenia na innych obowiązku gło-
szenia słowa.

należy pamiętać, że jak w każdej liturgii, tak 
również podczas Mszy św. z udziałem dzie-
ci należy uwzględniać w homilii obecność in-
nych uczestników zgromadzenia liturgiczne-
go, a więc nie tylko dzieci, ale także i dorosłych, 
w tym osoby starsze i dotknięte cierpieniem.

14. Korzystanie z  narzędzi aktywizujących

W homilii zaleca się ostrożność duszpasterską 
w wykorzystywaniu narzędzi aktywizujących, 
jakimi mogą być czasem nowoczesne formy 
techniczne (np. film, obraz, muzyka), a także 
rekwizyty (np. specjalne stroje itp.), aby środ-
ki te nie przysłaniały słowa, które powinno po-
zostać głównym środkiem komunikacji w ho-
milii. W ocenie stosowności użycia takich środ-
ków podczas homilii należy mieć na wzglę-
dzie przede wszystkim świętość miejsca kul-
tu Bożego.

15. świadectwa, informacje i przemówienia wy-
głaszane przez wiernych świeckich

należy pamiętać, że osoba świecka nie może 
przekazywać jakichś informacji lub nawet świa-

dectwa w miejscu homilii; należy zasadniczo 
uczynić to poza celebracją Mszy św. Jeśli zajdzie 
poważna przyczyna, można to uczynić w czasie 
Mszy świętej, ale jedynie po odmówieniu przez 
kapłana modlitwy po komunii. Praktyka taka nie 
może stać się zwyczajem, ani powodem opusz-
czenia homilii. Jeśli jednak przewiduje się prze-
mówienie osób świeckich podczas Mszy świę-
tej, mogą to one zrobić tylko poza prezbiterium, 
a nigdy z ambony.

16. Wychowanie do owocnego słuchania ho-
milii

Samo głoszenie słowa Bożego w liturgii nie 
przyniesie pożądanych owoców, jeśli nie spo-
tka się ono z właściwym przyjęciem w ser-
cach słuchaczy. Dlatego ważnym zadaniem 
duszpasterzy jest przygotowanie wiernych 
do owocnego przyjęcie głoszonego słowa 
Bożego. Zadanie to spoczywa także na sa-
mych wiernych, którzy powinni przygotować 
się do słuchania proklamowanego im słowa 
Bożego przez osobistą lekturę świętego tek-
stu i otwarcie się na jego interpretację w Ko-
ściele celem kształtowania na co dzień swo-
jego życia.

Zachęca się zatem także wiernych do przygo-
towywania się do słuchania słowa Bożego po-
przez odpowiednie poznanie Pisma święte-
go, zwłaszcza czytań mszalnych na dni świą-
teczne. Zachęca się również do postawy stałe-
go powracania do wysłuchanego słowa i jego 
wzajemnego objaśniania w braterskim gronie 
wierzących.

Zakończenie

Posługa słowa, które jest duchowym pokar-
mem dla wierzących, należy w Kościele do prio-
rytetowych zadań biskupów i prezbiterów, któ-
rzy są zobowiązani, aby ze względu na doniosłą 
rolę homilii w liturgii dokładali wszelkich starań 
do każdorazowego jej przygotowania. Sam pa-
pież Franciszek skierował do wszystkich dusz-
pasterzy prośbę, aby pośród licznych zadań 
duszpasterskich zarezerwowali czas na rzetel-

ne przygotowanie homilii, do którego nale-
ży studium, modlitwa, refleksja i  kreatywność 
duszpasterska.

Posługa ta, szczególnie w celebracji Eucharystii, 
jest zarówno wyrazem troski o wiernych, którzy 
mają prawo oczekiwać pokarmu duchowego 
od swoich duszpasterzy, jak też drogą osobiste-
go uświęcenia pasterzy. Dlatego misja głosze-
nia domaga się dowartościowania i odnowienia 
roli słowa Bożego tak w życiu tych, którym po-
wierzono troskę duszpasterską o wiernych, jak 

i tych, którzy z tej troski korzystają. Wtedy posłu-
ga homiletyczna może dopomóc pełniejszemu 
zrozumieniu słowa Bożego i jego oddziaływa-
niu na życie wiernych „tak, by słowo Boże było 
rzeczywistym wsparciem dla życia Kościoła”.
Wskazania zostały przyjęte podczas 377. Ze-
brania Plenarnego Konferencji Episkopatu Pol-
ski, które odbyło się w lublinie w dniach 13-
14 października 2017 r.,na podstawie uchwały 
nr 23/377/2017 z dnia 14 października 2017 r.

www.episkopat.pl
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Agnieszka Bylica 
ekspert kuchni domowej

Rolada z sera żółtego
Składniki
Ser żółty - 400g
Jajka - 3 szt.
Majonez - 1/2 szkl.
Filet z kurczaka - ok. 400 g
Sól - do smaku
Pieprz - do smaku
Kurkuma - do smaku
Do WERSJi WZBoGAconEJ
Suszone pomidory - z oleju - kilka sztuk
Pesto - z bazylii

Ser żółty ścieramy na tarce o grubych oczkach. Jajka ubijamy, dodajemy 
starty ser i majonez. całość dokładnie mieszamy. Wylewamy na prosto-
kątną blachę, wyłożoną papierem do pieczenia. Pieczemy 20 minut w 
piekarniku nagrzanym do 200 stopni.
Filety z kurczaka myjemy, osuszamy papierowym ręcznikiem, rozbija-
my dość cienko (najlepiej przez folię spożywczą, żeby się nie porwały), 
doprawiamy do smaku solą, pieprzem i kurkumą (lub swoimi ulubiony-
mi przyprawami).

na upieczoną (ciepłą) masę serową wykładamy rozbitego fileta, smaru-
jemy cienko bazyliowym pesto i kładziemy pokrojone suszone pomido-
ry (możemy podarować sobie pesto i pomidory lub zamiast tego dodać 
np. podsmażone pieczarki i trochę zieleniny - wszystko według własnych 
smaków). całość delikatnie zwijamy wzdłuż dłuższego boku, układamy 
w keksówce wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy kolejne 50 mi-
nut w temperaturze 180 stopni.

Po upieczeniu studzimy, a następnie kroimy i zajadamy ze smakiem :)

Sernik w kakaowym cieście
Składniki
ciASto
Mąka - 3 szkl.
Masło - 1 kostka
cukier puder - 1/2 szkl.
Proszek do pieczenia - 2 łyżeczki
Kakao - 3 łyżki
Żółtko - 2 szt.

MASA SEROWA
Ser biały - 1,25 kg
Jajka - 10 szt.
Masło - 1 kostka
cukier - 2 szkl.
Budyń waniliowy - 1 opakowanie
cukier waniliowy - 2 łyżki
Sok z cytryny - z 1 szt.

CIASTO
Mąkę przesiewamy razem z proszkiem do pieczenia, dodajemy cukier 
puder, kakao, masło i żółtka i zagniatamy ciasto. owijamy folią spożyw-
czą i wkładamy do lodówki na ok. 2 godz.

MASA SEROWA
twaróg mielimy dwukrotnie. Masło ucieramy z cukrami, dodajemy po 1 
żółtku cały czas miksując, następnie twaróg, budyń (proszek) i sok z cy-
tryny. na samym końcu dodajemy ubitą pianę z białek i całość delikat-
nie i dokładnie mieszamy.
Blachę wykładamy papierem do pieczenia - lubię wysokie ciasto więc uży-
łam kwadratowej blachy o boku 25 cm. następnie 2/3 ciasta wykładamy 
spód i boki blachy, wylewamy masę serową, a na górę palcami rwiemy 
pozostałą część ciasta. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stop-
ni ok. 60 min. Po tym czasie sernik pozostawiamy na ok. 15 min w wyłą-
czonym piekarniku, przy uchylonych drzwiczkach. Po wystudzeniu mo-
żemy posypać cukrem pudrem i zajadać :)

Więcej przepisów na stronie www.zZasadami.pl
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