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Wielu reżyserów w historii kinematografii próbowało przedstawić tajemnicę Zmartwychwstania. Mniej lub bardziej realistycznie, starali się oni 

przekazać swoje świadectwo, będące ich interpretacją Dobrej nowiny. człowiek XXi wieku, tak bardzo skoncentrowany na sobie, na swojej po-

tędze i potędze swojego umysłu, sięga jednak coraz dalej i coraz głębiej w tajemnice wszechświata. tworzy plany podboju kosmosu, czy zasie-

dlenia innych planet. świat, w którym bariera języka została zatracona, poprzez przeróżne nowinki technologiczne, aplikacje i wynalazki, świat 

w którym informacja z niespotykaną dotąd prędkością, dociera w najdalsze zakątki ziemi, ten sam świat i ten sam człowiek wciąż staje bezrad-

ny przed tajemnicą pustego grobu. Współczesny telewizyjno- internetowy filozof, zamiłowany we własnym geniuszu, na wzór epoki oświece-

nia, stara się jednak zaprzeczyć wszystkiemu czego nie jest w stanie zrozumieć. Bóg Abrahama, izaaka i Bóg Jakuba, Bóg naszych przodków, 

został dziś zmieszany z baśniami Andersena, spersonifikowany i ośmieszony, wyszydzony, opluty, wzgardzony i skazany na śmierć. nie stało się 

to w przenośni, ale dzieje się na naszych oczach i przy naszym przyzwoleniu. Dekalog potłuczony jak kamienne tablice, kleimy na nowo, zamie-

niając niewygodne przykazania, na bardziej praktyczne, przyjazne człowiekowi, mniej wymagające. Dla zmniejszenia ich rangi i powagi nazy-

wamy je często wskazówkami, usprawiedliwiamy kolejne grzechy, tłumacząc je ludzką ułomnością, preferencją, czy wolnym wyborem. Stawia-

my Jezusa z Jego naukami przed Sanhedryn i staramy się udowodnić, że będąc wiernym Jego nauce jesteśmy zacofani, niemodni, staroświec-

cy. na areopagu mediów społecznościowych zbieramy „lajki” za uwolnieniem Barabasza i ukrzyżowaniem nauczyciela z nazaretu. Piotr zaparł się 

Mistrza, z obawy przed śmiercią, my zapieramy się Go w obawie przed odrzuceniem środowiska, wyśmianiem, dezaprobatą. Quo vadis Domi-

ne? kogo z nas stać jeszcze żeby zadać to pytanie, znając konsekwencje odpowiedzi… W przededniu Wielkanocy, media przesiąknięte nadal te-

matem wojny, kierują nasze myśli, uczucia i sumienia na wschód Polski. każą nam dyskutować, rozmawiać i oceniać, rozsądzać nad zasadnością 

i skutkami działań zbrojnych. Ale przede wszystkim uczą nas lęku. każą znów się bać. Bać się już nie niewidzialnego wroga, który zamknął drzwi 

naszych świątyń, ale wroga dysponującego atomowym przyciskiem i bronią biologiczną. Media podgrzewające lęk przed śmiercionośnym wi-

rusem, z dnia na dzień, przykryły go lękiem przed groźbą wojny i skutkami jej okrucieństwa. Bombardowani z różnych stron, często sprzecznymi 

newsami informacyjnymi, coraz bardziej jesteśmy zdeterminowani, żeby za Piłatem zapytać: „cóż to jest prawda?” 

nie unikamy trudnych pytań, chociaż, nie na wszystkie znamy odpowiedź. W oddawanym w Wasze ręce numerze Ecclesii oprócz tematów go-

spodarczych i ekonomicznych, przyjrzymy się więc również tematowi wojny, skupimy się jednak na nieco innym ujęciu problemu, prześledzimy 

go pod kątem nauczania kościoła, przykładu świętego Franciszka z Asyżu, a także z punktu widzenia filozofii i teologii. Za kilka dni staniemy jed-

nak przed pustym grobem, przed tajemnicą Zmartwychwstania – sensem i celem naszego życia. Staniemy przed grobem, którego wymowna 

cisza ucieleśnia Słowa chrystusa – jeśli wy zamilkniecie – kamienie wołać będą. konsekwencja wyparcia Boga, ociera się o absurd, gdyż w imię 

nauki, w Jego miejsce, stawia się astrologię, okultyzm czy orientalne wierzenia i praktyki. Jeśli dłużej będziemy milczeli, owe kamienie będą mu-

siały wołać za nas, a wtedy na cóż innego się nadamy, jeśli nie na wyrzucenie i podeptanie wraz z solą, która utraciła swój smak… 

kończąc, zachęcam do skorzystania z ofert firm, które prezentujemy. Wsparcie, które im oferujemy – w postaci naszych realizacji za ich pośred-

nictwem, daje im możliwość dalszego budowania cywilizacji opartej na chrześcijańskim fundamencie, a to szczególnie ważne zwłaszcza dzisiaj, 

kiedy coraz trudniej świadczyć o swojej wierze, w zlaicyzowanym świecie, nastawionym na komercję. 

Zachęcając do prenumeraty życzę zajmującej Lektury 

Ekscelencje, czcigodni Kapłani, drogie Siostry i Bracia.
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Co to jest fumigacja kościoła
Fumigacja inaczej gazowanie kościoła to najskuteczniejsza i najwszech-
stronniejsza metoda na zwalczanie w kościołach i obiektach sakralnych 
szkodników drewna, które żerując w drewnie doprowadzają je do zu-
pełnej degradacji.
Fumigacja jest zabiegiem, który profesjonalnie wykonany z użyciem no-
woczesnej technologii monitorowania gazowania, likwiduje w 100% 
wszystkie rodzaje szkodników drewna, w tym te najgroźniejsze i najczę-
ściej spotykane w kościołach jak spuszczel pospolity oraz kołatek domo-
wy. Zabieg fumigacji likwiduje szkodniki drewna we wszystkich stadiach 
rozwojowych tj. jaja, larwy, poczwarki oraz dorosłe chrząszcze. 
Zabieg pozwala na skuteczne zwalczanie szkodników w drewnie trud-
nodostępnym i zabudowanym oraz drewnie o dużych przekrojach. Fu-
migacja ma zastosowanie do drewna bardzo zniszczonego oraz drewna 
pokrytego powłokami takimi jak farba, lakier, lazura, lakierobejca.

Fumigacja ma ogromną przewagę nad inną często stosowaną w kościo-
łach metodą, na zwalczanie szkodników drewna, jaką jest zastosowanie 
preparatów (w tym popularnego preparatu xilix gel), gdyż stosowanie 
preparatów nie jest możliwe na drewnie pokrytym powłokami – lakier, 
farby, lazura uniemożliwiają wnikanie preparatów. Preparatów nie moż-
na także zastosować do drewna zabudowanego – w przypadku fumi-
gacji zwalczanie szkodników w drewnie zabudowanym jest możliwe.
Dodatkowo, preparaty nawet te najlepsze nie wnikają w drewno na tyle 
głęboko, żeby zwalczać szkodniki w drewnie o bardzo dużych przekro-
jach. nadto, przed zastosowaniem preparatów niezbędne jest zeszlifo-
wanie warstw zniszczonych przez szkodniki, co czasami z uwagi na bar-

Fumigacja kościoła
– nowoczesne zwalczanie szkodników drewna – 

technologia firmy DREVPOL

dzo silne porażenie nie jest możliwe, gdyż wiąże się z ryzykiem pęknię-
cia drewna, a co za tym idzie, nie jest wówczas możliwa skuteczna aplika-
cja preparatu, który zatrzymuje się na warstwie niezeszlifowanej drewna. 
Preparaty – przeciwnie niż fumigacja – nie są skuteczne w zwalczaniu 
wszystkich gatunków szkodników drewna np. xilix gel nie zwalcza kołat-
ka domowego i nie są skuteczne wobec każdego stadium rozwojowego 
szkodnika gdyż działają kontaktowo i ich działanie ma ograniczony sku-
tek w przypadku jaj szkodników oraz dorosłych chrząszczy.

Zakres stosowania fumigacji
Fumigacja może mieć zastosowanie do całych kościołów drewnianych 
lub całych kościołów murowanych, jak i poszczególnych części kościo-
ła. Gazowanie może obejmować drewno konstrukcyjne (więźba dacho-
wa, stropy, etc), bądź elementy drewnianego wyposażenia (ławki, ołta-
rze, ambony, konfesjonały, organy), bądź drewno ozdobne (figury z drew-
na, ramy obrazów). Fumigacja ma zastosowanie do likwacji szkodników 
w drewnie liściastym jak i drewnie iglastym. Gazowanie przeprowadza 
się na drewnie nowym jak i drewnie starym oraz drewnie zabytkowym.

Jak przebiega fumigacja – bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu
Przed zabiegiem fumigacji należy odpowiednio przygotować kościół 
do zabiegu przede wszystkim przez wyniesienie sprzętu elektroniczne-
go, nagłaśniającego i wyrobów z miedzi lub mosiądzu. Poza kościołem 
muszą znaleźć się też kwiaty i inne rośliny zielone. 
Zabieg fumigacji obejmuje 3 etapy prac:
•	 Uszczelnienie	kościoła	i	zagazowanie
•	 Monitorowanie	gazowania	poprzez	wykonywanie	kontrolnych	pomia-

rów stężenia gazu detektorami elektrochemicznymi
•	 Odwietrzenie	kościoła

Pierwszy etap polega na oznaczeniu terenu prac i uszczelnieniu całe-
go kościoła w gazoszczelną folię (kościoły drewniane), bądź uszczelnie-
niu dachu gazoszczelną folią (kościoły murowane) oraz w razie potrze-

polichromii – znajdujących się na ołtarzach, figurach, obrazach, przed-
miotach, ścianach budynku.
trzeci etap prac obejmuje zdjęcie folii gazoszczelnych i odwietrzenie 
kościoła. W ramach tego etapu prac wykonuje się pomiary końcowe 
przy użyciu detektorów do pomiarów niskich stężeń na obecność gazu 
aż do momentu uzyskania wartości zerowej wewnątrz obiektu. Prace 
kończą się ozonowaniem w zakresie jaki jest możliwy w danym obiek-
cie w celu odświeżenia bądź rozłożenia ewentualnych pozostałości che-
micznych po gazowaniu.

Fumigacja kościoła – czas trwania i temperatura, wyłączenie 
z użytkowania
Fumigację co do zasady przeprowadza się w miesiącach ciepłych maj-
październik w temperaturach powyżej 14°c. Zabieg gazowania w zależ-
ności od przyjętej technologii gazowania trwa zazwyczaj od 14 do 21 dni. 
Przez cały czas trwania zabiegu kościół jest wyłączony z użytkowania, 
dostęp do obiektu jest możliwy dopiero po zakończeniu odwietrzania 
i przekazaniu kościoła przez firmę DREVPol do użytkowania.

Cena fumigacji
cena zabiegu fumigacji kościoła, jest każdorazowo poprzedzana szcze-
gółową analizą wykonywaną na podstawie wizji bezpośredniej kościoła. 
technicy DREVPol analizują wówczas parametry takie jak: kubatura obiek-
tu, kształt i wielkość obiektu, sposób i zakres uszczelnienia zewnętrznego 
standardowo z dostępu alpinistycznego lub przy użyciu podnośników, 
sposób i zakres uszczelnienia wewnętrznego, zakres zabezpieczenia urzą-
dzeń i przedmiotów we wnętrzu, zakres porażenia drewna i dostęp do ma-
teriału drewnianego, metodę aplikacji gazu oraz w przypadku kościoła bę-
dącego zabytkiem wymogi Wojewódzkiego urzędu ochrony Zabytków.

by okien i drzwi. następnie przygotowuje się parametry startowe przed 
zagazowaniem, w jego trakcie uwzględnia się takie parametry jak wil-
gotność i temperaturę, rodzaj, kubaturę i kształt obiektu, sposób i za-
kres uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego, dostęp do materiału 
drewnianego i sposób aplikacji gazu. A ostatecznie zagazowuje się ko-
ściół przy użyciu gazu – fosforowodoru PH3 oraz rozmieszcza oznacze-
nia informujące o użyciu gazu.

Drugi etap obejmuje monitorowanie gazowania w celu zapewnie-
nia skuteczności oraz bezpieczeństwa zabiegu. ten etap prac został 
udoskonalony na rynku polskim przez firmę DREVPol, która wpro-
wadziła do praktyki monitorowania gazowania pomiary elektronicz-
ne wykonywane za pomocą detektorów elektrochemicznych do po-
miarów stężeń wysokich. Wprowadzone w ramach technologii DRE-
PVol nowoczesne pomiary detektorami elektrochemicznymi wypar-
ły bardzo niedokładne i zawodne pomiary rurkami wskaźnikowymi 
(pomiary mechaniczne).
Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych pomiarów elektronicznych firma 
DREVPol wykonuje zazwyczaj od 170 do 500 kontrolnych pomiarów stę-
żenia gazu na obiekcie w trakcie gazowania i tym samym bardzo precy-
zyjnie nadzoruje poziom stężenia gazu, oraz odpowiednio dzięki precy-
zyjnym pomiarom, dogazowuje obiekt lub przemieszcza gaz na obiek-
cie, w celu zachowania odpowiednich trujących stężeń, przez określony 
czas, co jest niezbędnym warunkiem skuteczności zabiegu. 
Dodatkowo nowoczesne, wielokrotne pomiary elektroniczne stężenia 
gazu, umożliwiają kontrolę nad poziomem stężeń gazu i dzięki temu dają 
możliwość zapewnienia bezpieczeństwa dla powłok wrażliwych, w tym 

www.drevpol.eu
biuro@drevpol.eu

606 888 889
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Innowacyjne 
ogrzewanie kościołów

Kamo jest firmą rodzinną, której tradycje sięgają 1991. 

Siedziba naszej firmy mieści się w północnej Polsce, w samym sercu Kaszub.

Ogrzewanie kościołów 
W 2006 roku rozpoczęliśmy naszą misję ogrzewania 

kościołów w sposób zarówno efektywny, jak i energoosz-

czędny. Z powodu wysokich murów, ogromnej kubatury 

i szklanych witraży kościoły są obiektami bardzo trud-

nymi do ogrzania. Czasami jest to wręcz niemożliwe lub 

pochłania ogromne pokłady energii, co przekłada się na 

wysokie koszty eksploatacji ogrzewania. W związku z tym 

ogrzewanie budowli w większości świątyń mija się z celem. 

Dlatego też zdecydowaliśmy się stworzyć system grzewczy, 

który dostarcza energię cieplną bezpośrednio do osób je 

użytkujące. Nasze maty grzewcze dostarczają przyjemne 

ciepło w temperaturze maksymalnej 36°C, pod całkowicie 

bezpiecznym napięciem 24/ 28 V i z niewielkim poborem 

mocy. Dodatkowo zwiększa to temperaturę w całej świą-

tyni, gdyż każda niewychłodzona osoba działa jak grzałka 

cieplna o mocy około 100 W. Nasza pierwsza realizacja 

została wykonana w 2006 roku w kościele pw. Św. Jacka 

Odrowąża w Straszynie. Ogrzewanie działa do dzisiejszego 

dnia bezawaryjnie.

Wkrótce również kolejni księża i wierni z całej Polski 

zaczęli się przekonywać o skuteczności naszego systemu 

grzewczego. Naszym kolejnym krokiem milowym było za-

łożenie ogrzewania Kamo w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. 

Produkt nasz znalazł uznanie i został doceniony przez wiele 

komisji konkursowych. Został odznaczony m. in.: 

Certyfikat Laur 
Eksperta w latach 
2016, 2017 oraz 2018 
oraz wyróżnienie 
nadzwyczajne „Medal 
nowoczesności”  
w 2017 roku

Złoty Medal Targów 
Poznańskich  
w 2012 roku

Medal od 
konserwatorów 
zabytków przyznany 
w Toruniu 
w 2010 roku 

Nasze produkty 
W naszej firmie staramy się łączyć tradycję z innowacyj-

nymi rozwiązywaniami. Źródłem ciepła w naszych matach 

jest specjalistyczny drut oporowy, który jest produktem 

wysoce zaawansowanym technologicznie sprowadzanym 

specjalnie z Niemiec. Niespotykana oszczędność energe-

tyczna możliwa jest dzięki unikalnej właściwości drutu, 

który oddaje ciepło przez dłuższy czas niż zwykłe druty 

oporowe. Koszt zużycia energii na jedną osobę w czasie 

godzinnej mszy, to około 10 W, co przy 200 miejscach 

siedzących oznacza zużycie energii rzędu 2 KWh w czasie 

jednej mszy. W zależności od taryfy równa się około 1,2 

zł- 1,8 zł. Tak prognozowane niskie koszty ogrzewania 

z początku spotykały się z niedowierzaniem osób du-

chownych lub otwartymi oskarżeniami o manipulację da-

nymi, głównie ze strony niektórych naszych konkurentów, 

oferujących przestarzałe technologicznie produkty. Aby 

udowodnić prawdziwość naszych prognoz montujemy do 

dnia dzisiejszego osobny licznik poboru mocy dla naszego 

systemu grzewczego. 

„Zimą 2009 roku zainstalowany został w Bazylice 
Mariackiej w Gdańsku. Wywołało to zadowolenie i satys-
fakcję wśród parafian. Firma Kamo wykonała swoją pracę 
solidnie i terminowo, cena końcowa nie odbiegała od 
kwoty uzgodnionej na początku przez obie strony. Zgod-
nie z moją i wiernych opinią proponowane ogrzewanie 
i firma Kamo są godne polecenia”

Ks. Infułat Stanisław Bogdanowicz 
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Oprócz tego udzielamy na nasze produkty gwarancję 

na zużytą energię i gwarancję zadowolenia. Do wykonania 

naszych elementów grzewczych używamy materiałów 

najwyższej jakości dostępnych na rynku krajowym i eu-

ropejskim. Również elementy elektroniczne używane do 

naszych systemów grzewczych są w całości konstruowane 

i wykonane przez naszą firmę, co zapewnia bardzo wysoką 

jakość. Mata grzewcza zasilana jest bezpiecznym napięciem 

24/ 28 V, co gwarantuje transformator bezpieczeństwa. Taki 

transformator jest zainstalowany pod każdą ławką. Maksy-

malna temperatura grzania naszych elementów grzewczych 

wynosi 36°C, czyli tyle, co temperatura ciała ludzkiego. Eli-

minuje to tym samym ryzyko przegrzania organizmu. Nasz 

produkt jest bezpieczny w użytkowaniu. Na dowód tego 

posiadamy badania bezpieczeństwa i certyfikat CE, wydany 

przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie. 

W trosce o komfort i zdrowie osób duchownych stworzyli-

śmy również produkty dedykowane specjalnie dla nich, jak 

m. in. podgrzewane konfesjonały, dywaniki czy korporały. 

Zwiększają one zdecydowanie komfort uczestnictwa pod-

czas mszy świętej dla kapłana. 

Zachęcamy Państwa do dogłębnego zapoznania się z na-

szym systemem grzewczym. W 70 % naszych realizacji stwier-

dzamy, że w obiektach istniał jeden lub więcej systemów 

grzewczych, które nie spełniały oczekiwań użytkowników 

i księdza proboszcza lub był zbyt drogi w eksploatacji. W razie 

zainteresowania naszym systemem grzewczym zachęcamy 

do kontaktu. Dokonamy indywidualnej prezentacji wszyst-

kich elementów grzewczych, odpowiemy na ewentualne 

pytania i zaproponujemy możliwe warianty instalacji. Nasz 

przyjazd jest w zupełności niezobowiązujący i nie wiąże się 

z dodatkowymi kosztami. Zapraszamy Państwa do odwie-

dzenia naszej strony internetowej (www.kamo.com.pl), gdzie 

znajdą Państwo wiele opinii na temat naszego ogrzewania 

z parafii z całej Polski, jak i z zagranicy. Zapewniamy naszym 

klientom solidność wykonania, punktualność, uczciwą cenę, 

gwarancję za zużytą energię i gwarancję zadowolenia. Gwa-

rantuję to swoim imieniem i nazwiskiem.

Brunon Kreft
Prezes Zarządu i Właściciel

Dywaniki grzewcze

Podgrzewane maty do konfesjonałów 
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•	 mineralny	charakter	powłoki	utrudnia	elektrostatyczne	przywieranie	
cząstek brudu do powierzchni farby

•	 mają	odczyn	zasadowy	dzięki	czemu	w	naturalny	sposób	są	bardzo	
odporne na rozwój mikroorganizmów takich jak grzyby, pleśnie, itp.

•	 praktycznie	nie	zawierają	lotnych	związków	organicznych
•	 są	odporne	na	zmywanie
Wewnętrzna farba silikatowa optomal Mineralin firmy Hufgard opto-
lith w pełnym zakresie spełnia powyższe wymagania i opisane parame-
try. Dodatkowo produkt posiada Atest Higieniczny wydany przez naro-
dowy instytut Zdrowia Publicznego PZH.
Przy zastosowaniu w nowych pomieszczeniach farba optomal Mineralin 
jest częścią systemu „Zdrowe ściany”, jako wierzchnia powłoka dekoracyj-
na. Podstawę systemu „Zdrowe ściany” stanowią tynki wapienne z grupy 
optomur: calith light, calith classic i calith top. System ten został doce-
niony przez urząd komitetu integracji Europejskiej oraz Business center 
club w postaci Medalu Europejskiego i stanowi zdrową alternatywę dla 
powszechnie stosowanych tynków gipsowych. 

na właściwy nastrój wewnątrz pomieszczeń, a tym samym możliwość wy-
ciszenia się i skupienia ma wpływ klika ważnych czynników m.in. kolor po-
mieszczenia, oświetlenie, ogólna estetyka oraz odpowiedni mikroklimat. 
W tym zakresie odpowiednio dobrany rodzaj powłok malarskich, ich wła-
ściwości i kolor stanowią istotne uzupełnienie rozwiązań konstrukcjo – 
architektonicznych i dekoracyjnych. 
Powyższy aspekt dotyczy w szczególny sposób obiektów sakralnych, 
w których kolor i charakter powłoki malarskiej ścian może pełnić samo-
dzielną funkcję dekoracyjną lub (częściej) stanowi „tło” dla eksponowa-
nia dalszych dekoracji, zdobień i detali sztukatorskich.
Prace malarskie w obiektach sakralnych wiążą się z dużymi nakładami cza-
sowymi i finansowymi. kubatura budynków, utrudniony dostęp do więk-
szości powierzchni, duża ilość elementów wymagających demontażu, 
lub ochrony oraz niejednokrotnie zabytkowy charakter obiektu, wymaga-
ją bardzo świadomego procesu decyzyjnego i wybrania produktu o od-
powiednich właściwościach. 

Farby silikatowe – naturalny wybór 
do wnętrz obiektów sakralnych.

kie te cechy powinny mieć na celu uzyskanie możliwie trwałej powło-
ki malarskiej, która w konsekwencji nie powinna się z czasem łuszczyć. 

Gotycki kościół św. Jana Ewangelisty w Szczecinie. Duże powierzchnie wnętrz wymagały zasto-
sowania farb o trwałym połączeniu z podłożem. Taki warunek spełniały farby silikatowe. 

Złuszczenia farby o niskiej paroprzepuszczalności na zabytkowym podłożu we wnętrzu 
kościelnym o większej wilgotności.

Porównanie sposobu wiązania farb z podłożem: powierzchniowe przez adhezję farby dysper-
syjnej i głębokie połączenie na drodze silifikacji - skrzemienienia farby silikatowe.

Farba optomal Mineralnin doskonale nadaje się także do wnętrz zabyt-
kowych. Wówczas może stanowić wykończenie kolorystyczne na tyn-
kach wapienno-trassowych z systemu optosan. takie rozwiązania były 
już wykorzystywane na wielu często najcenniejszych obiektach sakral-
nych w kraju. 

Jacek Soboszek
Menadżer Produktu 

Wnętrza bezcennego barokowo-romańskiego kościoła w Strzelnie - Pomnik Historii. Doskonały 
przykład wykorzystania farby silikatowej Mineralin.

Przykład współczesnego wnętrza kościoła w Łodzi z zastosowaniem silikatowej farby Mineralin

Prawidłowo dobrana farba powinna zatem posiadać szereg różnorod-
nych cech zależnie od wymagań i rodzaju pomieszczenia. W kościołach 
o dużej kubaturze z dużą ilością przebywających w środku osób szcze-
gólnie ważna jest ochrona przed kondensacją pary wodnej i wysoka od-
porność na brudzenie się. W mniejszych pomieszczeniach bardzo istotny 
jest brak emisji lotnych związków organicznych i wysoka odporność mi-
krobiologiczna związana z brakiem możliwości rozwoju na powierzchni 
grzybów i pleśni. Jednak w obu rodzajach wnętrz nieodzownym para-
metrem powinna być odpowiednio wysoka paroprzepuszczalność po-
włoki malarskiej – ma to bowiem decydujące znaczenie np. w przypad-
ku obiektów zabytkowych, w których stare, najczęściej grube mury, aby 
nie ulegały destrukcji muszą być otwarte na dyfuzję pary wodnej. Wszyst-

Ze względu na swoje parametry techniczne i walory zdrowotne najlep-
szym wyborem w przypadku wnętrz obiektów sakralnych są farby mineral-
ne. tego typu farby, np. wapienne były już stosowane w przeszłości. W tra-
dycyjnej recepturze posiadały jednak wiele ograniczeń jak: słabą siłę krycia 
i wąską gamę kolorów. Współczesna technologia oferuje obecnie udosko-
nalone farby mineralne jako farby silikatowe. Potocznie nazywane są rów-
nież farbami krzemianowymi, gdyż ich głównym składnikiem jest wodny 
roztwór krzemian potasu, czyli potasowe szkło wodne. należy jednak pa-
miętać że ten typ farb jest przeznaczony wyłącznie na podłoża mineral-
ne i tylko z takim podłożem łączą się w trwały sposób na drodze silifikacji.

Zalety wewnętrznych farb silikatowych:
•	 są	niezwykle	 trwałe	 i	posiadają	 znakomitą	przyczepność,	 a	przez	

to są odporne na odpryski i łuszczenie; wynika to ze specyficznego 
sposobu wiązania cząstek farby z podłożem w procesie silifikacji na-
zywanego też „skamienieniem”

•	 mają	wysoką	paroprzepuszczalność,	dzięki	czemu	nie	ograniczają	prze-
pływu pary wodnej miedzy ścianą a atmosferą, co wynika z ich mine-
ralnego charakteru. Wpływa to na prawidłowy mikroklimat w pomiesz-
czeniu podnosząc komfort przebywających w nim osób

•	 cechuje	je	brak	kondensacji	pary	wodnej	na	powierzchni	

Własne laboratorium firmy w częstochowie umożliwia szybki dobór re-
ceptury kolorów na podstawie indywidualnych wymagań dla danego 
obiektu. Możliwe jest również dobranie koloru z gotowego wzornika.





W ostatnim czasie koszty ogrzewania budynków drastycznie podroża-
ły. ceny gazu ziemnego podskoczyły nawet o kilkaset procent co prze-
łożyło się na koszty ogrzewania. Podobnie do gazu podrożał również 
tradycyjny opał jak np. węgiel. Spowodowało to, że zaczęliśmy poszu-
kiwać tańszych źródeł ciepła. odpowiedzią na to stały się pompy cie-
pła zasilane energią elektryczną. Przy sprawności pompy ciepła opisy-
wanej przez współczynnik coP 3,5 otrzymujemy 3,5kW energii ciepl-
nej z 1 kW energii elektrycznej. Do tego doszła fotowoltaika, która po-
zwala produkować prąd na własnym dachu i dzięki temu zmniejszyć 
zużycie energii elektrycznej pobieranej z  sieci. 
Jak obecna sytuacja się ma do naszych systemów grzewczych? co zro-
bić aby zminimalizować koszty ogrzewania budynków sakralnych? 
czy aby przejść na ogrzewanie pompą musimy zmienić źródło ciepła? 
Aby odpowiedzieć na to pytanie chciałbym przedstawić naszą realiza-
cję ogrzewania nadmuchowego w kościele w Bałcie w ukrainie. 
W 2014 roku  zainstalowaliśmy ogrzewanie nadmuchowe w tymże ko-
ściele w  którym źródło ciepła stanowił piec nadmuchowy zasilany ga-
zem ziemnym. Piec pobierał powietrze z kościała, podgrzewał je i po-
nownie wdmuchiwał na kościół. Dystrybucja powietrza odbywała się 
poprzez instalację kanałową a sam nawiew poprzez estetycznie ukryte 
kratki nawiewne. W tamtym  czasie gaz był  tani szczególnie w ukrainie. 
natomiast obecnie gaz jest bardzo drogi i stąd pomysł  aby do systemu 
nadmuchowego dołożyć pompę ciepła, która jest zasilana energią elek-

Ogrzewanie nadmuchowe THERMICO
dla kościołów i obiektów sakralnych.

https://www.youtube.com/watch?v=W2gdeVGfWAQ&t=87s

tryczną i za jej pomocą ogrzewać kościół.  Aby zobrazować 1m3 gazu 
kosztuje 35 hrywien a 1kWh kosztuje 1,6 hrywny. W ostatnim tygodniu 
stycznia 2022 byliśmy w Bałcie instalować pompę  ciepła. Prace polega-
ły na dołożeniu do pieca nadmuchowego modułu pompy ciepła. uży-
łem słowa modułu ponieważ pompa ciepła to zespół urządzeń składa-
jący się z jednostki wewnętrznej instalowanej przy piecu nadmucho-
wym w kotłowni i jednostka zewnętrzna czyli sama pompa instalowa-
na na zewnątrz budynku. całość jest sterowana termostatem  progra-
mowalnym w cyklu dobowo tygodniowym  z możliwością sterowania 
zdalnego z aplikacji na smartfonie. W ten oto prosty sposób rozbudowa-
liśmy system ogrzewania nadmuchowego o drugie źródło ciepła. Moż-
na powiedzieć, że  zbudowaliśmy system hybrydowy a więc ogrzewa-
nie za pomocą dwóch źródeł ciepła – gaz ziemny i pompa ciepła. Do-
datkowo pompa zapewni klimatyzację w okresie letnim. 
Jeśli chodzi o koszty eksploatacyjne to przy temperaturach zewnętrz-
nych tegorocznej zimy pompa zużywała  około 130kWh na dobę ogrze-
wając kościół o pow. około 200m2  do 10-12°c, co przeliczając na zło-
tówki  wynosi 34zł/dobę. 
tutaj mamy odpowiedz na pytania postawione na początku tego arty-
kułu. Mając ogrzewanie nadmuchowe spokojnie możemy je zmoder-
nizować i rozbudować o dodatkowe źródło ciepła jakim jest pompa. 
Wówczas będziemy mogli ogrzewać zarówno gazem jak i pompą zasi-
laną energią elektryczną. Wszystko w zależności od aktualnych cen su-
rowców na rynku i zwykłej kalkulacji co się w danym momencie opła-
ca. Poza tym  pompa  służy nie tylko do ogrzewania ale także  do kli-
matyzacji w okresie letnim.  Warto pamiętać że zyskujemy dodatkową 
funkcjonalność – nie tylko ogrzewanie ale także klimatyzacje latem. 
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mgr inż. Krzysztof Wilk
Punto Pruszyński
Materiał ten charakteryzuje się bardzo dużą plastycznością, odporno-
ścią chemiczną i wytrzymałością mechaniczną. Blacha tytanium została 
opracowana dla technologii „rąbka podwójnego”. Aluminium jako me-
tal dachowy było stosowane od XViii w. Jest to najtrwalszy metal i bar-
dzo dobrze zniósł próbę czasu.

Dachy z blach na bazie aluminium są powszechnie stosowane w obiek-
tach zabytkowych. Wymienię tylko kilka realizacji:
1) kopuła katedry San Gioacchino w Rzymie wykonana w 1897 z czy-
stego aluminium. Jest to przykład jednego z najstarszych dachów me-
talowych pełniącego nadal swoją funkcję. Aluminium w tamtym okresie 
było droższe od miedzi i tylko najzamożniejszych fundatorów stać było 
na takie pokrycia dachowe.

Blacha Tytanowo – Aluminiowa
Tytanium Pruszyński 

Materiał Przyszłości stosowany w Przeszłości.

2) Pokrycie dachu „ignacjanum” księży Jezuitów w krakowie wykona-
ne jest z blachy tytanowo – Aluminiowej tytanium Pruszyński. Jest to 
obiekt zabytkowy wpisany w rejestr zabytków o szczególnej wartości hi-
storycznej. konserwator rozważał zastosowanie blachy cynkowo - tyta-
nowej, lub aluminiowej i wybrano ostatecznie blachę tytanowo – Alu-
miniową tytanium Pruszyński.

3) Drewniany szesnastowieczny kościół w Dąbrówce, gmina kadzidłów, 
gdzie ciągle trwają prace konserwatorskie, jest pokrywany blachą tyta-
nowo – Aluminiową tytanium Pruszyński. konserwator Zabytków zde-
cydował o zmianie blachy cynkowo-tytanowej na tytanowo – Aluminio-
wą tytanium Pruszyński „miedziowaną”.

i wiele innych realizacji w Polsce i na świecie.

Punto Pruszyński Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 268
05-816 Michałowice
Tel/Fax 22/723 80 22
e-mail: punto@punto.pl
www.punto.pl
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Do budowy dachów nowych kościołów, również proponujemy zasto-
sowanie właśnie stopu tytanu i Aluminium pod handlową nazwą „ty-
tanium Pruszyński”
Metal ten jest najbardziej odpowiednim rozwiązaniem. obok naturalne-
go metalicznego koloru powstałego w wyniku obróbki elektrolitycznej 
cechuje się najwyższą odpornością i wytrzymałością.
Tytanium nie ulega erozji ani korozji. Blacha na bazie aluminium po-
krywa się w sposób naturalny tlenkiem glinu Al2o3. Związek ten wystę-
puje w naturze i nosi nazwę koRunDu. kryształy korundu zabarwione 
metalami ciężkimi są jednymi z najcenniejszych kamieni szlachetnych: 
czerwony RuBin i niebieski SZAFiR. Rubin i Szafir oprócz swojego pięk-
na są wyjątkowo mocne i pył tych kryształów napylany jest na tarcze 
do cięcia kamienia. taki właśnie proces przeprowadziliśmy aby elektro-
litycznie zabezpieczyć Blachę tytanowo - Aluminiową przed erozją oraz 
aby nadać jej wyjątkową szafirowo szarą barwę (nazwa handlowa „optic 
Zinc”). Dlatego też mimo niskiego potencjału elektrochemicznego nie 

ulega erozji ani korozji pod wpływem kwaśnych dreszczów oraz wyzie-
wów miejskich i przemysłowych.
tytanium nie ulega efektom starzenia. Starzenie to spadek właściwości 
mechanicznych w czasie. Większość metali traci wytrzymałość i plastycz-
ność już po kilku latach. Wynika o z ciągłych naprężeń powstających pod 
wpływem zmian temperatury. Metale stają się kruche i słabe. Aluminium 
stosowane od pond stu lat nie zmieniło swoich właściwości. W trak-
cie badania aluminiowego pokrycia kopuły Katedry San Gioacchino 
w Rzymie po upływie ponad stu lat nie stwierdzono żadnych zmian 
wytrzymałości i plastyczności aluminium.
Dodatkową zaletą tego metalu jest możliwość barwienia. Barwienie po-
lega na podgrzaniu stopu do stanu półplastycznego i naniesienia barw-
nika organicznego, który zostaje w następnej operacji walcowany do 
pełnego zespolenia się ze stopem. taki proces zapewnia trwałe przeto-
pienie metalu z barwnikiem. Stosowane kolory na najczęściej RAl 7016; 
RAl 7005; RAl 8017; RAl 3009 i wiele innych kolorów. 
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W praktyce mamy cztery rodzaje dachów 
do malowania w zależności od typu pokrycia. 

Mamy dachy kryte:
1. blachą ocynkowaną bez śladów korozji 
2. blachą ocynkowaną ze śladami korozji 
3. blachą ocynkowana malowaną uprzednio 
farbami chlorokauczukowymi i poliwinylowy-
mi ze śladami korozji lub bez śladów korozji 
4. blachą powlekaną 
Blacha powlekana to rodzaj blachy stalowej 
lub aluminiowej, którą w celu wzmocnienia, po-
kryto kilkunastoma warstwami powłok antyko-
rozyjnych. Dzięki nim wystawiona na działanie 
czynników atmosferycznych blacha nie zaczy-
na pokrywać się rdzą. Jej cena zależy nie tylko 
od grubości samej blachy, ale przede wszyst-

Jak pomalować dach z blachy? 

kim od rodzaju pokrycia, które zastosowano 
do jej produkcji. Dużą popularnością cieszą się 
zwłaszcza te, które wykonano z żywicy polie-
strowej, poliuretanu oraz polichlorku winylu.
Blacha ocynkowana była kiedyś najczęściej 
używanym materiałem do pokrycia dachowe-
go, gdyż na blasze zanurzonej w cynku two-
rzy się powłoka bardzo spowalniająca proces 
korozji metalu. 
Żadna warstwa zabezpieczająca nie jest wiecz-
na i od czasu do czasu trzeba się zająć jej odre-
staurowaniem. od czego zacząć?

Przygotowanie blachy pod malowanie
najpierw należy dokładnie i starannie oczy-
ścić blachę ze wszystkich zanieczyszczeń, któ-
re na nią osiadły, jak sadza, ptasie odchody czy 

oczywiście musi być wodoodporna. Farba 
na dach musi tworzy odpowiednio grubą po-
włokę izolującą dach przed korozją. W obec-
nych czasach warto postawić na farby wodo-
rozcieńczalne. to nowoczesne rozwiązania, któ-
re są ekologiczne. 
Wodorozcieńczalne farby do blach dacho-
wych AkSikoR polskiej firmy Aksil, to dosko-
nały zestaw najwyższej jakości dla każdego, 
kto chce profesjonalnie i długotrwale odnowić 
swój dach. Preparat odtłuszczający z właściwo-
ściami antykorozyjnymi pozwala na dokładne 
umycie dachu. Podkład i nawierzchnia, two-
rzą całkowicie szczelną barierę, zabezpieczają-
cą przed wszystkimi czynnikami zewnętrznymi 
na jakie jest narażony jest dach. kolory grunto-
emalii, ładnie się prezentują. 

Malowanie dachu, czyli jak pomalować 
dach z blachy?
Malowanie dachu z blachy ocynkowanej od-
bywa się poprzez nanoszenie farby za pomo-
cą pędzla, a najlepiej za pomocą bezpowietrz-
nego natrysku, czyli tzw. agregatu malarskie-
go. Malując dach agregatem, mamy najwięk-
szą pewność, że farba będzie naniesiona rów-
nomiernie, a praca pójdzie szybko i otrzymamy 
estetyczną powłokę. 

Warunki do malowania dachu
najlepszy dzień do malowania dachów to taki, 
w którym temperatura nie jest niższa niż 
10 stopni, ani wyższa niż 30 stopni celsjusza. 
najlepiej zlecić malowanie profesjonalnym fir-
mom zajmujących się renowacjami dachów. 
Mamy wtedy gwarancje, że remont zostanie 
przeprowadzony zgodnie ze sztuką malarską 
i dzięki temu możemy dłużej cieszyć się ład-
nym i nowym dachem.AKSIL Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o.

Pustków 363D, 39-205 Pustków  |  www.aksil.pl

roślinność, a także starą odpadającą farbę. naj-
lepiej sprawdzają się tutaj urządzenia myjące 
wysokociśnieniowe zwłaszcza te z dyszą rota-
cyjną i mające moc przynajmniej 300 barów. 
Zastosowanie detergentu do mycia tzw. aktyw-
nej piany pozwala dokładnie umyć dach. Spłu-
kany i suchy dach należy poddać rewizji. Jeśli 
znajduje się na nim rdza lub jeszcze występu-
je łuszczenie się starych powłok farb to nale-
ży je mechanicznie usunąć, ale należy uważać, 
aby nie uszkodzić warstwy ocynku. Przyjmuje 
się, że najczęściej dachy były malowane farba-
mi chlorokauczukowymi lub poliwinylowymi 
i takie stare powłoki nadają się do renowacyj-
nego malowania. 
Po dokładnym odpyleniu dachu możemy przy-
stąpić do zagruntowania jej preparatem anty-

korozyjnym punktowo – w miejscach gdzie 
czyściliśmy korozję.
inaczej się ma sytuacja z blachą powlekaną – 
tutaj podkład lepiej nanieść na całą powierzch-
nię. Warstwa podkładu tu stanowi funkcję 
szczepną pomiędzy powierzchnią blachy po-
wlekanej, a nowo kładzioną farbą. 
Blachy powlekane przeznaczone do malowa-
nia najlepiej aby były z wieloletniej ekspozycji 
na warunki atmosferyczne. Postępująca degra-
dacja powłoki powlekanej paradoksalnie sprzy-
ja lepszej przyczepności nowo kładzionych po-
włok. Poddana działaniu ciężkich warunków at-
mosferycznych powłoka powlekana jest bar-
dziej porowata i przyczepność nowych farb bę-
dzie lepsza. należy bardzo uważać przy przema-
lowywaniu blach powlekanych o krótkiej eks-
pozycji na warunki atmosferyczne. takie blachy 
powlekane mogą nie nadawać się do malowa-
nia. uznaje się, że 10 lat ekspozycji na warunki 
atmosferyczne jest bardzo bezpieczne dla re-
nowacyjnego malowania blach powlekanych. 
W razie wątpliwości warto zapytać producenta 
blachy o opinię po jakim czasie dany typ blachy 
powlekanej nadaje się do malowania. 

Jaką wybrać farbę do malowania da-
chu z blachy?
Wybór odpowiedniej farby do malowania da-
chu wcale nie jest prosty. Malowanie dachu 
powinno się odbywać za pomocą odpowied-
nich farb. Farba musi przede wszystkim posia-
dać dobre właściwości mechaniczne aby wy-
trzymała np. gradobicie. Powłoka powinna być 
elastyczna aby pracowała wraz z dachem przy 
zmianach temperatury w momencie kurcze-
nia lub rozkurczania blachy. oprócz tego farba 
musi być odporna na promieniowanie uV aby 
dach nie zmieniał koloru wraz z upływem lat. 
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Wasz kościół jest pokryty blachą, dachówką lub 
gątem? zmienimy jego wyglad bedzie prezento-
wał się jak nowy 

Korzyści z malowania dachów:
•	 Poprawa estetyki dachu jak i całego wyglądu 

kościoła - lśniąca blacha, długotrwały kolor
•	 Odporność dachu na mech, brud oraz korozję
•	 Samoczyszcząca i gładka powłoka
•	 Dach jak nowy!!! w kilka dni roboczych bez 

zbędnego bałaganu 

Zakres usług: 
 Dojazd na miejsce za darmo
 Odtłuszczanie detergentami
 Mycie pod ciśnieniem do 400 bar
 Czyszczenie mechaniczne rdzy
 Dwukrotne malowanie (2 warstwy)
 Gwarancja do 60 miesięcy
 Uprzątnięcie miejsca pracy
• Jaki jest koszt? O wiele niższy niż w przypad-

ku wymiany 
• Jaki jest efekt? Zaskakujący wyglądem jak 

i trwałością!

Kościoły malujemy na terenie całej Polski oraz poza jej granicami. 
Dotychczasowe zlecenia: Małopolska, Dolny Śląsk, Łódzkie, 

Mazowieckie, Zachodniopomorskie i jeden na terenie Szwecji

Czegoś nie wiesz?
Czegoś nie jesteś pewny?

Napisz lub zadzwoń:

tel. 787 347 882
biuro@konserwacjadachow.pl 
www.konserwacjadachow.pl

Ks. Mirosław Matuszny 
czy pamiętamy jeszcze, jak wyglądała kiedyś Wielkanoc? tak, wiem, 
to dość prowokacyjne pytanie. Przecież Wielkanoc to najważniejsze 
święta, jakie obchodzimy w kościele katolickim. Wydawać by się jed-
nak mogło, że prawdziwe obchodzenie Wielkanocy gdzieś odpłynęło 
od nas w nieznane.

Wielkanoc – zapomniane święta

oto minęły przecież już ponad dwa lata od czasu, kiedy zamknięto świat 
na „dwa tygodnie”. Później było już tylko gorzej. nadzieję na przynajmniej 
minimalny powrót normalności zostały szybko rozwiane i okazało się, 
że mieliśmy po raz pierwszy w naszej historii procesje rezurekcyjne prak-
tycznie bez udziału wiernych. celebracje, przy prawie pustym kościele 
i to, co chyba spowodowało największe spustoszenie w umysłach i ser-

cach wielu ludzi – nieustanne nawoływanie do tego, aby nie przycho-
dzić do kościoła, by zdać się jedynie na transmisje internetowe lub tele-
wizyjne oraz zastąpienie prawdziwego przesłania Wielkiej nocy swoistym 
kanonizowaniem świeckich przepisów, które zmieniały się tak szybko, 
że ludzie pamiętający to, co było wczoraj, nie potrafili w logiczny sposób 
wytłumaczyć tego, co jest dzisiaj, nie mówiąc o tym, co nadejdzie jutro.
Wielu niestety to zupełnie nie przeszkadzało. najgorsze, że słowa o po-
zostaniu w domu wzięły sobie wyjątkowo poważnie do serc najmłodsi, 
których najwięcej ubyło w kościołach. Po czasie próby naszej wiary, nad-
szedł czas próby naszej miłości. Żyjąc w tych skomplikowanych czasach, 
doświadczając na co dzień różnych szaleństw, nie przypuszczaliśmy za-
pewne, że do naszego słownika na nowo zawita sformułowanie „przed 
wojną”. Bez względu na bolesną historię, różne poglądy społeczne czy 
polityczne, Polacy, w tym parafie rzymskokatolickie, otworzyły szeroko 
drzwi przed potrzebującymi pomocy, uciekającymi przed wojną ludźmi. 
owa iskra miłosierdzia jaką zawsze nosiliśmy w swoich sercach, tym ra-
zem wydawała się wybuchnąć wielkim ogniem, który pokazał, że nie je-
steśmy obojętni na los drugiego człowieka.
Jesteśmy ludźmi żyjącymi tu i teraz. nie możemy oderwać się od rzeczy-
wistości, która wkracza do naszych domów i wypełnia nasze życie. cóż 
zresztą byłaby warta nasza wiara, gdybyśmy nie okazali współczucia, nie 
pospieszyli z prawdziwą pomocą tym, którzy jej potrzebują, nie wykaza-
li się wyobraźnią miłosierdzia.
Są jednak rzeczy, o których Zbawiciel mówi, że należy je czynić, nie za-
niedbując tych, o których mówiliśmy przed chwilą. Jeśli przypomnijmy 

sobie z Ewangelii postać paralityka, który trzydzieści osiem lat przeleżał 
nad sadzawką, a którego Zbawiciel uzdrowił i nakazał mu iść do domu, 
usłyszał od Pana przestrogę, aby nie grzeszył, by mu się coś gorszego 
nie przytrafiło. tutaj też dochodzimy do sedna naszego przepowiadania.
nie zaniedbując bowiem współczucia i dzieł miłosierdzia, musimy pamiętać 
o tym, że Wielkanoc jest świętem świąt. co więcej, w czasie tych świąt bę-
dziemy mieli w kościołach ludzi, których być może spotykamy raz lub dwa 
razy do roku. Jeśli wyrazimy jedynie słuszny gniew wobec tego, czego do-
świadczamy, pochwalimy się dziełami, o których już powiedziała telewizja, 
napisała lokalna prasa, jeżeli wezwiemy do większego jeszcze angażowania 
się w to, w co angażują się wszyscy, stracimy bezpowrotnie czas, aby po-
wiedzieć o tym, co tak naprawdę ma największy wpływ na nasze szczęście 
i naszą przyszłość. Przynajmniej, jeśli wierzymy w ciała zmartwychwstanie.
Wielkanoc bowiem to nie tylko kolorowe pisanki, niedziela palmowa 
i śmigus Dyngus. Zmartwychwstanie Pańskie jest najgłębszą prawdą 
o człowieku oraz o miłości Boga, która objawiła się na Golgocie. to nie 
przypadek, że mając odpowiedzi na najgłębsze pytania, jakie stawia so-
bie człowiek, mając największą miłość, jaką można sobie wyobrazić, ma-
jąc cel, którego wielu ludzi nawet nie śmie sobie stawiać w życiu, nie po-
trafimy o tym powiedzieć i zapominamy niekiedy o sprawdzonych spo-
sobach, aby objawić światu to, co objawia nam Jezus. tymczasem wła-
śnie w okresie Wielkiego tygodnia i Wielkanocy przeżywamy celebra-
cje, które rzucają zupełnie nowe światło na nasze codzienne życie oraz 
na cele, jakie sobie w nim stawiamy. czy w tym roku będziemy potrafi-
li o tym powiedzieć?
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„Własnego kapłaństwa się boję własnego kapłaństwa się lękam 
i przed kapłaństwem w proch padam i przed Kapłaństwem klękam.”
Wielki czwartek od dawna był dniem, kiedy cała wspólnota parafial-
na otoczyła modlitwą kapłanów w niej posługujących i niejednokrot-
nie składała życzenia swym duszpasterzom. obrzęd obmycia nóg, któ-
ry dwa lata temu zniknął z naszej celebracji dokładnie obrazował istotę 
posługi kapłańskiej. Pamiątka ustanowienia tego sakramentu i pamiąt-
ka ustanowienia Eucharystii nadają temu dniowi szczególny charakter. 
Jak mówić dzisiaj, zwłaszcza do młodego człowieka, o kapłaństwie i Eu-
charystii? na pewno każdy z nas ma tutaj swoje doświadczenia i jeszcze 
więcej pytań. choć pamiętamy jeszcze czasy, kiedy seminaria były pełne, 
dziś z całą pewnością nic nie wskazuje, aby te czasy miały wrócić. Jed-
nak kapłaństwo i Eucharystia są sercem kościoła. Patos, jaki towarzyszy 
nam w czasie święceń, komercja, która wypiera sacrum w czasie pierw-
szych komunii sprawiają, że w pierwszym i drugim przypadku trudno 
jest o spokojne, a zarazem godne i rzeczowe przybliżenie ludziom stoją-
cym nieco na uboczu kościoła wagi tych sakramentów. Może warto więc 
wykorzystać i tę szansę, jaką stwarza Wielki czwartek, aby może nieko-
niecznie patetycznie i nie apologetycznie, ale w geście „obmycia nóg” po-
wiedzieć wiernym o tej służbie, bez której życie sakramentalne kościoła 
umiera. Zostawiając na uboczu protestancką dyskusję o kapłaństwie ko-
biet, może warto też wyłożyć wiernym raz jeszcze czym jest msza świę-
ta? Wrażliwości serc i sumień każdego z nas pozostawiam też temat, czy 
nie warto by było przypomnieć sobie jak przystępowaliśmy do komunii 
świętej jeszcze trzy lata temu i zadbać, aby nasza wiara i kult najświęt-
szego Sakramentu nie słabły?

Wielki Piątek
tradycyjnie Groby Pańskie były od lat miejscem, gdzie można było prze-
mycić jakąś współczesną narrację. tyle że dziś najbardziej chyba istotnym 
elementem, jaki należy umieścić i przypomnieć w tych pobożnych in-
stalacjach jest właśnie sedno ofiary chrystusa. Skojarzeń z bieżącymi wy-
darzeniami otaczającą nas rzeczywistością na pewno by nam nie brakło. 
Jednak w chwili, kiedy zwłaszcza młode pokolenie coraz rzadziej zacho-
dzi do kościoła, może warto zadbać o to, aby właśnie nie odniesienia 
do teraźniejszości, ale właśnie ofiara Zbawiciela przemawiały najmoc-
niej, jak tylko potrafimy to wyrazić? Miniony czas ograniczeń i restrykcji 

zniósł znów z naszej wielkopiątkowej pobożności adorację krzyża w for-
mie, jaką praktykowaliśmy od lat. Jak udało nam się wypełnić tę pustkę? 
czy spojrzenie na krzyż jako na znak męki chrystusa, a zarazem znak na-
szej wiary jest wciąż czytelne dla młodego pokolenia? ilu młodych lu-
dzi nosi dziś krzyżyki w sposób urągający temu znakowi? Grób Pański 
w którym umieszczamy najświętszy Sakrament po liturgii Wielkiego 
Piątku będzie dla wielu jedyną i najmocniejszą katechezą w roku, któ-
ra będzie przemawiać silniej niż niejedno kazanie. Jak ten fakt wykorzy-
stać? ile głów tyle pomysłów. Warto chyba jednak pamiętać, aby zanim 
Grób powie nam o czymkolwiek innym, mówił nam przede wszystkim 
o ofierze i męce chrystusa.

„Zstąpił do piekieł”
czy próbowaliśmy kiedyś bądź to na katechezie, bądź w czasie spotkań 
duszpasterskich, z różnymi grupami formacyjnymi, zapytać naszych wier-
nych, jak rozumieją recytowane w credo słowa „zstąpił do piekieł”? kiedy 
o tym powiedzieć, jak nie właśnie w Wielką Sobotę? i to niekoniecznie 
w czasie kazania, podczas liturgii Wigilii Paschalnej, ale zwyczajnie na-
wiązać do tego faktu w kilku słowach skierowanych do wiernych, którzy 
przychodzą poświęcić pokarmy. Zbawienie, które dokonało się na Gol-
gocie, zostało najpierw ogłoszone tym, którzy czekali na nie od począt-
ku świata. czyż to przypomnienie nie będzie ważniejsze od wszystkiego 
innego cokolwiek mielibyśmy tego dnia do powiedzenia?
Wielkanoc – Zmartwychwstał Pan, Alleluja!
co jest sensem i celem naszego życia? Jakiej nagrody spodziewamy się 
po przeżytym pobożnie życiu? czy pamiętamy, że oprócz tego, iż mamy 
duszę nieśmiertelną, chrystus zapowiedział nam, że kiedyś będzie także 
zmartwychwstanie umarłych? i to nie tylko tych, którzy chodzili do ko-
ścioła, wierzyli i ostatecznie zostali uznani za godnych do bycia na wie-
ki w niebie, ale będzie zmartwychwstanie do życia i zmartwychwsta-
nie ku potępieniu.
Pisząc wszystkie powyższe słowa i stawiając trudne pytania, nie miałem 
na celu wymądrzania się, lecz jedynie krótką refleksję na temat posta-
wiony w tytule. Bo, jeśli my, nie stawialibyśmy sobie za cel powiedzenia 
naszym wiernym, także przy okazji świąt Wielkiej nocy owszem, o spra-
wach ważnych i aktualnych, ale o takich, o których już wiedzą, to kto po-
wie im o tym, o czym my powinniśmy im powiedzieć?
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ks dr Bartłomiej Krzos 
W filozofii od dawna mówiło się o prowadzeniu wojen. Wielkie systemy fi-
lozoficzne, a także wielkie religie (w przypadku islamu jest to sprawą dys-
kusyjną) krytykują walkę zbrojną, ale potwierdzają, że niekiedy jest ona 
nieunikniona. klasyczna etyka chrześcijańska stawia sobie zadanie wska-
zywania ludziom właściwego (moralnie dopuszczalnego, inaczej godzi-
wego) postępowania. Etyka ta opiera się na założeniu, że człowiek, któ-
ry postępuje godziwie i moralnie – obojętnie w jakiej sytuacji by się zna-
lazł – zawsze może znaleźć z niej godziwe wyjście. Jeśli więc wojna, która 
jest przecież wydarzeniem strasznym i traumatycznym, jest niekiedy nie-
unikniona, to znaczy, że niekiedy może być ona także godziwa, inaczej 
mówiąc – usprawiedliwiona. Za autora chrześcijańskiej koncepcji „wojny 
sprawiedliwej” (łac. bellum iustum) uznaje się św. Augustyna (345-430). 
ten wielki święty kościoła, w swoim dziele O Państwie Bożym, napisa-
nym w dobie najazdów barbarzyńskich, chciał wyrazić między innymi 
interpretację chrystusowej nauki na temat wojny. chrystus mówi w ka-
zaniu na Górze: „każdy, kto się gniewa na swojego brata podlega sądo-
wi” (Mt 5,22). Woła też do Piotra w ogrójcu: „Schowaj miecz swój do po-
chwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną” (Mt 26,52). 
ten sam chrystus mówi jednak: „czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi 
pokój? nie, powiadam wam, lecz rozłam” (Łk 12,50), oraz „A kto nie ma, 
niech sprzeda swój płaszcz i niechaj kupi miecz!” (Łk 22,36). św. Augu-
styn uznał, że, w myśl nauki chrystusa, pewnego rodzaju wojen należy 
się wyrzekać, a pewnego rodzaju wojny są sprawiedliwe. Dla chrześci-
jańskiego filozofa „Państwo Boże” było każdą społecznością prawdziwe-
go pokoju, opartego na porządku i sprawiedliwości. natomiast „Państwo 
ziemskie” było tożsame z każdym miejscem i czasem namiętności i nie-

Wojna sprawiedliwa

zgody, a stąd i wojny. Wojna sprawiedliwa miała więc służyć odważne-
mu przywróceniu takiego stanu, w którym może rozwijać się „Państwo 
Boże”, przy czym nie chodziło to wcale o przynależność polityczną. Woj-
na sprawiedliwa to wojna będąca wyrazem słusznej odwagi, prowadzo-
na w obronie społeczności chrześcijańskiej zagrożonej przez barbarzyń-
ców, ale także każda wojna prowadzona w obronie bliźniego, niezasłu-
żenie napadniętego. Pozostałe wojny należą już do wojen niesprawiedli-
wych. Generalnie rzecz ujmując, św. Augustyn traktował wojny jako osta-
teczny środek prowadzący do pokoju. Stąd wynika, że celem, który pra-
gnie się osiągnąć przez wojnę sprawiedliwą, jest pokój. Podsumowując 
naukę św. Augustyna o wojnie sprawiedliwej, „sprawiedliwymi” nazwać 
można wojny, które odpowiadają na niesprawiedliwości: kiedy jakiś lud 
lub państwo, zaniedbało ukarania szkody wyrządzonej przez swoich oby-
wateli lub zwrócenia tego, co ci niesprawiedliwie zrabowali.
konieczność prawnego i moralnego usankcjonowania prowadzenia wy-
praw wojennych wywołało pojawienie się idei „świętej wojny”. traktowa-
no wtedy społeczeństwo chrześcijańskie średniowiecznej Europy – czy-
li Civitas Christiana – jako Państwo Boże. krucjaty interpretowano wtedy 
jako słuszne i sprawiedliwe, ponieważ skierowana były przeciwko wro-
gom civitas christiana. chrześcijanie, jako żołnierze Pana, mieli prawo, 
a nawet obowiązek zaangażować się w nią całkowicie i przywrócić Pax 
Christiana na należących uprzednio do cesarstwa Rzymskiego terenach. 
W takim ujęciu cele „wojny sprawiedliwej” uległy znaczącej zmianie – sta-
wały się nimi odzyskiwanie dóbr, wymierzenie sprawiedliwości za krzyw-
dy, wypędzanie nieprzyjaciół poza granice itd. 
W Xii w. ujrzał światło dziennie Dekret Gracjana, który jest jednym z waż-
niejszych dokumentów w historii Prawa kościelnego. Poświęcono tam 

uwagę również wojnie sprawiedliwej. Była ona „obwarowana” następu-
jącymi warunkami: musiała być ona wypowiedziana przez prawowitą 
władzę publiczną (princeps), musiała wynikać z prawowitego powodu 
(casus belli), a więc w wyniku zaboru mienia, niesprawiedliwości popeł-
nionej, jeśli chodzi o dobra albo o poddanych własnych lub sojusznika, 
a nawet w wyniku naruszenia prawa i obyczajów, zaś jej celem winno 
być zawsze przywrócenie pokoju.
W Xiii w. św. tomasz z Akwinu (1225-1274), zainspirowany myślą św. Raj-
munda z Penyafort – wybitnego prawnika, na nowo przystąpił do określe-
nia wojny sprawiedliwej. tym razem przyczyną tego działania była ekspan-
sja islamu i bezpośrednie zagrożenie cywilizacji chrześcijańskiej. Do zasad 
św. Augustyna i Dekretu Gracjana tomasz dodał jeszcze moralną ocenę 
„przedmiotu”, o który toczy się wojna i wiadomo, że musiał on być obiek-
tywnie dobry. W związku z tym intencje prowadzenia wojny musiały być 
prawe. Jest to wynik nowoczesnej jak na tamte czasy doktryny „podwój-
nego skutku”. W myśl tej zasady, każdy człowiek, kiedy spełnia jakiś czyn, 
przewiduje mniej lub bardziej jego konsekwencje. Wiedząc o konsekwen-
cjach uczynku, można je albo przewidzieć i zamierzyć, albo jedynie prze-
widzieć (np. używanie zapalniczki – można używać jej z zamiarem zapa-
lenia czegoś, a można dla zabawy, ale przecież przewidując możliwość 
zapalenia). Zasada „podwójnego skutku” głosi: Działanie, które posiada za-
równo pewien dobry, jak i zły skutek, jest moralnie dopuszczalne lub nie-
dopuszczalne zależnie od tego, czy jego zły skutek jest przez działający 
podmiot jedynie przewidywany, czy przewidywany i zamierzony. Współ-
cześnie ta pionierska zasada ogłoszona w średniowieczu doczekała się 
wielu interpretacji. najogólniej można powiedzieć, że zły zamiar, a więc fo
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celowość wywołania złego skutku określają pewne warunki: zły skutek 
musi być przewidziany i chciany, ale dodatkowo musi spełniać jeszcze 
dwa kryteria. Pierwszym z nich jest nadanie działaniu takiego dynamizmu, 
który zwiększa szanse na wystąpienie złego skutku, a drugim są niewła-
ściwe emocje moralne towarzyszące czynowi, a więc aprobata zamiast 
zwykłej tolerancji złego skutku. Jeśli żaden z tych dwóch „dodatkowych” 
czynników nie występuje, to wtedy nie można mówić o złym zamiarze. 
interpretatorzy dodają, że nawet jeśli człowiek nie ma złych zamiarów, jest 
odpowiedzialny za przewidziane i chciane skutki naszych czynów. na na-
uczaniu świętych: Augustyna i tomasza opiera się nauka kościoła na te-
mat wojny. oczywiście kościół zdecydowanie potępia agresywne dzia-
łania wojenne i zawsze apeluje o pokój. czyni to w licznych encyklikach 
i wypowiedziach papieży zwłaszcza w XX i XXi wieku. niemniej jednak ka-
techizm kościoła katolickiego (p. 2309) formułuje precyzyjnie także zasa-
dy wojny sprawiedliwej. kiedy dokładniej przeczyta się te warunki, moż-
na dojść do wniosku, że ich wypełnienie jest w dzisiejszych czasach prak-
tycznie niemożliwe. Poza tym założenie, że w pewnych okolicznościach 
prowadzenie wojny jest sprawiedliwe i słuszne stanowi zawsze pokusę 
dla społeczności agresywnych. Zazwyczaj bowiem to napastnicy próbu-
ją usprawiedliwiać przed światem i przed samymi sobą swoje agresywne 
działania wojenne, jak ma to miejsce w ostatnich dziesięcioleciach. to wła-
śnie zauważa w swoich wypowiedziach papież Franciszek. Słowo „spra-
wiedliwość” jest nacechowane bardzo pozytywnie. Współcześnie można 
by uznać wojnę za co najwyżej dopuszczalną i to w skrajnych przypad-
kach. nazwanie jej „sprawiedliwą” w kontekście dzisiejszej kultury może 
rodzić pewne kontrowersje. Papież Franciszek w swojej wydanej w 2020 
r. encyklice Fratelli tutti (n. 258-263) odnosi się do zagadnienia wojny spra-
wiedliwej. Bynajmniej nie znosi nauczania kościoła zawartego w katechi-
zmie. Zauważa jednak, że dopuszczalność wojny jest uzależniona od ta-
kich warunków, których we współczesnym świecie nie da się już spełnić. 
chodzi w szczególności o ostatni warunek, który nakazuje użycie propor-
cjonalnych środków obronnych względem środków napastnika. Papież 
uważa, że w obecnym świecie ludzie dysponują bronią o tak niszczyciel-
skiej sile, że nie da się odpowiednio wyważyć jej proporcjonalnego uży-
cia. Postulaty papieża można by streścić w stwierdzeniu, że nie podobna 
nazwać dzisiaj żadnej wojny „sprawiedliwą”, a dopuszczalność działań wo-

jennych w ostateczności nie może oznaczać określania warunków ich le-
galizacji. Po pierwsze dlatego, że trzeba by przewidzieć za dużo możliwo-
ści, a i tak wszystkich przewidzieć się nie da. Po drugie dlatego, że wytwo-
rzy się wówczas niewłaściwa emocja (przymus lub nacisk) prowadzenia 
wojny w pewnych warunkach. Po trzecie zaniechane zostaną większe lub 
bardziej kosztowne starania na rzecz pokoju. W myśl zasad współczesnej 
etyki liberalnej – tak bardzo rozpowszechnionej na świecie – nie wolno 
mylić prawodawcy (jakiegoś podmiotu międzynarodowego) z jego pod-
danym – pojedynczym narodem (krajem). Prawodawca ma powinność 
utrzymywać zakazy prawne, w tym absolutny zakaz prowadzenia działań 
wojennych, zaś poddany ma niekiedy (bardzo rzadko) powinność moral-
ną to złamać. Ale tak jak było to w przypadku wojny polsko-krzyżackiej 
– poddać się potem osądowi. Właśnie po to wysłano delegację polską, 
kierowaną przez Pawła Włodkowica, na Sobór w konstancji. Dlatego na-
wet wtedy, kiedy dany naród został zaatakowany niesłusznie i jego zda-
niem słusznie się bronił, powinno się prowadzić raczej międzynarodowy 
arbitraż, a nie określać z góry wyjątki w zasadach.
Doktryna „wojny sprawiedliwej”, była opracowana przez św. tomasza 
wtedy, gdy wojny prowadzili między sobą szlachetni wojownicy kieru-
jący się chrześcijańskim i rycerskim kodeksem. Współcześnie, w czasach 
tzw. wojny totalnej, którą wprowadziła niemiecka doktryna wojenna Eri-

cha von ludendorfa, wojna zawsze uderza w niewinnych, mimo istnie-
nia prawomocnych podstaw jej prowadzenia. Stanowisko papieża Fran-
ciszka chce rozróżnić pomiędzy moralną dopuszczalnością danego czy-
nu, powiedzmy obrony tego, co najcenniejsze, a moralną niedopuszczal-
nością jego legalizacji w postaci określania warunków wojny sprawiedli-
wej. tak zwana „wojna sprawiedliwa”, a raczej w ostateczności dopusz-
czalna, może być niekiedy zrozumiała, ale zawsze pozostaje tragiczna i ni-
gdy nie powinno się jej legalizować i legitymizować. Jeśli jeden naród 
został przez inny naród niewinnie i niespodziewanie skazany na trage-
dię wojny, to mimo wszystko wojna (nawet obronna) pozostaje tragicz-
na i dotyka niewinnych. nie powinna się więc zdaniem papieża przera-
dzać w czyn chwalebny, na którym buduje się tożsamość społeczeństwa. 
nie chcę w tym miejscu osądzać klasycznego nauczania kościoła na te-
mat wojny sprawiedliwej. nie chcę osądzać wypowiedzi Papieża Fran-
ciszka, który rzeczywiście powinien stać na straży ładu moralnego, a nie 
zajmować stanowisk politycznych – choć czasem jest to bardzo trudne. 
celem moim było jedynie zreferowanie pewnego toku myślenia, który 
stoi zarówno za nauczaniem klasycznym, jak i za ostatnimi wypowiedzia-
mi papieża. Spróbujmy najpierw zrozumieć, zanim włączymy się w falę 
krytyki, która jest zazwyczaj emocjonalna, a więc daleka od racji rozumo-
wych, a przecież powinniśmy się nimi kierować.fo
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Johannus VIVO III
- organy dla każdego kościoła.
W sercu Holandii, znajduje się niezwykłe 
przedsiębiorstwo: Johannus, znany 
na całym świecie producent organów 
kościelnych. tworzą je miłośnicy 
- budowniczowie organów. 
na pierwszym miejscu stawiają oni 
dźwięk i silne dążeniem do jego 
perfekcji, a dopiero później 
wszystkie inne aspekty. Zarówno 
praca twórcza jak i rzemieślnicza, czy 
koncepcyjna, z czasem przynoszą 
plony w postaci nowszych produktów, 
bardziej dopasowanych do potrzeb 
konkretnego odbiorcy. tak też jest 
i tym razem. Wraz z końcem 2021 roku, 
świętowaliśmy premierę nowej serii  Johannus ViVo iii. Po sukcesie jaki 
przyniosły poprzednie serie, ta została zaprojektowana specjalnie na polski 
rynek. Wydawać by się mogło, że każde organy sprawdzą się zarówno 
w Polsce jak i Holandii, Austrii, czy Włoszech. Po części tak jest, jednak 
nie do końca. każdy kraj, ma swoją mentalność, specyfikę i swój własny 
sposób postrzegania i interpretacji tych czy innych przesłanek, na które 
warto zwrócić uwagę, projektując nie tylko organy kościelne ale tak 
naprawdę każdą jedną rzecz. które to aspekty? W przypadku samochodów 
będą to drogi, styl jazdy kierowców, bezpieczeństwo etc. Podobnie jest 
w przypadku organów, z tym, że to co decyduje o wyborze tego, a nie 
innego producenta, czy konkretnego modelu, stanowi swoiste „know 
how” całej branży organmistrzowskiej. Budowniczowie Johannus ViVo iii, 
na każdym szczeblu produkcji, przez kolejne etapy realizacji, wsłuchiwali 
się i wsłuchują nadal w głos zwłaszcza polskiego odbiorcy, dopracowując 
poszczególne elementy tak aby efekt finalny, był w pełni zadowalający, 
zarówno dla księdza, organisty czy też zwykłego wiernego. 

Potrójna korzyść!
Johannus ViVo iii łączy w sobie trzy wyjątkowe zalety: atrakcyjna cena, do-
skonałe cechy instrumentu towarzyszącego, wygodna i nieskomplikowana 
obsługa zaawansowanych funkcji. Wybierając organy, trudno koncentro-
wać się na cenie, elementy determinujące nasz wybór powinny być zgoła 
inne niż aspekt budżetowy, jednak w przypadku tej serii, jest to akurat atut, 
a nie wada, ponieważ jak wspomnieliśmy na początku, są to organy zapro-
jektowane zwłaszcza pod polskiego odbiorcę, także w aspekcie finansowym. 

Dobrze zbalansowany.
Był czas, kiedy organy domowe były przenoszone do kościołów, aby funk-
cjonowały jako organy kościelne. na szczęście to już minęło. Johannus 

zaprojektował i rozwinął serię ViVo iii, któ-
ra służy wyłącznie jako organy kościelne. 
Zarówno pod względem brzmienia, jak 
i konstrukcji koncepcja ViVo ma solidne 
podstawy, ponadto w porozumieniu z in-
westorem można stworzy niestandardo-
wą fasadę piszczałkową, zgodną ze sty-

lem i wnętrzem kościoła.

Doskonałe brzmienie.
Dzięki organom ViVo iii jakość dźwię-

ku jest gwarantowana. osiągnęliśmy 
optimum. Johannus ViVo iii jest w sta-

nie wypełnić każdy zakątek kościoła re-
alistycznymi dźwiękami organów piszczałko-

wych. Dzięki rewolucyjnemu, najnowocześniejszemu 
systemowi audio organista kościelny oraz audytorium ma wrażenie prze-
bywania w obecności organów katedralnych, otoczonych autentyczny-
mi piszczałkami. Wysokiej jakości wzmacniacze, subwoofery i głośniki 
potęgują to wrażenie.

Cztery organy w jednym.
kupując Johannus ViVo iii organiści mogą wybiera spośród trzech róż-
nych dyspozycji. Ponadto podczas gry mają do wyboru cztery różne sty-
le sampli. Styl romantyczny nawiązuje do muzyki wokalnej Hendrika An-
driessena, styl barokowy oddaje pełną sprawiedliwość kantatom Jana Se-
bastiana Bacha, styl symfoniczny ucieleśnia oratoria camille Saint-Saën-
sa, a styl historyczny przywraca do życia muzykę XVii wieku. W rzeczy-
wistości organy Johannus ViVo iii to cztery instrumenty na wyciągnię-
cie ręki organisty.

Autentyczne dźwięki organów piszczałkowych
technologia generowanie brzmienia Real time Sampling znacz-
nie zmniejsza różnicę między ViVo iii a brzmieniem organów pisz-
czałkowych. Dzięki cyfrowym nagraniom autentycznych głosów 
różnych organów piszczałkowych, które są odtwarzane w ViVo 
iii, muzyk ma do dyspozycji brzmienia słynnych organów pisz-
czałkowych.

Przydatne funkcje
Dzięki 250 komórkom pamięci Setzera w ośmiu bankach, organista może 
przechowywać zapisy praktycznie całego swojego dorobku muzyczne-
go. Ponadto wszystkie pedały ekspresji są programowalne: jako pedał 
swell lub jako ogólne crescendo.
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bez sztuki staje się dogmatem. A sztuka bez ducha religii przeradza 
się w dekorację”. ich pokrewieństwo polega na tym, że obie chcą wy-
razić to, co niewyrażalne. kicz w kościele jest ciężkim grzechem. ci, 
którzy oburzają się na szczere poszukiwanie nowych form wyrażania 
tego, co niewyrażalne, powinni również oburzyć się równie święcie 
na udawane, pozorne piękno kiczu.
Prof. Jacek Woźniakowski zastanawiał się, czemu w kościele posoboro-
wym „nie widać nawet zarzewia nowego języka, nowego stylu, nowe-
go kształtu dla współczesnego pojmowania i wcielania pradawnych 
treści”. Jednocześnie uspokajał, że trzeba dać sztuce trochę czasu. Ar-
tystom, księżom, wiernym doradzał pracowitą cierpliwość, skromność 
i bezpretensjonalność. Mówiąc o cierpliwości pracowitej miał na my-
śli pracę fundamentalną. „nikomu w rozwoju jego smaku nie pomogą 

najświetniejsze nawet wykłady z dziejów sztuki, jeśli jego charakter 
oraz ogólny poziom jego kultury wewnętrznej i wykształcenia utkną 
na poziomie kamienia łupanego”.
Zastanawiałem się kiedyś, co jest przyczyną tego, że kicz wdziera się w na-
sze życie wiary. Jakie są konkretne przykłady? oto kilka z nich. Brak dosta-
tecznego przygotowania inwestorów, zleceniodawców, mecenasów, czy-
li w przypadku polskiej rzeczywistości – proboszczów. komisje mają for-
malnie wiele do powiedzenia, ale w praktyce decyduje ten, kto zapew-
nia środki materialne. nie posądzam nikogo o ignorancję i brak dosta-
tecznej wiedzy, ale spotkane przykłady są niepokojące. A może gust księ-
ży jest bardzo podobny do średniej krajowej? ks. krzysztof niedałtowski 
opowiadał kiedyś historię, gdy zaprosił grupę diakonów do gmachu ga-
lerii sztuki współczesnej Muzeum narodowego w Gdańsku, by popro-
wadzić tam zajęcia związane z pewną wystawą sztuki. Studenci niepew-
nie rozglądali się po gmachu dawnego pałacu opatów, stojącego w bez-
pośrednim sąsiedztwie seminarium. Zapytał kto jest tu po raz pierwszy 
w życiu i odpowiedź potwierdziła statystyki krajowe. Dziwić może jedy-
nie fakt, że byli to ludzie ponadstatystycznie wykształceni. W zestawieniu 
z ogromnym programem filozoficznym i teologicznym studiów semina-
ryjnych sztuka bezapelacyjnie przegrywa.
i kolejny przykład. Różnorodny poziom oczekiwań wiernych i ich goto-
wość do amatorskiego współkształtowania przestrzeni sakralnej. najgor-
sze wzorce. u starszych odpowiednie skojarzenia z dużymi wnętrzami 
wywołują wspomnienia o wielkich salach zebrań z epoki PRl-u. to nie 
ich wina, że tak wiele razy widzieli na wysokim podium mównicę i stół 
prezydialny, ozdobione palemką lub paprotką, a za plecami wygłaszają-
cych styropianowy emblemat. Do tego chętnie dodaliby wzorzysty tu-
recki dywan, złociste kandelabry i oleodruk z ogrodem oliwnym, który 
nie pasuje do nowych mebli w pokoju...
osobny problem to twórcy. to właśnie oni w ostatnim trzech deka-
dach projektowali powstające budowle sakralne. niektóre to bardzo 
dobre realizacje. Ale przytłaczająca większość nowych świątyń to bez-
duszna miernota estetyczna naszych czasów. ile jest takich przykła-
dów budowli, które bez krzyża na dachu mogłyby być równie dobrze 
halami sportowymi.
o. Jan Andrzej kłoczowski oP w jednym z wywiadów stwierdził: „kicz do-
tyka wszystkich sfer naszego życia. najboleśniej dotyka zaś dwóch naj-
bardziej bezbronnych dziedzin – religii i miłości. i dlatego wokół miłości 
i religii gromadzą się całe pokłady czy stosy kiczu. Sam człowiek jest ki-
czowaty i ma zapotrzebowanie na kicz. nie lubimy trudnych rzeczy, nie 
lubimy, gdy stawia się nam wysokie wymagania. chcemy, żeby wszyst-
ko było gotowe, przygotowane”.
– kicz w przestrzeni kościelnej jest czymś niemoralnym, dlatego, że za-
wiera w sobie jakieś kłamstwo. Jeśli wiarę wyrażamy w kiczowaty sposób, 
czyli ckliwie, banalnie, płytko, to jest tu zgrzyt. Przecież wiara chrześcijań-
ska wcale taka nie jest, a przynajmniej nie powinna być. Wiara ubrana 
w kiczowate szaty utrwala niedojrzałość religijną, zatrzymuje nas na po-
ziomie Pierwszej komunii świętej. kicz w kościele jest niemoralny, bo za-
fałszowuje przekaz religijny, banalizuje wiarę. Życie zgodne z wymogami 
wiary to przecież wielka sztuka – dopowiada ks. leszek Makówka z ka-
towic. Jaka jest zatem nasza postawa wiary? Alojzy Żółkowski kie-
dyś stwierdził, że „ludzie po śmierci są jak książki: przeczytawszy je całe, 
znajdziemy w końcu omyłki drukarskie”. A może warto zacząć zauważać 
za życia wszelkie pomyłki, błędy, udawania, by kiedyś Bóg czytał naszą 
„księgę życia” z satysfakcją?

KICZ – ZNACZY UDAWANY

Ks. Tomasz Zmarzły 
czy kicz może mieć odniesienie do życia wiary? kicz jest tworem o miernej 
wartości, schlebiający popularnym gustom. A byle jaka wiara czy ma war-
tość przed Bogiem? takie pytania nurtują również zwyczajnych ludzi...
Sztuka nie jest drogą do podświadomości, ale do większej jeszcze świa-
domości. Sztuka otwiera człowieka na samego siebie i czyni go bar-
dziej człowiekiem” – przypominał artystom św. Jan Paweł ii na spotka-
niu w Wenecji w 1985 r. 
Możemy dziś zadać pytanie: kto potrzebuje sztuki religijnej? Potrze-
bujemy jej my – ludzie; my – wierni; my – artyści, my – kościół. Pan 
Bóg świetnie poradzi sobie bez niej, zawsze znajdzie drogę do czło-
wieka. nie może być to jednak usprawiedliwieniem dla naszych po-
czynań. Jak napisał jeden z amerykańskich antropologów: „Religia 
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Piotr Wojnowski OFM Conv
nawoływanie do pokoju jest najbardziej aktualnym orędziem św. Fran-
ciszka, które i dzisiaj jest nam bardzo potrzebne kiedy widzimy jak wiel-
kie zło dokonuje się przez działania wojenne.
czasy współczesne św. Franciszkowi (Xi-Xii w)  były okresem wielu napięć 
politycznych i społecznych. Posłannictwo św. Franciszka jest nierozerwal-
nie związane z głoszeniem pokoju. Wielokrotnie Franciszek odwoływał 
się do Ewangelii, która wskazuje – jak posłannictwo pokoju realizować. 
Prawdziwy pokój – Franciszek mówi o prawdziwym pokoju z nieba” 
i o szczerej miłości w Panu w drugim liście do Wiernych pisze „W imię Pań-
skie- ojca i Syna, i Ducha świętego. Amen. Wszystkim chrześcijanom, za-
konnikom, duchownym i świeckim, wyświęconym i laikom, mężczyznom 
i kobietom, wszystkim tym, którzy mieszkają na całym świecie, brat Fran-
ciszek sługa ich i poddany [przesyła] wyrazy oddania i szacunku, [życząc] 
prawdziwego pokoju z nieba i nieskalanej miłości w Panu.”-Pokój jest da-
rem z nieba. Darem nierozerwanie związanym z osobą Jezusa chrystusa. 
W liście do całego Zakonu 12-13 pisze: –„ Przeto błagam was wszystkich 
bracia, z ucałowaniem stóp [waszych] i z tą miłością, z jaką mogę [aby-
ście] jak tylko możecie oddawali uszanowanie i wszelką cześć najświęt-
szemu ciału i najświętszej krwi Pana naszego Jezusa chrystusa, w któ-

Franciszkańska idea pokoju

rym to, co jest w niebie i to, co jest na ziemi, zostało obdarzone pokojem 
i pojednane z Wszechmogącym Bogiem”. Prawdziwego pokoju doświad-
cza ten, kto żyje Bogiem kto całkowicie oddaje się Bogu. Dlatego Franci-
szek często powtarza, że człowiek powinien zachowywać pokój. W swo-
ich napomnieniach pisze: „Błogosławieni czyniący pokój, ponieważ będą 
nazwani synami Bożymi. ci prawdziwie czynią pokój, którzy we wszyst-
kim, czego doświadczają, dla miłości Pana naszego Jezusa chrystusa za-
chowują pokój w duszy i ciele.”– Pokój należy rozumieć jako coś, co zo-
stało już dane Łaską Bożą, ale co jednak wciąż należy na nowo osiągać. 
Aby osiągnąć pokój Franciszek proponuje: nowy sposób życia. Francisz-
kańska forma życia wiąże się z porzuceniem świata (1 reguła 22.9) pisze: 
–„teraz zatem skoro porzuciliśmy świat, niczego innego nie mamy czy-
nić, jak tylko to, byśmy byli zatroskani, by wypełniać wolę Pana i Jemu 
samemu się podobać.”-Franciszek był człowiekiem bezkonfliktowym po-
nieważ był przekonany, że nowa, pokojowo nastawiona wspólnota może 
powstać tylko, gdy cel i metoda jej działania harmonizują ze sobą. Dlate-
go żył z braćmi według zasad: –„nie wdawać się w kłótnie i spory” (Reguła 
16,6) – „ i kiedy widzimy lub słyszymy, że ludzie źle mówią lub źle czynią 
albo bluźnią Bogu, my błogosławmy i dobrze czyńmy, i chwalmy Boga”. 
Stosunki społeczne panujące w Asyżu wydawały się Franciszkowi tak złe 
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cie” ale w konkretnej rzeczywistości. Pierwszy krok w kierunku pokoju do-
konuje się przez przezwyciężenie skłonności do konfliktów i gotowość 
do współcierpienia. ta zdolność współcierpienia z innymi ma duże zna-
czenie dla osiągnięcia pokoju. niechęć do stosowania przemocy doty-
czy całej osobowości człowieka, także jego psychiki. Myślenie i język musi 
charakteryzować łagodność, Reguła 3, 10-11. „ Radzę zaś moim braciom 
w Panu Jezusie chrystusie, upominam ich i zachęcam, aby idąc przez 
świat nie wszczynali kłótni ani nie spierali się słowami i nie sądzili innych. 
lecz niech będą cisi, spokojni i skromni, łagodni i pokorni, rozmawiając 
uczciwie ze wszystkimi, jak należy.” Łagodność pojawia się tutaj jako ele-
ment kultury bycia, nie tylko jako program. Dzięki takiej postawie udało 
się Franciszkowi zaprowadzić pokój w różnych włoskich miastach: w Pe-
rugii; Bolonii, Arezzo, Sienie, Asyżu. Bardzo ważnym jest fakt, że Franciszek 
podczas każdego spotkania i kazania wypowiadał życzenia pokoju: „Po-
kój temu domowi” i „niech Pan obdarzy cię pokojem”. często zmieniał 
je w zależności od adresata np. na „Pokój i dobro”.
W testamencie pisze: Pan objawił mi, abyśmy używali pozdrowienia: 
„niech Pan obdarzy cię pokojem”. W konfliktowych sytuacjach (wojna, 
kłótnia rodzinna, spory o władzę) Franciszek rozszerzył formułę do roz-
miarów kazania aby często z sukcesem nawoływać do pokoju. W innych 
przypadkach wykorzystywał „Pieśń słoneczną” oraz modlitwę.
święty Franciszek jednoznacznie odnosił się do środków przemocy. Wy-
zbycie się dóbr doczesnych uczynił on podstawową zasadą swojej wspól-
noty m.in. dlatego, że był przekonany, iż istnieje wewnętrzna zależność 
pomiędzy własnością, posiadaniem a wojną. „Gdybyśmy mieli jakieś po-
siadłości, potrzebna byłaby nam broń, aby ich strzec. Stąd wypływają 

spory i procesy ponieważ bogactwo zwykło stwarzać wiele przeszkód 
w miłości Boga i bliźniego. Dlatego nie chcemy posiadać na tym świecie 
żadnego dobra doczesnego”. W związku z tym w regule ”trzeciego zako-
nu” zawarto zakaz noszenia broni: „ niech nie używają i nie noszą przy so-
bie broni” Reguła 15,3. W taki sposób ruch pokutny („trzeci zakon”) staje 
się w Xiii wieku ważnym narzędziem pokoju. A obecne czasy? czyż nie 
potrzebują tego samego błogosławionego pokoju? Zacytujmy słowa 
św. Franciszka, od którego bierzemy wzór do naśladowania: „Jak głosi-
cie pokój ustami, tak a nawet jeszcze bardziej miejcie go w sercach wa-

i perwersyjne, że całkowicie się zaangażował, aby poprzez ewangelicz-
ne świadectwo stworzyć nową rzeczywistość. Franciszek bardzo wyraź-
nie oddzielał system od człowieka jako jednostki. Ganił zły system spo-
łeczny, który opierał się na władzy i bogactwie. Mniej pragnął potępiać 
ludzi, którzy żyją w tym systemie. Pisał w 2 Reg. 2,17:-„ upominam braci 
i przestrzegam, aby nie gardzili ludźmi i nie sądzili ich”. Według literatury 
biograficznej Franciszek tak to uzasadnia: „Bóg bowiem jest naszym i ich 
Panem mogącym powołać ich, a powołanych usprawiedliwić”. Podkre-
ślał też, aby bracia szanowali ich jak braci i jak swoich panów, ponieważ 
są braćmi stworzonymi przez tego samego Stwórcę. Panami zaś są wte-
dy, gdy wspomagają dobrych do czynienia pokuty udzielając im tego, 
co jest niezbędne do życia cielesnego. Mówił także: „ taki powinien być 
sposób życia braci wśród ludzi, aby ktokolwiek słysząc ich lub widząc, wiel-
bił Boga i wysławiał Go pobożnie.” i dodawał: „ Jak głosicie pokój ustami, 
tak, a nawet jeszcze bardziej miejcie ten pokój w sercach waszych. niech 
nikt z waszego powodu nie będzie pobudzony do gniewu, albo zgorszo-
ny lecz wszyscy przez waszą łagodność będą doprowadzeni do pokoju, 
życzliwości i zgody” (cyt. Relacja 3 towarzyszy 5B).
Franciszek znalazł szansę dla ludzi, którzy żyją w złym systemie i po-
przez swoje działanie mają w nim udział. Bóg jest ich przyszłością i tyl-
ko on może tą przyszłość zmienić. takiej wierze powinno odpowiadać 
konkretne zachowanie – ani pogarda ani też potępienie tego, który zo-
stał wchłonięty przez system. Ważna jest zgoda.
Franciszek był świadomy, że tworząca się wspólnota jest także uzależnio-
na od systemu, któremu się przeciwstawiała w swoim działaniu. Franci-
szek nie szuka alternatywnego sposobu życia w jakimś „świętym świe-

szych. niech nikt z waszego powodu nie będzie pobudzony do gniewu 
albo zgorszony, lecz wszyscy przez waszą łagodność będą doprowadze-
ni do pokoju, życzliwości i zgody. Do tego bowiem zostaliśmy powoła-
ni, abyśmy troszczyli się o poranionych, umacniali załamanych, a błądzą-
cych przywoływali na właściwą drogę.” Wprowadzanie pokoju, jakie pro-
ponuje Błogosławieństwo o pokoju, jedno z ośmiu Ewangelicznych Bło-
gosławieństw jest niczym innym, jak odrzucaniem wszelkiego zamętu, 
umożliwianiem sobie i innym bycia dobrym, łagodnym. Jest otwarciem 
na odnowę moralną i społeczną.
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List biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2022 roku
„Eucharystia daje życie” – „Posłani w pokoju Chrystusa”

Drodzy Współbracia w Chrystusowym 
Kapłaństwie!
od pamiętnego dnia, gdy nasz Pan, Jezus 
chrystus, złożył w darze na krzyżu swoje ży-
cie za zbawienie świata, jako kościół z drże-
niem serc uobecniamy w Eucharystii to wiel-
kie misterium. czynimy to, co przekazali nam 
Apostołowie. Sięgamy do ich pamięci o Wie-
czerniku. to właśnie tam, w obliczu zbliżającej 
się godziny, w której chrystus został „ofiarowa-

ny jako nasza Pascha” (1 kor 5,7), łamał on dla 
uczniów chleb i podawał im do picia kielich. 
Powtarzamy te znaki sakramentalne w posłu-
szeństwie słowu Pana: „to czyńcie na moją 
pamiątkę!” (1 kor 11,24-25). nie jest nam przy 
tym obce doświadczenie Apostoła Piotra, któ-
ry z zakłopotaniem patrzył na Mistrza obmy-
wającego jego brudne stopy. Zawsze staje-
my przy ołtarzu Pańskim zawstydzeni naszą 
grzesznością. Powtarzamy za Piotrem: „Panie, 

ty wszystko wiesz” (J 21,15 nn). czujemy się 
mali wobec czystej i bezinteresownej miłości 
Boga. Ale jednocześnie wierność i dobroć Je-
zusa pozwalają nam oczekiwać łaski, pociechy, 
przemiany i zbawienia, bowiem, jak podkreśla 
papież Franciszek:
„Eucharystia, chociaż stanowi pełnię życia sakra-
mentalnego, nie jest nagrodą dla doskonałych, 
lecz szlachetnym lekarstwem i pokarmem dla 
słabych” (Franciszek, Evangelii gaudium, 47).

W ostatnich tygodniach ze wzruszeniem wsłu-
chiwaliśmy się w pokorny głos emerytowanego 
papieża Benedykta XVi, który wyznał:
„coraz mocniej uderza mnie to, że kościół dzień 
po dniu umieszcza na początku celebracji Mszy 
świętej – w której Pan daje nam swoje Słowo 
i samego siebie – wyznanie naszych win i proś-
bę o przebaczenie. Publicznie prosimy Boga ży-
wego, aby przebaczył nam naszą winę, naszą 
wielką i bardzo wielką winę. Jest jasne, że słowo 
«bardzo wielka» nie odnosi się w ten sam spo-
sób do każdego dnia, do każdego poszczegól-
nego dnia. Ale każdego dnia stawia mi pytanie, 
czy nie powinienem dziś mówić także o wiel-
kich i bardzo wielkich winach. i mówi mi w po-
cieszający sposób, że niezależnie od tego, jak 
wielka jest moja wina dzisiaj, Pan mi przebaczy, 
jeżeli szczerze pozwolę, by on mnie zbadał i je-
żeli naprawdę jestem gotów do przemiany sa-
mego siebie” (Benedykt XVi, List w sprawie ra-
portu dotyczącego nadużyć w archidiecezji 
Monachium i Fryzyngi).
Pośrodku naszej kruchości, niosąc w sobie opór 
Piotra wobec pokornego gestu chrystusa – 
Sługi, zawstydzeni Jego miłością „aż do końca” 
(J 13,1), powtarzamy za chrześcijanami z Abi-
teny: „Sine dominico non possumus!”. tak, 
to prawda, nie możemy żyć bez daru Pana, bez 
dnia Pańskiego. tak jak nasi bracia i siostry z Abi-
teny, którzy na przełomie iii i iV wieku czerpa-
li z ofiary Pańskiej moc do składania świadec-
twa, stajemy dzisiaj z tym wyznaniem wobec 
siebie i świata, i głosimy, że bez Eucharystii nie 
ma w nas życia: „kościół żyje dzięki Eucharystii” 
(zob. św. Jan Paweł ii, Ecclesia de Eucharistia, 1).
od trzech lat w kościele w Polsce idziemy dro-
gą, którą wyznacza nam program duszpaster-
ski realizowany pod hasłem „Eucharystia daje 
życie”. na pierwszym etapie tej drogi patrzy-
liśmy na Mszę świętą jako na „Wielką tajemni-
cę wiary”. W kolejnym roku czerpaliśmy inspi-
racje do ożywienia duchowości eucharystycz-
nej ze słów: „Zgromadzeni na świętej wiecze-
rzy”. obecnie pragniemy się skupić na oddzia-
ływaniu Eucharystii na naszą codzienność, po-
dążając w wewnętrznej wędrówce za słowa-
mi Jezusa: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył 
przeze Mnie” (J 6,57). W posynodalnej adhor-
tacji Sacramentum caritatis papież Benedykt 
XVi napisał:
„te słowa Jezusa sprawiają, że możemy pojąć 
jak tajemnica, «w którą wierzymy» i «którą ce-
lebrujemy», staje się – przez wewnętrzną dyna-
mikę – zasadą nowego życia w nas oraz formą 

chrześcijańskiej egzystencji” (Benedykt XVi, Sa-
cramentum caritatis, 70).
Z najświętszej ofiary wyrasta chrześcijańska 
misja, którą w pełni wyrażają słowa: „Posłani 
w pokoju chrystusa”. chodzi o to, aby głębo-
ko przeżywana Eucharystia karmiła nas w co-
dziennym życiu mocą oraz miłością chrystu-
sa, a jednocześnie usposabiała do przynosze-
nia obfitych owoców wiary. Jest to dla nas, ka-
płanów, szczególnie ważne.
Eucharystyczny kształt kapłańskiego życia i po-
sługiwania
W liście do Rzymian św. Paweł pisze:
„A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie 
Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, 
świętą, Bogu przyjemną jako wyraz waszej ro-
zumnej służby Bożej” (Rz 12,1).
Papież Benedykt XVi interpretuje to wskaza-
nie Apostoła narodów w następujący sposób:
„te słowa ukazują obraz nowego kultu jako cał-
kowitą ofiarę złożoną z własnej osoby w komu-
nii z całym kościołem” (Benedykt XVi, Sacra-
mentum caritatis, 70).
Składanie ofiary przestaje tu znaczyć – jak 
to miało miejsce w kulcie starotestamental-
nym – «śmierć ofiary». teraz w świetle Paschy 
chrystusa rozumiemy, że ofiarowane jest ży-
cie ofiary, a nie jej śmierć. nasze życie i po-
sługa mają się stawać „ofiarą przyjemną Bogu”. 
to musi nas głęboko poruszać. Można powie-
dzieć, że św. Paweł wzywa nas do nowej antro-
pologii, w której życie człowieka wiary, a nade 
wszystko życie kapłana, staje się niejako litur-
gią wcieloną, obejmującą całą osobę z wszyst-
kimi wymiarami egzystencji.
W jaki sposób osoba ochrzczona, a zwłaszcza 
kapłan, może w codzienności „wydawać siebie 
na ofiarę żywą i przyjemną Bogu”? Zapewne 
są różne aspekty eucharystycznej szkoły życia 
i wiary, które przez wieki odkrywali uczniowie 
chrystusa. My w tym roku pragniemy zapro-
ponować Wam, Drodzy Współbracia, ścieżkę 
refleksji, którą otworzył św. Jan Paweł ii w swo-
im ostatnim Liście do kapłanów z 2005 roku:
„kierunek tych rozważań będą wskazywać 
słowa ustanowienia Eucharystii, które każ-
dego dnia wymawiamy in persona Chri-
sti, aby uobecniać na ołtarzach ofiarę, któ-
ra raz na zawsze dokonała się na kalwarii. 
Słowa te zawierają jasne wskazania dla du-
chowości kapłańskiej: jeśli cały kościół żyje 
dzięki Eucharystii, życie kapłańskie winno 
mieć ze szczególnego tytułu «kształt eu-
charystyczny». Słowa ustanowienia powin-
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ny zatem być dla nas nie tylko formułą kon-
sekracyjną, ale «formułą życia»” (św. Jan Pa-
weł ii, List do kapłanów na Wielki Czwar-
tek AD. 2005, 1).
Wizja życia kapłańskiego, które musi zmierzać 
w kierunku pełnej zgodności z tym, co kapłan 
wypowiada nad chlebem i winem, gdy uobec-
nia misterium chrystusa, jest najgłębszym pra-
gnieniem kościoła. Wystarczy przywołać ryt 
święceń kapłańskich, podczas których biskup 
zwraca się do kandydatów z pytaniem:
„czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się z chry-
stusem, najwyższym kapłanem, który z same-
go siebie złożył ojcu za nas nieskalaną ofia-
rę, i razem z nim poświęcać się Bogu za zba-
wienie ludzi?”
opierając się tylko na ludzkich predyspozy-
cjach, realizacja tego wyzwania staje się nie-
możliwa. Dlatego kandydat odpowiada: „chcę, 
z Bożą pomocą”.
W Wielki czwartek ze wzruszeniem wracamy 
do tego pytania, aby z odnowioną pamięcią, 
jeszcze gorliwiej wyruszyć w dalszą drogę. Po-
ciesza i umacnia nas fakt, że nie musimy sami 
ciągle na nowo pisać programu kapłańskiej po-
sługi. otrzymujemy go bowiem w całej aktual-
ności podczas celebracji Mszy świętej:
„kiedy prezbiterzy łączą się z czynnością chry-
stusa kapłana, siebie całych codziennie ofia-
rują Bogu, a gdy karmią się ciałem chrystusa, 
uczestniczą serdecznie w miłości tego, który 
daje siebie wiernym na pokarm” (Sobór Waty-
kański ii, Presbyterorum ordinis, 13).
Drodzy Współbracia, w tym szczególnym dniu, 
gdy wchodzimy z Jezusem do Wieczernika, aby 
celebrować „ucztę komunii w Jego ciele i krwi” 
(św. Jan Paweł ii, Ecclesia de Eucharistia, 12), 
przywołajmy słowa konsekracji, które wypowia-
damy nad chlebem podczas każdej Eucharystii:
„on bowiem tej nocy, której był wydany, wziął 
chleb i dzięki tobie składając, błogosławił, łamał 
i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:
«Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy:
to jest bowiem ciało moje, które za was bę-
dzie wydane.
(…) to czyńcie na moją pamiątkę»”.
„on bowiem tej nocy, której był wydany”
W obliczu trudnych wyzwań i różnych kryzy-
sów, które aktualnie bardzo mocno dotykają ko-
ściół, także w Polsce, papież Franciszek zaprasza 
nas, żebyśmy nie poddawali się przygnębieniu 
i smutkowi. Jesteśmy zrodzeni z Ewangelii. Jeste-
śmy ludem nadziei. Zwątpienie, pretensjonalizm 
i zgorzknienie, to droga prowadząca donikąd:

„kryzys jest zjawiskiem, które dotyczy wszyst-
kich i wszystkiego. Jest obecny wszędzie 
i w każdym okresie dziejów (…). ukazuje się 
on jako wydarzenie nadzwyczajne, które za-
wsze wywołuje poczucie obawy, niepokoju, 
braku równowagi i niepewności co do decy-
zji, jakie trzeba podjąć. (…) ten, kto nie patrzy 
na kryzys w świetle Ewangelii, ogranicza się 
do dokonania autopsji zwłok: patrzy na kry-
zys, ale bez ewangelicznej nadziei, bez światła 
Ewangelii” (Franciszek, Przemówienie do Kurii 
rzymskiej z okazji życzeń bożonarodzenio-
wych 2020 r., 5-6).
Przeżywając w życiu różne kryzysy: kościelne, 
społeczne i osobiste, warto byśmy umacniali 
się postawą naszego Mistrza. celebrując Eucha-
rystię zawsze wracamy do tej nocy, gdy Jezus 
został zdradzony i wydany na śmierć przez Ju-
dasza, Piotra, fałszywych świadków, a w końcu 
przez Sanhedryn. tradycja chrześcijańska wiąże 
tę noc wydania z modlitwą Psalmem 88, wkła-
dając go w usta Więźnia Miłości. Jezus od sa-
mego początku, od wejścia do ogrodu oliw-
nego, trwał na modlitwie. Dzięki temu pośrod-
ku próby, jak niegdyś Abraham na górze Moria, 
nie koncentrował się na cierpieniu, ale widział 
przed sobą ramiona ojca i słyszał Jego obiet-
nicę: „tyś jest mój Syn umiłowany!” (Mk 1,11).
W ciągu dwudziestu wieków chrześcijaństwa 
wielu kapłanów zostało poddanych podob-
nym próbom jak ich Mistrz. Przeżyli je godnie 
i mężnie dzięki postawie modlitwy i zawierze-
nia Bogu. Jednego z nich wspomina Benedykt 
XVi w encyklice Spe salvi:
„niezapomniany kardynał nguyen Van thuan, 
który spędził w więzieniu 13 lat, z czego dzie-
więć w izolacji, pozostawił nam cenną książkę: 
«Modlitwy nadziei». tam, w sytuacji wydawało-
by się totalnej desperacji, słuchanie Boga, moż-
liwość mówienia do niego, dawały mu rosną-
cą siłę nadziei, która po uwolnieniu pozwoliła 
mu stać się dla ludzi całego świata świadkiem 
nadziei – tej wielkiej nadziei, która nie gaśnie 
nawet podczas nocy samotności” (Benedykt 
XVi, Spe salvi, 32).
Słowa konsekracji rozpoczynają się od przyjęcia 
logiki krzyża, od zaproszenia do akceptacji ży-
cia przeciwko sobie. Perspektywa całkowitego 
ogołocenia z pewnością głęboko wstrząsa każ-
dym z nas. Stając przy ołtarzu in persona Chri-
sti minuta po minucie zanurzamy się z Jezusem 
w Jego śmierć, uzmysławiając sobie przy tym, 
że „gdy Jego grzbiet poddano bijącym, on się 
nie opierał” (por. iz 50,6). Zdumiewa, a zarazem 

zawstydza nas posłuszeństwo Jezusa chrystusa. 
Stanie się ono jednak dla nas nieco łatwiejsze 
do podjęcia, gdy celebrując najświętszą ofiarę 
będziemy patrzyli na Mękę Pańską oczami Umi-
łowanego ucznia. W czwartej Ewangelii wstę-
powanie Jezusa na krzyż ma charakter królew-
skiej intronizacji. św. tomasz z Akwinu stwier-
dził, że w Ewangelii św. Jana „chrystus niesie 
krzyż jak król berło” (św. tomasz z Akwinu, Ko-
mentarz do Ewangelii św. Jana, 19.3.8). ta per-
spektywa przełamuje lęk. Noc wydania sta-
je się początkiem procesji, w której wstępuje-
my wraz z Jezusem na tron życia. Wyruszajmy 
na tę trudną drogę „przyobleczeni mocą z wy-
soka” – Duchem świętym (Łk 24,49), który po-
ucza nas, że „nadzieja zawieść nie może” (Rz 5,5).
„Wziął chleb w swoje ręce i dzięki tobie składa-
jąc, błogosławił”
Wieczernik zawsze będzie nam się kojarzył 
z chlebem w rękach Jezusa. W czasie każ-
dej Eucharystii dzielimy pomiędzy siebie 
we wspólnocie Chleb aniołów (zob. św. Au-
gustyn, Sermo 130, 2). ten gest skłania nas 
do tego, byśmy „byli dobrzy jak chleb” – jak ma-
wiał św. Brat Albert. Jednocześnie znak chle-
ba odsłania jeszcze inny aspekt, bardzo waż-
ny dla nas, kapłanów. Podobnie jak w czasie 
ostatniej Wieczerzy Jezus wziął w swoje ręce 
chleb, aby nakarmić nim uczniów, tak rów-
nież dzisiaj bierze pod swoją odpowiedzial-
ność każdego z nas. Jesteśmy chlebem w rę-
kach Mistrza. to największa gwarancja bez-
pieczeństwa i akceptacji jaką możemy otrzy-
mać na tej ziemi. nikt i nic nie może nas wy-
rwać z Jego rąk:
„Ja daję im życie wieczne. nie zginą (…) na wie-
ki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki” (J 10,28).
Drodzy Współbracia, warto byśmy intensywnie 
patrzyli na dłonie chrystusa i uzmysłowili sobie, 
że cokolwiek by się z nami działo w osobistym 
życiu, w codzienności parafialnej, czy też pod-
czas pełnienia jakiejkolwiek innej posługi, Jego 
ręce – kochające i silne – są dla nas zawsze bez-
pieczną przystanią. Jedynie my sami możemy 
z nich wypaść przez grzech, niewierność, ego-
izm i pychę. Zawsze jednak istnieje droga po-
wrotu. Dłonie Jezusa są otwarte w nieustan-
nej gotowości na to, żeby nas objąć gestem 
miłosierdzia.
nasze osobiste spotkania z Jezusem, który ni-
gdy nie nuży się okazywaniem miłości, szacun-
ku i zaufania, powinno w naszych sercach ro-
dzić wdzięczność. Wskazywał na to św. Jan Pa-
weł ii, zwracając się do nas:
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„W każdej Mszy świętej wspominamy i na nowo 
budzi się w nas to pierwotne uczucie, jakie Je-
zus wyraził w akcie łamania chleba: dziękczy-
nienie. Jest ono postawą, która zawiera się 
w słowie «Eucharystia». W tym wyrażeniu od-
wołującym się do wdzięczności zlewają się 
wszystkie nurty biblijnej duchowości uwielbie-
nia, jakie budzi się w tym, kto dostrzega mira-
bilia Dei. Bóg nas kocha, w swojej opatrzno-
ści nas uprzedza, towarzyszy nam, podejmu-
jąc nieustannie zbawcze działania” (św. Jan Pa-
weł ii, List do kapłanów na Wielki Czwartek 
AD. 2005, 2).
Jezusowi zawsze należy się dziękczynienie 
i uwielbienie. on jest stały i niezmienny w łaska-
wości i w obdarowywaniu nas sobą. to z Jego 
pełni wciąż otrzymujemy „łaskę po łasce” (por. 
J 1,16). nawet jeśli przychodzą na nas zmienne, 
trudne i nieprzewidziane okoliczności, on jest 
zawsze „dawcą nadziei” (por. Rz 15,13) i zapra-
sza nas, byśmy „w każdym położeniu dziękowa-
li” (por. 1 tes 5,18). Dostrzegając to św. Jan Pa-
weł ii dodaje: „[My, kapłani] mamy swoje krzyże 
i oczywiście nie tylko my je mamy, ale dary, ja-
kie otrzymaliśmy, są tak wielkie, że nie możemy 
nie śpiewać z głębi serca naszego Magnificat” 
(św. Jan Paweł ii, List do kapłanów na Wielki 
Czwartek AD. 2005, 2).
Podczas sprawowania Eucharystii bierze-
my do ręki chleb, pochylamy się i wypowia-
damy słowa błogosławieństwa. naśladujemy 
w tym Jezusa. Grecki zasownik eulogeo – bło-
gosławić, składa się z dwóch słów: przysłów-
ka eu – dobrze oraz czasownika lego – mó-
wić. Pierwsze, co czyni Pan, to «mówi dobrze». 
Możemy się zastanawiać o kim i do kogo Je-

zus dobrze mówił?  Wydaje się, że mówił do-
brze o nas do ojca. on przecież „nie przyszedł 
na świat po to, żeby świat potępić, ale po to, 
by świat został przez niego zbawiony” (J 3,17). 
chleb w rękach Jezusa chrystusa, będący 
znakiem Jego życia wydanego za nas, w naj-
lepszy sposób odsłania treść wypowiadane-
go przez niego błogosławieństwa: „Przysze-
dłem po to, aby mieli życie i mieli je w obfito-
ści” (por. J 10,10).
W tym kontekście warto pomyśleć o tym, jakie 
uczucia i pragnienia towarzyszą nam, kapłanom, 
gdy podczas konsekracji przywołujemy błogo-
sławieństwo Jezusa nad nami i nad chlebem. czy 
wtedy tak jak chrystus mówimy dobrze ojcu 
o naszych siostrach i braciach, wśród których 
pełnimy służebną posługę? czy mówimy do-
brze o kościele, ojcu świętym, swoim biskupie, 
parafianach, rodzinach, dzieciach, ludziach mło-
dych, współbraciach kapłanach? czy mówimy 
dobrze ojcu w niebie o chorych, ubogich, wy-
kluczonych, o dzieciach nienarodzonych, ale też 
o tych, których grzech sprowadził na manow-
ce, a którzy z racji chrztu świętego też należą 
do naszych parafii? W końcu, czy mówimy do-
brze o tych, którzy nie należą do Jezusa, a może 
nawet nas prześladują? czy wypowiadając nad 
chlebem błogosławieństwo jesteśmy rzeczywi-
ście gotowi razem z Jezusem wydać ze wzglę-
du na ich zbawienie całe swoje życie?
„Łamał i rozdawał swoim uczniom”
W naszej wędrówce do wnętrza tajemnicy Wie-
czernika dochodzimy do momentu, gdy Jezus 
„wziął w swoje ręce chleb, połamał go i rozda-
wał uczniom” (por. Mk 14,22). Znak łamanego 
chleba powtarzamy w czasie każdej Euchary-

stii przed komunią świętą. to jest bardzo waż-
ne, byśmy jako kapłani czynili ten gest z uwa-
gą i czcią. W nim bowiem zawiera się treść mi-
sji chrystusa w świecie, a także naszego posłu-
giwania. Łamanie chleba jest wyrazem goto-
wości do bycia zaczynem jedności, przez rezy-
gnację ze swoich własnych ambicji, przekonań, 
przywilejów i pragnień.
owo łamanie nas, kapłanów, związane jest 
przede wszystkim z odkrywaniem przez nas 
prawdziwych intencji, które towarzyszą na-
szym słowom, czynom i postawom. ostatecz-
nym kryterium dla naszych motywacji na za-
wsze pozostanie Jezus chrystus. W niedzielę 
Męki Pańskiej z przejęciem słuchamy słów św. 
Pawła z listu do Filipian:
„Jezus chrystus istniejąc w postaci Bożej, nie 
skorzystał ze sposobności, aby na równi być 
z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przy-
jąwszy postać sługi” (Flp 2,6-7).
klarowność naszych zamiarów polega na czy-
nieniu wszystkich rzeczy w duchu chrystusa 
– Sługi. Brak czystości polega na wykorzysta-
niu dzieł apostolskich do naszych własnych in-
teresów albo korzyści osobistych. co więcej, nie 
mamy szczerych intencji, gdy realizujemy ka-
płaństwo po to, żeby być zauważonym przez in-
nych, albo gdy kieruje nami chęć współzawod-
nictwa. Przykładowo, podejmujemy działalność 
na rzecz ubogich lub wykluczonych, ponieważ 
to jest „medialne”, a jednocześnie wyrażamy kry-
tykę wobec czyniących podobnie tylko dlate-
go, że wypadają korzystniej od nas lub uzyskują 
większe uznanie czy rozgłos. Bywa też, że nie an-
gażujemy się zbytnio w posługę duszpasterską, 
ponieważ nie spełnia ona naszych aspiracji i nie 
przynosi korzyści na miarę naszych oczekiwań.
na tym kolejnym etapie kształtowania kapłań-
stwa na sposób eucharystyczny, każdy z nas 
musi doświadczyć „bycia łamanym”. „Bycie ła-
manym” rozumiemy jako zmianę mentalności 
oraz życie w procesie nieustannego oczysz-
czania się i nawracania. Bez tego nie jesteśmy 
w stanie składać duchowych ofiar „przyjemnych 
Bogu”. św. Paweł odnosząc się do tego aspektu 
życia chrześcijańskiego korzysta z innego obra-
zu – przaśnego chleba:
„Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali no-
wym ciastem, jako że przaśni jesteście. chry-
stus bowiem został złożony w ofierze jako na-
sza Pascha” (1 kor 5,7).
W tym kontekście św. Paweł wspomina także 
o zgorszeniach w kościele, jakich nie widział 
nawet wśród pogan. W obliczu zawstydza-
jących czynów, których dopuścili się niektó-

rzy koryntianie, zachęca do ascezy ze wzglę-
du na Ewangelię:
„Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć 
w niej swój udział. (…) każdy, kto staje do za-
pasów, wszystkiego sobie odmawia; oni, aby 
zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś – nieprze-
mijającą. Ja przeto (…) poskramiam moje ciało 
i biorę je w niewolę, abym innym głosząc na-
ukę, sam przypadkiem nie został uznany za nie-
zdatnego” (por. 1 kor 9,23-27).
Drodzy Współbracia, wszyscy musimy być 
przełamywani przez Jezusa. Jest to konieczne 
do tego, żebyśmy nie unosili się pychą, ale po-
kornie i w prawdzie uznali także swoją osobi-
stą obłudę i grzech oraz brak reakcji, a przynaj-
mniej milczące przyzwolenie, wobec krzywd 
zadawanych innym ludziom. Podczas liturgii, 
którą celebrujemy każdego dnia, mamy stawać 
się tym przaśnym chlebem, bez kwasu obłu-
dy, który przemienia się w hostię czystą, świętą 
i miłą Bogu. Jezus pragnie, byśmy wychodząc 
ze szkoły Wieczernika rozdawali Jego same-
go, bez domieszek, bez zanieczyszczeń. świat 
jest spragniony prawdziwego i dobrego Jezusa.
„Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest ciało 
moje za Was wydane”
Jeśli pozwalamy Jezusowi, by kształtował nas 
w szkole eucharystycznej to nosimy w sobie 
też pragnienie, by słowa konsekracji stawały się 
naszą osobistą „formułą życia”. Dobrze wyrażają 
to słowa z Pierwszego listu św. Jana Apostoła:
„Po tym poznaliśmy miłość, że on oddał za nas 
życie swoje. My także winniśmy oddać życie 
za braci” (1 J 3,16).
św. Jan w tym krótkim wyznaniu zawarł całą 

logikę życia eucharystycznego i kapłańskiego. 
Pierwsze zdanie mówi o tym, czego sami do-
świadczamy i otrzymujemy, gdy na ołtarzu skła-
damy ofiarę Pańską. otrzymujemy dar miłości 
chrystusa oraz życie z Jego życia. to wydarze-
nie zaprasza nas z kolei do naśladowania Pana 
niejako „po drugiej stronie ołtarza”, gdy po Mszy 
świętej wyruszamy w stronę człowieka:
„Do tego bowiem jesteście powołani. chry-
stus przecież również cierpiał za was i zosta-
wił wam wzór, abyście szli za nim Jego ślada-
mi” (1 P 1,21).
charakter naszej kapłańskiej misji, oprócz „by-
cia łamanym”, określają również słowa Jezu-
sa: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy”. Przez za-
nurzenie chrzcielne, a później przez powoła-
nie i święcenia kapłańskie, przestaliśmy nale-
żeć do siebie:
„W życiu i śmierci należymy do Pana” (Rz 14,8).
odkrywając nieustannie znaczenie tych słów, 
czytając je w kluczu eucharystycznym, pozna-
jemy pierwszą zasadę wzrostu, która jest cał-
kowicie antyekonomiczna: im większa hojność 
w miłości, im bardziej zatracamy się w dawa-
niu siebie, tym więcej mamy w sobie życia. Do-
brym komentarzem dla tej zasady są słowa pa-
pieża Franciszka:
„Dzielenie się dobrem sprawia, że ono się 
umacnia i rozwija. Dlatego jeśli ktoś pragnie 
żyć z godnością oraz w całej pełni, nie ma in-
nej drogi, jak uznanie drugiego człowieka i szu-
kanie jego dobra. (…) «Życie umacnia się, gdy 
jest przekazywane, a słabnie w izolacji i pośród 
wygód. istotnie, najbardziej korzystają z możli-
wości życia ci, którzy rezygnują z wygodnego 

poczucia bezpieczeństwa i podejmują z pasją 
misję głoszenia życia innym»” (Franciszek, Evan-
gelii gaudium, 9-10).
Jezus mówiąc o posłudze pasterskiej korzy-
stał z symbolu dobrego i złego pasterza. Zły 
pasterz traktuje swoje owce przedmiotowo, 
wykorzystując je do robienia własnych intere-
sów. tymczasem dobry pasterz żyje dla owiec 
i ze względu na nie, zatracając się w poszukiwa-
niu dla nich właściwej przestrzeni życia i rozwo-
ju. to właśnie różni między sobą dobrego i złe-
go pasterza – kapłana. Dobry kapłan daje siebie 
do dyspozycji wszystkich, nie faworyzując żad-
nego człowieka i bez tworzenia klik pochleb-
ców. taki sposób bycia jest możliwy tylko pod 
warunkiem utożsamienia się ze słowami Jezu-
sa: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy”.
Drodzy Współbracia, nasze powołanie jest wiel-
kim darem i tajemnicą, ale też wyzwaniem i za-
daniem. Jak podczas Mszy świętej chleb zosta-
je przemieniony mocą Ducha świętego w cia-
ło Pańskie, a wino w krew Pańską, tak samo po-
winna się dokonywać przemiana zgromadze-
nia eucharystycznego w prawdziwe ciało chry-
stusa. Musimy pamiętać, że pierwszymi osoba-
mi, których powinna przemieniać Eucharystia, 
są kapłani. ta hierarchia nie wypływa ze źle po-
jętego klerykalizmu, ale z racji bliskości kapłana 
i składanej ofiary. Wieczernik ukazuje nam bar-
dzo wyraźnie, że stoimy w pierwszym szeregu 
tych, którzy muszą być obmyci przez chrystu-
sa i odmienieni przez Jego miłość. trzeba jed-
nak mocno podkreślić, że ta przemiana musi 
być dziełem Ducha, a nie owocem pomysło-
wości kapłana, a tym bardziej wynikiem zasto-
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sowania demokratycznych reguł i przeprowa-
dzenia serii głosowań w zgromadzeniu. Mówił 
o tym papież Franciszek w grudniu 2020 roku:
„Musimy przestać myśleć o reformie kościoła 
jako o łataniu starego ubioru (…). nie chodzi 
o «załatanie szaty», ponieważ kościół jest nie tyl-
ko «szatą» chrystusa, ale jest Jego ciałem, któ-
re obejmuje całą historię (por. 1 kor 12,27). nie 
jesteśmy powołani do zmieniania czy reformy 
ciała chrystusa – «Jezus chrystus wczoraj i dziś, 
ten sam także na wieki» (Hbr 13,8) – ale jesteśmy 
powołani, aby przyoblec to samo ciało nową 
szatą, aby wyraźnie okazało się, że otrzymana ła-
ska nie pochodzi od nas, ale od Boga (…)” (Fran-
ciszek, Przemówienie do Kurii rzymskiej z oka-
zji życzeń bożonarodzeniowych 2020 roku, 8).
Bóg pragnie, abyśmy poprzez nawrócenie i pra-
cę zaangażowali się w proces budowania ciała 
chrystusowego.  tym, co ma nas zbliżać i łączyć, 
jest jedna wiara. Jako kapłani mamy pełnić po-
sługę jednania. Eucharystyczny kształt naszego 
życia wzywa nas do wielkiej troski i zaangażo-
wania na rzecz pojednania we wszelkich moż-
liwych przejawach życia kościelnego oraz spo-
łecznego. tymczasem wydaje się, że niejedno-
krotnie sami wzbudzamy podziały. nierzadko 

sposób, w jaki podchodzimy do celebrowania 
Eucharystii, a w konsekwencji rozdźwięk mię-
dzy liturgią i życiem, staje się zaprzeczeniem jej 
istoty oraz przyczyną konfliktów oraz zgorsze-
nia. Powstają między nami spory i rozłamy, któ-
re z kolei wywołują mocne retorsje. nie chodzi 
o kwestię różnorodności w kościele, ale o wy-
kluczanie jednych przez drugich, o okopywa-
nie się w przeciwstawnych obozach tradycji li-
turgicznych, a nawet o grzeszne czy niezgodne 
z doktryną i tradycją kościoła działania, których 
kryterium są jedynie osobiste racje i upodoba-
nia. Pan Jezus pragnie w kościele różnorodno-
ści, ale – jak mówił papież Benedykt XVi – ona 
ma się stawać „symfonią darów”.
„to czyńcie na Moją pamiątkę”
Drodzy Współbracia kapłani, słowa konsekra-
cji eucharystycznej kończy wezwanie chry-
stusa, aby kościół do końca dziejów groma-
dził się na Pamiątce Pana. nie chodzi tu je-
dynie o wspominanie minionych wydarzeń, 
ale o uobecnianie w naszym „tu i teraz” ofiary 
krzyża, która przywraca ciału chrystusa wła-
ściwy rytm serca oraz o odzyskiwanie właści-
wego spojrzenia na toczącą się historię, dzię-
ki światłu płynącemu od Zmartwychwstałego. 

celebrowanie Eucharystii staje się dzięki temu 
najbardziej intensywnym działaniem ewan-
gelizacyjnym skierowanym ad intra kościoła 
oraz ad extra:
„W rzeczy samej centrum [ewangelizacji] i jego 
istota jest zawsze ta sama: Bóg, który objawił 
swoją ogromną miłość w chrystusie umarłym 
i zmartwychwstałym. on czyni swoich wier-
nych zawsze nowymi. chociażby byli w pode-
szłym wieku, «odzyskują siły, otrzymują skrzy-
dła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znuże-
nia idą» (iz 40,31). chrystus jest «odwieczną Do-
brą nowiną» (Ap 14,6) i jest «wczoraj i dziś, ten 
sam także na wieki» (Hbr 13,8), ale Jego bogac-
two i piękno są niewyczerpane. on jest zawsze 
młody i jest zawsze źródłem nowości” (Franci-
szek, Evangelii gaudium, 11).
„Pamiętać” w znaczeniu biernym, to pozwolić 
Jezusowi, by nas kształtował, godzić się na to, 
by każdego dnia brał nas w swoje ręce i prze-
mieniał na obraz swojego kapłańskiego serca. 
Do takiej szkoły wprowadzają nas słowa konse-
kracji eucharystycznej. chodzi o to, byśmy w rę-
kach Jezusa stawali się „żywą ofiarą, przyjemną 
Bogu” i byśmy pozwalali Mu czynić z nas i z na-
szego życia ołtarz, na którym on każdego dnia 
będzie mógł ofiarować swoją miłość światu.
Posłani w pokoju chrystusa
celebrując Eucharystię uświadamiamy sobie, 
że ona nie zamyka się w przestrzeni sakralnej, 
ani w rycie sakramentalnym. Jest jeszcze dru-
gi akt tego zbawczego wydarzenia, który obej-
muje nasz codzienny świat relacji, wyborów, za-
jęć, zmagań i cierpienia. Papież Franciszek na za-
kończenie katechez o tajemnicy Mszy świętej 
powiedział:
„Poprzez Eucharystię Pan Jezus wchodzi 
w nas, w nasze serce i w nasze ciało, abyśmy 
«przestrzegali w życiu zobowiązań płyną-
cych z sakramentu, który przyjęliśmy z wia-
rą» (por. Mszał rzymski, Kolekta Poniedziałku 
w Oktawie Wielkanocy). Zatem od celebra-
cji do życia, ze świadomością, że Msza świę-
ta znajduje dopełnienie w konkretnych decy-
zjach tych, którzy bezpośrednio zanurzają się 
w misteriach chrystusa. nie powinniśmy za-
pominać, że sprawujemy Eucharystię, by na-
uczyć się stawać eucharystycznymi mężczy-
znami i kobietami. co to oznacza? Znaczy po-
zwolić, by chrystus działał w naszych uczyn-
kach: żeby Jego myśli były naszymi myślami, 
Jego uczucia naszymi uczuciami, Jego wybo-
ry naszymi wyborami” (Franciszek, Kateche-
za podczas audiencji generalnej, 4 kwiet-
nia 2018 roku).

Wychodząc z Eucharystii jesteśmy w najgłęb-
szej komunii z chrystusem oraz z naszymi sio-
strami i braćmi. Jesteśmy też posłani, by nieść 
pokój światu. Warto jednak byśmy pamiętali, 
że pokój Pański nie jest darem, na który inni 
muszą sobie zasłużyć przez dobre życie, albo 
mogą go nabyć od nas za pomocą dostęp-
nych im środków. Pokoju nie gwarantuje wy-
równanie rachunków, ale wielkoduszność. Po-
kój chrystusa jest znakiem wiernej miłości Boga, 
który – co wielokrotnie powtarza papież Fran-
ciszek – „nigdy nie męczy się przebaczeniem”. 
Pokój, który niesiemy w sobie po Mszy świętej, 
jest owocem naszego „przejścia” przez ręce Je-
zusa, przyjęcia logiki życia ofiarowanego, wy-
razem gotowości do bycia wydanym. Jest do-
meną ludzi błogosławionych, którzy naśladują 
Jezusa w dobrym mówieniu ojcu o braciach 
i siostrach. Jest darem Ducha dla jednania lu-
dzi, aby świat coraz bardziej przypominał dom 
ojca, a nie salę piekielnych tortur.
Wartość, jaką dla świata ma dar pokoju chrystu-
sa, uwydatniła się z całą mocą w ostatnich wy-
darzeniach za naszą wschodnią granicą. Poru-
sza nas ogrom zniszczeń wojennych i cierpienie 
niewinnych ludzi. uzmysławiamy sobie, do jak 
wielkiego okrucieństwa może doprowadzić 
niepamięć o tym, że „istnieje pewna «architek-
tura» pokoju, w której uczestniczą różne insty-
tucje społeczne, i istnieje «rzemiosło» pokoju, 
które angażuje każdego z nas osobiście” (Franci-
szek, Fratelli tutti, 231). Jednocześnie pośrodku 
dramatycznych okoliczności zobaczyliśmy wiel-
kie serca Polaków i Polek, którzy inspirowani mi-
łością chrystusa otworzyli na oścież swoje ra-
miona dla uciekających przed pożogą wojenną.

„Dziękujemy Bogu zawsze, ilekroć wspomina-
my Was w modlitwach” (Flm 4).
na zakończenie tego listu wyrażamy Wam, Dro-
dzy Współbracia w chrystusowym kapłaństwie, 
naszą wdzięczność za wierne pełnienie posłu-
gi w kościele. ostatnie 2 lata były naznaczone 
pandemią oraz wojną na Wschodzie. Dzięku-
jemy za wasze trwanie we wspólnotach wia-
ry, pomimo wielu ograniczeń i przeciwności. 
Za niestrudzone sprawowanie sakramentów, 
głoszenie Ewangelii, posługę wśród chorych 
i samotnych, obecność w szpitalach, przytu-
liskach, domach pomocy społecznej i w wię-
zieniach. Dziękujemy za wszelkie zaangażowa-
nie na polu formacji chrześcijańskiej, niezależ-
nie od tego czy mogła się ona odbywać w sa-
lach katechetycznych, domach parafialnych, 
czy też w formie zdalnej. Dziękujemy też tym 
wszystkim, którzy niosą na sobie odpowiedzial-
ność za dzieła charytatywne, a zwłaszcza za or-
ganizowanie opieki dla chorych i uchodźców. 
Dziękujemy za serdeczne przyjęcie do wspól-
not oraz do domów parafialnych i zakonnych 
tych wszystkich, którzy w obliczu działań zbroj-
nych musieli opuścić swoją ojczyznę.
Wszyscy dostrzegamy, że w świecie trwa walka 
o człowieka, o jego duszę. Żyjemy w czasach, 
gdy coraz trudniej jest dostrzec prawdziwe ob-
licze Boga. Jest ono zdeformowane w przeka-
zie społecznym, mocno zideologizowanym, 
który nierzadko służy za narzędzie do robie-
nia interesów przez różne jednostki i korpora-
cje. Ale piękno oblicza Boga zniekształcają też 
nasze grzechy i niedojrzałość w wierze. Wobec 
zawstydzających faktów, które teraz ujawniają 
się z całą mocą, musimy wejść na drogę współ-

czucia wobec osób pokrzywdzonych, nakłonić 
sprawców tych czynów do zadośćuczynienia 
za wyrządzone krzywdy, a jako kościół podjąć 
pokutę i nawracać się. Eucharystia może być 
dla nas źródłem mocy i nadziei oraz kształto-
wać nas na miarę Jezusa chrystusa.
Waszą kapłańską posługę w kościele i świecie 
zawierzamy opiece Maryi, którą św. Jan Paweł 
ii określał pięknym mianem „niewiasty Eucha-
rystii”. tak pisał o niej:
„któż bardziej niż Maryja może nam pomóc 
rozmiłować się w wielkości tajemnicy euchary-
stycznej? nikt lepiej niż ona nie może nauczyć 
nas żarliwości, z jaką powinny być sprawowa-
ne święte Misteria i z jaką powinniśmy przeby-
wać z Jej Synem ukrytym pod eucharystyczny-
mi postaciami” (św. Jan Paweł ii, List do kapła-
nów na Wielki Czwartek AD. 2005, 8).
niech Maryja, Matka kapłanów, oręduje 
za Wami, a szczególnie za tymi, którzy niosą 
krzyż cierpienia, tkwią w nocy zwątpienia, albo 
zmagają się z osobistymi kryzysami. Prosimy, 
niech każdy z Was zabierze do swojego ka-
płańskiego serca słowa Jezusa wypowiedziane 
w godzinie krzyża: „oto Matka twoja” (J 19,27) 
oraz Jej słowa z kany Galilejskiej: „Zróbcie 
wszystko, co Jezus wam powie!” (J 2,5).
Przywołując wstawiennictwa Maryi – Matki 
kapłanów, błogosławimy Wam z całego serca, 
w imię ojca i Syna, i Ducha świętego.

Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce

zgromadzeni na 391. Zebraniu Plenarnym KEP

w Warszawie, w dniu 14 marca 2022 r.

za www.episkopat.pl
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ITALIA SACRA
PADWA · ASYŻ · RZYM · WATYKAN · MONTE CASSINO SAN GIOVANNI ROTONDO

 MONTE SANT’ ANGELO LANCIANO · LORETO · WENECJA

DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników, wyjazd. Przejazd na nocleg.

DZIEŃ 2
śniadanie, po którym przejazd do Padwy. Przej-
ście przez Prato della Valle. nawiedzimy Bazyli-
kę św. Justyny, gdzie według tradycji, pochowa-
ny jest św. Łukasz Ewangelista. Starówką dojdzie-
my do Bazyliki św. Antoniego, zwaną „cudem Pa-
dwy” z sarkofagiem świętego oraz kaplicą pol-
ską. Spacer po mieście. Przejazd na obiadoko-
lację i nocleg.

DZIEŃ 3
śniadanie. Przejazd do Asyżu. nawiedzimy Ba-
zylikę św. Franciszka, gdzie złożone jest ciało 
św. Franciszka oraz Bazylikę św. klary. czas wol-
ny – możliwość relaksu na średniowiecznej sta-
rówce. Przejazd do Bazyliki Matki Bożej Anielskiej. 
Zobaczymy Porcjunkulę – pierwszy kościół Braci 
Mniejszych i celę, w której zakończył swe życie 
św. Franciszek. Przejazd na obiadokolację i noc-
leg w okolicach Rzymu.

DZIEŃ 4
śniadanie. udamy się do Watykanu. Zwiedza-
nie Bazyliki św. Piotra: „Pieta” Michała Anioła, ka-
plica św. Sebastiana z grobem św. Jana Pawła ii, 
ołtarz główny z baldachimem Berniniego. Zej-
ście do grot watykańskich – miejsca pochów-
ku papieży. czas wolny. nawiedzimy także Ba-

zylikę św. Jana na lateranie, kaplicę San loren-
zo i święte Schody. Przejazd w okolice koloseum. 
Spacer do Forum Romanum. Powrót na obiado-
kolację i nocleg.

DZIEŃ 5
śniadanie, po którym udamy się do Watykanu – 
w zależności od obecności ojca świętego, weź-
miemy udział w Audiencji Generalnej lub modli-
twie Anioł Pański. Przejście znaną Via della conci-
liazione, w kierunku Zamku świętego Anioła. na-
stępnie przez most świętego Anioła udamy się 
na zwiedzanie Rzymu barokowego: plac navo-
na, Schody Hiszpańskie, fontanna di trevi, a tak-
że starożytny Panteon. na Placu Hiszpańskim od-
damy cześć Matce Bożej, której statua ustawio-
na jest na szczycie kolumny. nawiedzimy także 
Bazylikę Santa Maria Maggiore. Powrót na obia-
dokolację i nocleg.

DZIEŃ 6
śniadanie, po którym udamy się na Wzgórze 
Monte cassino do opactwa benedyktyńskiego 
z grobami św. Benedykta i św. Scholastyki. na-
wiedzimy cmentarz żołnierzy polskich oraz ich 

dowódcy gen. Andersa – Msza święta polowa. 
Przejazd do San Giovanni Rotondo na obiado-
kolację i nocleg.

DZIEŃ 7
śniadanie. Pobyt w San Giovanni Rotondo – na-
wiedzenie Sanktuarium św. ojca Pio – miejsca, 
w którym święty spędził większość życia. uda-
my się do świątyni klasztornej Matki Bożej Ła-
skawej, w której o. Pio otrzymał stygmaty. Przej-
ście do starej części klasztornej, gdzie znajdu-
je się muzeum, a w nim cela świętego. nawie-
dzimy nowy kościół, w którym wystawione jest 
ciało o. Pio w kryształowej trumnie – czas na 
modlitwę i zadumę. Przejazd do Monte Sant’ 
Angelo – miejsca, które dało początek kulto-
wi św. Michała Archanioła. Modlitwa w grocie 
św. Michała Archanioła. Przejazd na obiadoko-
lację i nocleg.

DZIEŃ 8
śniadanie. Przejazd do lanciano – miejsca cudu 
Eucharystycznego. Z kolei udamy się do loreto. 
nawiedzimy Sanktuarium św. Domku, niezwy-
kłą relikwię – nazaretański domek, w którym 
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dorastała Maryja, a potem także mały Jezus. Zo-
baczymy też pobliskie kaplice i kapliczki, w tym: 
kaplicę polską. udamy się na plac Madonny, do 
pięknej fontanny oraz dzwonnicy. nawiedzimy 
także cmentarz Żołnierzy Polskich. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 9
śniadanie. Przejazd do Wenecji. W trakcie space-
ru po zabytkowym centrum miasta, zobaczymy 
plac św. Marka, Pałac Dożów, most Westchnień, 
Bazylikę św. Marka, wieżę zegarową oraz najpięk-
niejszy most Rialto. czas wolny, po którym rejs 
na jedną z wysp laguny. Przejazd na obiadoko-
lację i nocleg.

DZIEŃ 10
śniadanie w formie pakietów. Wyjazd w drogę 
powrotną. Zakończenie pielgrzymki w późnych 

ZGŁASZANIE GRUP
BIURO TURYSTYCZNO – PIELGRZYMKOWE FRATER

ul. Dworcowa 18, Bydgoszcz

tel.: 52 322 11 11, 783 800 306,

e-mail: biuro@frater.pl  |  www.frater.pl 

godzinach wieczornych

ZAPEWNIAMY:
•	 komfortowy	przejazd	na	całej	trasie
•	 9	noclegów	w	hotelach	**/***	pokoje	2-os.	

z łazienkami,
•	 9	śniadań,	8	obiadokolacji
•	 opiekę	i	informację	turystyczną	pilota
•	 ubezpieczenie	KL	+	Assistance	z	KL	chorób	

przewlekłych do 20 000 € i nnW do 2000 €, 
do 10 000 zł w RP

UWAGI:
•	 wyjazd	o	charakterze	pielgrzymkowym	z	opie-

ką duchową kapłana i możliwością uczestnic-
twa w Mszach świętych

•	 program	jest	ramowy	i	może	ulec	drobnym	
zmianom
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Edycja Świętego Pawła chcąc wiernie 
kontynuować dzieło bł. Jakuba Alberionego, który 
zachęca nas by: „pełnić apostolstwo druku w swoim 
środowisku, na ile pozwalają nasze możliwości: 
przez modlitwę, ofiary, pisanie i rozpowszechnianie” 
przygotowało propozycję prenumeraty dwóch 
periodyków:

• Od Słowa do Życia – miesięcznik, zawierający 
teksty liturgiczne i czytania na każdy dzień 
miesiąca, rozważania, pytania do refleksji, 
propozycje modlitwy wiernych oraz kalendarium 
liturgiczne.

• Dzień Pański – biuletyn liturgiczny zawierający 
teksty czytań na poszczególne niedziele roku 
liturgicznego, ponadto, zawiera teksty katechezy 
oraz wprowadzenia oparte o teksty Pisma 
świętego.

Obie propozycje są skierowane do wszystkich, 
którzy uczestniczą w liturgii Mszy świętej. Prenumerata 
może być wykorzystana z myślą o indywidualnych 
potrzebach księży, lektorów organistów, katechetów, 
członków grup parafialnych, osób pracujących 
i posługujących za granicą. Nasze doświadczenie 
pokazuje, że wiele parafii w Polsce korzysta 
z prenumeraty dla pożytku parafian czy pielgrzymów.  
Publikacje mogą służyć wiernym jako pomoc 
w przygotowaniu do Mszy, podczas jej sprawowania 
oraz po zakończonej Eucharystii.

Dla lepszego poznania obu publikacji zachęcamy 
do odwiedzin dedykowanych stron internetowych:

• Od Słowa do Życia - www.odslowa.pl
• Dzień Pański - www.dzienpanski.pl

Bardzo dziękujemy za otwarcie, wszelką życzliwość.

Szczęść Boże!

Zamówienia można składać:  
722 290 119; 34 370 83 50
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POSŁANIE MISYJNE

G
dy doświadczamy mocy miłości Boga, gdy 

rozpoznajemy Jego ojcowską obecność 

w naszym życiu osobistym i wspólnotowym, 

nie możemy nie głosić i nie dzielić się tym, co 

widzieliśmy i słyszeliśmy. (Papież Franciszek) 

To, co sprawia, że „nie możemy nie głosić”, 

to doświadczenie miłości Boga. Tylko ono po-

trafi uzdolnić nas do prawdziwej ewangelizacji. 

Miłość stanowi treść i sens każdego misyjnego 

powołania i posłania. Bóg bowiem tak bardzo 

ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby 

każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 

życie wieczne (J 3, 16). Chrystus, posłany przez 

Ojca i Ducha Świętego, by zbawić świat, powołał 

apostołów, by kontynuowali Jego misję: Jak Oj-

ciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20, 21). 

Mocą Ducha Świętego uzdolnił ich do świadec-

twa: gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie 

Jego moc i będziecie moimi świadkami (…) aż po 

krańce ziemi» (Dz 1, 8). Obiecał im swoją sta-

łą obecność: Idźcie więc i pozyskujcie uczniów 

pośród wszystkich narodów (…) A oto Ja jestem 

z wami przez wszystkie dni... (M
t 28, 19-20). 

Do głoszenia Ewangelii przynagla ich miłością 

(2 Kor 5, 14), którą rozlewa w ich sercach przez 

Ducha Świętego (Rz 5, 5).

Zmartwychwstały Chrystus potrzebuje apo-

stołów, ponieważ to przez nich może zbliżyć się 

do każdego człowieka tu i teraz. A Dobra Nowi-

na staje się czytelna w świecie dzięki tym, któ-

rzy starają się być żywym Jezusem i którzy tym 

samym stają się żywą Ewangelią (ks. J. E. Bifet).

Czy nie poznaliśmy takich osób w swoim życiu 

i otoczeniu? Dla jednych kimś takim był o. Ma-

rian Żelazek, werbista, dla innych – dr Wanda 

Błeńska lub brat Roger z Taize. Ich świadectwo 

ma moc zwłaszcza dziś, gdy czujemy się przesy-

ceni lub zwiedzeni wielością słów. 

Wołanie Jana Pawła II o świadków miłości 

Boga wydaje się wciąż bardzo aktualne: Po-

trzebni są apostołowie doświadczeni w człowie-

czeństwie, znający dogłębnie serce dzisiejszego 

człowieka, tacy, którzy uczestniczyliby w rado-

ściach i doświadczeniach współczesnych społe-

czeństw, a równocześnie byliby zakochanymi 

w Bogu ludźmi kontemplacji.

Abyśmy mogli być takimi świadkami Chry-

stusa – zdolnymi dostrzegać Go w każdym czło-

wieku – potrzebujemy rozmyślać nad Jego sło-

wem, żyć i kształtować serce według Ewangelii 

i uczestniczyć w Eucharystii, która jest źró-

dłem jedności.
Anna Sobiech, Papieskie Dzieła Misyjne

1. Módlmy się za Kościół Święty, który niestru-

dzenie głosi miłość Boga, aby jego nauka do-

cierała do wszystkich zakątków ziemi.

2. Módlmy się o nowe powołania misyjne, aby 

nie zabrakło tych, którzy będą głosić Dobrą No-

winę o zbawieniu.

3. Módlmy się za sprawujących władzę, aby 

wspierali inicjatywy zmierzające do pokoju.

4. Módlmy się za chorych, aby słowo Boże, po-

krzepiło ich serca i ożywiło nadzieję.

5. Módlmy się za zmarłych, aby Pan obdarzył 

ich łaską nieba.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy wątpią-

cym nieśli pokój i nadzieję.

K. Panie Jezu Chryste, przybądź nam z pomo-

cą i wysłuchaj naszego wołania. Który żyjesz 

i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

MODLITWA NAD DARAMI

K. Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie i uświęć 

nasze dary, * aby się stały dla nas Sakramen-

tem zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ 
J 8, 12

Ja jestem światłością świata, * kto idzie za Mną, 

nie będzie chodził w ciemności, * lecz będzie 

miał światło życia.

MODLITWA PO KOMUNII

K. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy zawsze 

się radowali Twoim Darem, * z którego czerpie-

my nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Śpiewajmy Panu!

W. Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza

Siedlecki, wyd. XLI, s. 833.

Pd. Ludu kapłański Siedlecki, wyd. XLI, s. 328.

 Niechaj z nami będzie Pan
Siedlecki, wyd. XLI, s. 849.

K. Skosztujcie i zobaczcie Siedlecki, wyd. XLI, s. 393.

U. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Siedlecki, wyd. XLI, s. 840.

Z. Cóż Ci, Jezu, damy Siedlecki, wyd. XLI, s. 836.

OBRZĘDY WSTĘPNE

Na początku swojej działalności Jezus przyszedł 

do swych rodaków z Nazaretu, by objawić im 

swe posłannictwo. Teraz w każdej Mszy św. 

przychodzi do nas, by najpierw w liturgii słowa 

głosić nam swą Ewangelię, a potem w liturgii 

eucharystycznej ofiarować siebie jako pokarm 

i napój dający życie wieczne. Przyjmijmy Jego 

Boskie słowo oraz Jego Ciało z wiarą, czcią, po-

słuszeństwem i dziękczynieniem.

ANTYFONA NA WEJŚCIE 
Ps 96, 1. 6

Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu, zie-

mio cała. * Przed Nim kroczą majestat i pięk-

no, * a potęga i blask w Jego świątyni.

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój 

ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosła-

wimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * 

Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała 

Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze 

wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * 

Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu 

Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj 

się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * 

przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po pra-

wicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem 

tylko Tyś jest święty. * Tylko Tyś jest Panem. * 

Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem 

Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.

KOLEKTA

K. Wszechmogący, wieczny Boże, kieruj na-

szym życiem według swego upodobania, † aby-

śmy w imię Twojego umiłowanego Syna, * mo-

gli obfitować w dobre uczynki. Przez naszego 

Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † któ-

ry z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świę-

tego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.

JEDNOŚĆ  

I RÓŻNORODNOŚĆ KOŚCIOŁA

Różnorodność w Kościele: bogactwo 

czy problem? 

Z tym tematem zmierzył się już św. Paweł 

u początku wspólnot chrześcijańskich. I po-

zostawił nam cenne wskazówki posługując 

się obrazem Mistycznego Ciała Chrystusa.

Relacja między różnymi członkami two-

rzącymi jedno ciało jest znacząca i głęboka. 

„Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostali-

śmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: 

czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, 

czy wolni”. Te słowa nie tracą swojego zna-

czenia wraz z upływem czasu. Jedna wiara 

w Chrystusie łączy dzisiaj wielu wiernych 

z różnych kontynentów i krajów. 

Kościół jest niezwykłą wspólnotą, która 

łączy ludzi z różnych narodów, kultur i ję-

zyków. To sprawia, że modlimy się i wyra-

żamy wiarę na wiele różnych sposobów. Ta 

różnorodność jest wielkim bogactwem, ale 

wymaga od wszystkich chrześcijan głębokie-

go i szerokiego spojrzenia na świat oraz na-

wrócenia serca.

Czy ma jakiś sens mówienie, że oko peł-

ni funkcję ważniejszą od nóg? Albo ręce są 

bardziej potrzebne niż sto-

py? Wszystkie członki cia-

ła mają swoje zadanie do 

spełnienia i każdy jest po-

trzebny, aby dobrze dzia-

łało całe ciało. Podobnie 

każdy chrześcijanin, któ-

ry stara się kood pocho-

dzenia, języka, kultury, 

narodu czy wykształcenia jest częścią Ko-

ścioła i buduje cywilizację miłości.

Każdy Kościół partykularny – diecezjalny 

czy parafialny jest cenną częścią Kościoła 

powszechnego, który ubogaca swoją obec-

nością. Czy jednak potrafimy tak właśnie 

postrzegać Kościół?

o. Luca Bovio IMC, Papieskie Dzieła Misyjne

3 NIEDZIELA ZWYKŁA (zielony
), rok C 

23 stycznia 2022, nr 6

Niedziela Słowa Bożego

B i u l e t y n
 l i t u r g i c z n y
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Każdy ból i każdą bezsenną noc mogła uczy-
nić darem dla kogoś, kto potrzebuje duchowe-
go wsparcia. Ona ofiarowywała je w intencji mi-
sjonarzy. Czuła, że jest bliżej Chrystusa i może 
wstawiać się za dziećmi w krajach misyjnych. 
Przejęła się tym tak bardzo, że odczuwała ra-
dość po każdym akcie ofiarowania. Któregoś 
razu wyznała, że jeśli nie może wyzdrowieć, 
a na szpitalnym łóżku jest misjonarką, to zga-
dza się w nim zostać do końca.

Wiara i pobożność, jaką odznaczało się to 
dziecko, zdumiewały dorosłych. Kto nie chciał-
by mieć takiej wiary, by w niekończącym się 
bólu widzieć okazję do łączenia się z cierpią-
cym Chrystusem, do bycia misjonarzem? Kto 
nie chciałby mieć takiej siły, by cierpienie prze-
kuwać na miłość i móc obdarzać nią innych? 

Są sytuacje, gdy ból nie daje się uśmierzyć, 
a cierpienie wydaje się nie mieć końca. Bywa, 
że w takiej sytuacji człowiek się załamuje. To-
nie w gniewie i żalu, szukając winy w sobie lub 
innych, albo poddaje się i pogrąża w rozpaczy. 
A czasem zdaje się promieniować miłością, jak-
by ból i śmierć nie miały nad nim władzy. Wie-
rzymy, że taką „moc” może dać Chrystus.

Misyjne Apostolstwo Chorych, którym tak 
przejęła się Maria del Pilar, jest „duszą” Papie-
skiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Głosi ono, 
że kto modli się za misjonarzy i misje oraz ofia-
ruje w tych intencjach swoje cierpienie, staje 
się misjonarzem. Jak to działa? Jan Paweł II 
w Redemptoris missio napisał, że każde cierpie-
nie, które zostaje przyjęte i ofiarowane z miło-
ścią, może mieć „wartość zbawczą”. Nie wyni-
ka ona z faktu samego cierpienia, ale z ofiary 
Chrystusa – Jedynego Zbawiciela. W zjednocze-
niu z Ukrzyżowanym możemy zatem duchowo 
wspierać misjonarzy w ich pracy. 

Osoby, które czynią ze swojego cierpienia 
duchowy dar dla Kościoła, w Papieskim Dziele 
Rozkrzewiania Wiary nazywane są „skarbnicą”.

Anna Sobiech, Papieskie Dzieła Misyjne

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Ps 31, 17-18

Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym słu-
gą, * wybaw mnie w swoim miłosierdziu. * Pa-
nie, skoro Cię wzywam, niech nie doznam za-
wodu.

MODLITWA PO KOMUNII
K. Posileni Sakramentem naszego odkupienia, 
prosimy Cię, Boże, † aby Pokarm, który daje ży-
cie wieczne, * umocnił nas w prawdziwej wie-
rze. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

Śpiewajmy Panu!
W. Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza

Siedlecki, wyd. XLI, s. 833.
 Kto się w opiekę

Siedlecki, wyd. XLI, s. 847.
Pd. Ty, Boże, wszystko wiesz

Siedlecki, wyd. XLI, s. 872.
 Przykazanie nowe

Siedlecki, wyd. XLI, s. 862.
K. Pan zstąpił z nieba

Siedlecki, wyd. XLI, s. 378.
 Skosztujcie i zobaczcie

Siedlecki, wyd. XLI, s. 393.
U.  Głoś Imię Pana

Siedlecki, wyd. XLI, s. 843.
 Czego chcesz od nas, Panie

Siedlecki, wyd. XLI, s. 837.
Z. Bóg nad swym ludem

Siedlecki, wyd. XLI, s. 445.

CHORZY DLA MISJI
„Ile dzieci pozyskałam tej nocy dla Jezusa?” – 
zapytała 10-letnia dziewczynka siostrę zakon-
ną, która odwiedzała ją w szpitalu. Ta dziew-
czynka to Maria del Pilar. Właśnie kolejną bez-
senną noc i ból towarzyszący chorobie ofiaro-
wała w intencji dzieci w krajach misyjnych.

Maria del Pilar miała 10 lat, gdy okazało się, 
że choruje na chłoniaka Hodgkina. W szpi-
talu, pod wpływem rozmów z siostrami i li-
stów od misjonarzy, przystąpiła do Misyjnego 
Apostolstwa Chorych. Odnalazła w tym swo-
ją misję i sposób na przeżywanie cierpienia. 

OBRZĘDY WSTĘPNE

Gdy Jezus wypominał swym rodakom niewia-
rę, wywoływał w nich nie tylko sprzeciw, ale 
nawet wrogość. Słowa Jego Ewangelii często 
budzą także w nas niepokój sumienia, bo uka-
zują nasze błędy, nałogi i grzechy. Zamiast jed-
nak buntować się przeciw Niemu, powinniśmy 
Mu zaufać i żyć Jego nauką. Jesteśmy oczywi-
ście świadomi swej niedoskonałości, dlatego na 
początku Mszy św. przepraszamy Go za wszyst-
ko, co Go znieważa.

ANTYFONA NA WEJŚCIE Ps 106, 47

Ratuj nas, Panie, nasz Boże, i zgromadź nas 
z krajów pogańskich, abyśmy wielbili święte 
imię Twoje i dumni byli z Twej chwały.

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój 
ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogo-
sławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy 
Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała 
Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze 
wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * 
Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu 
Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj 
się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * 
przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy 
Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś 
jest święty. * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś 
Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym 
w chwale Boga Ojca. * Amen.

KOLEKTA

K. Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy chwa-
lili Ciebie z całej duszy * i szczerze miłowali 
wszystkich ludzi. Przez naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, 
przez wszystkie wieki wieków.
W. Amen.

HYMN O MIŁOŚCI

Każde pokolenie poetów, artystów, pi-
sarzy próbuje wyrazić, na czym pole-

ga miłość. Dzisiaj w pierwszym czytaniu 
możemy usłyszeć, co ma do powiedzenia 
na ten temat św. Paweł.

Rozważając temat miłości, św. Paweł za-
warł w swoim liście głęboką refleksję. Treść 
jej nie wynika ze studiów, lecz raczej z do-
świadczenia wiary i nadziei Apostoła. We-
dług św. Pawła miłość jest podstawą rela-
cji z Bogiem, który przecież jest miłością.

Paweł nie rozważa miłości ani jako poję-
cia abstrakcyjnego, ani też filozoficznego, 
lecz postrzega ją bardzo konkretnie: miłość 
należy odczytywać przez pryzmat życia i ob-
jawienia Jezusa. Jezus jest cierpliwy i łaska-
wy, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie 
unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwsty-
du, nie szuka swego. Każde określenie miło-
ści, którego w swoim opisie użył św. Paweł, 
znajduje swoje odzwierciedlenie w Jezusie.

Kiedyś pewna osoba powiedziała, że ona 
wierzy tylko w to, czego może dotknąć lub 
zobaczyć. W odpowiedzi usłyszała jednak 
pytanie o to, czy widzi lub dotyka powietrza. 
A przecież bez niego nie możemy oddychać, 
a co za tym idzie – żyć. Istnieją takie rze-
czywistości, które przekraczają nasze zmy-

sły i zarazem są niezbęd-
ne do życia. Do nich nale-
ży między innymi miłość.

Wyzwaniem dla wierzą-
cego jest dzielić się miło-
ścią w imię Jezusa, która 
przez to staje się bardzo 
konkretna. Jesteśmy po-
wołani do doskonalszej 
miłości, więc w hymnie 
św. Pawła możemy zamie-

nić słowo miłość na imię Jezusa, a następ-
nie dodać obok niego jeszcze swoje własne 
imię. W ten sposób będziemy mogli dostrzec, 
w jaki sposób mamy okazywać miłość dru-
giemu człowiekowi.

o. Luca Bovio IMC, Papieskie Dzieła Misyjne
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SEN O KOŚCIELE
Ś nił mu się Kościół pełen życia, gorliwości 

i misyjnej pasji. Każda diecezja i każda pa-

rafia zaangażowana była w misje. Każdy ksiądz, 

siostra zakonna i osoba świecka, a także każ-

da rodzina była świadoma swojego misyjnego 

powołania… O tym marzył bł. Paweł Manna.

16 stycznia przypada liturgiczne wspomnienie 

bł. Pawła Manny. W tym roku mija 150 lat od jego 

urodzin. Z jego marzenia o Kościele tętniącym 

życiem misyjnym zrodziła się Papieska Unia Mi-

syjna. To jedno z czterech Papieskich Dzieł Mi-

syjnych. I choć powstało jako ostatnie, nazywa-

ne jest ich „duszą”. Wyjątkowość tych dzieł po-

lega na tym, że są one bezpośrednim narzędziem 

Ojca Świętego do budowania żywej współpracy 

misyjnej w Kościele na całym świecie.

Rozpoczynający się 2022 rok jest wyjątkowy 

dla całego Kościoła powszechnego z powodu kil-

ku ważnych jubileuszy. 400 lat temu powstała 

Kongregacja Ewangelizacji Narodów, a 200 lat 

temu – jej główne wsparcie, czyli Dzieło Roz-

krzewiania Wiary. Dokładnie 100 lat temu Dzie-

ło Rozkrzewiania Wiary wraz z dwoma innymi 

– Dziełem Misyjnym Dzieci i Dziełem św. Pio-

tra Apostoła – stały się „papieskie”. 

Te wydarzenia miały kluczowe znaczenie dla 

Kościoła. Ukształtowały bowiem znaną nam dziś 

strukturę współpracy misyjnej na całym świecie. 

Z dzisiejszej perspektywy można dostrzec w tym 

działanie Bożej Opatrzności. A w ludziach, któ-

rzy je tworzyli – zdumiewające przykłady hero-

izmu i świętości. To ludzie z różnych epok i róż-

nego stanu – kobiety i mężczyźni, księża i świec-

cy, a także całe rodziny. Ludzie o odmiennych 

talentach i temperamentach, których łączył „je-

den duch i jedno serce”. Byli bowiem bez reszty 

oddani Kościołowi i sprawom misji. 

Warto dziś postawić sobie pytanie o to, czy 

jesteśmy włączeni w krąg tej współpracy? Czy 

znamy założycieli i charyzmaty Papieskich Dzieł 

Misyjnych, ich inicjatywy i czasopisma? Zrób-

my w tym kierunku choć jeden krok więcej… 

Sen o Kościele bł. Pawła Manny może się zi-

ścić, jeśli stanie się on także naszym snem. Nie 

bójmy się marzyć o Kościele przenikniętym „pier-

wotną miłością i gorliwością”. Zaufajmy słowom 

św. Jana Pawła II, że MISJE ODNAWIAJĄ KOŚCIÓŁ. 

Ten rok jest szansą dla naszych wspólnot: pa-

rafii, grup apostolskich i rodzin, abyśmy mogli 

lepiej poznać Papieskie Dzieła Misyjne i moc-

niej zaangażować się w misyjną współpracę.

Anna Sobiech, Papieskie Dzieła Misyjne

5. Módlmy się za nowożeńców, aby swoje ży-

cie opierali na Jezusie Chrystusie i Jego Matce.

6. Módlmy się za nas zgromadzonych, aby-

śmy zawsze słuchali tego, co mówi do nas Je-

zus Chrystus. K. Boże Ojcze, wysłuchaj naszych pokornych 

próśb i obdarz nas łaskami i swoim błogosła-

wieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

MODLITWA NAD DARAMI

K. Panie, nasz Boże, daj nam godnie uczestni-

czyć w świętych obrzędach, † ilekroć bowiem 

sprawujemy pamiątkę Ofiary Chrystusa, * speł-

nia się dzieło naszego Odkupienia. Przez Chry-

stusa, Pana naszego.
W. Amen.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ 
Por. 1 J 4, 16

Poznaliśmy i uwierzyliśmy, że Bóg nas miłuje.

MODLITWA PO KOMUNII
K. Panie, nasz Boże, tchnij w nas Ducha Twojej 

miłości † i w swojej dobroci zjednocz wszyst-

kich, * których posiliłeś tym samym Chlebem 

eucharystycznym. Przez Chrystusa, Pana na-

szego.W. Amen.

Śpiewajmy Panu!
W. Duch Pański napełnił okrąg ziemiExultate Deo, wyd. IX, s. 188.

 Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Siedlecki, wyd. XLI, s. 832.

Pd. Głoś Imię Pana

Siedlecki, wyd. XLI, s. 843.

K. Jezusowi cześć i chwała

Siedlecki, wyd. XLI, s. 360.

 Jezu, Królu najwdzięczniejszy
Siedlecki, wyd. XLI, s. 451.

U. Dziękczynne pieśni

Siedlecki, wyd. XLI, s. 1027.

 Pieśń wdzięczności

Exultate Deo, wyd. IX, s. 440.

Z. Złącz, Panie, miłujących Cię
Siedlecki, wyd. XLI, s. 880.

OBRZĘDY WSTĘPNE

Jezus uczestniczy w pięknych chwilach prze-

żywanych przez gości zaproszonych na wese-

le w Kanie Galilejskiej. On też szczerze cieszy 

się tym, co jest źródłem radości człowieka. Po-

dobnie jak owi nowożeńcy z Kany, my też po-

winniśmy zapraszać Go do każdej dobrej zaba-

wy lub rozmowy z przyjaciółmi, wiedząc, że On 

nie zmąci naszego szczęścia, lecz może nas na-

uczyć przeżywania tych dni karnawału tak, by-

śmy nie zerwali swej przyjaźni z Bogiem.

ANTYFONA NA WEJŚCIE 
Ps 66, 4

Niechaj Cię wielbi, Boże, cała ziemia i niechaj 

śpiewa Tobie, * niech wysławia Twoje imię, 

o Najwyższy.
Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój 

ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosła-

wimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * 

Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała 

Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze 

wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * 

Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu 

Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj 

się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, *  

przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po pra-

wicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem 

tylko Tyś jest święty. * Tylko Tyś jest Panem. * 

Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem 

Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.

KOLEKTAK. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty rządzisz 

niebem i ziemią, † wysłuchaj łaskawie proś-

by swojego ludu * i obdarz nasze czasy swoim 

pokojem. Przez naszego Pana, Jezusa Chry-

stusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i kró-

luje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez 

wszystkie wieki wieków.
W. Amen.

NIEODWRACALNA MIŁOŚĆ
N awet jeżeli człowiek ucieka od Boga, to Bóg 

nigdy nie ucieka od człowieka. W rytmie 

tego zwykłego czasu jesteśmy zaproszeni, by 

wzrastać w miłości, spełniając nasze codzien-

ne obowiązki.Czytania tej niedzieli mają wspólny temat, któ-

ry je łączy: są nim zaślubiny. Każdy z nas ma do-

świadczenie obecności na czyimś ślubie, może 

swoim, może znajomego. W trakcie zaślubin 

dwie osoby przysięgają wobec Boga i wspólnoty 

wieczną miłość, która ma je połączyć na zawsze.

Ten obraz zaślubin i wzajemnej miłości ma 

głębokie zakorzenienie w Biblii, tak w Starym 

jak i w Nowym Testamencie. Prorocy Izajasz 

i Jeremiasz często mówią o mistycznych zaślu-

binach między Bogiem i Izraelem: „spodobałaś 

się Panu i twoja kraina otrzyma męża” (pierw-

sze czytanie).Ta nieodwracalna miłość Boga do człowie-

ka jest przypominana przez proroków szczegól-

nie wtedy, gdy lud okazuje niewierność. Moż-

na powiedzieć, że żadna porażka ludu wyra-

żająca się jego niewiernością, która ma bardzo 

bolesne i konkretne konsekwencje, nie prowa-

dzi jednak do zerwania przez Boga przymierza 

zawartego z Izraelem: „Nie będą więcej mówić 

o tobie «Porzucona» (…). Raczej cię nazwą «Moje 

w niej upodobanie», a krainę 

twoją – «Poślubiona»” (pierw-

sze czytanie).Dlatego też nieprzypad-

kowo ewangelista Jan pisze 

o znakach Jezusa, zaczyna-

jąc od wesela w Kanie Gali-

lejskiej. Nieodwracalna mi-

łość Boga do człowieka, prze-

powiadana przez proroków, 

stała się jeszcze silniejsza, 

bo Bóg stał się człowiekiem! 

To jest dobra nowina, która 

zmienia los człowieka. To jest czas na radość 

i zamiana wody w wino, o której dziś słyszymy, 

ma właśnie to podkreślić. Czy jednak w moim 

życiu Pan Bóg znajdzie miejsce, dzięki któremu 

będzie mógł rozlewać swoją miłość?
o. Luca Bovio IMC, Papieskie Dzieła Misyjne
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O. Radosław Kramarski OFMConv 
Zarówno to, jak i inne podobne pytania często jawią się w naszych gło-
wach i w naszych rozmowach. Bóg jest przecież miłością i kocha 
człowieka. Gdzie więc był Bóg w czasie ii wojny światowej, gdzie 
był Bóg gdy funkcjonował obóz w oświęcimiu, gdzie jest Bóg 
dzisiaj kiedy bombardowana jest ukraina, gdzie tu miłość Boga, 
gdy widzimy tyle niesprawiedliwości i przemocy? Jaki to Bóg mi-
łości. Można mnożyć przykłady okrucieństwa i niesprawiedliwo-
ści, obwiniając o to Pana Boga. Jednak te zarzuty mają charak-
ter bardziej emocjonalny niż racjonalny. otóż spróbujmy odwró-
cić nasze żale i zapytać; dlaczego Boże pozwoliłeś na zbudowa-
nie samochodu. Przecież oprócz korzyści jakie z ich użytkowania 
czerpiemy, to korzystają z nich szaleńcy i pijacy, a to straszne za-
grożenie dla życia niewinnych. Dlaczego pozwalasz na funkcjo-
nowanie demokracji? Przecież wielu zbrodniarzy wybranych zo-
stało przez naród w sposób demokratyczny, np. Hitler. Dlaczego 
pozwalasz na to, że ludzie obgadują i swoim językiem wyrządza-
ją krzywdę innym. Przecież gdy mówi nieprawdę powinien mu 
uschnąć język. Dlaczego nie psujesz komputerów, gdy są wyko-
rzystywane do deprawowania dzieci itd. Gdyby Bóg tak działał, jak 
tu opisaliśmy,  to nasze życie byłoby trochę karykaturalne. nic by czło-
wiek nie mógł zrobić. Bylibyśmy troszeczkę takimi machinami zaprogra-
mowanymi jak komputer. „Podniesiesz rękę na kolegę – uschła, chcesz 
coś powiedzieć o drugim złego – „kołek w buzi”.
Wierzymy, że Pan Bóg jest Miłością. Potrafi wszystko. Jedyne czego nie 
potrafi to przestać nas kochać. Stworzył człowieka i dał mu wolną wolę. 
Powiedział mu; stworzyłem cię na swoje podobieństwo, jesteś wolny, 

Czy Bóg dopuszcza wojnę?

rób co chcesz. Jednak, aby być szczęśliwym, daję ci wskazówki (10 przy-
kazań) co masz robić, a czego ci nie wolno. nie będę cię zmuszał, bo na-
ruszyłbym twoją wolną wolę, a wtedy byłbyś niewolnikiem, a nie czło-
wiekiem wolnym. oskarżanie Pana Boga o wszelkie zło na świecie, 
jest niezrozumieniem kim on jest. W księdze Mądrości 1,13 i 2,14 
autor natchniony pisze; „Bóg nie cieszy się ze zguby żyjących…. 
śmierć weszła na świat przez zawiść diabła”. ludzie mieli wybór 
i ulegli pokusom szatana. Wiedzieli jaka jest cena tego i wybrali. 
Podobnie dziecko wie, że złamanie zakazu rodziców może skoń-
czyć się karą. Wie i zakaz łamie. Może się uda. Można powiedzieć, 
że cierpienie fizyczne, wg ks. Mądrości  wiąże się ze sprowadze-
niem ciemności na naszą duszę. ta ciemność promieniuje tak-
że na nasze ciało. nie jest to łatwe wytłumaczenie zła dziejące-
go się na świecie, ale musimy sobie uświadomić, że to jest real-
na jego obecność. Przypomnijmy sobie ponownie scenę z raju. 
czy naprawdę z tego co czytamy w Piśmie św. można wysunąć 
wniosek, że Bóg odpowiada za zło, czy może tak jest, że to czło-
wiek opowiada się po stronie księcia ciemności i mówi Bogu; nie 
będę ci służył, nie będę cię słuchał. Przyczyną wojen bywają zwy-
kle ludzkie ułomności i grzechy, jak nierówności gospodarcze i społecz-
ne między narodami, zazdrość, podejrzliwość, pycha. inny powód sta-
nowią interesy finansowe; chęć bogacenia się tanim kosztem i potrzeba 
„upłynnienia” nagromadzonej broni. nadmierne zbrojenia dokonują się 
pod płaszczykiem obrony, w rzeczywistości stoją za nimi potężne karte-
le biznesowe, a nierzadko mafie. Gdyby z nich zrezygnować, można by 
przyjść z pomocą głodującej ludzkości, a dzięki temu zmniejszyć ryzyko 
wojen. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński nawoływał, by Euro-

pa, zamiast zaopatrywać w broń kraje ubogie, stała się Betlejem, do-
mem dostarczającym chleb dla głodującej ludności świata (l. kna-
bit). W żadnej wojnie nie ma zwycięzcy. W każdej przegrywa człowiek, 
wartości etyczne duchowe i miłość. Każda wojna, jakikolwiek byłby jej 
wynik, zawsze przedstawia klęskę człowieka, który jest przegrany w 
punkcie wyjścia […] Absurdem jest zatem świętować zwycięstwa. 
Każde działanie wojenne, choć często zwieńczone – to określenie jest 
niesłusznie stosowane – sukcesem, powinno być zawsze powodem 
zawstydzenia i prowadzić do nabożeństwa pokutnego (A. Pronzato). 
Piękny przykład niestosowania przemocy pozostawił Mahatma Gandhi, 
który drogą pokojową doprowadził do uzyskania wolności przez indie. 
Godna naśladowania jest „rewolucja różańcowa” na Filipinach, która dzię-
ki modlitwie doprowadziła do pozytywnych przemian społecznych. ist-
nieją jednak sytuacje, w których rokowania okazują się nieskuteczne i 
wojna bywa nieunikniona; z tego powodu jest moralnie godziwa. kate-
chizm wskazuje na pewne warunki, które winny zostać spełnione: wy-
rządzona szkoda musi być poważna i długotrwała, wszystkie pokojowe 
środki zostały wyczerpane i okazują się nieskuteczne, istnieje poważne 
uzasadnienie zakończenia konfliktu, użycie broni nie pociągnie za sobą 
jeszcze większego zła (kkk, 2309).
W sytuacji wojny obronnej władze mają prawo nałożyć na obywateli 
obowiązek obrony kraju. obrona ojczyzny jest wówczas celem szczyt-
nym i godnym pochwały. Żołnierze umierający za dobro, wolność i bez-
pieczeństwo kraju słusznie nazywani są bohaterami. Pamięć o nich na-
leży do obowiązków potomnych, którzy dzięki ich poświeceniu mogą 
godnie żyć. niektórzy, z różnych racji, odmawiają udziału w działaniach 
zbrojnych. Władza powinna uwzględnić ich żądania związane z konflik-
tem sumienia; niemniej są wówczas zobowiązani, by służyć społeczeń-
stwu na innym polu.
W każdym konflikcie zbrojnym należy szanować i traktować humani-
tarnie ludność cywilną, rannych żołnierzy i jeńców (kkk, 2313). Zobo-
wiązują do tego prawa międzynarodowe. nie można przy tym tłuma-
czyć swego zachowania rozkazem przełożonych. Rudolf Höss, komen-
dant obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau, osobiście odpo-
wiedzialny za eksterminację około półtora miliona ludzi, głównie Żydów, 
powiedział przed Międzynarodowym trybunałem Wojskowym w norym-
berdze: W Niemczech było oczywiste, że jeżeli coś szło źle, odpowie-
dzialny był człowiek wydający rozkazy. Nigdy więc nie myślałem, że 
odpowiem osobiście. W podobny sposób tłumaczył się Hermann Göring, 
twórca Gestapo: Byliśmy posłuszni rozkazom. Jako przeciwwagę, war-
to przypomnieć postać otto Schimka, austriackiego żołnierza służące-
go w czasie ii wojny światowej w Wermachcie. odmówił on wykonania 
egzekucji polskich żołnierzy i został rozstrzelany. Moralny obowiązek od-
mowy i oporu wobec nakazów ludobójstwa wymaga heroizmu i musi li-
czyć się nieraz z ceną krwi.
od grzechu nieposłuszeństwa pierwszych rodziców, zło było jest i bę-
dzie. Możemy się mu poddać i od czasu do czasu zakląć, albo dla spo-
koju sumienia oskarżyć Boga. Dla spokoju sumienia, bo mamy wyrzu-
ty, że od niego odeszliśmy.  Albo zbierać w sobie siły, aby się temu złu 
przeciwstawiać, aby nie popierać tych, którzy na wyrządzaniu zła, chcą 
zrobić karierę. nie mam wątpliwości, że do tego trzeba mieć dużo siły, 
którą daje nam Pan Bóg, ale trzeba przy nim być, trzeba go słuchać i ko-
chać. trzeba spróbować odrzucić zło, które wlewa się do naszych serc, 
ze wszystkich możliwych stron. Gdy odrzucimy Boga – Miłość, to zło ma 
do nas dostęp zdecydowanie łatwiejszy. 
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sycać agresję, niszczyć życie i gromadzić broń, zapominając, że jesteśmy 
opiekunami naszego bliźniego i wspólnego domu, który dzielimy. Poprzez 
wojnę rozszarpaliśmy Ziemski ogród, grzechem zraniliśmy serce nasze-
go ojca, który pragnie, abyśmy byli braćmi i siostrami. Staliśmy się obo-
jętni na wszystkich i wszystko z wyjątkiem nas samych. A teraz ze wsty-
dem mówimy: przebacz nam, Panie!

W nędzy grzechu, w naszych trudach i słabościach, w tajemnicy nie-
prawości zła i wojny, ty, najświętsza Matko, przypominasz nam, że Bóg 
nas nie opuszcza, ale wciąż patrzy na nas z miłością, pragnąc nam prze-
baczyć i nas podnieść. to on dał nam ciebie a twoje niepokalane Ser-
ce uczynił schronieniem dla kościoła i ludzkości. Z Bożej dobroci jesteś 
z nami i przeprowadzasz nas z czułością nawet przez najbardziej skom-
plikowane dziejowe zakręty.

AKT POŚWIĘCENIA
NIEPOKALANEMU SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Zatem uciekamy się do ciebie, pukamy do drzwi twego Serca, my, twoje 
umiłowane dzieci, które w każdym czasie niestrudzenie nawiedzasz i za-
chęcasz do nawrócenia. W tej mrocznej godzinie przyjdź nam z pomocą 
i pociesz nas. Powtarzaj każdemu z nas: „czyż oto nie jestem tu Ja, twoja 
Matka?”. ty wiesz, jak rozplątać pęta naszego serca i węzły naszego czasu. 
W tobie pokładamy nadzieję. Jesteśmy pewni, że ty, zwłaszcza w chwi-
li próby, nie gardzisz naszymi prośbami i przychodzisz nam z pomocą.

tak właśnie uczyniłaś w kanie Galilejskiej, gdy przyspieszyłaś godzinę 
działania Jezusa i zapowiedziałaś Jego pierwszy znak w świecie. Gdy 
uczta zamieniła się w smutek, powiedziałaś Mu: „nie mają wina” (J 2, 3). 
o Matko, raz jeszcze powtórz to Bogu, bowiem dziś zabrakło nam wina 
nadziei, zniknęła radość, rozmyło się braterstwo. Zagubiliśmy człowie-
czeństwo, zmarnowaliśmy pokój. Staliśmy się zdolni do wszelkiej prze-
mocy i wszelkiego zniszczenia. Jakże pilnie potrzebujemy twojej mat-
czynej interwencji.

Przyjmij więc, o Matko, to nasze błaganie.

ty, Gwiazdo morza, nie pozwól, byśmy zostali rozbitkami w czasie wo-
jennej burzy.

ty, Arko nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi pojednania.

ty, „Ziemio nieba”, zaprowadź w świecie Bożą zgodę.

ugaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty, naucz nas przebaczenia.

uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego.

królowo Różańca świętego, rozbudź w nas pragnienie modlitwy i miłości.

królowo rodziny ludzkiej, wskaż narodom drogę braterstwa.

królowo pokoju, wyjednaj światu pokój.

niech twój płacz, o Matko, poruszy nasze zatwardziałe serca. niech łzy, które 
za nas przelałaś, sprawią, że znów zakwitnie owa dolina, którą wysuszyła na-
sza nienawiść. i choć nie milknie zgiełk broni, niech twoja modlitwa usposa-
bia nas do pokoju. niech twoje matczyne dłonie będą ukojeniem dla tych, 
którzy cierpią i uciekają pod ciężarem bomb. niech twoje macierzyńskie ob-
jęcie pocieszy tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów 
i swej ojczyzny. niech twoje bolejące Serce poruszy nas do współczucia 
i przynagli do otwarcia drzwi i opieki nad zranioną i odrzuconą ludzkością.

święta Boża Rodzicielko, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus, wskazując 
na ucznia obok ciebie, powiedział ci: „oto syn twój” (J 19, 26): w ten 
sposób zawierzył tobie każdego z nas. następnie do ucznia, do każde-
go z nas, rzekł: „oto Matka twoja” (w. 27). Matko, chcemy cię teraz przy-
jąć w naszym życiu i w naszej historii. W tej godzinie ludzkość, wyczerpa-
na i zrozpaczona, stoi wraz z tobą pod krzyżem. i potrzebuje zawierzyć 
się tobie, potrzebuje poprzez ciebie poświęcić się chrystusowi. naród 
ukraiński i naród rosyjski, które czczą cię z miłością, uciekają się do cie-
bie, a twoje Serce bije dla nich i dla wszystkich narodów zdziesiątkowa-
nych przez wojnę, głód, niesprawiedliwość i nędzę.

My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświę-
camy twojemu niepokalanemu Sercu siebie samych, kościół i całą ludz-
kość, a zwłaszcza Rosję i ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonu-
jemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu po-
kój. niech „tak”, które wypłynęło z twojego Serca, otworzy bramy dzie-
jów dla księcia Pokoju; ufamy, że poprzez twoje Serce, nastanie jeszcze 
pokój. tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrze-
by i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata.
niech za twoim pośrednictwem Boże Miłosierdzie rozleje się na ziemię i niech 
słodki rytm pokoju na nowo kształtuje nasze dni. niewiasto, któraś powie-
działa Bogu „tak” i na którą zstąpił Duch święty, przywróć pośród nas Bożą 
harmonię. ożyw nasze oschłe serca, ty, któraś jest „żywą nadziei krynicą”. ty, 
któraś utkała człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. 
ty, która przemierzałaś nasze drogi, prowadź nas drogami pokoju. Amen.

za www.episkopat.pl

o Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do ciebie w tej go-
dzinie cierpienia. Jesteś naszą Matką, miłujesz nas i znasz nas: nic, co no-
simy w sercu, nie jest przed tobą ukryte. Matko miłosierdzia, tak wie-
le razy doświadczyliśmy twojej opatrznościowej czułości, twojej obec-
ności, która przywraca nam pokój, ponieważ ty zawsze prowadzisz nas 
do Jezusa, księcia Pokoju.

My jednak zgubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o nauce płynącej 
z tragedii minionego wieku, o poświęceniu milionów poległych podczas 
wojen światowych. Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte jako Wspól-
nota narodów i wciąż zdradzamy marzenia narodów o pokoju oraz na-
dzieje ludzi młodych. Staliśmy się chorzy z chciwości, zamknęliśmy się 
w nacjonalistycznych interesach, pozwoliliśmy, by sparaliżowały nas obo-
jętność i egoizm. Woleliśmy lekceważyć Boga, żyć w naszym fałszu, pod-
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BRAZYLIA
K AWA 1 0 0 %  A R A B I C A
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Fratelli caffee, to firma wywodząca się z miłości do podróżowania. Smaki 
i aromaty, których doświadczaliśmy podczas naszych wycieczek i pielgrzy-
mek, postanowiliśmy zamknąć w naszych naturalnych produktach. A te - 
tworzymy zawsze z myślą o Was – ulubionych odbiorcach. Poprzez nasze 
kolekcje, chcemy dzielić się z Wami całą gamą pozytywnych emocji, które 

towarzyszyły nam w podróżach. taka była idea stworzenia linii rzemieśl-
niczych kaw, herbat, ziół oraz słodyczy, inspirowanych zapachami świata.

Kochamy kawy!
kawy to nasza pasja. Spośród całego mnóstwa gatunków, wybieramy 
te najciekawsze, urzekające smakiem i aromatem. chcemy dzielić się ich 
głębią, która podkreśli niepowtarzalność okazji, jak i dnia codziennego.

Harmonijnie łączymy herbaty!
tworzymy kompozycje herbat pełne wyjątkowości. Dobieramy je sta-
rannie, by mogły cieszyć aż do ostatniej kropli. to bogactwo, które 
za każdym razem odkrywa się na nowo z prawdziwą przyjemnością.

Podróżujemy po świecie!
Dzielimy się smakami podróży pełnych wspomnień, wschodów i zacho-
dów słońca. to one inspirują nas od ponad 27 lat. oryginalny smak to tak-
że oryginalna jakość. Dokładamy największych starań, by w naszych pro-
duktach to ona była zawsze najważniejsza.

Uwielbiamy tworzyć upominki!
każdy rok dostarcza masę okazji do obdarowania bliskich, współ-
pracowników czy kontrahentów miłym upominkiem. tworzymy 
nasze zestawy prezentowe z myślą aby odpakowywanie ich spra-
wiało masę radości, a w dalszej kolejności dostarczało rozkoszy Wa-
szym zmysłom. 
Zapraszamy Was serdecznie w naszą wspólną podróż pełną smaków 
i aromatów, gdzie Wasze zmysły przeniosą się najdalsze zakątki świata!

Kawy to nasza pasja



Firma stworzona z pasji do ponadczasowych modeli motoryzacyj-
nych. Mamy do zaoferowania dzieła amerykańskiej motoryzacji klasycz-
nej w najlepszym wydaniu. Auta, odznaczające się nie tylko piękną li-
nią nadwozia, ale przede wszystkim historią oraz duchem, które wyróż-
niają je wśród pojazdów, spotykanych obecnie na co dzień na ulicach. 
odrestaurowane klasyki wynajmujemy Państwu – na śluby, studniówki, uro-
czyste kolacje, teledyski, wyjątkowe sesje fotograficzne; zwiedzanie miast 
Polski w wymarzonych Zabytkowych Perełkach. Samochody takie otacza 
pewna aura tajemniczości, sprawiająca iż  pragniemy dowiedzieć się trochę 
więcej o ich przeszłości, a przede wszystkim dać się ponieść ich klimatowi. 

Proponujemy także import klasyków z uSA z możliwością odrestauro-
wania oraz utrzymania, specjalizacja cadillac oraz chevrolet. Proponu-
jemy także import współczesnych modeli z uSA. najczęściej zakup ta-
kiego auta to projekt na lata, który w efekcie sprawia, że miłośnik kla-
sycznej motoryzacji jeszcze bardziej zakochuje się w swoim jedynym 
w swoim rodzaju aucie.
Pasjonuje nas marka VolVo – szwedzka ikona bezpieczeństwa oraz po-
nadczasowego designu, europejska marka samochodowa od 1927 r. Sa-
mochody zbudowane solidnie, komfortowo i niebanalnie. tu także pro-
mujemy klasyki – np. Volvo 444, 544, Amazon, PV, 140 i 160 240 i 260, 
740 i 760, 850 oraz 940 i 960 – import formalności, odrestaurowanie 
oraz utrzymanie. także wszystkie współczesne modele S (sedan), mode-
le V (kombi) oraz Xc (SuV) – import, formalności, odrestaurowanie oraz 
utrzymanie. tu także wyszukujemy i weryfikujemy najlepsze motoryza-
cyjne perełki ze Szwecji. 
kochamy to, co robimy. Z tego rodzą się zauważane i doceniane – ra-
dość, pasja, oddanie i profesjonalizm. Prezentujemy zawsze dobre ofer-
ty – fantastyczną jakość i umiarkowane ceny.

Glorious Motors
KAWY ŚWIATA PROSTO Z PALANRNI NA TWOIM STOLE!

6 KOMPOZYCJI RZEMIEŚLNICZYCH, ŚWIEŻO PALONYCH KAW 
FINEZYJNY DOBÓR ZIAREN I WYPALANIA 

- TO SMAKOWA EKSTAZA

CENY JUŻ OD 80 zł za 1 kg
Kawy Original Blend

Brazylia – Indie!

Komponujemy także 
ekskluzywne zestawy prezentowe 

– idealne na święta, eventy czy 
jubileusze.

Zadzwoń, zamów
i delektuj się naszą kawą.

Polecamy także obsługę 
baristyczną imprez:
pinkinki, parafiady, festyny 
parafialne i rodzinne, konferencje, 
kongresy, targi, forum 
charyzmatyczne. Unikatowe 
i zaskakujące fratelli caffeebusy – 
także z baristycznym show

FRATELLI CAFFEE
BYDGOSZCZ, UL. DWORCOWA 18

TEL. 509 848 200 & 783 800 300 
WWW.FRATELLICAFFEE.PL

Sprowadzanie i rejestracja 
pojazdów ze Szwecji i USA.

Pojazdy użytkowe i klasyczne: 
Volvo, Cadillac, Chevrolet.

Wyszukiwanie, doradztwo, 
dokumentacja, rejestracja, 
badanie historii, przebiegu 
i legalności  samochodów.

 
Możliwość dostarczenia
pod dom – cała Polska.

Wsparcie posprzedażowe.
Zadzwoń, zamów i ciesz się 

komfortem i bezpieczeństwem 
swojego wybranego Volvo, 
Cadillaca czy Chevroleta. 

General Dreams Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 18 

85-010 Bydgoszcz  
Tel. 53 322 11 11

Kom.  509 848 200



KOLUMBARIUM.PL
WOLNOSTOJĄCE KOLUMBARIA MODUŁOWE

biuro:
44-240 Żory
ul. Komunalna 7

tel. 607 25 00 25
biuro@kolumbarium.pl

www.kolumbarium.pl

innowacyjne, opatentowane rozwiązania
kolumbariów

moduły wolnostojące i ogrodzeniowe 
od 16 do 48 nisz

przy każdej z nisz lampion oraz wazon 
ze stali nierdzewnej

gotowe moduły - prace budowlane 
ograniczone do minimum 

moduły 32 nisze

moduł 16 nisz

moduł 48 nisz

moduł ogrodzeniowy 24 nisze
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