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Kościół w świetle Biblii

Co to znaczy, 
że Kościół jest święty?

Trójca Święta 
wzorem wspólnoty

Kościół naszym domem
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MarianumTravel

BAŁKANY – MEDJUGORIE 
Bałkańskie Sanktuaria

FRANCJA – LOURDES
Do miejsc objawień Matki Bożej

PORTUGALIA Z O. WŁADYSŁAWEM
Śladami objawień fatimskich 

WŁOCHY 
Śladami Świętych i Błogosławionych

LIBAN 
Śladami św. Szarbela

ZIEMIA ŚWIĘTA I JORDANIA
Podążając za Zbawicielem

TURCJA 
Śladami św. Pawła

RWANDA 
Śladami mariańskich misjonarzy

POLSKA 
Śladami bł. kard. Stefana Wyszyńskiego

►  Ponad 20 lat doświadczenia
►  Wysoki standard usług

►  Cenieni przewodnicy i opiekunowie duchowi
►  Specjalne oferty dla grup

►  Grupy już od 15 osób

Zapraszamy po przerwie na pielgrzymie szlaki! 
Proponujemy Państwu wiele atrakcyjnych 
kierunków:

Centrum Pomocników Mariańskich 
Zgromadzenie Księży Marianów

ul. Św. Bonifacego 9; 02-914 Warszawa 
tel. 22 833 74 05

www.spm.org.pl
 PomocnicyMarianscy
 PomocnicyMarianscy

Więcej informacji:

 www.marianum.pl

Biuro Pielgrzymkowe Księży Marianów
ul. Św. Bonifacego 9; 02-914 Warszawa
22 833 32 33; pielgrzymki@marianie.pl

„Bukie t  duchowy"
dar  modl i twy

 

znakomitym prezentem z okazji:
•  chrztu świętego  •  I Komunii świętej  
•  sakramentu małżeństwa  •  jubileuszy  

•  imienin  •  urodzin  •  trudnych  
sytuacji życiowych

„Bukiet duchowy” to dar codziennej Mszy 
świętej, modlitw, trudów życia Księży Marianów 
w intencji poleconych osób. Może on być  
zamówiony na rok lub na całe życie. Oznacza to, 
że osoba/rodzina będzie obdarowana w tym czasie 
szczególnymi modlitwami Księży Marianów. Będą 
oni prosić dla tych osób o Boże błogosławieństwo, 
dary Ducha Świętego i ochronę przed złem. 

Zamów na naszej stronie:  
www.spm.org.pl/bukiet-duchowy  

Zostań Współpracownikiem
Zgromadzenia Księży Marianów

w dziele ewangelizacji
i miłosierdzia!

Zgromadzenie Księży Marianów
ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa

tel. 22 833 74 05, 22 651 90 29
e-mail: spm@marianie.pl
www.spm.org.pl

Trzy postacie obrazujące misję Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich –
Jezus Miłosierny, Maryja Niepokalana i św. Stanisław Papczyński,

Centrum Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, Warszawa, Polska

© KW 04/2012 MIC

Wokół Niepokalanej Matki Zbawiciela gromadzą się
wszyscy, którzy położyli nadzieję w Chrystusie

św. Jan Paweł II

Potrzebujesz modlitwy, bo przeżywasz trudne 
doświadczenia, czujesz się osamotniony, 

podejmujesz ważną decyzję życiową,  
a może pragniesz podziękować Bogu za 

otrzymane łaski i dzielić się swoją radością – 
skontaktuj się z nami!

Każdą skierowaną do nas intencję codziennie 
polecają Panu Bogu Księża Marianie oraz Siostry 
Anuncjatki. W intencjach zgłoszonych odprawiana 
jest także nieustanna nowenna za wstawiennictwem  
św. Stanisława Papczyńskiego.

Intencje może złożyć poprzez formularz  
na naszej stronie: www.spm.org.pl/linia-modlitwy

lub telefonicznie: tel. 22 833 32 34  
(od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00)
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Bardzo często słyszę deklarację: „wie-
rzę w Boga, ale z Kościołem nie chcę 

mieć nic wspólnego”. Jest to postawa zdy-
stansowania się do struktur Kościoła, 
która u niektórych wynika ze szczerego 
buntu przeciwko grzechom kapłanów 
i katolików, a dla innych bywa wygodnym 
usprawiedliwieniem własnego lenistwa 
duchowego. Możemy jednak spotkać 
i przeciwne podejście, kiedy za wszelką 
cenę próbuje się bronić wizerunku Koś-
cioła, dowodząc, że jest instytucją bez 
skazy. Są to dwie skrajności, które przesłaniają nam 
najgłębszą prawdę o istocie wspólnoty wierzących 
zgromadzonych wokół Chrystusa.

Nie raz słyszeliśmy, że Kościół jest święty świętoś-
cią Jezusa Chrystusa, ale jednocześnie jest wspólno-
tą grzeszników. Jak pogodzić świętość i grzeszność? 
Wielu zadaje sobie to pytanie, dlatego warto zacząć 
od postępowania Jezusa, który założył Kościół i daje 
nam wskazówki, jak mamy rozumieć tę wspólnotę. 
Dla mnie osobiście ważne są dwa ewangeliczne wy-
darzenia. Pierwsze z nich to spotkanie Jezusa z cel-
nikami i faryzeuszami. Chrystus idzie w gościnę do 
grzeszników przed ich nawróceniem. Pokazuje w ten 
sposób, że nawrócenie nie jest warunkiem przyjęcia 
do wspólnoty wierzących, ale owo-
cem spotkania z Bogiem. Drugie na-
tomiast to powołanie Apostołów. Po 
ludzku patrząc, Chrystus powinien 
wybrać osoby wykształcone, opano-
wane, pobożne, uczciwe itd. Może-
my tę listę zalet mnożyć bez końca. 
On jednak wybrał do towarzyszenia 
sobie po prostu zwyczajnych ludzi. 
Wśród nich był Piotr, który lubił być 
zawsze na pierwszym miejscu i mieć 

zawsze rację, byli Jakub i Jan, istni „sy-
nowie gromu”, porywczy i nieopanowani 
w emocjach, byli ludzie cisi, tchórze 
i zdrajcy, a nawet był jeden złodziej. Bóg 
wybiera do wspólnoty tych, których chce. 
Pragnie, aby Kościół był miejscem wzra-
stania w wierze, przestrzenią spotkania 
z Bogiem, który kocha bezinteresownie. 
Kościół jest wspólnotą ukształtowaną na 
wzór Założyciela. Tylko patrząc i naśla-
dując Chrystusa, możemy zrozumieć 
istotę naszego powołania w Kościele, by 

owocnie w nim wzrastać. 
Zapraszam Was do lektury najnowszego numeru 

„Z Niepokalaną”, który jest poświęcony wspólnocie 
wierzących w Chrystusa. Staraliśmy się odpowiedzieć 
na pytanie, co znaczy, że Kościół jest moim domem. 
Polecam szczególnie wywiad z ks. Szymonem Muchą, 
kustoszem sanktuarium MB Różańcowej w Wyso-
kim Kole, o jego doświadczeniu wspólnoty. Ponadto 
zachęcam do lektury artykułów ks. Macieja Zachary 
MIC o świętości Kościoła oraz ks. Pawła Skoniecznego 
MIC o wspólnocie wierzących kształtowanej na obraz 
Trójcy Świętej. Na zakończenie warto przeczytać wy-
wiad z naszym misjonarzem z Brazylii ks. Stanisławem 
Galantem MIC, który w tym roku obchodził 50-lecie 

posługi kapłańskiej. Ufam, że ta lek-
tura pomoże nam odkrywać piękno 
obecności Chrystusa we wspólnocie 
wierzących.

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
przy Zgromadzeniu Księży Marianów zrzesza osoby wierzące, które pragną 
rozwijać się duchowo, naśladować życie Matki Najświętszej i  na Jej wzór 
oraz pod Jej opieką głosić światu prawdę o Bożym Miłosierdziu. Członkowie 
uświęcają siebie i bliźnich przez modlitwę, pokutę i uczynki miłosierdzia, które 
ofiarują Bogu za zmarłych w  czyśćcu cierpiących oraz w  intencji powołań 
do życia kapłańskiego i zakonnego. Wspierają także modlitwą, pracą i, jeśli 
to możliwe, ofiarą materialną działalność apostolską i  misyjną marianów. 
Wszyscy włączeni do SPM mają udział w  owocach codziennych Mszy św., 
modlitw i Bożych dzieł księży i braci marianów.

Ofiary na dzieła misyjne  
Zgromadzenia Księży Marianów 
można przesyłać na konto:

CENTRUM POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH
ul. Św. Bonifacego 9, 02–914 Warszawa
Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa
60 1240 1109 1111 0010 7752 5847

www.spm.org.pl

Drodzy Współpracownicy Marianów!
ks. Łukasz Wiśniewski MIC

„Bo gdzie są dwaj
albo trzej zebrani
w imię moje, tam 

jestem pośród nich” 
(Mt 18,20)
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w dzieło Stowarzyszenia lub uzyskać 
bardziej szczegółowe informacje, 
napisz:

CENTRUM POMOCNIKÓW 
MARIAŃSKICH
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O. Jan Niezabitowski

Jan Niezabitowski urodził się w 1744 r. W latach 
1776–93 przebywał w Rzymie już jako marianin, 

gdzie uzyskał doktorat z teologii oraz wykształcił się 
jako malarz. Ks. Jan Kosmowski MIC tak pisał o jego 
pobycie w Wiecznym Mieście: „Do klasztoru św. Wita 
wysyłano z Polski zakonników bardziej wykształco-
nych, wyrobionych towarzysko. Przez osiemnaście lat 
przebywał tam o. Jan Niezabitowski, doktor teologii 
i malarz, o dużej kulturze osobistej”. W tym czasie za-
borów zaczęły pojawiać się przejawy odradzania się 
życia religijnego w Rzeczypospolitej. Do współdziała-
nia w odrodzeniu ojczyzny i Kościoła zostały wezwane 
także zakony, a wśród nich zakon marianów. Gene-
rał ojciec Rajmund Nowicki doszedł do wniosku, że 
zakon, aby mógł przetrwać w tych niesprzyjających 
czasach, rozwijać się i owocnie włączyć w odnowę 
społeczeństwa, potrzebuje dogłębnej reformy oraz 
powrotu do dziedzictwa ojca Papczyńskiego. Prob-
lem odnowy stał się w tym czasie dla Zgromadzenia 
zadaniem pierwszorzędnej wagi. W jego realizację za-

angażowało się kilku ojców, wśród których największą 
aktywnością wyróżnili się o. Kandyd Spourny, pro-
kurator Zgromadzenia w Rzymie, jego socjusz o. Jan 
Niezabitowski oraz o. Norbert Gołkowski – przełożo-
ny mariańskiego klasztoru św. Wita i prok. generalny 
w Rzymie (1783-1888). Pomagał czynnie oderwać 
Zgromadzenie od franciszkańskiego zakonu refoma-
tów, z którym było jeszcze wówczas związane. W zacho-
wanych listach o. Jana Niezabitowskiego i o. Kandyda 
Spournego przewija się gorąca cześć i synowski szacu-
nek dla ojca Papczyńskiego oraz uznanie i pochwały dla 
nakreślonej przez niego wizji zakonu. Po powrocie do 
Polski o. Niezabitowski działał jako czynny malarz na 
terenie Podlasia. Pozostawił po sobie obrazy religijne 
w kościołach: w Skórcu (m.in. Chrzest św. Otylii), Ko-
sowie Lackim, Krześlinie k. Siedlec, Seroczynie, Niw-
iskach, św. Stanisława w Siedlcach (św. Cecylia), farze 
w Węgrowie. Wykonał też dekorację ścienną kościoła 
w Goźlinie (Mariańskim Porzeczu). Dzieła te są uważa-
ne za połączenie barokowej tradycji ikonograficznej ze 
sposobem obrazowania właściwym dla schyłku XVIII w. 
Zmarł 18 kwietnia 1804 r. w Skórcu k. Siedlec. ■
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Wspólnota 
opiera się 
na miłości

„To jest Moje przykazanie, abyście się wzajemnie 
miłowali” (J 15,12). Rozważ, że bez miłości nie 

może się utrzymać żadna wspólnota. Dlatego Jezus nie 
tylko swoim upomnieniem, ale także przykazaniem ze-
chciał zobowiązać Apostołów do wzajemnej miłości. 
Jak bowiem członki ciała ludzkiego są tak współzależne 
od siebie, że wciąż sobie wzajemnie pomagają i nawza-
jem sobie służą, podobnie też ludzie w Kościele Bożym, 
w każdym zakonie, zgromadzeniu i stowarzyszeniu, 
z których się one składają, jak jakieś ciało z członków, 
koniecznie powinni okazywać sobie wzajemną miłość 
i uległość. Wiedz zatem, że tyle jest w tobie doskonało-
ści, ile masz miłości. Rozważ, że w miłość Bożą nie ob-
fituje ten, kto nie ma miłości bliźniego. Miłowanie Boga 
jest zależne od miłowania ludzi.

 Św. Stanisław Papczyński, Inspectio cordis

Kościół jest 
naszą Matką

Serce człowieka pełne wszelkiego rodzaju gorących 
uczuć może być siłą, która grzeje, zapala, rozszerza, 

która jak para lub elektryczność ciągnie czy popycha 
do pożytecznej pracy, lub też jak żywioł szkodliwy 
niszczy wszystko i druzgoce. Dlatego tak ważną jest 
rzeczą, aby dobrze, odpowiednio, w duchu Chrystuso-
wym wychować człowieka: jego rozum oświecając peł-
nią rzetelnej prawdy; wolę jego ujmując silnie w kar-
by woli Bożej, wyrażonej w przykazaniach, w radach 
ewangelicznych, w obowiązkach stanu, w powołaniu, 
w natchnieniach, w okolicznościach życia itp. oraz 
wzmacniając ją łaską Bożą, w którą nas Kościół, Mat-
ka nasza, przez sakramenty i na inny sposób obficie 
zaopatruje i której nam sam Bóg hojnie udziela; serce 
jego zapalając gorącą miłością Boga i bliźniego.

 bł. Jerzy Matulewicz, Dziennik Duchowy
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14 maja bracia Marcin Rożek MIC i Eugeniusz 
Mielnik MIC przyjęli święcenia diakonatu z rąk 

ks. bp. Adama Baba. Uroczystość święceń odbyła się 
w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Lublinie. Módlmy się o wszystkie potrzeb-
ne dla nich łaski, aby zawsze owocnie służyli Bogu 
i ludziom.  ■

22 maja w Górze Kalwarii na Mariankach odby-
ły się uroczystości ku czci Świętego Stanisława 

Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Ma-
rianów. Odbywają się one zawsze w pierwszą niedzielę 
przypadającą po 18 maja, rocznicę urodzin świętego. 
Uroczystej Eucharystii o godzinie 12.00 przewodni-
czył przełożony Polskiej Prowincji Księży Marianów 
ks. Tomasz Nowaczek. Natomiast kazanie wygłosił 
ks. Józef Wałaszek, proboszcz z Podegrodzia, czyli 
z miejscowości narodzin świętego. Znakomity zespół 
ludowy z Podegrodzia umilił uroczystość pieśniami 
i piosenkami, a po Eucharystii także tańcami. Szczegól-
ne oklaski dostały pięknie śpiewające i tańczące dzieci. ■

MARIANKI

Uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

LUBLIN

Święcenia diakonatu 
dwóch braci

ŁOTWA

Publikacja „Dzienniczka” 
św. Siostry Faustyny 
po łotewsku

Po 22 latach prac ukazało się łotewskie wydanie 
słynnego „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny Ko-

walskiej. Uroczysta prezentacja dzieła, które powstało 
staraniem księży marianów oraz wydawnictwa KALA 
Raksti, miała miejsce w Rydze. Duchowość Bożego Mi-
łosierdzia staje się na Łotwie coraz bardziej popular-
na, zresztą nie tylko wśród katolików. Jak zauważono 
w czasie prezentacji, w większości łotewskich kościołów 
można znaleźć charakterystyczny obraz Pana Jezusa 
Miłosiernego. ■
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21 maja w kościele pw. Świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła w Kamieńcu Podolskim na Ukrai-

nie z rąk bp. Leona Dubrawskiego diakon Eugeniusz 
Habrov MIC przyjął święcenia w stopniu prezbitera-
tu (na zdjęciu po prawej stronie). Neoprezbiter od-
prawił Mszę Świętej prymicyjną w rodzinnej parafii 
w Chmielnickim. Otoczmy go modlitwą!  ■

KAZACHSTAN

Poświęcenie kaplicy w Abaju

UKRAINA

Święcenia prezbiteratu 
w Kamieńcu Podolskim

ŁOTWA

Święcenia diakonatu 
w Rezekne

29 maja br. Roman Vaikuklis MIC przyjął święce-
nia diakonatu z rąk ks. bp. Janisa Bulisa. Uro-

czystość odbyła się w katedrze Najświętszego Serca 
Jezusowego w Rezekne na Łotwie. Bogu niech będą 
dzięki! To wielka radość dla Kościoła i całego Zgroma-
dzenia Księży Marianów. Pamiętajmy o nowym diako-
nie w naszych modlitwach.  ■

8maja miało miejsce poświęcenie kaplicy pw. Zwia-
stowania Pańskiego w Abaju (miasteczko odległe 

od Karagandy ok. 30 km, mające 30 tys. mieszkańców). 
Marianie opiekują się tym miejscem od wielu lat. Jest 
tam osobna parafia, licząca 15 osób. Przez jakiś czas 
pracował w niej ksiądz diecezjalny, ale gdy wyjechał, 
biskup poprosił, by marianie na powrót objęli ją swoją 
opieką. Kilka lat temu na miejscu starego, zniszczone-
go domu, w którym znajdowała się kaplica, postawiono 
nowy, jednakże dopiero ostatnio udało się ten budynek 
wykończyć i wyposażyć. 8 maja kaplicę poświęcił bi-
skup Karagandy Adelio Dell’Oro. Po uroczystej Eucha-
rystii nastąpiła nie mniej uroczysta agapa dla wszystkich 
obecnych, zarówno miejscowych parafian, jak i gości 
z innych parafii.  ■
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ks. prof. Waldemar Chrostowski

Kościół ma początek w Bożym 
planie zbawienia zapoczątko-

wanym przez wybranie i powołanie 
Abrahama i jego potomstwa. Jak 
Izrael, lud Bożego wybrania, został 
powołany i uzdolniony do dawania 
świadectwa Bogu i sprawowania 
służby Bożej. Różnica między sta-
rotestamentowym Izraelem a Koś-
ciołem wynika z radykalnej nowości 
zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa. 
Do jej istoty należy fakt, że Kościół, 
inaczej niż starotestamentowy Izra-
el, ma charakter uniwersalny, obej-
mujący nie jeden naród, lecz całą 
ludzkość. 

Dzieło Ducha Świętego

Istnieje ścisła i nierozerwalna 
więź między ukrzyżowanym i zmar-
twychwstałym Jezusem Chrystusem 
a Kościołem. Podczas trzyletniej 
działalności publicznej towarzy-

szyło Jezusowi grono uczniów i in- 
ne osoby, z których część stała się 
Jego wyznawcami. Nie dokonało 
się to jednak przed męką i śmiercią 
w Jerozolimie, bo wobec tych dra-
matycznych wydarzeń świadkowie 
życia Jezusa okazali się zalęknieni 
i bezradni, lecz po Jego chwalebnym 
zmartwychwstaniu. W okresie, któ-
ry poprzedził wstąpienie do nieba 
i wywyższenie Jezusa na prawicy 
Ojca, uczniowie nie tylko nabra-
li pewności odnośnie do tego, kim 
Jezus naprawdę jest, lecz utworzyli 
także wspólnotę złączoną tą samą 
wiarą. Jej trzon stanowiło Dwuna-
stu z Piotrem na czele, co od samego 
początku nadało Kościołowi cha-
rakter hierarchiczny. Rola i przywi-
leje Dwunastu są niepowtarzalne 
w tym znaczeniu, że ich autorytet 
i nauczanie stanowią założyciel-
skie podwaliny Kościoła, który na 
nich się wznosi oraz dzięki nim żyje 
i wzrasta. Przed śmiercią i zmar-
twychwstaniem Jezusa Dwunastu 

reprezentowało dwanaście plemion 
Izraela, a następnie stali się nauczy-
cielami i przewodnikami coraz licz-
niejszej wspólnoty wiary złożonej 
z Żydów i pogan, a więc uniwersalnej. 

Dzieje Apostolskie świadczą, że 
narodziny i rozwój Kościoła nie są 
tylko sprawą krystalizowania się 
i ekspansji ludzkiej instytucji. Powie-
rzając się słowu świadków i głosicie-
li Ewangelii, zmartwychwstały Pan 
stale wspomaga swój Kościół mo-
cami Ducha Świętego. Dzięki nim 
w czterech Ewangeliach kanonicz-
nych utrwalono na piśmie wspo-
mnienia naocznych świadków życia 
Jezusa, a w pozostałych pismach 
Nowego Testamentu wyjaśniano, 
czym jest Kościół i jakie są obowiąz-
ki tych, którzy do niego należą. To 
świadectwo niestrudzenie było, jest 
i będzie przekazywane dalej, z poko-
lenia na pokolenie. Wspólna pamięć 
jednoczy wyznawców Jezusa Chry-
stusa w czasie, pokonując jego ba-
riery, oraz w przestrzeni, ogarniając 
olbrzymie połacie świata. Najważ-
niejszym spoiwem Kościoła jest kar-
mione wiarą głoszenie Jezusa jako 
Pana, czyli Boga, oraz sprawowanie 

w świetle Biblii
Kościół
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sakramentów, wśród nich zwłaszcza 
Eucharystii, w której Jezus uobecnia 
się i daje swoim wyznawcom jako 
pokarm.

Przejście od Starego Testamentu, 
czyli nadziei żydowskiej, do Nowe-
go Testamentu, czyli nadziei chrześ-
cijańskiej, dokonało się w Ma- 
ryi. W Ewangelii według św. Łuka-
sza została nazwa błogosławioną 
nie ze względu na macierzyństwo, 
na które dopiero miała wyrazić 
swoją zgodę, lecz z powodu Jej 
wiary. Wierząc na wzór Abrahama 
i wyrażając zgodę na dziewicze po-
częcie Syna, stała się matką nowej 
rodziny wierzących. Jako Matka 
Kościoła jest wzorem posłuszeń-
stwa Bogu i dlatego również wzo-
rem do naśladowania dla każdego 
chrześcijanina.

Kościół jako „znak sprzeciwu”

Zesłanie Ducha Świętego i naro-
dziny Kościoła, które miały miejsce 
w jerozolimskim Wieczerniku – 
tym samym, gdzie Jezus ustanowił 

Eucharystię i kapłaństwo – stanowi 
kontynuację wcielenia Syna Bożego. 
Przez wcielenie, w którym istotną 
rolę odegrało „fiat” Maryi, Syn Boży 
stał się człowiekiem, zatem wszedł 
w ludzką historię i ją współtworzy. 
Sprawiając narodziny Kościoła oraz 
zabezpieczając jego trwanie i dzia-
łanie, Bóg rozwija dzieło zbawienia, 
dzięki czemu wciąż przynosi ono 
nowe owoce nawrócenia i pojed-
nania ludzi między sobą, a także 
z Bogiem.  W Kościele i przez Koś-
ciół Jezus Chrystus jest nieustannie 
obecny w historii i ludzkich losach. 
Syn Boży zniżył się do grzesznych 
ludzi, aby przezwyciężywszy grzech 
i śmierć dać im życie wieczne. Przez 
działanie Kościoła Duch Święty stale 
zniża się do człowieka i sprawia, że 
zbawczy czyn Jezusa Chrystusa staje 
się udziałem każdego, kto w Niego 
wierzy i trwa na wybranej przez sie-
bie drodze chrześcijańskiego życia.

Chociaż Kościół stanowi część 
rzeczywistości tego świata, jednak 
w gruncie rzeczy do niego nie na-
leży, bo świat go nie ogranicza. 
Dlatego zawsze, a szczególnie wte-
dy, gdy wiernie wypełnia swoje 
posłannictwo, pozostaje „znakiem 
sprzeciwu”. Idąc pod prąd ideolo-
gii narzucających bezbożne spo-
soby i style życia, Kościół staje się 
niechciany i jest zwalczany jako 
niewygodny. Tak było zawsze, po-
czynając od okoliczności, znanych 
nam z ewangelijnego świadectwa 
o życiu Jezusa, który został odrzu-
cony i wzgardzony przez niemałą 
część swoich rodaków, po współ-

czesność z licznymi przejawami 
nowych form i odmian sprzeciwu 
i wrogości. Paradoks polega na 
tym, że próby wyparcia Kościoła 
ze świata przyczyniają się do jego 
oczyszczania i ukierunkowaniu ku 
temu, co w jego misji jest naprawdę 
najważniejsze. Przeciwności, na ja-
kie Kościół natrafia, nie są niczym 
nowym, natomiast wciąż należy 
odnawiać gorliwość niezbędną do 
ich pokonywania. Wyjątkowym 
drogowskazem na tej drodze jest 
nauczanie św. Pawła, któremu do-
znawane prześladowania i udręki 
dodawały sił do wiernego trwa-
nia przy Chrystusie i głoszenia go 
„wszystkim narodom”.

Kościół jest wpisany w historię, 
a zarazem skierowany ku wiecz-
ności. Jego misja nie sprowadza 
się do dzieł charytatywnych, ani 
nie redukuje do tego, co doraźnie 
służy ludziom. Wychodząc naprze-
ciw potrzebom materialnym Koś-
ciół, który kontynuuje swoją misję 
w  zeświecczonym świecie, jest zna-
kiem i szafarzem absolutnie wyjąt-
kowych dóbr duchowych. Najwięk-
szym z nich jest prowadzenie ludzi 
do zbawienia. Głosząc miłość i mi-
łosierdzie objawione w tajemnicy 
Wcielenia, Kościół najskuteczniej 
wypełnia swoją misję, gdy ci, któ-
rzy do niego należą, są wiarygod-
nymi świadkami Boga, który jest 
Miłością. To świadectwo powin-
no być posunięte aż do heroizmu, 
wyrażającego się w gotowości do 
oddania życia wtedy, gdy staje-
my wobec wyboru jednej z dwóch 
możliwości: „jak przeżyć?” czy „jak 
żyć?”. W dokonywaniu tego wybo-
ru nie jesteśmy skazani na samych 
siebie ani osamotnieni, ponieważ 
wspomaga nas przykład męczen-
ników i wyznawców. Pomocny jest 
też wzgląd na wspólnotę, do której 
należymy, otaczającą swoją troską 
i modlitwą każdego, kto potwier-
dza swoją wierność Kościołowi 
oraz Temu, który jest Głową Koś-
cioła – Jezusowi Chrystusowi. ■

Istnieje ścisła 

i nierozerwalna więź 

między ukrzyżowanym 

i zmartwychwstałym 

Jezusem Chrystusem 

a Kościołem.

Kościół
 Leonardo da Vinci, Ostatnia wieczerza, 

1495-1498
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Dzisiaj, kiedy tak wiele osób de-
klaruje: „Mogę modlić się sam, 
nie muszę tego robić w kościele”, 
w której niemal hasłem wywoław-
czym staje się twierdzenie „Bóg 
tak, Kościół nie”, czy Kościół jest 
nam do czegoś potrzebny? 

Myślę, że bardzo ważne jest od- 
krycie wspólnotowego wymia-
ru Kościoła. Kościół jest rodziną 
dzieci Bożych, którymi staliśmy się 
przez chrzest, jest wspólnotą. Trze-
ba o tym pamiętać, gdy mówi się 
o wierze, o modlitwie. To nie jest tak, 
że wiarę wymyśliliśmy sobie sami, 
że napisaliśmy jakieś przykazania, 
jakiś „regulamin”. Wiarę otrzyma-
liśmy we wspólnocie – rodzinnej 

i parafialnej. Ona została nam prze-
kazana i niejako domaga się wspól-
notowego wyrazu. To bardzo ważne, 
że obok mnie jest człowiek, mój brat 
w Chrystusie, który też wierzy, który 
ma te same wartości. 

Mówię o tym jako ksiądz, bo 
swoją posługę kapłańską spełniam 
wśród ludzi, do których zostałem 
posłany, ale także po prostu jako 
człowiek. Żyję we wspólnocie para-
fialnej, jakoś jej duchowo przewo-
dzę, ale też ta wspólnota jest środo-
wiskiem mojego życia wiary. Ona 
mnie wzmacnia, daje oparcie. 

Myślę, że w czasie pandemii mo-
gliśmy mieć niedosyt doświadczenia 
Kościoła jako wspólnoty. Nie tylko 
wierni, kapłani także. Słyszeliśmy 
przecież o tych księżach, którzy, od-
prawiając Mszę świętą niemal w pu-
stym kościele, stawiali na ławkach 
fotografie swoich parafian. To był 
wyraz tego przekonania, że żyć wiarą 
nie możemy sami, że potrzebujemy 

drugich, że potrzebujemy Kościo-
ła… Naprawdę nie ma sensu być 
kapłanem, jeśli wokół nie ma ludzi, 
którym służę, ale też od których się 
uczę i z którymi przeżywam wiarę. 

Mówi Ksiądz o doświadczeniu 
Kościoła jako wspólnoty jakby to 
było coś oczywistego. Czy ono za-
wsze Księdzu towarzyszyło?

Myślę, że dla mnie wymiar 
wspólnoty był zawsze bardzo waż-
ny. Zaczęło się od domu rodzinne-
go, od kształtowania mojego cha-
rakteru we wspólnocie rodzinnej, 
od rozumienia, że pewne rzeczy 
można przeżywać razem. Co do 
doświadczenia Kościoła to jako na-
stolatek byłem raczej nastawiony 
na „nie”. Nie chciałem się modlić, 
nie chciałem się spowiadać, nie 
chciałem być ministrantem. 

Jak to się stało, że doszedł Ksiądz 
do kapłaństwa? 
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Z ks. kanonikiem Szymonem Muchą, kustoszem 
sanktuarium MB Różańcowej w Wysokim Kole 
w diecezji radomskiej, rozmawiała Lucyna Słup.

Kościół jest dla mnie 
przede wszystkim 
wspólnotą



9JESIEŃ 1II (111) 2022

To dokonało się właśnie dzięki 
wspólnocie, czyli dzięki spotkaniu 
z ludźmi, którzy wierzyli, pokazali 
inny obraz Kościoła (właśnie Koś-
cioła-wspólnoty) i umożliwili spot-
kanie z takim Kościołem. Mówię 
tutaj o młodych księżach, których 
spotkałem na mojej drodze życia 
i którzy zachęcili mnie do bycia 
w Oazie. Tam spotkałem innych mło-
dych, którzy wierzyli, tam miałem 
szansę wzrastać w wierze wśród in-
nych osób. Wspólnota oazowa i piel-
grzymkowa pomogła mi odczytać to, 
co Pan Bóg do mnie mówi i odkryć 
moje powołanie. Gdy wszedłem do 
Oazy, zobaczyłem, że jest mi tam do-
brze, otworzyłem się na innych ludzi 
i myśl o kapłaństwie zaczęła powoli 
dojrzewać w moim sercu. 

Doświadczenie Kościoła jako wspól- 
noty wydaje się rzeczywiście le-
karstwem na nasz indywidualizm 

obecny także w przeżywaniu wiary, 
indywidualizm, który nierzadko 
może skutkować smutną samot-
nością… Jak zatem, już jako pro-
boszcz, buduje Ksiądz ten wspól-
notowy wymiar Kościoła? 

Oczywiście, bardzo ważna jest 
moja posługa sakramentalna, ale 
znaczenie ma  także budowanie 
więzi między ludźmi w codzienno-
ści. Codzienne spotkania, rozmo-
wy… Podam przykład. Otóż, gdy 
dzieci przygotowują się do Pierw-
szej Komunii świętej (czy młodzież 
do bierzmowania), to staramy się 
w to przygotowanie włączyć także 
ich rodziców. Uważam, że dziś jest 
potrzebne kształtowanie rodziców 
– dobrych, świętych, „czujących” 
wspólnotę Kościoła, bo przecież 
oni mają potężny wpływ na umysły 
i serca swoich dzieci. Istotnym ele-
mentem spotkań dla rodziców jest 
oczywiście katecheza dla nich, bo 

sakramenty przyjmowane przez ich 
dzieci to także okazja do ożywienia 
ich wiary. Kiedyś jednak przyszło 
mi do głowy, by zaproponować i im 
także jakąś inną formę zaangażo-
wania. Pomyślałem o jakiejś pracy 
dla parafii – niekoniecznie dużej, 
ale wykonywanej wspólnie. Zapro-
ponowałem więc w jednym roku 
malowanie płotu wokół plebanii, 
w drugim porządkowanie stodoły 
z zamiarem urządzenia w niej herba-
ciarni, co dla parafii, będącej celem 
pielgrzymek, było bardzo ważne. 

Ta propozycja spotkała się z przy-
chylnym przyjęciem? 

Tak i owoc trwa już 15 lat! Gdy 
z parafii z powodu braku powołań 
odeszły siostry zakonne, które zaj-
mowały się wieloma sprawami, para-
fianie nie wahali się wziąć odpowie-
dzialności za konkretne działania. 
Co roku w październiku do naszego 
sanktuarium przybywa pielgrzym-
ka Żywego Różańca. Księża, którzy 
przyjeżdżają, dziwią się sprawnej or-
ganizacji – nie mamy profesjonalnej 
gastronomii, służb porządkowych, 
sekretariatu, a potrafimy przyjąć 
pięć tysięcy ludzi i wszystko dzia-
ła. Na przykład służbę porządkową 
sprawuje kilkunastu młodych ojców. 
Udało się w parafii stworzyć coś ta-
kiego jak poczucie, że pielgrzymka 
jest naszą wspólną sprawą, a nie tylko 
„dziełem” księdza proboszcza. 

Jak widać bezpośredni kontakt 
z parafianami daje dobre owoce… 
Gdzie Ksiądz się z nimi jeszcze 
spotyka?
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Kościół jest dla mnie 
przede wszystkim 
wspólnotą
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Bardzo uprzywilejowanym miej- 
scem do rozmów i spotkań jest 
kancelaria parafialna. Do kancela-
rii przychodzą ludzie, którzy po-
trzebują coś załatwić, potrzebują 
jakiegoś zaświadczenia i łatwo by-
łoby po prostu wystawić im to za-
świadczenie (lub nie) i pożegnać, 
ale warto wykorzystać tę okazję 
do rozmowy. Ostatnio miałem na 
przykład taką sytuację, że o bycie 
chrzestnym starał się pewien mło-
dy człowiek, którego zresztą kiedyś 
uczyłem, ale który odszedł od Koś-
cioła. Poprzez jego siostrę, której 
dziecko miał trzymać do chrztu, 
zaprosiłem go do kancelarii, by się 
spotkać, porozmawiać po prostu. 
I ku memu zdziwieniu i radości 
kilka dni później w niedzielę po-
przedzającą niedzielę chrztu, zo-
baczyłem go na Mszy świętej. Nie 
wyrokuję, że on pod wpływem tej 
jednej rozmowy wrócił na stałe do 
Kościoła, ale chyba poczuł się do-
brze przyjęty, skoro przyszedł na 
Mszę po długim okresie niecho-
dzenia. Oczywiście, nie wszystkie 
rozmowy w kancelarii kończą się 
tak pozytywnie. Zdarzają się także 
rozmowy bardzo trudne, ale naj-
ważniejsze, by w ogóle rozmawiać. 
Cenię sobie kontakty z parafiana-
mi, zwłaszcza wizytę duszpasterską 
(„kolędę”), bo ona daje mi okazję, 
by spotkać się z ludźmi. 

Mówiąc o tym młodym czło-
wieku, porusza Ksiądz przykład 
osób (najczęściej są to właśnie 
ludzie młodzi), którym z Kościo-
łem „nie po drodze”, którzy od 
niego odeszli, deklarując się jako 

wierzący, ale „niekościółkowi”, a 
czasem wprost afiszując się bra-
kiem wiary… Jak do nich wycho-
dzić? 

Trzeba próbować z nimi rozma-
wiać! Nie po to, by naciskać, ale po 
prostu by z nimi być, starać się ich 
zrozumieć, a także móc przedsta-
wić swoje argumenty. Przypomina 
mi się tutaj właśnie pewna kolęda. 
W rodzinie, którą odwiedzałem, 
był pewien młody człowiek, któ-
ry od początku spotkania siedział 
„najeżony”. Gdy go zagadnąłem, 
wylał z siebie całą listę pretensji do 
Kościoła, zarzucając, że nadmier-
nie „miesza się” do polityki. Wy-
słuchałem go i zapytałem, w które 
miejsca konkretnie, jego zdaniem, 
Kościół „się miesza”. I okazało się, 
że wiele jego zarzutów to były rze-
czy, które gdzieś słyszał, których 
nie sprawdził, które przytaczał, bo 
uważał, że to prawda, że tak trze-
ba myśleć… Niektórzy z młodych, 
których uczyłem, odeszli od Koś-
cioła, ale to nie przeszkadza mi, 
by – gdy spotykam ich na ulicy 
– przywitać się, zagadać do nich, 
zapytać, jak żyją. W ten sposób 
buduje się więź, relacja. Do czło-
wieka dociera, że ja go nie odrzu-
cam.

Warto trzymać dobry kontakt 
ze szkołą. My w parafii mamy dwie 
małe szkoły i jako parafia współ-
pracujemy z nimi. Pojawiam się raz 
w roku na wizycie duszpasterskiej 
w szkole, podczas której jest wspól-
ny apel, modlitwa… Nauczyciele są 
zapraszani na Pierwszą Komunię 
dzieci. W ten sposób też buduje się 
wspólnota. 

A czy były w parafii Księdza jakieś 
bolesne sprawy, które wspólnota 
musiała rozwiązać?

Mieliśmy przypadek księdza, któ-
ry pomagał w naszej parafii, a który 
odszedł z kapłaństwa z osobą z para-
fii. Było to trudne dla nas wszystkich. 
Jestem wdzięczny parafianom za to, 
że nie byli nadmiernie ciekawscy, ale 
że się modlili. Widzieli, że mnie to 
boli i cierpieliśmy wspólnie. 

Spotykamy się w święto Maryi Mat-
ki Kościoła. Jak widzi Ksiądz rolę 
Maryi w parafialnej wspólnocie? 

Moje doświadczenie jest takie, 
że kiedy zaczynałem od modlitwy 
do Maryi, od różańca, to przynosi-
ło to niesamowity owoc. Pamiętam, 
że kiedyś (było to na drugiej parafii, 
na której byłem) zaprosiłem mło-
dzież na spotkanie wieczorne, ale 
w międzyczasie złamałem nogę. 
Wahałem się, czy odwołać spotka-
nie, ale ostatecznie tego nie zrobi-
łem. Przyszło parę osób, zapropo-
nowałem różaniec i z tego spotkania 
narodziła się „Godzina dla Jezusa”, 
która trwała ponad dziesięć lat! 
Odmawialiśmy różaniec, adorowa-
liśmy Chrystusa, rozmawialiśmy… 
Maryja wchodzi z troską w nasze 
życie. Takie jest moje osobiste do-
świadczenie. Gdy modlimy się na 
różańcu, wiele spraw się rozwiązu-
je. Kieruję parafią, w której po raz 
pierwszy, jako młody chłopak, by-
łem na Oazie. Tutaj także modliłem 
się przed maturą. I nie przypusz-
czałem, że kiedyś będę tutaj pro-
boszczem. Maryja ma naprawdę 
swoje drogi, którymi nas prowadzi 
do Jezusa...  ■
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ks. Maciej Zachara MIC

Na początku modlitwy różańcowej, kiedy od-
mawiamy Skład Apostolski, mówimy: „Wierzę 

w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny…”, 
a w mszalnym wyznaniu wiary powtarzamy słowa: 
„Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Koś-
ciół”. W obu wyznaniach wiary mowa jest o świętości 
Kościoła. Jak te słowa rozumieć? Dzisiaj, gdy głośno się 
mówi o skandalach i nadużyciach popełnianych przez 
osoby duchowne, wiele osób może mieć trudność 
z przyjmowaniem tych słów, a dla niektórych mogą 
one nawet brzmieć gorsząco. Warto więc pochylić się 
nad pytaniem postawionym w tytule.

Świętość Kościoła to nie jest to samo, co osobista świę-
tość członków Kościoła i tych dwóch spraw nigdy nie 
należy mylić ze sobą. Kościół jest święty, ponieważ jego 
Założycielem i Głową jest Chrystus, Syn Boży, który wraz 
z Ojcem i Duchem Świętym odbiera cześć jako „sam je-
den Święty” (KKK 823). Chrystus jest święty i zarazem jest 
źródłem wszelkiego uświęcenia. Dlatego obdarzył Koś-
ciół darem Ducha Świętego i wyposażył go w pełnię środ-
ków zbawienia, jakimi są przede wszystkim słowo Boże 
i sakramenty. Dzięki temu Kościół zjednoczony z Chry-
stusem sam jest przez Niego uświęcany i w Nim może 
także pełnić misję uświęcania. Szczególnym znakiem 
skuteczności uświęcającej łaski Chrystusa obecnej w Koś- 
ciele są święci wszystkich czasów. Świętymi nazywamy 
tych wiernych Kościoła, w których życiu łaska Boża wy-
dała dojrzały owoc świętości. Niektórych z nich Kościół 
uroczyście ogłasza świętymi przez akt kanonizacji, sta-
wiając wszystkim za wzór i jako orędowników. Jednak 
wspólnota świętych jest znacznie większa niż tylko spo-
łeczność tych, którzy oficjalnie zostali takimi ogłoszeni. 
Święci są tymi, w których z całą mocą zajaśniała świętość 
samego Chrystusa. Pierwszą we wspólnocie świętych jest 
Najświętsza Maryja Panna. Jak mówią modlitwy litur-
giczne, zwłaszcza te przeznaczone na uroczystości Nie-
pokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia Maryi, jest Ona 
wizerunkiem Kościoła w chwale, a Kościół podziwia 
w Niej to, czym pragnie i spodziewa się być.

Mówiąc, że Kościół jest święty świętością Chrystusa 
oraz, że jej szczególnym znakiem i świadectwem są świę-
ci, żadną miarą nie chcemy przez to tworzyć wrażenia, 

że kwestia świętości nie dotyczy także nas osobiście. Nie 
brak w Kościele osób mówiących o sobie: „Ja nie chcę 
być święty, jestem zwykłym katolikiem”. To nieporozu-
mienie. Już w Starym Testamencie Bóg powiedział do 
swego ludu wybranego, będącego zapowiedzią Kościo-
ła: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty” (Kpł 11,44). 
Z kolei w Nowym Testamencie święty Piotr pisał do 
nowoochrzczonych: „Wy zaś jesteście wybranym ple-
mieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, 
ludem Bogu na własność przeznaczonym” (1 P 2,9). 
Z tego, że Chrystus jest Święty i że pozostaje On na za-
wsze obecny w swoim Kościele, wynika nasze powoła-
nie do świętości. Oczywiście, nikt nie rodzi się święty. 
Sakrament chrztu, który ogromna większość przyjmuje 
w niemowlęctwie, włącza w Chrystusa i przyobleka w Jego 
świętość, czego widzialnym znakiem w liturgii chrzciel-
nej jest przyobleczenie w białą szatę. Ale ta łaska wymaga 
potem świadomej odpowiedzi i współdziałania. Dlatego 
w Kościele nikt nie jest doskonale święty, wszyscy są na-
tomiast w drodze uświęcenia, pośród pokus, upadków 
i kolejnych nawróceń. Wszyscy członkowie Kościoła, 
łącznie z tymi, którzy w nim pełnią najwyższe urzędy, są 
grzesznikami, objętymi łaską Chrystusowego odkupienia 
i będącymi na drodze uświęcenia. Dlatego Kościół jest 
jednocześnie święty i potrzebujący oczyszczenia (KKK 
827). Słowa te nie są w żadnym razie próbą usprawied-
liwiania i relatywizowania grzechów ludzi Kościoła. Tak 
jak z jednej strony grzeszność ludzi Kościoła nie niweczy 
obecnej w nim świętości Chrystusa, tak z drugiej strony 
niedopuszczalne byłoby cyniczne samousprawiedliwie-
nie: „Tylko Chrystus jest święty, a ja jestem grzesznikiem, 
więc co ja mogę na to poradzić?”. Kościół jest wspólnotą 
składającą się z grzeszników, którzy są na drodze nawró-
cenia i uświęcenia i dlatego korzystają z obecnych w Koś-
ciele środków uświęcenia. Pamiętać tutaj trzeba o prze-
strodze, którą sformułował Chrystus w obrazie winnego 
krzewu i latorośli. Mogą być latorośle, które są wpraw-
dzie włączone w winny krzew, ale nie przynoszą w nim 
owocu. Dlatego zostaną one odcięte i wrzucone w ogień 
(J 15,2.6). Jest to obraz tych chrześcijan, którzy stają się 
biernymi konsumentami łaski Bożej, z własnej winy nie 
wydając owocu dojrzałego nawrócenia i uświęcenia.  ■

Co to znaczy, 
        że Kościół 
jest święty?
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 Katedra Maryi Wspomożycielki, Patronki Australii w Sydney
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ks. Paweł Skonieczny MIC

Teologowie przypominają, że nie 
da się namalować Trójcy Świę-

tej. Można za to napisać i kontem-
plować Jej ikonę. Wyjątkową iko-
nę Trójcy napisał Andriej Rublow, 
mnich żyjący w latach 1360–1430. 
Jej napisanie zlecił mu patriarcha 
Nikon, „aby bracia przez kontem-
plację Najświętszej Trójcy prze-
zwyciężali nienawiść rozdzierającą 
świat”. Trójca Rublowa jest nazy-
wana „Gościnnością Abrahama”, 
gdyż odwołuje się do opisanego 
w Księdze Rodzaju spotkania Ab-
rahama i Sary z Bogiem, któremu 
towarzyszyło dwóch tajemniczych 
aniołów. Na ikonie Rublowa role 
gospodarza i gościa odwracają się. 
Teraz sam Bóg zaprasza do swojej 
wspólnoty, do wspólnego stołu, do 
swojego wewnętrznego życia. 

Na ikonie Ojciec i Syn, i Duch 
Święty przypominają aniołów. Przyj- 
rzymy się im uważnie, zwróćmy 
uwagę na ich sylwetki, gesty, spoj-
rzenia. Wszyscy aniołowie siedzą. 
Jest to postawa wzajemnego słu-
chania. Aniołowie rozmawiają ze 
sobą. Ich ciała są lekkie i niepro-
porcjonalnie wydłużone, są bardzo 
wysmukli i zwiewni. W ich prze-
strzeni panuje atmosfera harmo-
nii, spokoju, łagodności i czułości. 
Aniołowie są do siebie bardzo po-
dobni. Podobieństwo aniołów wy-
raża prawdę o jedności i równości 
Osób Boskich. Każdy z aniołów 
trzyma w ręku kaduceusz – laskę, 
która jest oznaką tej samej Boskiej 
władzy. Osoby Boskie przenikają 
się wzajemnie: „Ja jestem w Ojcu, 
a Ojciec we mnie. Ja i Ojciec jedno 
jesteśmy. Kto mnie widział, widział 
Ojca” (por. J 14,8-11). 

Podobieństwo aniołów jest ude-
rzające, jednak każdy z nich jest 
nieco odmienny. Różnią się mię-
dzy sobą pozycją ciała, kolorem 

szat, układem dłoni, są też przed-
stawieni na innym tle. Na ikonie 
żadna z postaci nie siedzi prosto. 
Aniołowie pochylają się ku sobie, 
tworząc krąg podkreślający ich 
jedność oraz doskonałość. Pochy-
lone głęboko głowy Syna Bożego 
i Ducha Świętego wyrażają oddanie 
i poddanie się Bogu Ojcu. Wzrok 
Syna jest skierowany ku twarzy 
Ojca, a oczy Ojca skierowane są na 
Syna i Ducha Świętego. Patrzą so-
bie „prosto w oczy”. Jest to miłosna 
wymiana spojrzeń. Jeden zapatrzo-

ny jest w drugiego. Nie ma tu cienia 
egoizmu, tak często znanego nam 
z narcystycznego zapatrzenia się 
w „czubek własnego nosa”. Pochy-
lenie oznacza wyjście z siebie w kie-
runku drugiego, pragnienie życia 
dla innych. Układ postaci wywołu-
je wrażenie dynamicznego ruchu. 
Jest to nieustanna cyrkulacja miło-
ści między osobami. 

Na ikonie Rublowa centralną po-
stacią jest Syn Boży, który jest ubra-
ny w niebiesko-purpurową szatę. 
Niebieski kolor wyraża Boską na- 

Trójca Święta wzorem wspólnoty

 Andriej Rublow, Trójca Święta, ok. 1410-1427
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turę Jezusa, purpurowy symboli-
zuje Jego człowieczeństwo skąpane 
we krwi w czasie Jego męki. Dwa 
palce, które wskazują na kielich Eu-
charystyczny również symbolizują 
Jego dwie natury. Drzewo za Jego 
plecami przypomina śmierć na 
drzewie krzyża, która przywróciła 
nam utracone rajskie drzewo życia. 
Po prawej stronie Syna Bożego sie-
dzi Bóg Ojciec, ubrany w świetlistą, 
złotą szatę, która mówi o Jego kró-
lewskiej godności. Budynek za Jego 
plecami przywołuje słowa Jezusa: 
„W domu mojego Ojca jest miesz-
kań wiele” (J 14,2).

 Postać w zielono-niebieskiej 
szacie to Duch Święty. Błękit spod-
niej szaty wskazuje na Jego Bóstwo, 
a zielony kolor wierzchniej szaty 
symbolizuje życie, świeżość i na-
dzieję. Skała odnosi nas również 
do wydarzenia w czasie wędrówki 
na pustyni, gdy woda wytrysnęła ze 
skały i nasyciła spragniony lud oraz 
do słów Jezusa o Duchu Świętym: 
„Strumienie wody żywej popłyną 
z Jego wnętrza” (J 7,37). Zwróćmy 
uwagę na Jego dyskretną postawę. 
Sprawia wrażenie, że Duch delikat-
nie usuwa się w cień, ukrywa się za 
plecami Ojca i Syna. Teologowie na-
zywają to „kenozą” – ogołoceniem 
Ducha. Duch Święty jest Bogiem 
ukrytym, nie objawia nam wprost 
swego oblicza. Symbole Ducha 
Świętego są nieosobowe: gołębica, 
wiatr, ogień. W Biblii Duch nigdy 
nie mówi „ja”, nie wskazuje na sie-
bie samego. Nie zatrzymuje na so-
bie. Przychodzi po to, by objawiać 
Ojca i Syna. „Nie istnieje dla siebie 
– zauważa Siergiej Bułgakow – jest 
cały w innych – w Ojcu i w Synu”. 
Z trzech postaci na ikonie wydaje 
się być najbardziej subtelny, deli-
katny – kobiecy. Bardzo wymowne 
jest, że w języku hebrajskim słowo 
„Ruah” określające Ducha Świętego 
jest rodzaju żeńskiego. 

W centrum ikony znajduje się 
stół, a na nim kielich, który jest 
symbolem ofiary Chrystusa do-

konującej się w Eucharystii. Życie 
Trójcy koncentruje się wokół sto-
łu – ołtarza i ofiarnego kielicha, bo 
kochać znaczy dawać siebie samego 
innym. Kochać – to być bezintere-
sownym darem z siebie samego. 
W ikonie Rublowa Bóg zaprasza 
nas do tej ofiarnej miłości. Puste 
miejsce przy czwartym boku stołu 
jest przeznaczone dla mnie. Mogę 
zasiąść do jednego stołu z Trójcą, 
by uczyć się od Niej prawdziwej 
miłości.

Trójca objawia się bardziej po 
to, by ją naśladować, niż próbować 
zrozumieć i opisać. Czego możemy 
nauczyć się od wspólnoty Trójcy 
Świętej? W czym możemy Ją naśla-
dować? Skoro jesteśmy stworzeni 
na Jej obraz i podobieństwo, to mo-
żemy znaleźć jej odbicie w naszym 
codziennym życiu. Teologowie wy-
mieniają kilka konkretnych praw 
naszego życia, które są naturalną 
konsekwencją tajemnicy Boga 
Trójjedynego. Bóg jest wspólnotą 
Trzech Osób. Nie jest kimś, kto żyje 
„w pojedynkę”, sam dla siebie. Bóg 
jest wspólnotą żyjących dla siebie 
i kochających się Osób. Trójca jest 
zaprzeczeniem wszelkiego egocen-
tryzmu i indywidualizmu, który 
zamyka się na wspólnotę. Szczęście 
Boga to wzajemne obdarowywa-
nie się Osób Boskich, nieustanna 
wymiana miłości. Dlatego grze-
chem przeciwko obrazowi Trój-
cy jest wszelki egoizm, narcyzm 
i zamknięcie na drugiego człowie-
ka. Człowiek nie jest powołany do 
tego, by być „singlem”, który nikogo 
nie potrzebuje i żyje wyłącznie dla 
siebie. Nawet jeśli ktoś żyje w poje-
dynkę, nie będąc w żadnym związ-
ku, to może odnaleźć swoje szczęś-
cie tylko w relacjach z innymi. Nikt 
w pełni nie stanie się sobą, jeśli nie 
wejdzie w głębokie relacje z inny-
mi. Odkrywamy naszą tożsamość 
dzięki drugiemu, w odniesieniu 
do innych. Ta prawda dokonuje się 
w wewnętrznym życiu Trójcy Świę-
tej. Bóg objawił się w imionach Ojca 

i Syna, i Ducha, które są najbliższe 
naszemu doświadczeniu. Jest to ję-
zyk rodzinny, wyrażający najważ-
niejsze i najgłębsze ludzkie relacje. 
Są to relacje zależności i przynależ-
ności. Ojciec może nazywać się Oj-
cem tylko dlatego, że ma Syna, Syn 
istnieje dzięki Ojcu, który Go zro-
dził. Nie ma Ojca bez Syna i Syna 
bez Ojca. Nie ma Ducha Świętego 
bez Ojca i Syna, bo Duch od Nich 
pochodzi jako osobowy wyraz ich 
relacji miłości. Podobnie człowiek 
– nie odkryje swojego prawdziwe-
go „ja” bez spotkania z „ty” drugie-
go człowieka. 

Człowiek nie spełni się przez 
realizację samego siebie, ale przez 
realizowanie miłości do drugiego 
we wspólnocie. Modne dzisiaj ha-
sła samospełnienia i samorealizacji 
są zaprzeczeniem natury człowie-
ka, która pochodzi od Trójcy. Ży-
cie Boga opiera się na tajemnicy 
daru. Każda z Osób Boskich jest 
pełnym darem z siebie dla dwóch 
pozostałych, a jednocześnie od 
nich przyjmuje pełnię ich daru. 
Nieustanna wymiana. Dawanie 
i branie. Jedna i druga postawa jest 
w miłości konieczna. Trzeba umieć 
dawać, ale i przyjmować miłość. 
Brak umiejętności dawania rodzi 
grzech egoizmu, a niezdolność do 
przyjmowania daru wynika z pychy 
i pragnienia samowystarczalno-
ści. Człowiek stworzony na obraz 
Trynitarnego Boga nosi w sobie 
dwa wielkie pragnienia: być sobą 
– kimś niezależnym, wyjątkowym 
i wolnym oraz być we wspólnocie 
z innymi – być z kimś i dla kogoś. 
Grzech sprawił, że ten obraz został 
zamazany, w nasze życie wkroczył 
z jednej strony egoizm, nienawiść 
i pycha, a z drugiej – toksyczne 
uzależnienie od drugiej osoby i za-
tracenie własnej indywidualności 
w ślepym naśladowaniu innych. 
Kontemplacja tajemnicy Boga – 
Jednego w Trzech Osobach jest 
drogą powrotu do źródła naszej 
tożsamości i powołania. ■
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Każdy grzech, który popełnia 
człowiek, domaga się przyzna-

nia do niego, wyznania go w spo-
wiedzi sakramentalnej, pokuty oraz 
mocnego postanowienia poprawy 
oraz zadośćuczynienia. Jest bowiem 
przede wszystkim zerwaniem wię-
zi miłości z Bogiem oraz z drugim 
człowiekiem, odwróceniem się od 
Niego. Nie chodzi tylko o działanie 
ze strony człowieka, bo mamy świa-
domość, że potrzebujemy Bożej ła-
ski i pomocy, by móc się od grzechu 
odwrócić i powrócić do Boga.

Problem zaczyna się wtedy, gdy 
ktoś, wykorzystując swoją pozycję, 
popełnia grzechy, które nazywamy 
skandalem – zgorszeniem. Wtedy 
gdy ktoś dopuszcza się przemocy 
fizycznej czy psychicznej i zadaje 
ogromne cierpienie innym ludziom 
na całe życie. Także i wtedy gdy ktoś 
wywołuje zgorszenie poprzez swój 
niemoralny sposób życia. Takie sy- 
tuacje słusznie wywołują gniew, 
złość, smutek i ból. Jeszcze większa 
frustracja narasta, gdy słyszymy, że 
grzechy te były czasami ukrywane 

czy próbowano sprawy wyciszyć, 
co z całą pewnością nie prowadziło 
do nawrócenia grzesznika i do za-
dośćuczynienia.

Grzechy ludzi Kościoła mogą 
zachwiać czyjąś wiarę, a przynaj-
mniej postawić pytanie o dalszą, 
formalną przynależność do wspól-
noty Kościoła. Jak sobie radzić z ta- 
kimi sytuacjami czy pytaniami? 
Oczywiście, żadnej gotowej recepty 
na to nie ma. W jakimś sensie mo-
żemy powiedzieć, że Jezus Chrystus 
przygotowywał nas na takie sytua-
cje w Kościele, gdy zapowiadał, że 
przyjdą zgorszenia oraz ostrzegał 
tych, którzy będą ich przyczyną 
(por. Mt 18,6-11; Łk 17,1-2). Oczy-
wiście fakt, że Jezus przestrzegał, 
nie oznacza, że mamy nic nie ro-
bić, ale każdy z nas ma obowiązek 
piętnować zło i jasno je wskazywać, 
gdy ktoś się tego zła dopuszcza. 

Apostołowie, słuchając pewne-
go razu nauki Jezusa o przebacza-
niu, widząc, jak trudnej rzeczy Pan 
się domaga od nich, zareagowali 
słowami: „Przymnóż nam wiary” 
(Łk 17,5). Stając dzisiaj wobec grze-
chów ludzi Kościoła, może właśnie 

trzeba prosić Pana o wiarę dla nas, 
abyśmy nie uciekli i nie zniechęcili 
się, ale żebyśmy wytrwali. Tak więc 
modlitwa może nam bardzo po-
móc i poprzez jej praktykę możemy 
zachować spokój i ufność, a jed-
nocześnie nie ulec zgorzknieniu. 
Trzeba pamiętać, że zły duch bę-
dzie wykorzystywał skandale, żeby 
nas od Kościoła i Boga odciągnąć, 
żeby wpędzić nas w szemranie, na-
rzekanie i przekonanie, że jedynym 
rozwiązaniem jest ucieczka. Mod-
litwa czy słowa Jezusa mają jednak 
moc przekonać do wytrwania i do 
przezwyciężenia swojej słusznej za-
pewne frustracji. 

Z całą pewnością tym, co po-
maga wierzącym radzić sobie ze 
skandalami, jest również postawa 
ludzi odpowiedzialnych w Koście-
le. Chodzi tu o szybką i zdecydo-
waną reakcję, nazywanie rzeczy po 
imieniu, ukaranie sprawców oraz 
wzięcie w opiekę ofiar. Taka posta-
wa pokazuje, że z jednej strony nie 
mamy wpływu na to, jakie grzechy 
i kto popełni, ale z drugiej, że nie 
ma w nas akceptacji i przyzwolenia 
dla takich zachowań.  ■

Jak sobie radzić 
z grzechami 
ludzi Kościoła? 
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Nazywam się siostra Gabrie-
la i należę do Zgromadzenia 

Sióstr Franciszkanek Służebnic 
Krzyża. Obecnie pełnię posługę 
ekonoma generalnego. Wiąże się 
ona z obowiązkami bardziej ty-
powymi dla umysłu ścisłego, a ja 
jestem raczej humanistką, także 
z wykształcenia. Wierzę jednak, że 
kiedy w Zgromadzeniu dostajemy 
zaproszenie do jakiejś posługi, to 
Pan Bóg nam w niej błogosławi. 
Poza tym w takich sytuacjach mo-
żemy rozwinąć talenty, o których 
nawet nie wiedzieliśmy.

Pan Bóg stworzył nas w taki 
sposób, że potrzebujemy bliskości, 
a w związku z tym także wspólnoty. 
Podstawową jest rodzina. Poza jednak 
tą rodziną w sensie ścisłym istnieją 
także rodziny zakonne. Nasza mat-
ka założycielka, bł. Elżbieta Czacka 
powiedziała, że Zgromadzenie jest 
rodziną Bożą. To jest bardzo waż-
ne, żeby w zakonie była serdeczna, 
rodzinna atmosfera tak jak między 
siostrami. Chociaż nie zawsze jest to 
łatwe, bo oczywiście jesteśmy powoła-
ne z różnych środowisk, nie jesteśmy 
spokrewnione, każda z nas ma inny 
temperament, talenty i charakter. 

Przełożone starają się być mat-
kami. Tak też to widziała Matka 
Czacka, która to podkreślała, doda-
jąc, że siostry, które im podlegają, 
powinny odnosić się do nich z taką 
dziecięcą ufnością i zaufaniem jak 
do matki. Zdaję sobie sprawę, że te-
raz te nasze rodziny bywają bardzo 
różne do tego stopnia, że nie każ-
dy ma pozytywny obraz związany 
z matką. Łatwiej przychodzi takie 
odniesienie do przełożonych, kiedy 
we własnej rodzinie doświadczy-
ło się ciepła i można było darzyć 
zaufaniem najbliższych. Osoba 

bez takich wspomnień ma więk-
szą pracę do wykonania, aby się 
w tym odnaleźć, ale jest to możliwe. 
Potrzeba tylko chęci korzystania 
z pomocy, otwartości i dziękowania 
za to, co otrzymujemy.

Pan Bóg nikogo nie karze, powo-
łując go do życia w danej rodzinie. 
Daje takie środowisko, jakie dany 
człowiek jest w stanie udźwignąć. 
Nie powinniśmy składać naszych 
niepowodzeń na karb przeszłości, 
mówiąc, jak mało doświadczyliśmy 
dobra. Każdy dorosły człowiek bie-
rze odpowiedzialność za własne ży-
cie i nie może wciąż powoływać się 

na to, że tego czy tamtego nie dali 
mu rodzice. W pewnym momencie 
każdy z nas musi wziąć swoje życie 
w swoje ręce i spróbować jakoś to 
przerobić. Po coś to otrzymaliśmy. 
Wierzę, że te sytuacje są po to, żeby 
nas wzmacniały, dawały pewien 
wzrost, prowadziły do rozwoju. 
Tego może nie widzimy w młodym 
wieku, ale później dostrzega się od-
powiednią perspektywę. Przynaj-
mniej dobrze jest to zobaczyć.

Nie ma rodzin idealnych, w każ-
dej są jakieś trudności, także i u nas. 
Zdarzają się sytuacje oporu wobec 
rodzica, czyli przełożonych, ale jest 
też miejsce na to, aby to dojrzale 
przepracować. Przypominamy so-
bie wtedy, że mamy wolność, ale 
ona kończy się tam, gdzie zaczyna 
się wolność drugiego człowieka. 
Podobnie w rodzinie musimy liczyć 
się z drugim, z tym, że także nasz 
ojciec, matka, brat, siostra ma swoją 
wolność i powinniśmy respektować 
ich prawa. I tu, i tu mamy swobodę, 
ale do pewnych rozsądnych granic. 

Trzeba umieć rozwiązywać kon-
flikty i dochodzić w jakiś sposób 
do porozumienia. Dobrze mieć na 
uwadze zasadę św. Pawła, który 
radzi godzić się przed zachodem 
Słońca. Podobnie jak w rodzinie, 
w zakonie nieustannie wychowu-
jemy się nawzajem, czyli dbamy 
o to, żeby ego żadnej z nas za bar-
dzo nie urosło. W związku z tym 
staramy się o to, żeby innym było 
z nami dobrze. Zdarzają się potknię-
cia, to normalne, bo jesteśmy tylko 
ludźmi, ale istnieją też takie słowa, 
jak „przepraszam” i „wybaczam”. 

Wspólnota daje mi ogromną siłę 
i zakotwiczenie. Wiem, że to mój 
dom, w którym mieszkam i do któ-
rego wracam, kiedy jestem na ze-
wnątrz. Wspólnota daje mi ciepło, 
wsparcie, zainteresowanie i pomoc. 
Jeżeli wiem, że mam coś trudnego 
do zrobienia, mogę prosić o radę 
i wsparcie. Mam takie doświad- 
czenie, że wspólnota nie zostawia 
nikogo. ■

Wspólnota jest 
           jak rodzina
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Jaka była droga Księdza do Zgro-
madzenia Księży Marianów?

Zetknąłem się z marianami 
24 czerwca 1964 r. Z mamą i są-
siadką poszliśmy wieczorem na 
spotkanie o ojcu Papczyńskim, któ- 
re prowadził pewien marianin. Bar-
dzo podobały mi się wyświetlane 
przezrocza, a mama kupiła dwie 
nowenny do św. Stanisława. Był 
w nich zamieszczony adres maria-
nów na warszawskich Bielanach. Po 
kilku dniach napisałem tam z proś-
bą, że chciałbym dowiedzieć się cze-
goś więcej o Zgromadzeniu. Otrzy-
małem odpowiedź, abym udał się 
do Lublina do ks. Wacława Makosia 
MIC. Tak też zrobiłem. W efekcie 
rok później, po ukończeniu szkoły, 
złożyłem podanie o przyjęcie, które 
rozpatrzono pozytywnie.

Jak to się stało, że wyjechał Ksiądz 
na misje do Brazylii?

Po święceniach pracowałem 
w Skórcu, Grudziądzu i Elblągu. Bę-
dąc w tym ostatnim miejscu, napi-
sałem prośbę o wyjazd do Brazylii. 
Wyjechałem w październiku 1979 
r. Była wtedy taka potrzeba, rok po 
mnie przyjechali kolejni marianie: 
ks. Mieczysław Jastrzębski, ks. Ste-
fan Szwajkowski oraz ks. Edmund 
Grabowski. W 1981 r. przybył do 
Brazylii także ks. Marek Szczepa-
niak MIC. Marianie byli w tym kra-
ju obecni już od 1964 r., ale generał 
uznał, że brakowało w ich pracy 
koordynacji i postanowił wysłać do 
nich dodatkową grupę misjonarzy. 
W ten sposób się tam znaleźliśmy. 

Na czym polegała posługa Księ-
dza na misjach?

Przez pierwsze dwa lata uczy-
łem się portugalskiego w Kuryty-
bie, głównym ośrodku polonijnym 
w Brazylii, nazywanym nawet „Chi-
cago Ameryki Południowej”, gdzie 
obecnie, licząc wraz z przedmieś-
ciami, mieszkają trzy miliony osób. 
Miasto położone jest na południu 
Wyżyny Brazylijskiej. Potem zosta-

łem proboszczem parafii św. Anto-
niego w Manoel Ribas. W następ-
nych latach byłem proboszczem 
jeszcze w kilku innych placówkach 
i przełożonym domu zakonnego. 
Teraz, już jako emeryt, osiadłem 
z powrotem w pierwszej parafii, któ-
rej przewodziłem. W sumie w Bra- 
zylii posługuję już 43 lata. 

Jaka jest historia obecności ma-
rianów w tym kraju?

Marianie rozpoczęli pracę misyj-
ną w Brazylii w odpowiedzi na apel 
papieża Jana XXIII wygłoszony pod-
czas Soboru Watykańskiego II, który 
prosił o służbę misjonarską w krajach 
Ameryki Południowej, bardzo po-
trzebującej księży. Pięciu marianów 
otworzyło misję w północnej Brazy-
lii w 1964 r. Kolejna grupa przybyła 
pięć lat później i rozpoczęła pracę 
z ubogimi na peryferiach Kurytyby 
na południu. W 1998 r. została usta-
nowiona brazylijska Prowincja Boże-
go Miłosierdzia.

Gdzie teraz są obecni marianie 
w Brazylii i ilu ich jest?

Z ks. Stanisławem 
Galantem MIC 
rozmawiał Michał Krajski.

  Bóg codziennie
            czyni znaki i cuda

 Wnętrze sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Kurytybie
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W Brazylii jest teraz około 60 księ- 
ży, braci i seminarzystów maria-
nów. Służą w parafiach i związanych 
z nimi misjach (kaplicach), po-
magając katolickim ruchom świe-
ckim, a także plemionom Indian. 
W niektórych parafiach opracowali 
programy pracy z najbiedniejszy-
mi z biednych. Marianie prowadzą 
również apostolat Bożego Miłosier-
dzia, którego ośrodek znajduje się 
w Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Kurytybie. Poza tym pracują 
m.in. w Adrianapólis, Mongaguá, 
Turvo czy w Crateús.

Na czym polega brazylijska spe-
cyfika pracy duszpasterskiej?

Dość powiedzieć, że w para-
fii mamy 30 kaplic, do których nie 
zawsze my kapłani możemy doje-
chać, tym bardziej, że jest nas tyl-
ko trzech. Stąd mamy ustanowio-
nych aż 100 szafarzy, wśród których 
przeważają kobiety, pełniące rów-
nież rolę ministrantek. Staramy się 
odprawiać w każdej kaplicy Mszę 
świętą przynajmniej raz w miesiącu. 
W pozostałe niedziele, a czasem 

także w dni powszednie, sprawo- 
wana tam jest liturgia Słowa połą-
czona z udzieleniem Komunii świę-
tej. Nabożeństwa te prowadzone są 
przez szafarzy. Mają one ściśle okre-
śloną formę. Wierni bardzo się an-
gażują, tworząc chociażby zespoły 
muzyczne. 

A jak funkcjonują parafie w Bra-
zylii?

Zupełnie inaczej niż w Polsce. 
Wiernych obowiązuje dziesięcina, 
co oznacza, że dziesiątą część swo-
ich dochodów przekazują na Koś-
ciół. Parafie mają więc dochody, ale 
są one pod ścisłą kontrolą rady zło-

żonej z ludzi świeckich. Proboszcz 
i wikariusze mają wyznaczone 
przez diecezje pensje, a także raz 
w miesiącu przedstawiają szczegó-
łową listę wydatków. Wszystko jest 
transparentne. 

Jak by Ksiądz opisał duchowość 
Brazylijczyków?

Powiedziałbym, że jest ona po-
dobna do polskiej. W obu wypad-
kach mamy do czynienia z wielką 
miłością do Matki Bożej. Wierni 
chętnie pielgrzymują do Jej sank-
tuariów. Poza tym Brazylijczycy 
podobnie jak Polacy z radością 
uczestniczą w różnych nabożeń-
stwach. W naszej parafii mamy sta-
ły grafik. W poniedziałki modlimy 
się za dusze czyśćcowe, we wtorki 
za wstawiennictwem św. Antonie-
go, patrona parafii. W środy od-
mawiamy nowennę do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. W czwartki 
mamy spotkania charyzmatycz-
ne, a w piątki w sposób szczególny 
czcimy Miłosierdzie Boże.

Tyle się dziś słyszy o kryzysie 
w Kościele. Czy obserwuje to 
Ksiądz w swojej parafii?

U nas akurat tego nie widać. 
Nasz Kościół jest młody i dyna-
miczny. Dowodzi tego przykład 
dziesięciny. Wierni chętnie dzielą 
się tym, co mają. Poza tym są nie-
zwykle żywiołowi. Poza kanonem, 
którego odmawianie jest zarezer-
wowane dla księdza, modlą się 
często wraz z kapłanem, dużo śpie-
wają. Każda Msza święta ma swoją 

 Widok na Kurytybę

 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kurytybie, którym opiekują się księża marianie
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własną oprawę muzyczną. Poza 
organami korzysta się z wielu in-
strumentów, jak gitary czy per-
kusja. Z tej ostatniej rezygnuje się 
w Wielkim Poście. Działa u nas 
także wiele grup, jak Legion Maryi, 
Apostolat Serca Jezusowego czy 
Ruch Małżeński. 

Był Ksiądz egzorcystą. Jakie do-
świadczenia wyniósł Ksiądz z tej 
posługi?

Po pierwsze, przekonałem się, 
jak niezwykle ważny jest sakrament 
spowiedzi. Jego znaczenie nie pole-
ga jedynie na tym, że otrzymujemy 
dzięki niemu odpuszczenie grze-
chów. Jest on bowiem okazją do 
spotkania z Bogiem, który w do-
datku udziela nam swojego błogo-
sławieństwa. Po drugie, doświad-
czyłem realnej obecności szatana 
i jego nienawiści do człowieka. 

Może Ksiądz podać jakiś przy-
kład?

Kiedyś wezwano mnie do szpi-
tala psychiatrycznego, gdzie leżał 
mężczyzna po nieudanej próbie sa-
mobójczej. Kiedy zacząłem z nim 
rozmawiać, zauważyłem, że ma 
wytatuowane na szyi tzw. Oko Lu-
cyfera. Zapytałem o to, a on od-
powiedział, że zawarł kiedyś pakt 
z diabłem. Dzięki temu udało mu 
się zbudować wielką firmę, ale 
w pewnym momencie usłyszał głos, 

że musi zabić swoją rodzinę. Nie był 
w stanie tego zrobić, dlatego targnął 
się na swoje życie. Inna sprawa, że 
90% ludzi, którzy do mnie przycho-
dziło, okazywało się mieć problemy 
psychiczne. 10% rzeczywiście było 
jednak dręczone przez złego du-
cha. Zadaniem egzorcysty jest także 
ustalenie źródła problemów danej 
osoby. 

Czy doświadczył Ksiądz podczas 
swojej posługi kapłańskiej szcze-
gólnego działania opatrzności 
Bożej?

W moim życiu marianina i księ-
dza misjonarza doświadczyłem 
tylu łask i cudów, że tylko o tym 
można by napisać sporą książkę. 
Zaliczam do nich fakt, że kilka razy 
uniknąłem śmierci z rąk bandytów, 
których niestety w Brazylii nie bra-
kuje. Pan mnie uzdrowił cudownie 
od amputacji prawej nogi i z nieży-
tu serca, a także kilka razy z raka 
skóry. Byłem też świadkiem wielu 
cudów, które Pan uczynił wobec 
innych ludzi.

Czy może Ksiądz powiedzieć coś 
więcej o którymś wydarzeniu?

Kiedyś jeździłem regularnie z po- 
sługą kapłańską do jednej kaplicy. 
Pewnego dnia spóźniłem się jednak 
bardzo, bo zatrzymała mnie gru-
pa młodzieży, która bardzo prosiła 
o rozmowę. Później okazało się, że 

na drodze czekali na mnie przestęp-
cy, aby ukraść mi samochód. Dzięki 
Panu Bogu uszedłem z życiem, bo 
zniecierpliwieni odjechali. 

A czy obserwuje Ksiądz działanie 
Boga pośród swoich wiernych?

Pan Bóg dokonuje cudów każ-
dego dnia, a wśród nich największe 
są nawrócenia. W Manoel Ribas 
dotknęła mnie niezwykle sprawa 
Indian Kaingang. Chociaż księża 
ewangelizowali ich od 500 lat, we 
Mszach świętych uczestniczyło za-
wsze tylko kilkoro kobiet i dzieci. 
Nigdy nie brali w niej udziału męż-
czyźni. Aż zdarzył się cud. 11 paź-
dziernika 1987 r. przyszedł do mnie 
Indianin z 18-letnim synem ukąszo-
nym przez bardzo jadowitego węża. 
Syn był w stanie agonalnym. Nazy-
wał się Avelino. Nie można go było 
dotknąć, bo krzyczał z bólu. Zapro-
wadziłem ich do kaplicy i tam przed 
Najświętszym Sakramentem błaga-
łem o cud i nawrócenie dla szczepu. 
Odesłałem ich następnie do domu, 
a kolejnego dnia pojechałem do re-
zerwatu, bo wypadało akurat naro-
dowe święto, Matki Bożej Apareci-
dy. Przed kaplicą zobaczyłem tłumy. 
Myślałem, że chłopak umarł, ale 
wszedłem do środka i zobaczyłem, 
że gra na gitarze i śpiewa. Po modli-
twie całkowicie wyzdrowiał. W wy-
niku tego wydarzenia cała okolica 
się nawróciła. ■
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 Festyn z okazji Niedzieli Bożego Miłosierdzia w Kurytybie Dożynki w Colonia Murici koło Kurytyby
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Kościół rozpoznaje w Maryi swoją Matkę i otacza Ją 
synowskim uczuciem i czcią. Używany tytuł „Mat-

ka Kościoła” podkreśla osobistą więź, jaka łączy Maryję 
z każdym z Jej dzieci, którzy należą do Kościoła. Jak na-
leży tę więź rozumieć? W jaki sposób Maryja realizuje 
swoje macierzyństwo wobec Kościoła?

Maryja w Kościele
Najpierw nie wolno nam zapominać, że Maryja na-

leży do Kościoła i jest jego „najznakomitszym i całkiem 
szczególnym członkiem”. Jej wyjątkowość podziwiamy 
już w pierwszej chwili istnienia, gdy otrzymała łaskę 
Niepokalanego Poczęcia. Została też powołana do Bo-
żego macierzyństwa i współpracy ze swoim Synem, 
Zbawicielem świata. Wszystko otrzymała od Boga i, 
będąc świadoma obdarowania, śpiewała hymn „Wielbi 
dusza moja Pana”. Jako Niepokalana Córka Adama jest 
naszą Siostrą w wierze i przewodzi nam w Kościele na 
drodze życia chrześcijańskiego.

Maryja uczy nas stylu obecności w Kościele jako 
wspólnocie dzieci Bożych. Jak Ona mamy być zjednocze-
ni z Jezusem i współdziałać z Nim dla dobra Kościoła.

Wzór Kościoła
Od pierwszych wieków widziano w Maryi obraz 

i wzór Kościoła. W Jej osobie znajdywano wielkość 
Kościoła takiego, jakiego pragnął i który ustanowił 
Chrystus. Maryja jest dla Kościoła przede wszystkim 
wzorem świętości, wiary, nadziei i miłości oraz dosko-
nałego zjednoczenia z Chrystusem.

Kościół, wypełniając wiernie wolę Ojca, sam sta-
je się na wzór Maryi matką, ponieważ przez prze-
powiadanie słowa Bożego i chrzest rodzi do nowego 
życia wiernych. Na wzór Maryi Dziewicy Kościół jest 
też dziewicą, ponieważ w czystości dochowuje wiary 
Chrystusowi Oblubieńcowi i zachowuje nienaruszoną 
wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość.

Wpatrując się w Maryję, uczymy się być Kościo-
łem oraz nabywamy troski o jego duchowe piękno, o 
świętość oraz gorliwość w tym, aby Chrystus w sercach 
wiernych rodził się i wzrastał. Warto i należy wznosić 
oczy ku Maryi, aby naśladować Jej cnoty.

Matka Kościoła    
W VIII w. nazwano Maryję „Córką i Matką Koś-

cioła”. Uznano, że przecież wypada, aby Matka Głowy 
Kościoła (czyli Chrystusa) była także Matką całego 
ciała, czyli Mistycznego Ciała Chrystusa.

Sam Jezus, umierając na krzyżu, zwrócił się do 
Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”, ogłaszając Ją Mat-
ką wszystkich uczniów, Matką Kościoła. Urząd na-
uczycielski Kościoła przyjął i ogłosił ten tytuł dopie-
ro jednak w 1964 r. Uczynił to papież św. Paweł VI 
w oświadczeniu: „Proklamujemy Najświętszą Dziewi-
cę Maryję Matką Kościoła, to jest Matką całego ludu 
Bożego, zarówno wiernych, jak ich pasterzy, i nazywa-
my Ją najukochańszą Matką”.

Macierzyństwo Maryi obejmuje nie tylko ochrzczo-
nych członków Kościoła, ale wszystkich ludzi, których 
Bóg wzywa, by należeli do ludu Bożego.

Maryja troszczy się o Kościół przez nieustanne 
wstawiennictwo u Syna za swoimi dziećmi, którzy 
nazywają Ją Orędowniczką i Wspomożycielką. Od 
wieków płynie do Niej modlitwa: „Pod Twoją obronę 
uciekamy się, święta Boża Rodzicielko”.

Otaczamy zatem Maryję czcią i miłością, okazując 
Jej wdzięczność za wszystko, co dla nas uczyniła i czy-
ni. Powierzamy Jej naszą drogę do nieba, powtarzając 
błagalną modlitwę św. Anzelma: „Przez Ciebie, Pani 
chwalebna, niech zasłużymy wstąpić do Jezusa, Syna 
Twego, który przez Ciebie raczył zstąpić do nas”.  ■

Matka Kościoła
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Poruszyła Pani bardzo istotny – i nie 
ukrywam – trudny temat dotykający 
samego rdzenia Kościoła. W kilku 
akapitach nie sposób rozwinąć pełnej 
teologii komunii. Ograniczę się więc 
do ukazania, że wszystko, co dzieje się 
w Kościele, dzieje się w komunii. Gdy 
jednak przyjrzymy się historii zbawie-
nia, możemy dostrzec, że od począt-
ku wszystko, co człowiek budował 
z Bogiem, było oparte na przymierzu. 
Poprzez historię narodu wybranego 
widzimy, jak Bóg Przymierza przy-

szedł ukonstytuować naród wybrany. 
Ile razy ten naród trwał w przymie-
rzu, tylekroć był narodem silnym 
i twórczym. Ile razy stawiał na siebie, 
łamiąc warunki przymierza, tyle razy 
popadał w niewolę.

Takim przymierzem dla nas jest 
chrzest święty. Dla człowieka, jedne-
go z miliardów, chrzest sprawia, że 
człowiek jest wezwany po imieniu do 
wspólnoty z Bogiem. Jest obrazem, 
pod którym podpisuje się cała Trójca 
Święta. Tak jest wezwana Pani, tak je-
stem wezwany ja i każdy ochrzczony 
człowiek. Od tego momentu buduje-
my komunię, czyli jedność z Bogiem. 
Ta komunia znajduje swoją pełnię 
w komunii eucharystycznej. Wyko-
rzystajmy przywołany przez Panią 
akt liturgiczny przyjęcia Komunii św. 
Potocznie mówimy, że „idziemy do 
komunii”, a w rzeczywistości idziemy 
po komunię. Z jednej strony, żeby 
przyjąć Ciało Pańskie już musimy 
być w komunii z Bogiem. Z drugiej, 
komunia budowana przez człowieka 
jest zawsze osadzona na wątłych ludz-
kich fundamentach. Idziemy z ko- 

munii chrzcielnej z Bogiem po ko-
munię eucharystyczną, by móc bu-
dować komunię z drugim człowie-
kiem. Gdzie komunia jest zerwana, 
tam faktycznie kończy się Kościół 
jako wspólnota. 

Eucharystia buduje Kościół. Po-
przez słowa konsekracji wspólnota 
liturgiczna staje się rzeczywistym 
Kościołem, realnie obecnym w kon-
kretnym miejscu i czasie. Potem przyj-
mujemy zewnętrzny znak komunii 
z Bogiem, a w rzeczywistości przyj-
mujemy samego Boga. To właśnie 
dlatego przyjęta Komunia św. prowa-
dzi w naturalny sposób do kontem-
placji. To nie jest pokarm, który moż-
na przyjmować bezrefleksyjnie. Na 
koniec jesteśmy wezwani do naślado-
wania, czyli postawy, która wyraża się 
w tym, by nie przyjmować na próżno 
łaski Bożej. Ważne tylko byśmy zro-
zumieli, że komunię Kościoła buduje 
jedność Trójcy Świętej. Bez miłości 
i bez komunii nie byłoby Kościoła, 
lecz tylko instytucjonalna struktura. 
Dlatego Kościół jest i musi pozostać 
komunią.   ■

Słyszałam to określenie pod-
czas rekolekcji. Przyznam, 

że trochę mnie ono przerasta. 
Z jednej strony, kiedy myślę 
o komunii kościelnej, zdaję 
sobie sprawę, jak jest to waż-
ne pojęcie. Z drugiej, jest też 
w kościele komunia, konkretny 
akt liturgiczny, poprzedzający 
przyjęcie Ciała Pańskiego. Jak 
te rzeczywistości pogodzić, jak 
prościej mówić o Kościele jako 
wspólnocie komunii?

ODWIEDŹ NASZE STRONY
www.spm.org.pl 
www.marianum.pl 
www.marianum.sklep.pl 

 PomocnicyMarianscy 
 Marianum Travel 
 PomocnicyMarianscy

Kościół jako wspólnota komunii
ks. Jarosław A. Sobkowiak MIC

■  Jak nieść dobrą nowinę  
w czasach zagłady? 

■  Jak zgasić nienawiść w sercach 
skrzywdzonych ludzi? 
■  Jak uśmierzyć ból? 

■  Jak pomóc żyjącym w skrajnej nędzy?

Zobacz, jak wygląda posługa  
misjonarzy mariańskich  

w RWANDZIE

Film można zamówić na:
www.marianum.sklep.pl

Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony  
na wsparcie misji mariańskich

ŁASKA PRZYCHODZI  
Z DESZCZEM

ŁASKA PRZYCHODZI  
Z DESZCZEM

To dokument o pracy misyjnej 
księży marianów w małym afrykańskim 
kraju. To świadectwo radości tworzenia  
i duszpasterstwa pokoju oraz budowania, 
niesienia pomocy i nauczania o miłości, 
solidarności, odpowiedzialności. W filmie 
pada wiele uniwersalnych pytań: 

Prezentuje film
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OŚRODEK REKOLEKCYJNO-
-WYPOCZYNKOWY

„GWIAZDA-MORZA”
ul. Kościelna 7; 78-132 Grzybowo

tel. +48 94 358 12 30   +48 94 358 12 31
Rezerwacji można dokonywać  

przez telefon lub Internet
www.gwiazda-morza.pl

ZAPRASZAMY
na wypoczynek i rekolekcje w górach lub nad morzem

 

Lucyna Słup

„Wierzę w jeden, święty, po-
wszechny i apostolski Koś-

ciół” – modlimy się za każdym ra-
zem, gdy odmawiamy Credo, a więc 
na przykład na coniedzielnej Mszy 
świętej. Co to jednak znaczy? Na ile 
Kościół jest nam potrzebny? Czy rze-
czywiście nie wystarczy sama wiara 
w Boga, czy konieczne są sakramen-
ty, księża, kościelne nauczanie? 

Dzisiejsze czasy stawiają wierzą-
cym wiele pytań, spośród których 
pytanie o sens bycia w Kościele 
wydaje się jednym z najpoważniej-
szych i jeśli nie dotyczy ono bezpo-
średnio nas samych, to być może  
z całą mocą dotyczy naszych dzie-
ci czy wnuków. Nie jest łatwo być 
świadomym członkiem Kościoła 
i trwać przy nim wtedy, gdy jest 
on atakowany, „niemodny” czy 
też wtedy, gdy na jaw wychodzą 
grzechy ludzi Kościoła. Prośmy  
Pana, byśmy kochali Kościół. 

Do modlitwy i refleksji

Kościół został ustanowiony 
przez Chrystusa
I ustanowił Dwunastu, aby Mu to-
warzyszyli, by mógł wysyłać ich na 
głoszenie nauki, i by mieli władzę 
wypędzać złe duchy (Mk 3,14-15).

Kościół z woli Chrystusa ma 
strukturę hierarchiczną, gdyż od 
początku jego trzon stanowiło 
Dwunastu z Piotrem na czele. Jak 
traktuję kapłanów? Czy jestem 
wdzięczny za to, że dzięki kapłań-
stwu służebnemu mam dostęp do 
Eucharystii i sakramentu pokuty? 
Pomodlę się, prosząc, by kapłani 
byli wierni swojemu powołaniu  
i służyli Bogu i ludziom. 

Maryja jest Matką Kościoła

Wszyscy oni trwali jednomyślnie 
na modlitwie razem z niewiastami, 

Maryją, Matką Jezusa, i braćmi 
Jego (Dz 1,14).

Zesłanie Ducha Świętego, które 
nastąpiło podczas czuwania w Wie-
czerniku uważa się za moment na-
rodzin Kościoła. Maryja towarzyszy 
tym narodzinom, jest Matką Koś-
cioła. Czy w moim życiu przejawia-
ła się Jej obecność towarzysząca mi  
w drodze wiary i byciu w Kościele,  
a jeśli tak, to w jaki sposób? Pomod-
lę się do Maryi, by wyjednała mi ła-
skę kochania Kościoła nawet wtedy, 
gdy jest mi go trudno kochać.

Kościół jest wspólnotą

Trwali oni w nauce Apostołów  
i we wspólnocie, w łamaniu chleba  
i w modlitwach (Dz 2,42).

Obraz Kościoła z Dziejów Apo-
stolskich podkreśla wspólnotowość 
Kościoła. Jak przeżywam swoje 
miejsce w Kościele? Czy jestem tyl-
ko biernym „konsumentem” tego, 
co Kościół daje, czy też przeciwnie 
– staram się aktywnie uczestniczyć 
w jego życiu? Jeśli tak, to w jaki 
sposób? Jakie mam doświadczenie 
Kościoła jako wspólnoty? Pomodlę 
się, bym umiał odkryć w swoim ży-
ciu fakt, że Kościół jest wspólnotą.

WIERZĘ  
W KOŚCIÓŁ

OŚRODEK REKOLEKCYJNO-
-WYPOCZYNKOWY
pw. Miłosierdzia Bożego

34-504 Zakopane-Cyrhla 37
tel. +48 18 206 10 19   +48 604 991 222

www.zakopane-cyrhla.pl
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OŚRODEK REKOLEKCYJNO-
-WYPOCZYNKOWY

„GWIAZDA-MORZA”
ul. Kościelna 7; 78-132 Grzybowo

tel. +48 94 358 12 30   +48 94 358 12 31
Rezerwacji można dokonywać  

przez telefon lub Internet
www.gwiazda-morza.pl

ZAPRASZAMY
na wypoczynek i rekolekcje w górach lub nad morzem

 

Lucyna Słup
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www.marianum.pl     MarianumTravel Informacje: tel.  

RWANDA – AFRYKA

PIELGRZYMUJ Z MARIANAMI

22 833 32 33

Jeden z najmniejszych afrykańskich krajów. Dzięki 
swemu górzystemu położeniu ma bardzo przyjazny dla 
Europejczyków klimat. Niesamowite krajobrazy obej-
mujące wygasłe wulkany, tropikalne lasy, malownicze 
jeziora czy ciągnące się kilometrami plantacje herbaty 
stanowią o jej unikalności. 

Bogatą historię Rwandy można poznać, zwiedzając 
Muzeum Historii i Tradycji w Butare czy pełną ciekawo-
stek rezydencję króla Rwandy w Nyanza.

Na atrakcyjność Kraju Tysiąca Wzgórz składa się 
również bogata i żywiołowa kultura jego mieszkańców. 
Szczególne wrażenie robi kunszt rwandyjskich tancerzy 
i pełne zaangażowania śpiewy liturgiczne. 

Wyjątkowym miejscem na mapie Rwandy pozostaje 
Kibeho gdzie od listopada 1981 do listopada 1989 obja-
wiała się Maryja. Matka Boża objawiła się 16-letniej Alp-
honsine, 18-letniej Nathalie i 21-letniej Marie Claire jako 
Matka Słowa. Jedna z widzących – Nathalie pozostała 
w Kibeho i świadczy swym wypełnionym modlitwą ży-
ciem o objawieniach. 

Pielgrzymując po Rwandzie z mariańskimi misjona-
rzami, posługującymi tam od 1984 r., możemy przekonać 
się o pięknie tego kraju, podziwiać przyrodę niespotyka-
ną w naszych realiach, a nade wszystko powierzyć nasze 
ludzkie często nieporadne słowa Matce Słowa w Kibeho.

Zapraszamy na  

Pielgrzymkę do Rwandy! 
10-21 stycznia 2023 (12 dni)

W programie m.in.:
• KIBEHO – Sanktuarium Matki Słowa; spotkanie 
z Nathalie, której objawiła się Matka Boża;  
ośrodek Księży Marianów CANA, położony 
na wysokości 2000 m n.p.m. z malowniczym 
widokiem na góry Burundi; wyprawa na 
plantację herbaty • PARK AKAGERA – 
„afrykańskie safari” • NYANZA – rezydencja 
króla Rwandy • BUTARE – Muzeum 
Historii i tradycji Rwandy • NYAKINAMA – 
wizyty w placówkach misyjnych oraz  
w domostwach  rodzin rwandyjskich • REMERA-
RUHONDO – ośrodek rekolekcyjny Foyer 
de Charite, położony w górach na wysokości 
2050 m n.p.m. z widokiem na jeziora i wulkany 
• PARK WULKANÓW – jedyne na świecie 
goryle górskie • JEZIORO KIVU – niezwykle 
malownicze • KIGALI (stolica Rwandy) – 
Mauzoleum pomordowanych w czasie wojny

Informacje: tel. 22 833 32 33  
www.marianum.pl


