KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
VII Niedziela Zwykła – 23 lutego 2020 r.
1. Koronka do Miłosierdzia Bożego zostanie 4. Rozpoczynamy 7. edycję kursu finansoodprawiona o godz. 17.00. Po nabo- wego, którego celem jest nauka zarzążeństwie modlić się będziemy za zmarłych dzania finansami w oparciu o rady biblijne
oraz narzędzia ekonomiczne. Kurs będzie
polecanych w wypominkach rocznych.
odbywał się w poniedziałki o godz. 19.00
2. Zachęcamy do przekazania 1% podatku na w dzwonnicy. Osoby zainteresowane zarzecz fundacji parafialnej „Fundacja praszamy na spotkanie informacyjne w poEcclesia Villanovensis”. Darmowy program niedziałek, 24 lutego br. na godz. 19.00. do
do rozliczenia podatku jest dostępny na dzwonnicy. Będzie możliwość zapisania
się na kurs i zakupienia podręczników.
stronie internetowej parafii.
3. Środą Popielcową, w dniu 26 lutego br., 5. Z okazji beatyfikacji Sługi Bożego ks. Kard
rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiącśw. z obrzędem posypania głów popiołem lecia planujemy wydać specjalny numer
sprawowane będą o godzinie 7.00, 12.00, Klimatów św. Anny poświęcony ks. Kardy17.00 i 18.00. W Środę Popielcową obo- nałowi odwiedzającemu naszą parafię i
spotykającemu się z parafianami. W zwiąwiązuje post ścisły i wstrzymanie się od
zku z tym prosimy o przyniesienie do kanpokarmów mięsnych. W Wielkim Poście celarii parafialnej zdjęć z ks. Kard. S.
zapraszamy do wspólnego rozważania Wyszyńskim i innych dokumentów, które
męki Pańskiej. Nabożeństwo Gorzkich Żali zostaną zamieszczone w Klimatach. Maodprawiane będzie w każdą niedzielę teriały dobrej jakości można również
o godz. 17.00, a Nabożeństwo Drogi krzy- przesłać na adres:
żowej w piątki o godz. 12.30, 16.30 - dla kancelaria@parafiawilanow.pl.
Dostarczone materiały zostaną zwrócone.
dzieci i 18.30.

Szukamy osób chętnych do pracy charytatywnej
w kawiarence w dzwonnicy.
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KS. KARD. STEFAN WYSZYŃSKI
Stefan Wyszyński - polski duchowny, arcybiskup, kardynał, prymas
Polski, często określany mianem „Prymasa Tysiąclecia”. Życiorys
ks. Stefana Wyszyńskiego jest powiązany z sytuacją polityczną
Polski po II wojnie światowej – jako zwierzchnik polskiego Kościoła
prowadził niebezpieczną grę z władzami PRL, wspierał opozycję,
stanowczo potępiał władze za tłumienie protestów robotniczych.
W latach 50-tych był 4-krotnie internowany. W latach 60-tych
przewodniczył obchodom Tysiąclecia Chrztu Polski, był jednym
z inicjatorów orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich
z 1965 roku, ze słynnym sformułowaniem „przebaczamy i prosimy
o przebaczenie”. Biografia Wyszyńskiego jest wzorem wysiłków
o pokój i sprawiedliwość w oparciu o chrześcijańskie wartości, ukazuje niezwykłą rolę jaką Kościół Katolicki odegrał w powojennej Polsce.

Spotkanie informacyjne
dot. kursu finansowego
Celem kursu finansowego jest nauka zarządzania finansami w oparciu o rady biblijne oraz narzędzia
ekonomiczne.
Kurs będzie odbywał się w poniedziałki o godz. 19.00 w dzwonnicy.
Osoby zainteresowane zapraszamy
na spotkanie informacyjne. Będzie
możliwość zapisania się na kurs i
zakupienia podręczników do kursu.

Proces beatyfikacyjny kardynała Stefana Wyszyńskiego trwał 30 lat.
Przełomem było zatwierdzenie w styczniu 2019 roku przez Lekarzy
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych cudu uzdrowienia za wstawiennictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niewytłumaczalne
z medycznego punktu widzenia uzdrowienie dotyczyło 19-letniej
kobiety, która zachorowała na nowotwór tarczycy z przerzutami.
Lekarze nie dawali pacjentce szans na przeżycie. Podczas jej choroby grupa sióstr zakonnych oraz bliskich modliła się za wstawiennictwem ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego o zdrowie dla kobiety.
Zupełnie nieoczekiwanie nastąpiło trwałe uzdrowienie.

Zdjęcia i dokumenty dotyczące
ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Posługa w niedzielę w godzinach:
9.00-13.00 lub 13.00-16.00.
Osoby zainteresowane pracą
proszone są o kontakt telefoniczny
z panią Grażyną - tel. 506 097 455
lub osobisty w niedzielę 9.00-13.00
w dzwonnicy.
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ŻYCIA

W 1914 r. przenosi się do gimnazjum w Łomży, do którego uczęszcza trzy lata. Jest to okres, kiedy aktywnie działa w harceStefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli na mazo- rstwie, choć za udział w nielegalnych zbiórkach grozi kara chłosty.
wieckiej Ziemi Nurskiej, położonej w pobliżu Podlasia, nad piękną Kara ta nie ominęła także jego.
doliną Bugu. Jego rodzicami byli Julianna z domu Karp i Stanisław
Studia i święcenia
Wyszyński, miejscowy organista. Mały Stefek był jedynym synem
państwa Wyszyńskich, miał cztery siostry: Stasię, Jankę, Naścię i
W 1917 r. zwierzył się ojcu, że zamierza wstąpić do Seminarium
żyjącą tylko kilka dni po urodzeniu Zosię. Po latach wspominał: „Znam Duchownego. Ojciec, po początkowym sprzeciwie, w końcu udzielił
rodzaj niewieści – miałem przecież tyle sióstr”!
Stefanowi swojego błogosławieństwa. Nauka trwała do 1924 r. i

Dzieciństwo i młodość

Prosimy o przyniesienie do kancelarii parafialnej zdjęć z ks. Kard.
Stefanem Wyszyńskim i dokumentów, które zostaną zamieszczone
w Klimatach św. Anny - specjalnym
numerze z okazji beatyfikacji księdza Kard. S. Wyszyńskiego. Materiały dobrej jakości można również przesłać na adres:
kancelaria@parafiawilanow.pl
Dostarczone materiały zostaną zeskanowane i zwrócone.

od 9.02.2020 do 8.03.2020
Módlmy się,
za zgromadzenia zakonne
a w szczególności za Siostry
posługujące w naszej parafii.
Niech Maryja wyprasza im
wszelkie potrzebne łaski.
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31 października 1910 r. umiera Jego matka Julianna, mając zale- obejmowała wykształcenie średnie w Seminarium Niższym oraz
dwie 33 lata. Zgon nastąpił w Andrzejewie koło Ostrowi Mazowie- studia teologiczne w Seminarium Wyższym. Po niższych świececkiej, w nowym miejscu pracy Stanisława Wyszyńskiego. Przyczyną niach, obowiązki diakona spełnia z najwyższą pilnością i gorliwością,
zgonu były powikłania związane z porodem Zosi. Tęsknota za matką pędząc przy tym niemal święte życie.
była u Niego tak wielka, że po latach powie: „Pojechałem z prymicją
3 sierpnia 1924 r. w swoje dwudzieste trzecie urodziny zostaje
na Jasną Górę, aby mieć Matkę – Matkę, która będzie już zawsze,
wyświęcony w kaplicy Matki Bożej w katedrze włocławskiej, przez
która nie umiera”.
biskupa Wojciecha Owczarka. Tak to wydarzenie opisuje po latach:
Ojciec żeni się powtórnie z przyjaciółką zmarłej żony – Eugenią „Święcenia otrzymałem z rąk biskupa Owczarka, gruźlika, w kaplicy
Godlewską.
Matki Bożej Częstochowskiej w bazylice katedralnej włocławskiej.
Od 1910 r. Stefek wraz z rodzeństwem uczęszcza do szkoły pow- Byłem święcony sam. Moi koledzy 29 czerwca poszli na świecenia,
szechnej, w której językiem wykładowym był rosyjski, język zaborcy. a ja – do szpitala. Tam ledwo uszedłem śmierci. Gdy przyszedłem
Ojciec dbając patriotyczne wychowanie swoich pociech, uczy je pol- do katedry po święcenia, stary zakrystian powiedział do mnie:
„proszę księdza, z takim zdrowiem, to chyba raczej trzeba iść na
skiego, rozbudzając w nich chęć czytania w języku ojczystym.
Po pierwszej komunii świętej Stefek służy do Mszy odprawianych cmentarz, a nie po święcenia”. Tak to wszystko się układało, że tylko
przez księdza Józefa Dmochowskiego. W 1913 r. w Andrzejewie miłosierne oczy Matki Najświętszej patrzyły na ten dziwny obrzęd,
Stefan otrzymuje sakrament bierzmowania z rąk biskupa Juliana który miał miejsce, gdy wygodnie mi było leżeć i bałem się chwili,
kiedy już będę musiał wstać, bo nie wiedziałem, czy utrzymam się
Nowowiejskiego.
na nogach”.
Lata 1912-14 to czas nauki w warszawskim gimnazjum Wojciecha
W październiku 1924 r. młody ksiądz Stefan Wyszyński zostaje
Górskiego. Ulubionym miejscem zabaw i wypoczynku Stefana był
wikariuszem katedry we Włocławku oraz redaktorem gazety „Słowo
Ogród Saski, gdzie razem z kolegami spędzał wiele czasu.
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KALENDARIUM
Kujawskie”. W czasie wolnym nie zapomina o tak potrzebnym mu
wypoczynku.
Wakacje 1927 r. spędza u swego ojca we Wrociszewie koło Warki
nad Pilicą.
W 1929 r. kończy studia, uzyskując doktorat z prawa kanonicznego,
pisząc pracę zatytułowaną: „Prawa rodziny, Kościoła i państwa do
szkoły”.

ŻYCIA

Po wybuchu Powstania Warszawskiego pełni funkcję kapelana zgrupowania Armii Krajowej „Żoliborz-Kampinos”, pracując i posługując
w szpitalu powstańczym, przenosząc rannych na swoich plecach,
udzielając w razie potrzeby duchowego wsparcia potrzebującym.
Ksiądz Stefan nie jeden wieczór przeleżał krzyżem w kaplicy Zakładu, modląc się za konającą Warszawę.

Po zakończeniu II wojny światowej, ksiądz Wyszyński powraca do
diecezji włocławskiej, gdzie od razu przystępuje do organizowania na
W latach 1929-30 przebywa na zachodzie Europy, odwiedzając w nowo Seminarium Duchowego. Niestety w zrujnowanym Włocławku
tym czasie Niemcy, Holandię, Belgię, Francję i Włochy, w których nie jest to możliwe. Tymczasowa siedziba uczelni powstaje na
stolicy – Rzymie, uczęszcza na wybrane wykłady. Przedmiotem jego plebanii w Lubrańcu, oddalonym od Włocławka 30 kilometrów. Pod
badań są metody nauki społecznej. Interesuje się zagadnieniami Jego kierunkiem powstaje tygodnik katolicki „Ład Boży”. Pisze
tamtejszej Akcji Katolickiej i innymi organizacjami społecznymi. Z za- również książkę dedykowaną Prymasowi Polski Kardynałowi
ciekawieniem zwiedza muzea, galerie sztuki, zabytki i chłonie dzie- Augustowi Hlondowi, podpisując ją dr Stefan Zuzelski.
dzictwo kulturalne Wiecznego Miasta. Podczas bytności w Rzymie
Biskup
mieszka w instytucie Polskim na Pietro Cavallini, w tym samym
miejscu będzie już zawsze nocował, nawet, gdy zostanie Prymasem
W dniu 25 marca 1946 r. dowiaduje się od Prymasa o nominacji na
Polski. Z Włoch udaje się do stolicy Francji, Paryża, gdzie studiuje biskupa lubelskiego. Konsekracja nowego biskupa odbyła się 12
socjologię. Podczas pobytu w Belgii nawiązuje kontakt z polskimi maja 1946 r. na Jasnej Górze w miejscu, które sam sobie wybrał.
robotnikami pracującymi w tamtejszych fabrykach. Odprawia dla nich Konsekracji udzielił Mu Kardynał Hlond w asyście biskupów Karola
„polską Mszę świętą”.
Mieczysława Radońskiego i Stanisława Czajki. Ingres na stolicę
Owocem pobytu księdza dr Stefana Wyszyńskiego na zachodzie biskupią miał miejsce 26 maja 1946 r. Cały Lublin oczekiwał na
Europy, jest ramowy program wykładów społecznych dla wyższych swojego pasterza, a ponad kilometrowa trasa od Katolickiego
seminariów duchownych w naszym kraju. Powołany na wykładowcę Uniwersytetu Lubelskiego do Katedry, była szczelnie obstawiona
nauk społecznych w Wyższym Seminarium we Włocławku, stopniowo rzeszą wiernych, chcących zobaczyć na własne oczy swojego
wprowadza opracowany przez siebie program. W jego składzie nowego pasterza. Dla księdza biskupa Stefana Wyszyńskiego
znalazły się: ekonomia społeczna, socjologia, katolicka etyka spo- rozpoczynał się nowy rozdział Jego życia. Jak się później okaże –
bardzo krótki.
łeczna, kierunki działania Akcji Katolickiej oraz prawo kanoniczne.
W latach 1931-39 jest wykładowcą w Wyższym Seminarium
Duchownym we Włocławku. Jednocześnie pełni funkcję wikariusza
parafii w Przedczu Kujawskim.

Dnia 8 września 1946 r. na Jasnej Górze Episkopat Polski
ponownie obwołał Matkę Najświętszą Królową Polski, oddając w Jej
ręce przyszłość naszej Ojczyzny.

Lata 1935-39 to okres, w którym kieruje działaniami Solidacji
Mariańskiej Ziemian. Jest zaangażowany w administracji diecezji, jako
dyrektor Diecezjalnych Dzieł Misyjnych, promotor sprawiedliwości i
obrońca węzła małżeńskiego oraz sędzia Sądu Biskupiego. Dużą
wagę przywiązuje do pracy wśród robotników przemysłowych, wykładając w Chrześcijańskim Uniwersytecie Robotniczym i prowadząc
pracę społeczno-oświatową w Chrześcijańskich Związkach Zawodowych. Tak ten okres wspomina po latach: „Praca podjęta z własnego
upodobania i popędu serca w Chrześcijańskich Związkach Zawodowych, gdzie zostawiłem i duszę i serce i wiele zdrowia, dawała mi
wiele radości. Jakżeż do dziś dnia pamiętam o tych szeregach braci
robotniczej, która z pieśnią na ustach „My chcemy Boga”, szła
posłuszna za głosem Kościoła świętego, wierząc, że w duchu
wskazań społecznych tego Kościoła, może zapanować na świecie
prawdziwa sprawiedliwość, miłością krzepiona”. Księdzu profesorowi
Wyszyńskiemu nie obca była również praca dziennikarza prasowego.
Po pracy w redakcji „Słowa Kujawskiego”, w latach trzydziestych, aż
do wybuchu II wojny światowej pracuje w redakcji „Ateneum
Kapłańskiego”.

Półtora miesiąca później umiera Prymas Polski Kardynał August
Hlond, który na łożu śmierci wypowiada znamienne słowa:
„Prowadźcie pracę pod opieką Matki Najświętszej. Zwycięstwo, gdy
przyjdzie, będzie to zwycięstwo przez Maryję – Nil desperandum”.

II wojna światowa
Po wybuchu wojny i wkroczeniu Niemców do Polski, ksiądz Wyszyński znalazł się w śmiertelnym zagrożeniu, dlatego też biskup Michał
Kozal nakazał swemu podwładnemu opuszczenie Włocławka i ukrycie się przed zbrodniczym okupantem. Ksiądz Wyszyński początkowo
schronił się w swym rodzinnym domu we Wrociszewie na południowym Mazowszu. Następnie schronienie znalazł w Kozłówce u hrabiego Zamoyskiego, gdzie prowadził nauczanie młodzieży w warunkach
konspiracji.
Od 1942 r. przebywa w Zakładzie dla Niewidomych w podwarszawskich Laskach, prowadząc nie przerwanie zajęcia z młodzieżą
studiującą na tajnych uczelniach warszawskich.
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Prymas Polski
W dniu 12 listopada 1948 r. biskup lubelski Stefan Wyszyński zostaje mianowany, przez papieża Piusa XII, Arcybiskupem Gnieźnieńsko–Warszawskim, Prymasem Polski. Aktu mianowania dokonał
papież na Konsystorzu w Rzymie, w dniu Pięciu Polskich Braci
Męczenników, który to fakt potwierdziła papieska bulla, podpisana 16
listopada w uroczystość Matki Bożej Ostrobramskiej, umiłowanej Pani
matki Stefana Wyszyńskiego. Zaczynał się kolejny, najważniejszy
rozdział Jego życia i bardzo ważny rozdział życia duchowego Narodu
Polskiego, stając się prawdziwym Interrexem. Z Lublina do Warszawy, na stolicę prymasowską, zabiera tylko trochę książek i ubrań,
które miał jeszcze z Włocławka. Resztę rzeczy pozostawił na
miejscu. Tak ten fakt wspomina:
„Byłem zdania, że są to dary dla Biskupa Lubelskiego, a już rzeczą
przypadku jest, że ten biskup tym razem nazywał się<Stefan
Wyszyński. Nic tu nie przywiozłem i nie chcę niczego ze sobą
zabierać”.
31 stycznia 1949 r. samochód przewiózł ten, nader ubogi dobytek
do Warszawy.
Pieśnią „Bogurodzica” 2 lutego, przywitało Gniezno swojego arcybiskupa, przybywającego na Ingres do mieszczącej się tu prastarej
archidiecezji.
Cztery dni później podobne uroczystości przeżywają Warszawiacy
witając swojego arcypasterza, przybywającego do zrujnowanej i
spalonej przez Niemców stolicy Polski. Tak pisze o tym dniu ksiądz
Prymas:
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Jest to "taktyka podania dłoni" zamiast
głoszenia haseł i programów, które jeszcze
nie przynoszą wyzwolenia. Wyzwalając
innych, wyzwalamy siebie. Ostatecznie wyzwalający prowadzi wyzwolonego do Chrystusa, w którym jest ideał i realizacja naszej
wolności.
Tylko człowiek wolny
może wyzwalać innych.
Ks. Franciszek Blachnicki
Źródło:
Fragment Abstynenckiego "Credo" Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka
www.kwc.oaza.pl/abstynenckie-credo-krucjatywyzwolenia-czlowieka#osobowosc

We czwartek
27 lutego 2020 roku
33. rocznica
nagłej śmierci
ks. F. Blachnickiego

28 lutego 2020 r. o godz. 19.00
Msza św. o owoce beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia
pod przewodnictwem bp. Rafała Markowskiego

oprawę muzyczną zapewni nasz chór parafialny "Sanctae Annae"
Po Mszy św. prelekcję pt. "Wpływ Wielkiej Nowenny Millenium na odzyskanie przez
Polskę wolności" wygłosi dr Ewa Czaczkowska.
Każdego 28. dnia miesiąca od listopada 2019 do maja 2020 w archikatedrze
warszawskiej zaplanowano przygotowanie pastoralne do beatyfikacji Sługi Bożego kard.
Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, która będzie miała miejsce 7 czerwca 2020 r. na
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Jako datę cyklicznych spotkań w archikatedrze specjalnie wybrano 28 dzień miesiąca,
aby w ten sposób nawiązać do daty śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego 28 maja 1981 r
Dotychczas, co miesiąc 28. dnia w stołecznej archikatedrze wierni modlili się o jego
beatyfikację, a teraz proszą Boga o owoce tej beatyfikacji.
“Wszyscy winniśmy się dobrze przygotować do czerwcowej beatyfikacji, aby nie stała się
ona tylko jednorazowym wydarzeniem, o którym szybko zapomnimy. Jestem głęboko
przekonany, że w każdej polskiej diecezji i w każdej wspólnocie parafialnej winna
odbywać się refleksja skoncentrowana wokół nauczania kard. Wyszyńskiego, jak również
wokół pytania: jakim jest on wzorem świętości na dziś, tu i teraz” – podkreśla kard.
Kazimierz Nycz.

Czcigodny Sługa Boży
ks. Franciszek Blachnicki
jest znany jako założyciel Ruchu Światło-Życie, aby wychowywać dojrzałych chrześcijan i
zrealizować soborową wizję Kościoła –
wspólnotę wspólnot. W roku 1979 powołal
Krucjatę Wyzwolenia Człowieka w celu
przezwyciężenia alkoholizmu i innych zniewoleń współczesnego człowieka, w roku
1980 – plan Wielkiej Ewangelizacji ,,Ad Christum Redemptorem” dla dotarcia z Ewangelią do każdego człowieka w Polsce.
W okresie rewolucji Solidarności (1980-1981)
ks. F. Blachnicki powołał do istnienia Niezależną Chrześcijańską Służbę Społeczną,
mającą upowszechniać ideę ,,Prawda –
Krzyż – Wyzwolenie”, tzn. działać w duchu
chrześ-cijańskiej nauki społecznej i ruchu
wyzwolenia bez przemocy.
10 grudnia 1981 roku ks. F. Blachnicki wyjechał do Rzymu i tam zastał go stan wojenny.
W roku 1982 osiadł w ośrodku polskim Marianum w Carlsbergu w RFN i rozpoczął organizowanie Międzynarodowego Centrum
Ewangelizacji Światło-Życie. Prowadził w nim
pracę duszpasterską wśród polskich emigrantów.
Jeszcze w Polsce, a potem także zagranicą
nawiązywał kontakty ekumeniczne z różnymi
ruchami odnowy. Zmarł nagle w Carlsbergu
27 lutego 1987 roku.
Ks. F. Blachnicki jest ojcem duchowym dla
Ruchu Światło-Życie i dla związanych z ruchem wspólnot życia konsekrowanego: żeńskiej – Instytutu Niepokalanej, Matki Kościoła,
i męskiej – Wspólnoty Chrystusa Sługi.
Pozostawił bogaty dorobek naukowy, popularno-naukowy i
ascetyczno-formacyjny
(w tym wiele homilii i konferencji w zapisie magnetofonowym).
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Z Dzienniczka siostry Faustyny
NIKT NIE POJMIE BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
O nie pojęta dobroci Boża, która nas osłaniasz na każdym kroku, niech
będzie cześć nieustanna miłosierdziu Twemu, żeś się zbratał nie z Aniołami,
ale z ludźmi, jest to cud niezgłębionej tajemnicy miłosierdzia Twego. Cała
ufność nasza jest w Tobie, Bracie nasz pierworodny, Jezu Chryste, prawdziwy
Boże i prawdziwy Człowiecze. Serce mi drży z radości widząc jak Bóg jest
dobry dla nas ludzi tak nędznych i niewdzięcznych, a jako dowód swej miłości,
daje nam niepojęty dar, to jest sam Siebie w Osobie Syna Swego Tej
tajemnicy miłości nie wyczerpiemy przez wieczność całą. O ludzkości, czemu
tak mało myślisz o tym, że Bóg jest prawdziwie pośród nas. O Baranku Boży,
nie wiem co wpierw podziwiać w Tobie: czy Twą cichość, ukrycie i
wyniszczenie się dla człowieka, czy też ten nieustanny cud miłosierdzia
Twego, który przeistacza dusze i wskrzesza je do życia wiekuistego. Choć
jesteś tak ukryty, to wszechmoc Twoja objawia się tu więcej niż w stworzeniu
człowieka; chociaż działa wszechmoc miłosierdzia Twego w usprawiedliwieniu grzesznika, jednak działanie Twoje jest tak ciche, ukryte
(Dz 1584).
Wspólnota Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Miłosiernej
Spotkania wspólnoty odbywają się
w poniedziałki o godz.19.00 w Dzwonnicy
3

KS. KARD. STEFAN WYSZYŃSKI

23-29 lutego 2020 roku
53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

„6 lutego – Ingres do Warszawy. Od dziś zaczyna się moja droga
przez Warszawę. Znam ją dobrze, jestem z nią związany tak blisko!
Może najbardziej była mi bliska, gdy broczyła krwią w Powstaniu, gdy
patrzyłem z Izabelina na dymy ofiarne wielkiego ołtarza całopalenia.
Po ulicach Warszawy biegała od młodości moja Matka, która jako
sierota, wcześnie zetknęła się ze Stolicą. Ja też, już jako sierota po
zgonie Matki, znalazłem się w Warszawie w gimnazjum Górskiego, w
którym wiele lat spędziłem; dopiero zajęcie Stolicy przez Niemców
przecięło mi powrót do szkoły. W okresie wojny spędziłem w Stolicy 3
lata. Obecnie jestem tutaj trzeci nawrotem. Dzisiaj muszę pokochać
Warszawę i oddać jej swe siły i życie. O wiele to łatwiej dziś, niż
kiedykolwiek. Aby Bóg – Miłość – nadał tej pasterskiej miłości swoje
Ojcowskie Oblicze”.

Człowiek nie może być sobą, po prostu nie może być sobą; nie jest godny swojego imienia,
jeśli nie potrafi sobie mówić nie. Otóż to nie, to jest właśnie znaczenie Wielkiego Postu,
praktyki postu, to twórcze "nie" muszę umieć sobie odmówić. Na to, żeby umieć odmówić
sobie rzeczy niedozwolonych, trzeba umieć odmówić sobie również rzeczy dozwolonych. Na
pewno w naszej polskiej praktyce wielkopostnej dochodzi w szczególny sposób, do głosu
potrzeba trzeźwości. Niedawno czytałem w Tygodniku Powszechnym apel mojego następcy
w Krakowie na ten temat, nie mogę nic innego zrobić, tylko się pod tym apelem z całego
serca podpisuję i całym sercem go powtarzam pod adresem wszystkich, którym potrzebne
jest to "nie", ażeby zachować ludzką godność i żeby służyć dobru wspólnemu rodziny,
narodu, ojczyzny. Niech tyle wystarczy, resztę już sami zechciejcie domyśleć.
Jan Paweł II (środowa audiencja w dniu 21.03.79)

Walka z alkoholizmem

Abstynencja ma wartość praktyczną w walce z alkoholizmem jako środek niezbędny do
ratowania alkoholików i środek skutecznie
godzący w przyczyny alkoholizmu.
Jest dzisiaj pewnikiem naukowym, nie
podlegającym dyskusji że alkoholik może być
wyratowany z nałogu jedynie pod tym warunkiem, że stanie się całkowitym abstynentem
od alkoholu do końca życia. Aby jednak
alkoholik, z reguły człowiek o słabej woli, mógł
wytrwać w postanowieniu abstynencji, musi
znaleźć moralne oparcie w dobrowolnych
abstynentach o silnej woli, cieszących się
poważaniem innych, musi znaleźć się w środowisku abstynenckim lub przynajmniej
w środowisku, gdzie obecność jednego lub
kilku abstynentów złamała powszechny towarzyski przymus picia. Stąd postulat dobrowolnej abstynencji podjętej z myślą o ratowaniu
bliźnich, będących ofiarami nałogu, a więc
z motywu miłości bliźniego. Abstynencja z tego punktu widzenia ukazuje się nam jako
niezbędny składnik akcji ratunkowej na rzecz
alkoholików oraz jako czyn chrześcijańskiej
miłości bliźniego.

Abstynencja godzi skutecznie w przyczyny
alkoholizmu a zwłaszcza w zwyczaje alkoholowe, które powszechnie panują w życiu
towarzyskim i w łączący się z nimi towarzyski
przymus picia. Zwyczaje alkoholowe - to główna ostoja alkoholizmu. Dopóki one panują
nie może być mowy o ratowaniu alkoholików
i o ustrzeżeniu od popadnięcia w nałóg
narastających pokoleń. Reforma zwyczajów
towarzyskich, złamanie towarzyskiego terroru
alkoholowego, to conditio sine qua non
powodzenia wszelkiej akcji przeciwalkoholowej. Tego zaś nie da się osiągnąć bez abstynencji i dlatego abstynencja staje się koniecznym środkiem w walce z nowoczesnym
alkoholizmem.

Profilaktyka
przeciwalkoholowa
Abstynencja nabiera wielkiego znaczenia
z punktu widzenia profilaktyki przeciwalkoholowej, w odniesieniu zwłaszcza do dzieci i
młodzieży. Utrzymanie dzieci i młodzieży
w całkowitej abstynencji przez okres jak najdłuższy - przynajmniej do 18 roku życia - to
postulat wychowawczy, którego wartości i
potrzeby nikt rozumny dziś nie neguje.
Zrealizowanie tego postulatu będzie jednak
praktycznie niemożliwe, jeżeli młodzież nie
będzie na każdym kroku stykała się z przykładem abstynencji wychowawców i innych
przedstawicieli starszego pokolenia, zwłaszcza tych, którzy dla niej są wzorem i autorytetem. Jeżeli picie alkoholu w oczach młodzieży będzie uchodziło za rzecz dozwoloną
"tylko dla dorosłych", to będzie ono właśnie
dlatego rzeczą atrakcyjną i pociągającą.
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Są to słowa Prymasa wypowiedziane na krótko przed jego
aresztowaniem. Jednocześnie są one jak najbardziej aktualne do dziś.
Wrogowie Kościoła sieją i dziś zamęt w głowach wiernych równie
podstępnie jak wtedy.

Internowanie

Idea Abstynencji
Moralne oparcie

„Gdy będę w więzieniu, a powiedzą wam, że Prymas zdradził sprawę Bożą – nie wierzcie! Nigdy nie zdradziłem i nie zdradzę sprawy
kościoła, choćbym miał za to zapłacić życiem i własną krwią. Gdyby
mówili, że prymas ma nie czyste ręce – nie wierzcie! Nigdy nie
sięgałem po nic dla siebie. Gdyby mówili, że Prymas stchórzył – nie
wierzcie! Nigdy nie byłem tchórzem. Wolałbym zginąć niż stchórzyć.
Gdy będą mówili, że Prymas działa przeciwko Narodowi i własnej
Ojczyźnie – nie! Kocham Ojczyznę więcej od własnego serca i
wszystko co czynię dla Kościoła, czynię dla niej”.

25 września 1953 r. Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński
zostaje aresztowany przez władze komunistyczne i pod eskortą
wywieziony z Warszawy w nieznanym kierunku.

jest jednak jako takie hasło i środek w walce
z alkoholizmem całkowicie bezużyteczne.
Chociażby powszechne prawdziwe umiarkowanie wszystkich było celem ruchu przeciwalko-holowego, to osiągnąć je można
tylko przez dobrowolną abstynencję wielu.
Człowiek umiarkowany zajmuje w walce
z alkoholizmem pozycję obojętną, neutralną,
a dopiero abstynent wnosi pozytywny wkład
w dzieło otrzeźwienia narodu. Z tego względu Krucjata Wyzwolenia Człowieka uważa za
bezcelowe organizowanie w ruchu przeciwWartości wychowawcze
alkoholowym ludzi umiarkowanych i propaKrucjata Wyzwolenia Człowieka (powołana guje zdecydo-wanie całkowitą abstynencję.
przez ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch
Światło-Życie w odpowiedzi na apel Ojca Abstynencja przyjęta świadomie i doŚwiętego Jana Pawła II - przyp red.) pro- browolnie wyzwala tego, kto ją praktykuje,
paguje abstynencję również ze względu na bowiem osoba określa i tworzy sama siebie
jej wartości wychowawcze. Jest ona dosko- przez decyzję. Im ta decyzja jest bardziej
nałym środkiem wyrabiania cnoty wstrze- dojrzała, tym pełniej człowiek realizuje siebie
mięźliwości, siły woli i charakteru, a prze- jako osobę. Czyn abstynencji wyzwala:
de wszystkim tak potrzebnej dzisiaj sa od względu ludzkiego, który często pamodzielności i odwagi moralnej uzdalniaraliżuje wolne postępowanie człowieka;
jącej do płynięcia przeciw prądowi opinii i
 od bezmyślności; człowiek poddający
powszechnych zwyczajów. Jest ona także
się naciskom, sloganom, zwyczajom,
doskonałym środkiem wyodrębnienia sponie jest wolny; wolnym jest wtedy, gdy
śród biernej masy i zorganizowania do jednowybiera rozumnie;
litej akcji przeciwalkoholowej ludzi akty od zależności od alkoholu; częste
wnych, idealistów z poczuciem społecznej
używanie alkoholu prowadzi bowiem
odpowiedzialności i o nastawieniu apostoldo zaburzenia zdolności decyzji.
skim. Tylko tacy ludzie, którzy dla ratowania
bliźnich i narodu od klęski alkoholizmu zdoAlkoholicy nie są ludźmi wolnymi. Tylko
będą się na osobistą ofiarę wyrzeczenia się
abstynencja daje pełną gwarancję
alkoholu, którzy sami wyzwolą się spod
zabezpieczenia się przed takim uzalewszelkich alkoholowych przesądów i zajmą
żnieniem;
postawę bezkompromisową wobec alkoholo od przymusu, który prowadzi ludzi do
wych zwyczajów, są zdolni do prowadzenia
postawy określanej często słowem
walki i do stworzenia aktywnego, bojowego i
"musiałem".
zwycięskiego ruchu przeciwalkoholowego.
Abstynencja
wyzwala drugiego człowieka
Tylko abstynencja jest skutecznym hasłem
mobilizującym do walki i środkiem walki poprzez solidarne stanięcie obok niego tam,
z alkoholizmem, umiarkowanie natomiast - gdzie chcemy go doprowadzić.
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Jak się później okazało, pierwszym, po wywiezieniu z Warszawy,
miejscem przetrzymywania księdza Prymasa, był klasztor Ojców
Kapucynów w Rywałdzie koło Grudziądza, z którego wcześniej usunięto dotychczasowych mieszkańców. Budynek, w którym przyszło
Mu mieszkać do 12 października, był stary, zdewastowany, a jego
ściany ociekały wilgocią. Dzień i noc strzegło Go, by nie uciekł,
trzydziestu agentów „Urzędu Bezpieczeństwa”, oraz wysokie
ogrodzenia i druty kolczaste.
Następnie zostaje przewieziony do Stoczka Warmińskiego, gdzie
przebywa do początków października 1954 r. W pierwszym dniu
Kardynał w swym prymasowskim herbie zachował biskupią dewizę pobytu w Stoczku, ksiądz Prymas podejmuje Akt Oddania się w Niewolę Maryi. Czas Jego pobytu w odosobnieniu upływał bardzo
„SOLI DEO”
pracowicie, a dzień rozpoczynał już o godzinie 5.00. Spisywał rozwa9 lutego 1949 r., tuż po Ingresie na stolice prymasowskie, Kardynał
żania ujęte w dwa cykle „Proprium de tempore” i Proprium SanctoWyszyński odprawia rekolekcje na Jasnej Górze u stóp swojej Matki.
rum”. Spartańskie warunki panujące w miejscu uwięzienia, doprowaStaje też na czele, założonej jeszcze przez Prymasa Augusta dziły do ruiny Jego organizm, co groziło poważnymi konsekwencjami
Hlonda – „Prymasowskiej Rady Odbudowy Kościołów Warszawy”. dla zdrowia.
Sam dogląda postępu prac przy odbudowie kościołów, chodząc po
W sierpniu 1954 r. więźniowi złagodzono izolację od świata zewnęplacach i rusztowaniach przywracanych wiernym świątyń.
trznego, pozwalając na udostępnienie Mu prasy.
14 kwietnia 1950 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy
6 października zostaje przewieziony do Prudnika w województwie
Episkopatem Polski a rządem komunistycznym, które ustalało zasady opolskim. W podróży towarzyszą Mu współwięźniowie, ksiądz i siostra
współdziałania między stronami umowy. Umowa ta nie wszystkim się zakonna. Umieszczeni zostają, wszyscy razem, w budynku połopodoba, podnoszą się głosy, że z diabłem się nie paktuje.
żonym na zalesionym, górzystym terenie, otoczonym wysokim murem
W 1951 r. otwiera się przed Prymasem możliwość wyjazdu „Ad i drutem kolczastym. Władze odmawiają Mu spotkania z chorym
limina apostolorum” do Wiecznego Miasta – Stolicy Piotrowej. Na dro- ojcem. Pod koniec roku zostaje przewieziony do szpitala Ministerstwa
gę bierze ze sobą woreczek ziemi z Lasek, więzienny różaniec z chle- Bezpieczeństwa Publicznego na badania kliniczne zrujnowanego
ba, dar od więźniów oraz ryngraf Pani Jasnogórskiej. Na miejscu organizmu.
28 października 1955 r. dowiaduje się o kolejnej zmianie miejsca
przedstawia sytuację Kościoła w Polsce, pod rządami komunistów.
Papież Pius XII udziela Mu swojego błogosławieństwa i pracy swojego pobytu. Tym razem będzie to klasztor sióstr Nazaretanek
w bieszczadzkiej Komańczy. „Złota klatka” Prymasa Polski, w której
prowadzonej przez Niego w kraju.
ma więcej swobody. Kilka dni po przyjeździe do Komańczy, odwieKardynał
dzają go biskupi Michał Klepacz i Zygmunt Choromański. Bardzo
12 stycznia 1953 r. daje tego najlepszy dowód, mianując Prymasa dużo pisze. Opracował i spisał około 800 różnych szkiców i konfeWyszyńskiego Kardynałem. Niestety w Polsce wzmagają się szykany rencji. Prymas Wyszyński może spacerować po okolicy Komańczy,
ze strony władz komunistycznych przeciw katolickiemu Narodowi. odprowadza nawet na dworzec kolejowy osoby, które Go odwiedzały.
Prymas nie otrzymuje zgody na wyjazd do Watykanu, po odbiór Ka16 maja 1956 r. po namowach płynących z Jasnej Góry, pisze tekst
pelusza Kardynalskiego. Nieprzychylne Prymasowi artykuły prasowe Ślubów Narodu, mających przygotować Naród Polski na Millenium
pisze Tadeusz Mazowiecki, ten od grubej kreski (np. „Tygodnik jego Chrztu.
Katolicki” nr 5 z dnia 27 września 1953 r.). Prymas przeczuwa
26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze w obecności ponad miliona
najgorsze.
wiernych, pełniący obowiązki Przewodniczącego Konferencji
18 września 1953 r. rozpoczyna swoje obrady Konferencja Ple- Episkopatu Polski biskup Michał Klepacz składa Śluby Narodu,
narna Episkopatu Polski, ostatnia przed aresztowaniem Prymasa, przygotowane przez Prymasa Polski Kardynała Stefana
który przygotowując swoich współpracowników na trudne chwile dla Wyszyńskiego. Podczas uroczystości przygotowany dla Prymasa fotel
Polski i Kościoła w niej, mówi:
pozostaje pusty.
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KALENDARIUM
W Polsce wrze. W odległe od Stolicy Bieszczady, docierają odgłosy „Polskiego Października”.
26 października do Komańczy przybywają dwaj przedstawiciele
rządu z decyzją uwolnienia Prymasa i prośbą o jak najszybszy powrót
do Warszawy. Prymas wyraża zgodę pod warunkiem przywrócenia
Kościołowi pełni praw i naprawienia krzywd.

Powrót z internowania
28 października o godzinie 20.00 Prymas jest już w swojej warszawskiej rezydencji na ulicy Miodowej. Polskie radio nadaje komunikat: „W wyniku rozmowy przeprowadzonej przez przedstawicieli
partii i rządu w osobach W. Bieńkowskiego i Z. Kliszki z księdzem
Kardynałem Stefanem Wyszyńskim, Prymas powrócił do Stolicy i
objął urzędowanie”.
Upragniona przez Polaków wieść obiegła Warszawę lotem błyskawicy. Rzesze wiernych ciągną na ulicę Miodową, chcąc zobaczyć i
usłyszeć swojego Pasterza i Ojca Narodu. Znów słyszą słowa „Moje
dzieci ”. Słyszą je dzieci, młodzież i dorośli, cały wierny lud Warszawy.
Słyszą je również przedstawiciele Cechów różnych zawodów,
inteligenci i robotnicy oraz niewidomi z Jego ukochanych Lasek, jak
również osoby przybyłe z poza Warszawy. W następnych dniach i
miesiącach również On odwiedza swoją owczarnię. W pierwszych
miesiącach po uwolnieniu odwiedził wszystkie znaczniejsze parafie
Warszawy.
W kwietniu1957 r. wizytował parafię św. Anny w Wilanowie.
Tak samo entuzjastyczne powitanie miało miejsce w Archidiecezji
Prymasowskiej w Gnieźnie, gdzie przybyłego Prymasa noszono
niemal na rękach.
Odwiedza także Łódź, Poznań, Kraków, Lublin, Gdańsk, Szczecin,
Wrocław, Gorzów Wielkopolski. Wszędzie jest entuzjastycznie witany.
Tak wita cała Polska swojego Arcypasterza, swojego Interreksa. Ale
najważniejsze odwiedziny następują 2 listopada, gdy ksiądz Prymas
przybywa na Jasną Górę i w kaplicy Cudownego Obrazu klęka przed
swoją Matką. Następuje spotkanie wiernego syna z najwierniejszą
Matką. O tym spotkaniu Kardynał Prymas tak później powie: „Była to
chwila bardzo wielka i doniosła, chwila spotkania z moją najlepszą
Panią, Matką Jasnogórską Dziewicą Wspomożycielską, która mi była
wszystkim w trudnych, lecz zaszczytnych dniach mojego więzienia,
gdy Prymasowi Polski była dana radość dla Imienia Bożego
zelżywość ucierpieć”.
Na spotkanie z Księdzem Prymasem stawiła się niemal cała wierna
Częstochowa. Zadawano sobie pytanie, co powie i jakie będzie Jego
przesłanie, a zarazem program działanie na dalsze lata.
Otwórzcie drzwi dla miłości, do rozumu ludzkiego, aby poznał, że
nawet prawdę zdobywa się w miłości. Otwórzcie drzwi dla miłości w
woli człowieka, abyśmy zrozumieli, że dawać wolność, to znaczy
miłować… Otwórzcie drzwi serca ludzkiego, a przekonacie się
najmilsi, że bardziej niż chleba powszedniego, potrzeba nam miłości,
bo bez chleba można jakoś zimę przeżyć, ale bez miłości się nie da!
Nawet chleba trzeba szukać w miłości i dlatego wołam: otwórzcie
drzwi do wszystkich miejsc, gdzie odbywa się praca ludzka, tak, jak
otwieracie pługiem łono ziemi, aby wrzucić ziarno… Otwierając bramy
fabryk, warsztatów, klinik i innych miejsc pracy – od szczytów
kominów fabrycznych, aż po głębię kopalnianych sztolni, aby wlać w
nie nowe życie. (Jasna Góra 2 listopad 1956 r.)
8 grudnia 1956 r. zostaje podpisane i ogłoszone tzw. „małe
porozumienie” zawarte przez Episkopat Polski i władze PRL-u,
którego postanowienia częściowo naprawiają krzywdy wyrządzone
polskiemu Kościołowi przez komunistów. Przewiduje ono również
dopuszczenie wszystkich biskupów do posługi wiernym, także tym na
ziemiach odzyskanych.

4

ŻYCIA
Wielka Nowenna

3 maja 1957 r. Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński, uroczyście ogłasza, przed tronem Królowej Polski, rozpoczęcie Wielkiej
Nowenny, przygotowującej Naród Polski na Millenium Chrztu naszej
Ojczyzny.
5 maja 1957 r. Śluby Jasnogórskie zostają powtórzone we wszystkich parafiach w Polsce. Następnego dnia ksiądz Prymas wyrusza
do Watykanu, by odebrać Kapelusz Kardynalski z rąk papieża Piusa
XII.
18 maja 1957 r. rano odbyła się w Pałacu Watykańskim uroczystość wręczenia Kapelusza Kardynalskiego Prymasowi Polski,
powtórzona wieczorem wobec ludu rzymskiego i polskiej delegacji w
kościele polskim św. Stanisława. Ojciec Święty, na prośbę księdza
Prymasa Wyszyńskiego, pobłogosławił Kopię Obrazu Jasnogórskiego. Odtąd Matka Boska Częstochowska, będzie odbywać peregrynację po wszystkich zakątkach naszej Ojczyzny, upowszechniając wśród wiernych program prymasowski.
17 czerwca ksiądz Prymas wyjeżdża z Rzymu w drogę powrotną
do Polski.
26 sierpnia 1957 r. następuje ponowienie przed Cudownym Obrazem Ślubów Jasnogórskich, tym razem już z udziałem księdza
Prymasa.
Styczeń 1958 r. następuje odejście od dialogu przez władze PRLu. Następuje atak na prymasowski program Milenijny.
W przeddzień komunistycznego „święta” – 22 lipca 1958 r. następuje rewizja, przeprowadzona przez funkcjonariuszy SB w Prymasowskim Instytucie Ślubów Narodu.
Od nowego roku szkolnego ograniczano w szkołach publicznych
naukę religii.
9 października 1958 r. umiera Ojciec Święty Pius XII.
25 października, ksiądz Prymas udaje się na konklawe, gdzie trzy
dni później Kolegium Kardynałów wybiera Kardynała Angelo Giuseppe Roncalli nowym papieżem, który obiera sobie imię – Jan XXIII.
Nowy papież w dniu swej koronacji prosi Kardynała Wyszyńskiego
o modlitwę, w swojej intencji, na Jasnej Górze, przed Cudownym
Obrazem Matki Bożej.
Marzec 1959 r., narastają represje władz komunistycznych w stosunku do Kościoła. Na zjeździe PZPR-u Gomółka z Cyrankiewiczem
prześcigają się w atakach na Episkopat Polski i pozostałe struktury
kościelne. Władze wprowadzają drakońskie przepisy podatkowe,
a w miesiącach maj, czerwiec, zaczynają powoływać kleryków do
służby wojskowej.
Pod koniec 1959 r., zostają aktywowane koła „księży patriotów”
przy organizacji Caritas.
27 kwietnia 1960 r., wybuchają zamieszki w dzielnicy Krakowa –
Nowej Hucie, po odmownej decyzji w sprawie budowy kościoła
w tym robotniczym osiedlu. Władze próbowały również usunąć krzyż
z miejsca przeznaczonego pod budowę nowego kościoła.
Wrzesień 1960 r., dalsze ograniczanie lekcji religii w szkołach, tylko
w 26% szkół zostało ono utrzymane. (W roku szkolnym 1960-61,
kiedy chodziłem do pierwszej klasy szkoły wilanowskiej, lekcje religii
się w niej odbywały).
12 stycznia 1961 r., Episkopat kierowany przez księdza Prymasa
Wyszyńskiego, informuje wiernych, że władze uchylają się od rozmów na forum Komisji Wspólnej.
Wrzesień 1961 r., początek nowego roku szkolnego, ksiądz Prymas, wobec nieprzychylnych działań rządu, podejmuje starania, by
całą młodzież objąć pozaszkolną nauką religii. Pamiętajmy, że piąty
rok (1961-62) Wielkiej Nowenny, był poświęcony wychowaniu,
tematowi tak bliskiemu księdzu Prymasowi. Walka toczyła się o
ducha polskiego, młodego pokolenia.
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Sobór Watykański II
14 lutego 1962 r., wyjazd księdza Prymasa do Wiecznego Miasta
w związku z przygotowywanym Soborem.
14 czerwca 1962 r., biskup Karol Wojtyła powołany zostaje na
stanowisko wikariusza kapitulnego.
8 października 1962 r., papież Jan XXIII wygłasza do przybyłych na
Sobór biskupów polskich ważne przesłanie o „Ziemiach Zachodnich
po wiekach odzyskanych”.
20 maj 1963 r., ksiądz Prymas po raz ostatni spotyka się z papieżem Janem XXIII.
Czerwiec 1963 r., śmierć Ojca Świętego Jana XXIII. Nowym
papieżem zostaje wybrany Kardynał Giovanni Battista Montini, który
przyjął imię – Paweł VI.
29 września 1963 r., uroczyste otwarcie II Sesji Soboru Watykańskiego II.
W intencji jak najlepszych owoców obrad soborowych, wierni z parafii całej Polski podejmują „Soborowy Czyn Dobroci”. Księgi z wpisanymi w nie czynami trafiają przed Oblicze Pani Jasnogórskiej.
4 listopada 1963 r., ksiądz Prymas wygłasza wobec Ojców Soboru,
referat z okazji 400-lecia Seminariów Duchownych pt. Ministrorum Dei
perpetuum Seminarium”.
Styczeń-luty 1964 r., ponawiane są, przez władze komunistyczne,
napastliwe artykuły prasowe w związku z głoszonymi przez księdza
Prymasa kazaniami na temat encykliki „Pacem in terris”.
14 września 1964 r., rozpoczyna się III Sesja Soboru Watykańskiego
II. Następnego dnia ksiądz Prymas przybywa na audiencję do Ojca
Świętego Pawła VI. Głównym tematem rozmów podczas audiencji,
była sprawa uznania Maryi Matką Kościoła. Ksiądz Prymas mówi o
tym również podczas swoich wystąpień w Auli Soborowej.
2 listopada 1964 r., ksiądz Prymas w otoczeniu duchowieństwa i
Polaków mieszkających w Wiecznym Mieście, przybywa na cmentarz
polskich żołnierzy poległych w bitwie stoczonej z Niemcami o klasztor
Monte Cassino.
Dwa dni później, kolejna audiencja księdza Prymasa u Ojca
Świętego.
21 listopada, ogłoszenie, podczas Uroczystej Sesji Soborowej, Maryi Matką Kościoła. Na zakończenie uroczystości, Ojciec Święty tak
mówi:
„Przeto na chwałę Matki Bożej i ku naszemu pokrzepieniu, ogłaszamy Maryję Pannę MATKĄ KOŚCIOŁA, tj. Matką całego Ludu
Bożego, zarówno wiernych, jak i pasterzy, którzy nazywają Ją
Najukochańszą Matką. Pragniemy, by pod tym najmilszym tytułem,
od tej chwili, Dziewica-Matka była jeszcze bardziej czczona i
wzywana przez Lud Chrześcijański…”.
Maj 1965 r., ksiądz Prymas protestuje przeciw szykanom władz, nie
biorąc udziału w wyborach do Sejmu. Również w tym miesiącu,
miesiącu Maryi, odbyło się w ogrodzie Pałacu Prymasowskiego,
poświęcenie figury „Matki Kościoła”. Przy tej okazji ksiądz Prymas
Wyszyński powiedział:
„W tej postaci Maryja uczy małe Dziecię Jezus chodzić po ziemi.
Wiemy, że Bóg umie chodzić po świecie… Ale z woli Ojca
Niebieskiego, Niemowlęciu Bożemu na ziemi, przydaną była
Służebnica Pańska, aby Go wprowadzić w świat…”.
4 września 1965 r., uroczyste otwarcie IV Sesji Soboru, na której są
również obecni biskupi polscy z księdzem Kardynałem Stefanem
Wyszyńskim na czele.
4 grudnia, dzień wielkiego triumfu Narodu Polskiego. Podczas „Dnia
polskiego na Soborze” dokonała się Chwała Maryi, Królowej Polski.

Nr 653

[herb, data i numer protokołu jak w oryginale]
Stefan Świętego Kościoła Rzymskiego Kardynał Wyszyński
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński i Warszawski
Prymas Polski
Ojcze Święty
Zarządca (rector tu: prawdopodobnie proboszcz) kościoła parafialnego pod tytułem [pod wezwaniem] św. Anny w Wilanowie,
archidiecezja Warszawska, padając do stóp Waszej Świątobliwości,
pokornie prosi o możliwość uzyskiwania odpustu zupełnego przez
[dla] Wiernych, którzy wyspowiadali się i przystąpili do Eucharystii,
w następujących dniach świątecznych:
1) św. Barbary, Dziewicy i Męczennicy (4 grudnia)
2) św. Anny, Matki NMP (26 lipca)
lub w jednym z 7 następnych dni (w oktawie).
----[ODPOWIEDŹ]
Na mocy udzielonych nam przez Stolicę Apostolską wyjątkowych
pozwoleń (uprawnień) szczodrobliwie (łaskawie) przychylamy się
(zgadzamy) do prośby, ma okres 7 lat. Pod zwykłym (normalnymi)
warunkami.
Bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia.
Dane w Warszawie, dnia 30 maja Roku Pańskiego 1963
[STEFAN CARD. WYSZYŃSKI]
[locum sigilli - pieczątka]
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8 grudnia 1965 r., o godzinie 10.30 uroczyście zamknięto obrady
Soboru Watykańskiego II. Tak wspominał tą uroczystość ksiądz
Prymas po powrocie do kraju:
„Ojciec Święty Paweł VI w dniu
8 grudnia, gdy podczas Sesji kończącej Sobór, na oczach wszystkich
niemal narodów i wielkiej rzeszy
ludu, poświęcił kamień węgielny pod
budowę nowego kościoła parafialnego w Rzymie, pod wezwaniem
Maryi, Matki Kościoła. To była, jak
gdyby, konkluzja tej drogi, którą
szliśmy, aby współczesnemu światu
powiedzieć, że w Misterium Chrystusa i Kościoła, jest Matka Boga
Człowieka, nasza Matka, Matka
Kościoła. Musi Ona stanąć przed
obliczem narodów, aby z jej macierzyńskiej duszy wzięły się te wartości, które są niezbędne do dobrego
ułożenia zadań, spoczywających na
obojgu, a wyrażonych w słowach
<Czyńcie sobie ziemię poddaną>”.

ŻYCIA

W lutym 1966 r. nasila się nagonka władz komunistycznych na
Episkopat Polski w związku z listem biskupów polskich do
niemieckich – „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.

Ks. Kard. S. Wyszyński w Wilanowie w 1957r.

12 marca, E. Ochab przewodniczący Rady Państwa
informuje w imieniu władz
PRL-u, że rząd nie wyraża
zgody na przyjazd Ojca Świętego do Polski na uroczystości Milenijne.
14 kwietnia 1966 r., MILLENIUM CHRZTU POLSKI, cały Episkopat jest zgromadzony na gnieźnieńskim Wzgórzu Lecha.
16 kwietnia, uroczystości
Milenijne na Ostrowie Tumskim w sercu Poznania.
20 kwietnia, Ojciec Święty
Paweł VI pisze list do Polaków, w którym czytamy:

Na zdjęciu po lewej stronie widoczny budynek kawiarni Hetmańska,
panowie niosący baldachim: w pierwszej parze od lewej Franciszek
Kanabus, z prawej Paweł Kielak. W drugiej parze Stefan Malinowski i
NN. Na pierwszym planie z prawej strony ks. kan. Konstanty Kostrzewski, proboszcz powsiński. Archiwum p. Krzysztofa Kanabusa.

Rok Milenijny
1 stycznia 1966 r., ksiądz Prymas rozpoczyna w Archikatedrze
Gnieźnieńskiej Rok Milenijny. Na tę uroczystość paulini z Jasnej Góry,
przywożą korony z obrazu Pani Częstochowskiej, a Ojciec Święty
Paweł VI przysyła list, w którym czytamy:
„Jak książę Mieszko I oddał ongiś swe ziemie Stolicy Piotrowej, tak i
Wy, którzy mienicie się najbardziej oddanymi dziećmi Królowej Niebios, dążycie przez ponawiane Akty do całkowitego oddania swego
Narodu Bogurodzicy Dziewicy, Maryi, Matce Kościoła. Chcecie przez
to wybłagać u Najwyższego i Najłaskawszego Boga, rozszerzenie
Królestwa Chrystusowego wśród wszystkich Narodów, oraz prawdziwą wolność i pomyślność Kościoła w naszych czasach.
Gorąco pragniecie, aby ta Jubileuszowa Uroczystość Tysiąclecia,
stała się dla was jakby nowym Chrztem, który by dopomógł do
głębszego, skuteczniejszego i pełnego większej mocy oddziaływania
uchwał soborowych na życie wszystkich Narodów…

„…Ogromnie ubolewamy, że
niestety nie możemy wziąć
udziału w pielgrzymce do
Sanktuarium na Jasnej Górze, zgodnie z prośbą Biskupów, Duchowieństwa i Wier-

nych. Mimo to zapewniamy Was, że duchem będziemy obecni
wśród Was. Jesteśmy Wam bliscy. Czujemy się złączeni ze wszystkimi mieszkańcami Polski ojcowskimi uczuciami miłości oraz
szczególnymi więzami, jakie zawsze istniały między Stolicą Apostolską, a ukochanym Narodem Polskim. Tysiąclecie Chrztu Polski
zamierzamy uroczyście obchodzić tu w Rzymie…”.
3 maja, odbyły się główne uroczystości Milenijne Na Jasnej Górze.
Z powodu nie uzyskania pozwolenia na przyjazd do Polski, Papież
Paweł VI mianuje swoim osobistym legatem Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podczas powitania przez biskupa częstochowskiego Stefana Barełę, ksiądz Prymas, jako legat tak na to
powitanie odpowiada:
„Imieniem Ojca Świętego Pawła VI, którego jestem Legatem Osobistym na uroczystości Milenijne na Jasnej Górze, witam Święty Kościół Katolicki w Polsce Tysiąclecia…

Uznając ze wszech miar znaczenie Waszych zamierzeń, uczyniliśmy chętnie zadość przedłożonym nam prośbom o błogosławieństwo
dla wszystkich poczynań zmierzających do uczczenia upływającego
Tysiąclecia. Ponadto, sami postanowiliśmy wydać o tym wyjątkowym
Jubileuszu dla całego Narodu, a więc dla wszystkich dzieci Naszych,
żyjących w granicach Polskich, jak i dla tych, co przebywają z dala od
Ojczyzny…
Dnia 3 maja Roku Tysiąclecia wyśpiewacie przed obrazem
Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie hymn „Te Deum laudamus” i publicznie oddacie się na ofiarę Najsłodszej Matce i Królowej
waszej za Kościół święty.
Zapewniamy Was, że w czasie tej uroczystości i My kornie będziemy
błagali z Wami Chrystusa Pana , aby za przyczyną Bogurodzicy
Dziewicy domy wasze stały się siedzibą świętości…
Jako zadatek i zapowiedź obfitych darów Nieba, z całego serca
udzielamy Błogosławieństwa Apostolskiego całej Hierarchii Kościelnej
– od Umiłowanego Syna Naszego Stefana Kardynała Wyszyńskiego
począwszy – Duchowieństwu, Zakonnikom, Zakonnicom i całemu tak
Nam drogiemu, Narodowi Polskiemu”.

Ojciec Święty zamierzał przybyć tutaj osobiście, jako pielgrzym.
Jako Legat Osobisty, pielgrzymujący na Jasną Górę imieniem Ojca
Świętego Pawła VI, będę tu pełnić wyznaczone mi zadanie – jako
pielgrzym. Stojąc teraz przed Obliczem Matki Bożej Jasnogórskiej,
wyczuwamy obecność naszego Ojca i Zwierzchnika, Głowy Kościoła…”.

W dniu 7 stycznia 1966 r. władze komunistyczne nie wydają
paszportu księdzu Prymasowi na wyjazd do Rzymu.
15 stycznia Ojciec Święty Paweł VI w Watykanie inauguruje obchody
Millenium Chrztu Polski, ksiądz Prymas jest zmuszony do pozostania
w kraju.

6 czerwca 1966 r., uroczystości milenijne odbywają się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Katedrze Lubelskiej.

6

6-8 maja, Kraków, jako kolejny etap uroczystości Milenijnych. Wawel i Skałka – niezliczone rzesze wiernych biorą udział w uroczystości. Sumie Milenijnej na Skałce przewodniczy arcybiskup krakowski Karol Wojtyła.
15 maja, uroczystości Millenium Chrztu Polski w Stolicy Apostolskiej, niestety bez udziału księdza Prymasa.
22 maja, obchody milenijne odbywają się w województwie katowickim, gromadząc w Piekarach Śląskich kilkaset tysięcy mężczyzn.
29 maja, tysięczną rocznicę Chrztu i polskiego bytu państwowego
świętuje Gdańsk i ludzie morza.

18-19 czerwca, uroczystości tysięcznej rocznicy naszej państwowości goszczą na Świętej Warmii, w byłym księstwie biskupim.
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24 czerwca, uroczystości milenijne w Warszawie przebiegają
niestety w niezaplanowany sposób. Samochód – kaplica zostaje
zatrzymany w miejscowości Liksajny, przez funkcjonariuszy służb
reżimu komunistycznego i odprowadzony bezpośrednio do katedry
w Warszawie. Obraz Matki Bożej trafia na zakratowane okno katedralnej zakrystii. Wierny lud Warszawy adoruje swoją Panią poprzez
zakratowane okno. Ksiądz Prymas powiadomił wiernych o tym wydarzeniu w kościele na Żoliborzu.

31 grudnia 1966 r., na zakończenie Roku Tysiąclecia Chrztu
Polski, Episkopat skierował list pasterski do Narodu Polskiego, w którym czytamy:

„Przed uroczystościami powiadomiłem władze, podając dokładny
program. Wczoraj rano, po zakończeniu Uroczystości we Fromborku
nad Bałtykiem, przejąłem Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej i wiozłem
do Warszawy. Domagano się od nas, abyśmy go wieźli bez oznak
zewnętrznych, dla uniknięcia, jak się uważa, zbędnych manifestacji.
Wieźliśmy Obraz bez żadnych oznak. Jednak na drodze między
Pasłęką a Ostródą – wóz, w którym jechał Obraz, został mi pod silną
eskortą zmotoryzowanej milicji, odebrany i przewieziony do katedry.
Przez trzy godziny byliśmy zatrzymani, a później eskortowani na
Miodową. Tego rodzaju czyny ograniczają prawo do publicznej czci
Matki Najświętszej”.

Koniec lat sześćdziesiątych XX wieku

3 lipca 1966 r., obchody milenijne w Sandomierzu odbywają się
przy pustych ramach, ponieważ Obraz Matki Bożej został zatrzymany
w Warszawie.
26 sierpnia, ksiądz Prymas planował swój udział w uroczystościach
milenijnych w Chicago, jednakże nie otrzymał paszportu na wyjazd
do USA i Kanady. Tego dnia jest na Jasnej Górze, by dziękować
Matce Bożej Częstochowskiej, za sześć wieków obecności wśród
Narodu Polskiego.
11 września, odbywają się uroczystości w Toruniu, mieście księdza
kanonika Mikołaja Kopernika, toruńskich pierników, a dziś wielce
zasłużonego dla Kościoła i naszej Ojczyzny, Radia Maryja.
18 września, Millenium w Siedlcach, na wiernym Podlasiu – ziemi
męczenników.
2 października, świętuje Drohiczyn, skrawek Diecezji Pińskiej, który pozostał przy Polsce
po II wojnie światowej.
9 października uroczystości
milenijne docierają do Włocławka, miejsca, gdzie się rodziło i
gruntowało kapłaństwo księdza
Prymasa.
16 października, obchody
milenijne przenoszą się na południowy-zachód Polski do województwa wrocławskiego, odbywają się m.in. przy grobie św.
Jadwigi Śląskiej i na wrocławskim Ostrowie Tumskim.
23 października, uroczystości
milenijne w Lubaczowie, skrawku Archidiecezji Lwowskiej,
który pozostał w powojennej
Polsce.
6 listopada, Szczecin i Gorzów Wielkopolski goszczą
uczestników obchodów milenijnych, na dawnych ziemiach
biskupstwa w Kołobrzegu.
13 listopada, uroczystości odbywają się w prastarej stolicy
Mazowsza – Płocku.
20 listopada, ostatnim etapem
obchodów milenijnych jest Białystok, miasto leżące w granicach przedwojennej Archidiecezji Wileńskiej.
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„… Co ujawniły nasze polskie obchody milenijne? Przede wszystkim niezwykły entuzjazm wiary… Polskie <Te Deum> ujawniło raz
jeszcze nierozerwalną więź katolicyzmu z polskością, Kościołem i
Narodem… Okazała się także tajemnica jedności wierzącego
Narodu z Episkopatem…”.

Styczeń 1967 r., protest biskupów polskich w sprawie próby
likwidacji kilku seminariów duchowych.
3 maja 1967 r., rocznica Milenium Chrztu Polski. Ksiądz Prymas i
Episkopat Polski przybywają na Jasną Górę, aby w uroczystym „Te
Deum” podziękować Bogu i Królowej Polski – Maryi, za cały ubiegły
rok – Rok Millenium.
Maj 1967 r., Ojciec Święty Paweł VI reorganizuje administrację
kościelną na prastarym polskim Śląsku i pozostałych ziemiach, które
po II wojnie światowej powróciły do Macierzy. Przy podejmowaniu
decyzji, papież bierze pod uwagę sugestie księdza Prymasa.
26 maja, papież Paweł VI wynosi do godności kardynalskiej księdza Karola Wojtyłę – biskupa Krakowa. Ciesząc się z drugiego
kardynała w Polsce ksiądz Prymas mówił:
„Teraz jak para koni, będziemy razem ciągnąć prace Kościoła”.
29 listopada 1967 r., to dzień, na który Ojciec Święty zwołał Synod
Biskupów do Stolicy Piotrowej. Jednak władze komunistyczne nie
wydały paszportu księdzu Prymasowi, by mógł wyjechać do Rzymu.
Na znak solidarności z księdzem Prymasem, pozostał w kraju
również kardynał Wojtyła. Papież, powiadomiony o sprawie, przesłał
depeszę popierającą solidarność wzajemną dwóch purpuratów
polskich.
Marzec 1968 r., biskupi
publikują swoje stanowisko
o sytuacji w kraju w oświadczeniu „Słowo o wydarzeniach marcowych”. Początek
końca kilkunastoletnich rządów Gomółki. Tak o wydarzeniach marcowych mówił
ksiądz Prymas:
„Ogłosiłem wam Społeczną
Krucjatę Miłości. Powiedziałem z tej ambony: pragnąłbym, aby Stolica stała się
miastem pięknej miłości dla
całej Polski, bo tylko to gwarantuje pokój, prawdę, wolność. Tak bardzo pragnę się
uniżyć do nóg wszystkich
znieważonych i znieważających i powiedzieć: Przykazanie nowe ogłosiłem wam,
abyście się społecznie miłowali. Idę całować wasze
nogi”.

Drogiej młodzieży z Wilanowa zanoszącej swoje modlitwy do Marii
Wspomożycielki na Jasnej Górze, całym sercem dziękuję i z serca
Wam błogosławi, na wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi
św., na progu Tysiąclecia Chrztu Polski.
+ Stefan Kard. Wyszyński

29 czerwca 1968 r., w uroczystość świętych Piotra i
Pawła, rzesze poznaniaków
wraz z Episkopatem, uroczyście obchodzą Millenium
pierwszego
biskupstwa
w Polsce, które zostało założone właśnie w Poznaniu.
U ojców franciszkanów w Poznaniu tak mówił:
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„Archidiecezja Poznańska dobrze zaczyna dziękczynne uroczystości
milenijne, za 1000 lat pobytu i pracy biskupa katolickiego w Poznaniu.
Na progu Tysiąclecia Biskupstwa w tym mieście, Arcybiskup Ordynariusz pragnął, by cudowny Obraz Matki Bożej w Cudy Wielmożnej,
został ukoronowany… Dokonaliśmy tego aktu w chwili, gdy Kościół
Boży zbiera wszystkie nadprzyrodzone energie, kończąc ogłoszony
przez Ojca Świętego Rok Wiary”.
15 września, na Jasnej Górze odbywają się uroczystości 50-lecia
odzyskania, po 123 latach niewoli, Niepodległości przez nasz kraj.
4 listopada 1968 r., po okresie szykan ze strony władz komunistycznych, ksiądz Prymas ma ponownie możliwość wyjazdu do
Rzymu na Synod Biskupów.
W następnym roku w październiku będzie tam także.

Lata siedemdziesiąte XX wieku
4 maja 1970 r., uroczystość 25-lecia powrotu prastarych ziem
polskich do Macierzy. Ksiądz Prymas wygłasza we Wrocławiu
pamiętne kazanie.
16 czerwca, biskupi polscy publikują list do wiernych z okazji 50-lecia
„Cudu nad Wisłą” – zwycięstwa odniesionego u wrót Warszawy, przez
wojska odradzającej się Polski, nad bolszewicką Rosją.
7 grudnia 1970 r., układ zawarty przez Polskę z NRF, pięć lat
wcześniej dokonali tego polscy biskupi (w sferze ducha) w liście do
biskupów niemieckich – „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.
20 grudnia 1970 r., po krwawej masakrze robotników na Wybrzeżu,
Gomółka ze swoją ekipą zostają usunięci od władzy. Ksiądz Prymas
w swoich wystąpieniach uspokaja nastroje społeczne, tak, aby nie
polała się więcej ani jedna kropla polskiej krwi.
3 marca 1971 r., ksiądz Prymas Wyszyński podejmuje rozmowy
z nowym premierem Piotrem Jaroszewiczem.
17 września, ksiądz Prymas bierze udział w uroczystościach beatyfikacyjnych Ojca Maksymiliana Marii Kolbego, założyciela Niepokalanowa.
2 listopada, bierze udział w uroczystościach patriotycznych na
cmentarzu polskich żołnierzy poległych w bitwie pod Monte Cassino.
W tym samym miesiącu nowe władze PRL-u podejmują w Warszawie przedstawicieli Stolicy Apostolskiej, z którymi rozmawiają
w sprawie administracji kościelnej na Ziemiach Północnych i Zachodnich.
28 czerwca 1972 r., Ojciec Święty powołuje do życia nowe diecezje
zgodnych z obecnymi granicami państwa polskiego.
5 listopada 1972 r., ksiądz Prymas udaje się do Rzymu, aby osobiście podziękować Ojcu Świętemu za nową administrację kościelną
na ziemiach, które powróciły do Macierzy.
22 marca 1973 r., biskupi polscy wystosowują list do Sejmu polskiego w obronie praw rodziców do wychowania swoich dzieci w systemie
wartości, które sami wyznają.
18 listopada 1973 r., ksiądz Prymas ponownie przekracza progi
Stolicy Piotrowej.
Lipiec 1974 r., trwają rozmowy dwustronne pomiędzy rządem PRL-u
a Stolicą Apostolską, mimo nadziei ze strony księdza Prymasa nie
doprowadzają do normalizacji stosunków dyplomatycznych.
Jesień 1974 r., ksiądz Prymas spędza pracowicie czas w Watykanie
podczas kolejnej sesji Synodu Biskupów.
Styczeń 1975 r., Prymas Wyszyński wygłasza drugą część „Kazań
Świętokrzyskich”, w której porusza sprawy dotyczące życia społecznego w Polsce.
Październik 1975 r., z okazji Roku Świętego, ksiądz Prymas staje na
czele pielgrzymki z Polski do grobu św. Piotra.
25 listopada 1975 r., przesłanie stanowiska Episkopatu Polski do rządu PRL-u w sprawie planowanych zmian w konstytucji.
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Styczeń 1976 r., Kardynał Wyszyński wygłasza trzecią część
„Kazań Świętokrzyskich” w warszawskiej katedrze św. Jana. Sprawy społeczno-gospodarcze w kraju niebezpiecznie się zaogniają.
3 sierpnia, premier Piotr Jaroszewicz przesyła życzenia księdzu
Prymasowi z okazji 75 rocznicy urodzin.
Październik 1976 r., ksiądz Prymas składa godności Kościelne na
ręce Ojca Świętego Pawła VI w związku z ukończeniem 75 roku
życia. Ojciec Święty prosi Prymasa Wyszyńskiego o dalsze
pełnienie dotychczasowych godności kościelnych.
W lutym i wrześniu 1977 r., ksiądz Prymas poddaje się operacją
chirurgicznym.
29 października, ksiądz Prymas spotyka się z I sekretarzem
PZPR-u Edwardem Gierkiem w celu omówienia sytuacji społecznogospodarczej, a właściwie politycznej w Polsce.
1 grudnia 1977 r., odbywa się spotkanie Ojca Świętego z E. Gierkiem, po którym odbyła się rozmowa Ojca Świętego z Prymasem
Wyszyńskim.
6 stycznia 1978 r., ksiądz Prymas wygłasza kazanie, w którym
domaga się od władz państwowych trzech podstawowych rzeczy.
Nadanie Kościołowi statusu publiczno-prawnego, dostępu Kościoła
do środków przekazu oraz możliwości powołania do życia organizacji laikatu katolickiego.
W dniu 6 sierpnia 1978 r., odchodzi do wieczności Ojciec Święty
Paweł VI.
26 sierpnia 1978 r., kardynałowie wybierają Albino Luciani na
papieża, który przyjmuje imię Jan Paweł I. Niestety nowy papież
umiera 28 września, po 33 dniach urzędowania na Stolicy Piotrowej.

Pontyfikat JPII
16 października 1978 r., kolegium kardynałów Kościoła Katolickiego dokonało wyboru kolejnego Papieża. Został nim biskup
Krakowa Kardynał KAROL WOJTYŁA, który przyjął imię JAN
PAWEŁ II.
12 listopada 1978 r., odbywają się uroczystości w Lublinie z okazji
60. rocznicy powołania do życia Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego.
…Myślę, że powyższe teksty liturgii słowa, rzutujące w przyszłość, usprawiedliwiają to, co przed 60 laty, gdy odradzała się
nasza Ojczyzna, czyniło społeczeństwo, otwierając tutaj w Lublinie
w 1918 r. pierwszą polską, katolicką uczelnię wyższą, pod nazwą
„Katolicki Uniwersytet Lubelski”. W tym samym niemal czasie
w 1919 r. w Wilnie wznowiono uczelnię pod nazwą Uniwersytet
Stefana Batorego”. Było to działanie oparte na nadziei
ukierunkowanej ku przyszłości. Rozumiano, że w przyszłości, która
się przed Polską kształtuje, potrzeba będzie mądrości
przewidywania dalekich przeznaczeń osoby ludzkiej, nie tylko dla
życia doczesnego, ale i dla życia wiecznego. A więc takiego
przygotowania się do życia, aby nie zabrakło nam „oliwy” nie tylko
na dziś, ale na daleki wymiar Narodu, dla następnych pokoleń… powiedział ksiądz Prymas na tych uroczystościach.
6 lutego 1979 r., XXX-lecie posługi arcybiskupiej Prymasa Polski
Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Maj 1979 r., trwają intensywne przygotowania do pierwszej w historii wizyty Ojca Świętego w Polsce.
2 – 10 czerwca 1979 r., czas Narodowego Święta, Ojciec Święty
Jan Paweł II przybył do swej Ojczyzny, wizyta odbyła się pod
hasłem: „Gaude Mater Polonia”. Papież odwiedził podczas tej
pielgrzymki Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kraków, Kalwarię
Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim i Nowy Targ. Nareszcie
mogliśmy się policzyć.
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8 grudnia17-18 lutego 1980 r., Konferencja Episkopatu Polski, której
Testament duchowy
przewodniczył ksiądz Prymas ponownie wypowiada się krytycznie
o sytuacji w kraju oraz przeciw projektom wybudowania drogi szybkie28 maja 1981 r., w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego, o gogo ruchu pod murami Jasnej Góry.
dzinie 4.40, w swojej rezydencji przy ulicy Miodowej, odszedł do
27-28 czerwca 1980 r., odbywa się konferencja Episkopatu Polski na Domu Ojca Stefan Kardynał Wyszyński, arcybiskup metropolita
gnieźnieński i warszawski, Prymas Polski.
Górze św. Anny, biskupi informują o braku postępu w stosunkach
Kościół-państwo oraz o narastających utrudnieniach w życiu codzieW dniu 31 maja 1981 r., odbyły się uroczystości pogrzebowe
nnym Polaków.
księdza Prymasa. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył
Lipiec-sierpień 1980 r., społeczeństwo, szczególnie robotnicy rozpoczynają strajki, domagając się swoich praw. Strajki rozprzestrzeniają
się na cały kraj. Kilku tygodniowe rozmowy pomiędzy strajkującymi
a stroną rządową, doprowadzają do podpisania porozumień w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu. Kilka miesięcy później podpisano
porozumienie z przedstawicielami rolników indywidualnych.

Kardynał Agostino Casaroli, watykański sekretarz stanu. Trumna z
ciałem ś+p Prymasa Tysiąclecia spoczęła w warszawskiej Katedrze
św. Jana, gdzie biskup Jerzy Modzelewski odczytał duchowy
testament zmarłego:

W imię Trójcy Przenajświętszej, Pana mojego Jezusa Chrystusa,
przez
przyczynę Bogurodzicy Dziewicy, Królowej Polski i zwy6 września 1980 r., VI plenum PZPR odwołało E. Gierka z funkcji I
cięskiej Wspomożycielki Jasnogórskiej.
sekretarza partii.
Świadom, że przyszła godzina moja, gdy mam wracać do Ojca,
21 października 1980 r., ksiądz Prymas spotkał się z nowym I seod którego otrzymałem życie na ziemi, składam to wyznanie pełnej
kretarzem partii – Stanisławem Kanią.
gotowości i uległości dziecka Bożego w formie mojego testamentu.
10 listopada 1980 r., Prymas Wyszyński przyjął delegację
Pracując dla Kościoła Chrystusowego, muszę wyznać, że zawsze
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
doznawałem pełnego zrozumienia w trudnych sytuacjach kościoła
…Życzę Wam, abyście skorzystali z doświadczeń starego członka w Polsce od Ojca Świętego Piusa XII i Pawła VI. Nigdy nie
związków zawodowych. Przez dłuższy nawet czas nosiłem odznakę usłyszałem od nich najmniejszej przygany, ani też krytycznej oceny
związkową. We Włocławku, mijając się na ulicy, witaliśmy się hasłem naszej pracy. Natomiast zawsze budowały mnie przedziwny
„Cześć pracy”! Odpowiadało się: „Pracy cześć”! To znaczy: Cześć szacunek i miłość, z jaką odnosili się Papieże do Kościoła w
człowiekowi pracującemu! Kończę, winszując Wam i zapraszając do Polsce, do biskupów, kapłanów i do mnie. Wiem, że zawsze ufali
rzetelnej, sumiennej, coraz lepiej zorganizowanej pracy. Pamiętajmy Kościołowi polskiemu, chociaż nie mogli niektórych naszych
zawsze, gdy zwyciężamy, to po to, by służyć, a nie po to, by nam postulatów spełnić. Piszę to dlatego, bo wiem, że w Polsce istnieje
biblioteka politycznych publikacji, które zniekształcają właściwy
służono. Służyć rozwojowi człowieka, by się nie upadlał. Służyć
obraz rzeczywistości.
rodzinie domowej, której jesteście ojcami i synami Służyć Narodowi,
Kościołowi w Polsce służyłem według najlepszego mojego zroktórego jesteście dziećmi. Służyć społeczeństwu, które oczekuje od
zumienia
jego sytuacji i potrzeb. Chciałem bronić Kościół przed zaWas pomocy, bo Wam pomaga. Służyć państwu w granicach, jakie
nakazują obowiązki. I pamiętajcie, że nad wszystkim jest Kościół programowaną ateizacją…, przed nienawiścią społeczną…, przed
Jezusa Chrystusa, którego nazywamy „Robotnikiem”, „Pracownikiem”, rozwiązłością… Uważam sobie za łaskę, że mogłem z pomocą
„Oraczem”, „Rybakiem”, „Pasterzem”, bo rzeczywiście wszystko to Episkopatu Polski przygotować Naród przez Wielką Nowennę,
robił. W imię Chrystusa pragnę Wam na zakończenie pobłogosławić – Śluby Jasnogórskie, Akt Oddania Narodu Bogurodzicy w macierzyńską niewolę miłości i społeczną krucjatę miłości – na nowe
mówił ksiądz Prymas na zakończenie spotkania.
milenium. Gorąco pragnę, by Naród polski pozostał wierny tym
16-17 grudnia 1980 r., uroczystości w Trójmieście , upamiętniające zobowiązaniom.
tragiczne wydarzenia na Wybrzeżu w grudniu 1970 r., w których obok
W stosunku do mojej Ojczyzny zachowuję pełną cześć i miłość…
robotników, duchowieństwa i przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z caPrzekonany o doniosłości przemian społecznych, służyłem bezłego kraju, wzięli również przedstawiciele władz rządowych.
interesownie przez wiele lat warstwom robotniczym, zwłaszcza
6 lutego 1981 r., ksiądz Prymas spotkał się z przedstawicielami przez pracę kulturalno – oświatową w duchu społecznych encyklik
NSZZ „Solidarność” oraz z rolnikami z „Solidarności Wiejskiej”, której Papieży. Uważam, że pomimo przemian ustrojowo – politycznych
udzielił osobistego błogosławieństwa.
dzieło to nie zostało jeszcze dokonane… Ufam jednak, że zdrowy
22 marca 19811 r., podczas radiowej Mszy świętej odczytano ruch osobowości ludzkiej zwycięży w tej walce o godność i wolność
„Słowo” Prymasa Polski, wzywające do spokoju społecznego i człowieczeństwa.
[…] Nie traciłem jednak wiary w to, że wielu ludzi, realizujących
poszanowania przez władze każdego obywatela. „Słowo” to miało
związek z wydarzeniami w Bydgoszczy, gdzie funkcjonariusze ZOMO tzw. przebudowę, działało w dobrej wierze lub zmuszeni układem
sił politycznych od nich niezależnych. Uważam sobie za łaskę, że
pobili działaczy „Solidarności”.
mogłem dać świadectwo prawdzie jako więzień polityczny przez
Kwiecień 1981 r., ksiądz Prymas wytrwale zabiega o utrzymanie trzyletnie więzienie i że uchroniłem się przed nienawiścią do moich
spokoju społecznego w kraju oraz popiera NSZZ „Solidarność” rodaków sprawujących władzę w państwie. Świadom wyrządzoRolników Indywidualnych w staraniach o możliwość pełnego działania. nych mi krzywd przebaczam im z serca wszystkie oszczerstwa,
Związek został zarejestrowany 12 maja 1981 r.
którymi mnie zaszczycali.
Bardzo szybko pogarsza się stan zdrowia księdza Prymasa.
***
13 maja 1981 r., na placu Świętego Piotra w Watykanie, dokonano
zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II. Na dzień następny o godzinie 18.00 wyznaczono Msze święte w całej archidiecezji warszawskiej, w intencji zdrowia rannego w zamachu Ojca Świętego i chorego Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Korząc się u stóp Świętej Bożej Wspomożycielki mojej, Bogurodzicy Dziewicy, Pani Jasnogórskiej, której służyłem jako niewolnik
oddany Jej w więzieniu w Stoczku Warmińskim dnia 8 grudnia
1953 r., najpokorniej proszę Ucieczkę Grzeszników, aby była mi
Orędowniczką przed tronem Trójcy Świętej. Amen.

16 maja 1981 r., ksiądz Prymas przyjął sakrament chorych oraz Jasna Góra, dnia 15.VIII.1969 R. P.
zawierzył Kościół w Polsce Pani Jasnogórskiej.
+ Stefan Kardynał Wyszyński
Prymas Polski
25 maja, odbył ostatnią rozmowę telefoniczną z Papieżem Janem
Niewolnik Maryi
Pawłem II.
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KS. KARD. STEFAN WYSZYŃSKI
List Jana Pawła II Papieża
Drodzy Bracia i Siostry
Do całego, tak bardzo mi drogiego Kościoła, który jest na polskiej
Ziemi.
Do jego Pasterzy i Wiernych,
do wszystkich, których śmierć Prymasa Polski, Stefana Kardynała
Wyszyńskiego, Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego i Warszawskiego, napełnia bólem i smutkiem, do Was, którzy teraz, w godzinę
Jego pogrzebu w „Nieujarzmionym Mieście” otaczacie tę trumnę
miłością i modlitwą, którzy zgromadziliście się, aby Jego niezłomnego
Ducha, silnego Bogiem, oddać Niebieskiemu Ojcu, a umęczone ciało
złożyć w przesiąkniętej krwią polskiej, warszawskiej ziemi, aby w czasie przyjścia Chrystusa przyodziało się w niezniszczalność, do Was
wszystkich pragnę skierować to bodaj krótkie słowo. Piszę je z najgłębszej potrzeby serca i wiary. Nie mogę złożyć tego świadectwa tak,
jakbym chciał. Ufam, że Bóg przywróci mi siły i da stosowną okazję,
abym to mógł uczynić tak, jak czuję.
Pragnę, abyście wiedzieli, że w tej godzinie żałoby, w godzinie smutku i bólu, ale także większej jeszcze nadziei i ufności, pragnąłem być z
Wami i osobiście oddać Księdzu Prymasowi ostatnią posługę. Bóg
zdecydował inaczej. Niech będzie błogosławione Jego święte Imię.
Łączę się z Wami w cierpieniu i modlitwie, w przyjęciu woli Boga i w
nadziei. W moim imieniu jest obecna wśród Was Delegacja Stolicy
Apostolskiej, której przewodniczy Sekretarz Stanu, Kardynał Agostino
Casaroli.
Pozwólcie, że w obecnym momencie przytoczę tylko słowa, które
wypowiedziałem w warszawskiej Katedrze w czasie mojej pielgrzymki
do Ojczyzny:
„Ksiądz Prymas stał się szczególnym… zwornikiem. Zwornik jest
tym, co tworzy sklepienie i odzwierciedla siłę fundamentu budowli.
Ksiądz Prymas odzwierciedla siłę fundamentu tego Kościoła, którym
jest Jezus Chrystus. Na tym polega jego własna siła. Ksiądz Prymas
uczy od trzydziestu kilku lat, że tę siłę zawdzięcza Maryi, Matce
Chrystusa. Wszyscy o tym dobrze wiemy, że dzięki Maryi można
najskuteczniej stawać się zwornikiem Kościoła.
Tego uczy życie i posługiwanie Prymasa Polski.
Jest On zwornikiem Kościoła Warszawskiego. I jest zwornikiem całego Kościoła w Polsce. Na tym polega Jego opatrznościowa misja od
trzydziestu z górą lat. Pragnę temu dać wyraz u początku mojej
pielgrzymki tu, w stolicy Polski i pragnę za to jeszcze raz z całym
Kościołem i Narodem podziękować Trójcy Przenajświętszej”.
Bolesną jest rzeczą – odczuwają to wszyscy – że nadeszła już
chwila, kiedy niektóre słowa trzeba by wypowiadać w czasie
przeszłym. Tym bardziej, że zawołał Go Bóg do siebie w momencie, w
którym, po ludzku sądząc, tak bardzo był potrzebny Kościołowi, kiedy
tak bardzo był potrzebny Ojczyźnie i Narodowi.
Kościół w Polsce i ja z nim, przyjmuje niezgłębione wyroki Opatrzności z wiarą, która rodzi pokój, wszelaki pokój, pewność i pogodę ducha.
Cierpienie nasze dołączamy do Chrystusowej ofiary, aby dopełnić
„braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol
1,24), i razem z nią składamy je w Duchu Świętym Odwiecznemu
Ojcu.
Matka Chrystusa, Ta, której serce przeniknął miecz boleści, Częstochowska Pani o zranionym obliczu, nas nie opuści.
Drodzy Bracia i Siostry!
Nawiązując do czcigodnej tradycji liturgicznej Kościoła, która pogrzeb
katolicki niejako przedłuża i rozciąga na trzydzieści dni, proszę Was,
aby żałoba po śmierci nieodżałowanego Prymasa Tysiąclecia trwała
w Kościele Polskim przez właśnie taki czas.
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Pogrzeb Prymasa Wyszyńskiego / Fot. A.A. Mroczek
Niech te trzydzieści dni będą w Polsce okresem szczególnej
modlitwy, pokoju, skupienia i refleksji. Módlmy się. Módlmy się jedni
za drugich. Polecajcie Bogu duszę świętej pamięci Kardynała
Stefana., Prymasa Polski. Módlcie się za Ojczyznę, za Kościół w
niej, za cały Kościół, za świat. Módlcie się za mnie, niegodnego
sługę Chrystusa i Jego widzialnego zastępcę. A przedmioty Waszej
modlitwy uczyńcie przedmiotem refleksji, głębokiej narodowej
medytacji. Szczególnym przedmiotem takiej medytacji uczyńcie
postać niezapomnianego Prymasa, świętej pamięci Kardynała
Wyszyńskiego, Jego Osobę, Jego naukę, Jego rolę w jakże
trudnym okresie naszej historii. To wszystko uczyńcie przedmiotem
medytacji i podejmijcie to wielkie i trudne dzieło, dziedzictwo
przeszło tysiącletniej historii, na którym On, Kardynał Stefan,
Prymas Polski, dobry Pasterz wycisnął trwałe, niezatarte piętno.
Niech dzieło to podejmą z największą odpowiedzialnością Pasterze
Kościoła, niech podejmie je duchowieństwo, kapłani, rodziny
zakonne, wierni każdego wieku i każdego zawodu. Niech podejmą
je młodzi. Niech podejmie je cały Kościół i cały Naród. Każdy na
swój sposób tak, jak Bóg i własne sumienie mu wskazuje.
Podejmijcie i prowadźcie je ku przyszłości. Ból Wasz niech
przemienia się w nadzieję.
Dobry Jezu a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie.
Witaj Królowo Polski, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza. Do Ciebie wołamy. Zwróć na nas Twoje miłosierne oczy.
Ukaż Jemu, który tak bezgranicznie Ci zawierzył, Twojemu
szczególnemu słudze, zmarłemu Prymasowi Polski, i ukaż Jezusa,
błogosławiony owoc żywota Twojego.
Błogosławię Was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Rzym, Stolica Apostolska, dnia 28 maja 1981 r.
W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Jan Paweł II Papież
Dnia 7 lipca 1981 r.,
ukazał się komunikat Rady Głównej Episkopatu Polski.
„Rada Główna Episkopatu Polski podaje niniejszym do wiadomości, że Ojciec Święty Jan Paweł II ustanowił Arcybiskupem Metropolitą Gnieźnieńskim i Warszawskim, Prymasem Polski, Biskupa
Józefa Glempa, dotychczasowego ordynariusza warmińskiego”.
Bp Bronisław Dąbrowski
Sekretarz Konferencji
Episkopatu Polski

Kard. Franciszek Macharski
Wiceprzewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski
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a Wilanów
„PRO MEMORIA”
Przez ponad 30 lat, codziennie prymas Stefan Wyszyński prowadził zapiski, które zatytułował Pro memoria. Pisał więc „dla pamięci”, by
zachować od zapomnienia to, co ważne. Prowadził dziennik od października 1948 roku do maja 1981 roku. Ostatnia notatkę sporządził
12 maja 1981 roku, na dwa tygodnie przed śmiercią.
Prymas robił zapiski najczęściej następnego dnia rano, ale pisał także w ciągu dnia. Pisał nie tylko o wydarzeniach dnia codziennego –
spotkaniach, rozmowach, podróżach – ale także notował swoje refleksje, obserwacje, opinie. Dziennik Pro memoria jest więc niezwykle
cennym świadectwem życia kard. Stefana Wyszyńskiego, ale także źródłem informacji o Kościele i Polsce z lat 1948-1981.
Od 2017 roku zapiski prymasa Pro memoria są publikowane w naukowym opracowaniu. Jest to pierwsza edycja krytyczna całego tekstu,
obejmującego lata 1948-1981 (wcześniej ukazywały się fragmenty dziennika). Seria obejmować będzie 27 tomów. Większość tomów
zawiera notatki z jednego roku, wyjątkiem jest tom III, który obejmuje zapiski z okresu uwięzienia prymasa 1953-1956, czy tom I
z lat
1948-1952, w którym brakuje dużej części zapisków (od lutego 1949 do października 1951 roku).
Oryginalne zapiski prymasa Stefana Wyszyńskiego są przechowywane w archiwum archidiecezji gnieźnieńskiej.

Zapiski z LAT 1948-1980
dotyczące parafii św. Anny w Wilanowie
W latach 1950-58 administratorem i proboszczem parafii św. Anny
w Wilanowie był ks. Władysław Rosłan (1902-1961). Święcenia otrzymał w 1925 roku w Innsbrucku. W latach 40-tych był proboszczem
parafii św. Trójcy w Kobyłce, gdzie ma obecnie swoją ulicę. Wykładał
w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie,
potem na Akademii Teologii Katolickiej. Autor prac z teologii dogmatycznej. Doktor teologii.
31 marca 1952: „Zgłosił się ks. prof. Rosłan i wyraził gotowość
przy-jęcia kierowniczego stanowiska przy budowie seminarium
metropo-litalnego na Bielanach. Zaznaczył, że mógłby przyjąć tylko
naczelne stanowisko; nie umiałby natomiast być podporządkowany.
Wyjaśni-łem ks. R, że kilka ofert gotowości pracy już mam, ale nie tak
wygóro-wanych, gdyż księża ci nie stawiają warunków. Natomiast ja
mam zwyczaj pracować kolegialnie, co zwłaszcza przy prowadzeniu
tak doniosłego dzieła jest konieczne”.
18 maja 1952: Niedziela. Prymas w Piasecznie odprawia o 10.00
„nabożeństwo dla rodziców, sumę (…) Celebruje ks. prof. Rosłan
z Wilanowa. (…) Suma kończy się o godz. 13.30”.
19 lipca 1952: „Po obiedzie odwiedziłem w Wilanowie ks. prof. Rosłana. To już kaleka, który starannie unika tego słowa, które wymawiają wszyscy jego znajomi; i ja go nie wymienię. A jednak ten człowiek jest śmiertelnie chory”.
28 sierpnia 1952: „Ks Rosłan zgłasza się do pracy po przebytej
chorobie. Jednak zdrowie jego jest bardzo skromne”.

Po kałużach wody ze świeżego deszczu docieramy do kościoła. Wita
nas zczerniały, piękny fronton zabytkowej świątyni. Wszystko tu jest
w zastoju; Proboszcz ks. Wł. Rosłan, chory. Tłok niebywały. Trzeba
było długo czekać, aż stłoczone dzieci się uspokoiły. Ks. Prb[oszcz]
przemawia z ambony, o stanie parafii; mówi jednak o dziełach sztuki i
o stanie materialnym. Zwykłym dla księży trybem, najkrócej mówi
o stanie moralnym parafii; tu zazwyczaj pochwala wszystko, bo nie
chce narazić się patriotom lokalnym.
Po tym sprawozdaniu odprawiam Mszę św., w czasie której lud dobrze śpiewa. Wygłaszam kazanie do dzieci, przygotowanych do
bierzmowania. Dzieci przyjdą na godz. 15.00. Tymczasem śniadanie
i suma o godz. 11.00. Drugie kazanie poświęcone jest rodzinie katolickiej. Na sumie jest tak dużo ludzi, że nie mogę dostrzec z ambony
końca stojących za drzwiami. Głośniki dobrze działają i ratują sytuację. Sumę śpiewa jednostajnym głosem ks. Czarnecki ze Służewa. W drodze powrotnej błogosławię dzieci, których jest bardzo wiele.
Na obiad czasu mało. Oglądamy po drodze budowę nowego domu
parafialnego, zabudowania i ogród pleb[ański]. Wszędzie znać zastój
i opuszczenie. Ks. Proboszcz jest ciężko chory i nie stać go na troskę
detaliczną. A księża młodzi siedzą w szkole.
O godz. 15.00 bierzmowanie około 700 dzieci i młodzieży. Zachowanie przykładne. Katechizacja wypadła dobrze; dzieci garną się do
odpowiedzi i zachowują się swobodnie. Przemawiam do nich. Śpiewają wiele.

Oglądam kościół, zakrystię, skarbce, chrzcielnicę. Dzięki Siostrom
zakonnym wszędzie jest czysto. Rozmowa z ministrantami. Wizytacja
9.XI.[19]56 Warszawa. Ks. Rosłan Wł. – Wilanów.
kancelarii par[afialnej]; pokazują przeważnie nowe książki, świeżo
2.VII.1957 Ks. Rosłan przypomina sprawę św. Anny. Zarządzam wi- zaprowadzone. A już z książką kasową -całkowita nieudolność.
zytację kan. w Wilanowie.
18.00 - Udajemy się na Mszę Św., po której wygłaszam końcowe
23.VII.1957 Ks. Rosłan ustala projekt wizytacji kanonicznej w Wila- przemówienie o stanie parafii.

Ilekroć przechodzimy przez cmentarz gromadzą się rodzice i podsuwają dzieci do błogosławieństwa. Jest ich zawsze bardzo dużo. Za28.VII.1957 Warszawa - Wilanów.
dzierzga się między nami a rodzicami bliski węzeł troski o te dzieci. 8.00 - Wyjazd do Wilanowa na wizytację kanoniczną parafii. Jedziemy Po wieczerzy oglądam mieszkanie Sióstr zakonnych i plebanię.
z Ks. Padaczem. Mijamy trzy bramy. Przy drugiej kilka koni i rowerów.
Wyjazd z powrotem o godz. 20.00. By wydobyć się z plebanii trzeba
Idą procesje ze Służewa, z Powsina - na pół prywatnie. Przy trzeciej nielada zręczności. Zgłaszają się też i pijacy. Jeden chciał koniecznie
bramie stoi procesja, duchowieństwo okoliczne i około 10 tysięcy lu- się spowiadać. Odesłałem go do Jubilata z Powsina. Pewno doradził
dzi, którzy przybyli ze wszystkich stron, w wielkiej liczbie - z War- penitentowi wytrzeźwienie.
szawy. Przemawiają dzieci, młodzież szkolna, akademicka, Rada W drodze też widać wielu pijanych ludzi. - W domu jesteśmy na
parafialna i "Akcja katolicka".
21.30.
nowie.
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6.VIII.1957 Ks. Kałczyński przynosi księgę kasową z Wilanowa;
17.VIII.1970 r. – poniedziałek Warszawa.
istna nędza buchalteryjna.
12.30 - Ks. Prał. K. Konieczny - w sprawie uroczystości stulecia parafii
7.II.1961: „Umarł ks. Wł Rosłan, kapłan zdolny, który b dobrze w Wilanowie. - Przyjmuje na 4.XII - godz. 17.00.
zaczął, ale miał życie nieszczęśliwe”.
4.XII.1970 r.
8.VI.1965 - piątek. Warszawa. Ks. Eug. Paciorkiewicz - kłopot z bu- 18.00 - W Wilanowie - stulecie parafii. Z tej okazji urządzono
wystawę. - Odbyło się krótkie nabożeństwo i poświęcenie się Matce
dową Domu Parafialnego.
Kościoła. Poczym wygłosiłem Słowo Boże - "o parafii świętej".
20.XII.1965 r. - poniedziałek. Warszawa.
12.30 - Ks. Rektor ATK - sprawy uczelni. (…) - Sprawa Wilanowa - Przyszło bardzo dużo ludzi, zwłaszcza mężczyzn. Słuchali z wiernymi
na Dom Akad. ATK. Rozbudowa jest możliwa. Poddaję w wątpliwość oczami dość długiego kazania. Zakończyliśmy modlitwą. - Na plebanii
celowość rozbudowy, z uwagi na odległość. Ks.R. ma chęć na rozbu- wieczerza i gawęda z księżmi dekanatu.

dowę, a może budowę całego obiektu ATK. Proszę przedstawić pro8.VI.1971 r. - wtorek. Warszawa
jekt umowy z parafią o użytkowanie istniejącego budynku.
12.30- Ks. K. Konieczny, proboszcz z Wilanowa - po powrocie z Italii.
11.III.1966 r. - piątek Warszawa. Ks. Stefan Skwierczyński, Mar., Dzieli się swoimi wrażeniami.
wikariusz z Wilanowa - sprawa przeniesienia na inną placówkę
3.IV.1972 r. - czwartek. Warszawa - Piastów.
duszpasterską.
Ks.Prał.K.Konieczny z Wilanowa - sprostowania przedwizytacyjne.
1.VI.1968 r. - sobota Warszawa - Lubaczów
Radzę, by udał się do Wizytatora, Bpa Br.Dąbrowskiego i skonfronPodpisuję pierwszą część translokat wikariuszowskich. Debata nad tował.
obsadzeniem Wilanowa. Jest ponad 10 kandydatów, ale niemal
22.II.1973 r. – czwartek. Warszawa.
wszyscy tacy, którzy polują na wygodne placówki pod miastem.
10.30 - Ks. Prał. Konieczny - przedstawia stan prac konserwatorskich
8.VI.1968 r. - sobota Warszawa - Kazuń Polski
przy kościele parafialnym w Wilanowie.
10.00 - Sesja Kurii Metrop. Warsz. - głównie sprawy personalne.
12.III.1976. Piątek
Głównie "Wilanowa", na który zgłosiła się seria księży "typowych",
Ks.
Andrzej Pawlak, z par. Wilanów - chce studiować patrologię na
którzy się nie nadają. Projekt, by poszedł Ks. Czapski, nieaktualny,
KUL.
- A może na ATK? - Odpowiedzi udzielę po sesji KMW.
gdyż Ks. Czapski żadną miarą nie chce tam iść. Projekt, by poszedł
tam Ks. Konieczny z parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Inne Ks. K.Konieczny z Wilanowa prosi o odwiedzenie parafii - 2.X.76. gd.
17.30 - na Różaniec. Ustalone
Kandydatury nieaktualne.
24.IX.1976. Piątek, Warszawa
9.III.1969 r. - niedziela III Quadr. Warszawa
18.00 - W Wilanowie, w kościele parafialnym, po nabożeństwie 17.30 Relaksowy wyjazd Wisłostradą do Wilanowa i powrót Al.
Gorzkie Żale", przybywam ze Słowem Bożym. Witają nas na progu Belwederską - miasto bez kościołów.
pięknej świątyni. Lud licznie zgromadzony, pomimo niesprzyjającej
2.X.1976. Sobota Warszawa - Wilanów
pogody. Msza św. jest recytowana po polsku. W recytacji bierze
17.30
W kościele par. w Wilanowie, uczestniczę we Mszy św. i
udział chór muzyczny, ministranci i wiele ludzi na kościele.
wygłaszam Słowo Boże. Cały kościół doprowadzony do pięknego
W ręku mają teksty, przepisane na maszynie. W czasie Mszy św. wyglądu, starannie odmalowany. Oglądam wszystkie kaplice i zawygłaszam Słowo Boże. Jest nieco ludzi do Komunii św. Parafia jest bytki. Na plebanii - długa rozmowa z księżmi.
ogrodniczo-kwiatowa, posiada ogromne oranżerie; ludzie tu pracują
9 lutego 1979. Piątek, Warszawa (22)
ciężko, obarczeni są podatkami. Ale do Kościoła się garną. Nowy
Ks.
Andrzej Przekaziński w sprawie lokalizacji Muzeum ArchiDuszpasterz, Ks. Prał. Konieczny, chciałby wszystko zrobić od razu,
diecezjalnego.
Myśli o Wilanowie, co wydaje mi się zbyt daleko. a tu trzeba cierpliwości. Parafia ma obciążenie finansowe i wiele
zadań przy remoncie zabytkowej świątyni. -Zachęcałem w kazaniu Prosi o pomoc na organizację biura i pracowni. - Rozważania nad
do Krucjaty Społecz. Miłości.
możliwościami budowy.
Po Mszy św. Ks. Prałat podziękował i prosił o błogosławieństwo.
24 listopada 1979. Sobota, Warszawa (192)
Rozdałem ministrantom medaliki.
Zmiany personalne na Sadybie; w Wilanowie i u św. Jana K.
Wyszliśmy na zewnątrz świątyni. W czasie nabożeństwa przeszła
7 grudnia 1979. Piątek, Warszawa (203)
wielka zawieja śnieżna. Wszystko przysypane śniegiem i zmarznięte;
ślizgawica. Z trudem przeszliśmy do Domu Parafialnego, który jest Sprawy diecezjalne: Wilanów, wymaga zmiany duszpasterza - Ks. K.
przedmiotem apetytów władz państwowych. Jest tu dwie salki Konieczny jest człowiekiem dobrym, ale bez inicjatywy ekonomicznej.
katechetyczne i mieszka jeden Wikariusz. Dom wewnątrz w
11 listopada 1980. Wtorek, Warszawa /222/
surowym stanie. Oglądamy wszystkie pomieszczenia. Ludzie gotowi
Ks.Kan.Bijak - sprawy wydawnicze KMW.- Nawiedzenie Obrazu
są bronić własności parafialnej. - Żegnamy Radę Parafialną.
rozwija się. Udział wiernych zawsze większy, niż przewidują księża.
Na plebanii wieczerza; są niemal wszyscy księża z dekanatu.
Matka Boża działa. Nie brak jest prób zacieśniania przez "tajne"
Powrót do domu "jak po szklance" - ślizgawica. Trzeba ogromnie elementy - Uroczystości do wąskich granic, podobnie jak to było
uważać. Jesteśmy w domu na godz. 21.40.
przed przyjazdem Ojca św.- Budowa małej poligrafii - na ukończeniu.
Trzeba rozpocząć instalację maszyn drukarskich.- Pilny jest(?) o nie3.IV.1970 r. – piątek Warszawa.
Ks. Prał. K. Konieczny - w sprawie procesu, grożącego parafii dzieli - byłoby dobrze, by grupka księży zaprojektowała list.Wilanów ze strony Rodziny po śp. Ks. Paciorkowskiemu. Brak jest Uporządkowanie dróg na dziedzińcu.- Psychika młodych księży - bez
zapału -niepokoi.- W parafię wszedł z aprobatą ludzi z Wilanowa.
podstaw do roszczeń.
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KS. KARD. STEFAN WYSZYŃSKI
w Wilanowie
Jesteśmy dziećmi Bożymi.
Umiłowane Dzieci Boże, Dzieci moje!
Przed chwilą w Liturgii Słowa kapłan odczytał nam wyjątek z Księgi
Świętej, z Dobrej Nowiny, z Ewangelii. W okresie Wielkiego Postu Kościół odsłania nam zmagania Chrystusa, które podjął w walce o wolność człowieka. Człowiek może być zniewolony tylko przez mocarzy
ciemności, tylko przez szatana i jego współpracowników. Dlatego też
Chrystus Pan bardzo wyraźnie odsłania to dzieło szatana. Przeciwnicy Chrystusa posądzili Go, że posługuje się mocami Belzebuba czyli
książęcia czartowskiego. Ale Chrystus Pan odpowiedział na to: mocą
Bożą wyrzucam czarty. Jeśli to czynię, wiedzcie, że przyszło do was
Królestwo Boże [por. Mt 12,28]. Przyszedł ten, który wyzwala z niewoli szatana, z niewoli grzechu, daje moc, przezwycięża ludzką słabość i wszystkich prowadzi do wolności synów Bożych.

Przezwyciężyć
wewnętrzne rozdwojenie
To wymowne, jak potężne są słowa w czytanym dzisiaj fragmencie
Dobrej Nowiny. Jezus wyrzuca czarta… To jest przecież Jego najważniejsze zajęcie, wyrzucać z człowieka czarta, żeby człowiek był
wolny, żeby nie był poddany mocom ciemności. A czynił to dlatego,
by jednoczyć, zespalać wszystkich z sobą. I dlatego też wyraźnie
mówił: „Kto nie jest ze Mną, Jest przeciwko Mnie i kto nie zbiera ze
Mną, rozprasza”[por. Mt 12,30]. Całe dzieło Chrystusa zmierzało do
tego, abyśmy wszyscy stali się przyjaciółmi Bożymi, aby mógł do nas
powiedzieć: przyjaciele moi. Co więcej, nie tylko przyjaciele, ale:
dzieci Moje, dzieci Boże. To jest Jego mowa i to jest mowa, którą
powtarza Kościół Boży do nas wszystkich.
Wiecie, Najmilsze Dzieci Boże, jak Kościół dobiera języka, aby był
on jak najbardziej strawny i dlatego dzisiaj Kościół Wam przypomina,
że jesteście Bożymi dziećmi. I nie tyle Wam mówi o Bogu jako sprawiedliwym Sędzim, ale raczej mówi Wam o Bogu, który jest Ojcem
waszym. Kościół dobiera odpowiednich słów, aby człowiek współczesny, rozmiłowany w wolności, nie uznający przymusu, oburzający
się na wszelki gwałt lepiej zrozumiał sens wyprawy Boga-Człowieka
na ten świat.

Warszawa, Wilanów, 09.03.1969 r.
Nr 572/ 23 lutego 2020
Nieraz zastanawiamy się, dlaczego dzisiaj tak wielu ludzi obnosi
swój niepokój, dlaczego tak wielu ludzi posługuje się językiem złym,
przeklętniczym, dlaczego nie znajduje dla sąsiada, dla towarzysza
pracy, czy dla swoich domowników spokojnego, życzliwego słowa.
Bo w tych ludziach jest rozbicie wewnętrzne, jest rozdwojenie, jest
męka duchowa. A kto sam jest rozbity i rozdwojony wewnętrznie,
w kim ciało kłóci się z duchem, umysł z wolą, serce z rozumem, ten
sieje niepokój. Najmilsze Dzieci Boże, jak z wulkanu wydobywa się
z jego wnętrza nieustannie męka, cierpienie i wszystkim się udziela,
wszystkich zaraża.
Współcześnie Kościół, bardzo uważnie przygląda się naszemu
życiu, życiu naszego Narodu, Narodu przed tysiącem lat ochrzczonego. Widzi w tym życiu najrozmaitsze zagrożenia, które doprowadzają do niepokoju. Może przypominacie sobie nasz list, skierowany
do Was dwa lata temu w Wielkim Poście i drugi sprzed roku, który
wskazywał Wam, Najmilsze Dzieci, przyczyny rozdwojenia, rozbicia,
męki wewnętrznej tylu ludzi, rodzin, może nawet i narodów. To jest
niewiara, nie tylko ta, która wynika z ludzkiej osobistej męki, ale i ta,
która jest nam narzucana przez zaprogramowaną ateizację. To jest
nienawiść społeczna, która może wyrastać z duszy ludzkiej, ale niestety często również jest programem. To jest nieopanowanie człowieka, które się przejawia i w rozwiązłości, i w nietrzeźwości. To jest
też jakaś obojętność człowieka na otoczenia, obojętność na własną
rodzinę, na żonę, męża, dzieci, obojętność na sąsiadów, niewrażliwość na ludzką mękę, cierpienie, na biedę tylu ludzi opuszczonych,
samotnych, chorych, którym nie ma, kto by podał kubek wody,
kromkę chleba, czy też powiedział życzliwe dobre słowo.
Tych przyczyn rozdwojenia, rozbicia, jest tak dużo. Jeżeli i nasze
życie osobiste i rodzinne, i życie Narodu, poddamy władaniu niewiary, nienawiści, rozwiązłości, nietrzeźwości, to pomyślcie, jakie stąd
płyną nieszczęścia. Prawdziwe królestwo rozdwojone, królestwo, które nie może się ostać. Wszędzie jest ruina, ruina osobistego szczęścia i pokoju, ruina w rodzinie, ruina we współżyciu sąsiedzkim i domowym, w pracy. A taka ruina ludzi, obywateli, jakże ona rzutuje na
rozbicie całej wspólnoty narodowej. Może niekiedy przejawiać się
również i w naszym życiu i współżyciu w Rodzinie Bożej, w rodzinie
parafialnej, w Kościele. Bo Kościół nie składa się z samych ludzi
doskonałych, świętych, ale dążących do doskonałości, do świętości.
Jeżeli oni nie są opanowani i uporządkowani, jeśli oni nie są z Chrystusem, są przeciwko Niemu. „Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko
Mnie i kto nie zbiera ze Mną, rozprasza” – mówi Chrystus.

Jesteśmy w okresie Wielkiego Postu. Rozważamy Mękę Chrystusa.
W ten sposób wnikamy coraz głębiej i lepiej w intencje Serca Bożego.
Te intencje Bożego Serca odbijają się w całej działalności Kościoła.
Kościół musi być świadomy, że opowiada Wam, Najmilsze Dzieci
Boże, o Ojcu Waszym, który jest w niebie. Opowiada Wam o Wysłanniku Ojca – Jezusie Chrystusie, który przyszedł na ten świat, abyście
I dlatego też, Dzieci Boże, wspólnie zastanawiamy się nad tym,
wszyscy życie mieli i abyście obficiej mieli. Oczekuje od Was jednego,
jakie
środki wskazać, aby uratować się przed tą ruiną, aby nie
nie tyle lęku i trwogi, ile miłości, abyście umiłowali Tego, który jest
dopuścić
do rozdwojenia. Chrystus ostrzegał, że wszelkie królestwo
Miłością i tak bardzo Mu zawierzyli i zaufali, iżbyście się zdobyli na
rozdzierane niezgodą, będzie spustoszone, a dom na dom upadnie i
posłuszeństwo Chrystusowi i Jego Kościołowi.
nic nie pomoże. Największa nawet siła fizyczna, materialna nic nie
Wasze posłuszeństwo, Najmilsze Dzieci, nie prowadzi do zniewo- pomogą, jeżeli jest rozbicie, rozdarcie wewnętrzne.
lenia, ale prowadzi do wolności dzieci Bożych. I jeżeli będziecie poDlatego też Kościół Chrystusowy w całym świecie i Kościół święty
słuszni Chrystusowemu Kościołowi, będziecie wolni od Królestwa
w
naszej Ojczyźnie pouczają, za natchnieniem Soboru Watykańszatana, książęcia czartowskiego. Nie masz gorszej rzeczy, jak serce
rozdwojone między Bogiem i Baalem, tzn. miedzy Ojcem Niebieskim i skiego II, jak my naprzód, zanim cokolwiek innego czynić będziemy,
złudnymi bałwanami. Człowiek, który kolebie się na dwie strony, który mamy poprawiać nasze odniesienie do ludzi, do otoczenia, do tych,
pali Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, człowiek, który jest w sobie których nazywamy bliźnimi, czy sąsiadami, czy jak dzisiaj się mówi –
dziwnie zmieszany, który nie umie podporządkować spraw ciała spra- obywatelami. Próżne są nazwy. Ludzie są podzieleni na kategorie,
wom ducha, taki człowiek zawsze jest pełen niepokoju i męki. A nie- warstwy, klasy, na zawody. Mnóstwo jest tych najrozmaitszych szupokój człowieka, wewnętrzna męka człowieka odbija się na obliczu fladek, podziałów i przedziałów. Sama organizacja życia je tworzy.
jego życia i współżycia z ludźmi. Taki człowiek wnosi niepokój i mękę Bardzo często właśnie ta organizacja życia współczesnego przeciwdo życia rodzinnego, sąsiedzkiego, zawodowego, do życia Narodu. stawiając ludzi jednych drugim, doprowadza do wewnętrznej nieWszędzie, gdzie przyjdzie, zasiewa niepokój, gniew i złość.
zgody, a może i niedoceny ludzi.

Nr 653

13

ISSN 2080-0010

VII Niedziela Zwykła

L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Kpł 19, 1-2. 17-18
Czytanie z Księgi Kapłańskiej: Pan powiedział
do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności
Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja
jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz
żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz
upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego
powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie
będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale
będziesz miłował bliźniego jak siebie samego.
Ja jestem Pan!»
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego
dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych
grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu
oddają.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 3, 16-23
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Koryntian: Bracia: Czyż nie wiecie,
że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży
mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię
Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest
święta, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie
łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest
mądry na tym świecie, niech się stanie głupim,
by posiadł mądrość.

Nr 572

S Ł O W A

Mądrość bowiem tego świata jest
głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne
są zamysły mędrców». Niech się przeto
nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł,
czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy
życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest
wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus –
Boga.
Oto słowo Boże

ĝ3,(:35=('(:$1*(/,Ą
1 J 2, 5

JKto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

EWANGELIA
Mt 5, 38-48
Słowa Ewan lii według Świętego Mateusza:
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb
za ząb”. A
wam powiadam: Nie stawiajcie
oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy
w prawy policzek nadstaw mu i drugi. Temu,
kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją
szat odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś,
żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące.
Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od
tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował
swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam:
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za
tych, którzy was prześladują, abyście się stali
synami Ojca waszego, który jest w niebie;
ponieważ On sprawia, że słońce Jego
wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła
deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was
miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż
i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie
tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest
Ojciec wasz niebieski».
Oto Słowo Pańskie

W Klimatach:
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o Trzeźwość Narodu . . . . . . . . . . . . . . . 2
Idea abstynencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Czcigodny Sługa Boży
ks. Franciszek Blachnicki . . . . . . . . . . . . 3
28 lutego 2020 r. Msza św.
w Katedrze z udziałem naszego chóru
"Sanctae Annae" o owoce beatyfikacji
Prymasa Tysiąclecia" . . . . . . . . . . . . . . . 3
Przekaż 1% podatku na Fundację
Ecclesia Villanovensis . . . . . . . . . . . . . . 3
Z Dzienniczka Siostry Faustyny . . . . . . . 3
Potrzebna osoba do pracy
charytatywnej w kawiarence
w dzwonnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kurs finansowy spotkanie informacyjne 24.02.2020 r. . . 4
Potrzebne zdjęcia z Ks. Kard.
Stefanem Wyszyńskim . . . . . . . . . . . . . . 4

KOMENTARZ
W dzisiejszych czytaniach na różne
sposoby wezwani jesteśmy do świętości.
W pierwszym czytaniu Pan mówi do
Mojżesza: „ powiedz im: Bądźcie świętymi,
bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!”.
W drugim św. Paweł przypomina nam:
„Świątynia Boga jest święta, a wy nią
jesteście”. A w Ewangelii św. Mateusz
wzywa nas: „Bądźcie więc wy doskonali,
jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.
Jak się zmierzyć z tym wezwaniem? Czym
owa świętość jest? Jak ją osiągnąć?
Pomocą dla nas mogą być słowa jakie
usłyszała służebnica Boża Rozalia
Celakówna: „Świętość to miłość. Ta dusza
dojdzie do najwyższej doskonałości, która
najgoręcej Boga ukocha”. A więc chodzi
o miłość! A w kim „naprawdę miłość Boża
jest doskonała”? W tym „kto zachowuje
naukę Chrystusa”. Także o miłości nieprzyjaciół...
Ks. Tomasz Lis
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KS. KARD. STEFAN WYSZYŃSKI
w Wilanowie
Wszyscy jesteśmy
Dziećmi Bożymi

życie religijne, życie z wiary, które będzie nam nieustannie to
przypominało. To pomoże nam także do przezwyciężenia nienawiści
i wiążącej się z nienawiścią zaciętości. Ile jest tej zaciętości, ile jest
wygrażania pięścią: nie przebaczę, nie zapomnę, nie daruję do grobowej deski, chociażbym miał zginąć, chociażbym miał życie stracić
– nie przebaczę! Taka postawa często pochodzi z tego, że my na
człowieka patrzymy złym spojrzeniem, że nie dostrzegamy w nim
tego, co jest najbardziej w nim istotne, najbardziej wartościowe, że to
jest Boże dziecię.

Sobór Watykański II kazał nam wszystkim przetrzeć oczy i dostrzec
ludzi jako dzieci Boże. Jeżeli przyjmiemy taką zasadę, że wszyscy jesteśmy Bożymi dziećmi, tośmy sobie - na czele z Chrystusem, Bogiem i Człowiekiem, braćmi i siostrami. Kościół na Soborze wszystkich nas nazwał Ludem Bożym. I gdy tak mówi do nas, znikają
wszystkie podziały i przedziały, wytworzone przez organizację
współczesnego życia, może przez poglądy, orientacje i programy,
Aby przezwyciężyć nienawiść społeczną, potrzeba żywej wiary
przez dążenia, a nawet przez uprawnienia i zawody czy zadania w Chrystusa naszego Brata, Wysłannika Ojca Niebieskiego, który
życiowe.
jest nam wszystkim Ojcem i Miłością. Dopiero to, Najmilsze Dzieci,
Trzeba się wznieść ponad to wszystko. Ludzie szukają dzisiaj spo- pozwoli nam uwrażliwić się na niedolę ludzką.
sobów wyrównywania społecznego. Z trudem godzą się na różnice
społeczne, gospodarcze czy polityczne. Zwalczają z zawziętością tzw.
klasy społeczne. Występują przeciwko możnym, wielkim, wyniosłym,
władającym. Bodajże największy w świecie współczesnym jest bunt
przeciwko tym, którzy mają władzę. Człowiek się opiera tym, którzy
mu rozkazują.

To jest takie typowe. Czy to jest złe, czy dobre, trudno ocenić. Może
jest to pragnienie czegoś innego, czegoś nowego, czegoś może lepszego. Innej relacji wzajemnej z ludźmi może takiej jak Chrystus mówił: „Kto chce być pierwszy wśród was, niech będzie sługą wszystkich”[por. Mk 9,35]. To trudna nauka, ale zdaje się, że chrześcijaństwo, Ewangelia coraz bardziej przenikają życie ludzkie, przenikają
tak, że człowiek chciałby urzeczywistnić nawet rzeczy trudne i wprowadza je w codzienne życie, dlatego stawia sobie wymagania coraz
większe. Chciałby, żeby nie było tego demosu, przemocy, gwałtu
jednych nad drugimi.

Pozwoliłem sobie zapoczątkować w obydwu archidiecezjach, którym służę jako biskup, w diecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej, tzw.
Społeczną Krucjatę Miłości. Bo przyglądając się naszemu życiu, zaniepokoiłem się wieloma objawami ujemnymi, zwłaszcza brakuje
szacunku dla człowieka, dobrej myśli o człowieku, życzliwego słowa
dla człowieka, życzliwego języka miłości, umiejętności przebaczania,
umiejętności działania na korzyść innych, czynnego współczucia. I
dlatego też w „ABC Społecznej Krucjaty Miłości” zachęcałem wszystkich: szanuj każdego człowieka, myśl dobrze o wszystkich, mów
zawsze życzliwie o drugich, rozmawiaj z każdym językiem miłości,
przebaczaj wszystko wszystkim, działaj zawsze na korzyść bliźniego,
czynnie współczuj w cierpieniu, chętnie spiesz z pomocą, radą, pociechą, sercem. Włącz się w społeczną pomoc bliźniemu, żeby
wśród nas nie było cierpiących, opuszczonych, chorych, głodnych,
nagich, zaniedbanych, dla których nikt już nie ma serca.

L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Kpł 19, 1-2. 17-18
Czytanie z Księgi Kapłańskiej: Pan powiedział
do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności
Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja
jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz
żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz
upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego
powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie
będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale
będziesz miłował bliźniego jak siebie samego.
Ja jestem Pan!»
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Zastanawiamy się nad współczesną młodzieżą, i widzimy, że odznacza się ona tym, że nie znosi zależności, nie lubi rozkazywania,
nie lubi odgórnych decyzji: tak ma być, bo ja tak chcę, ja żądam, ja
rozkazuję. To jest jakieś nowe pokolenie. Nie wiemy, lepsze czy gorsze. Może ono lepiej rozumie, może wyczuwa instynktownie, że
współczesnemu człowiekowi potrzeba czegoś innego, czegoś więcej.
Może trzeba uczynić krok naprzód, aby życie i współżycie ludzkie
układało się i w pokoju, i w przyjaźni, i w miłości.

Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych
grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Kandydaci w oczekiwaniu na bierzmowanie.
Archiwum p. Andrzeja Żaboklickiego.

To było wołanie, które przed rokiem rozpocząłem w naszych archidiecezjach, a poszło ono na całą Polskę. Wydało mi się, Dzieci Boże, że z pomocą Społecznej Krucjaty Miłości zdołamy przezwyciężyć
niewrażliwość na człowieka i nienawiść społeczną. Aby jednak być
wrażliwym na głos biskupa, trzeba pamiętać, nauka moja, Dzieci Boże, nie jest moja. Jak mówił Chrystus o sobie. I biskup może to powtórzyć: nauka moja, którą ja głoszę, nie jest moja, ale Tego, który
Wpływ Ewangelii na życie
mnie posłał. A posłał mnie do Was Chrystus, żyjący w Kościele. Nie
wyście mnie wybrali. Jestem posłany. I nie ja sam, Dzieci Boże,
Aby tak mogło być, aby się tak mogło stać, trzeba docenić w chciałem przyjść do Was, tylko słuchając Chrystusa, żyjącego
człowieku to, że jest dziecięciem Bożym. Nie da się jednakże tego w Kościele, wydającego polecenia przez Ojca Świętego przyszedocenić, nie da się dostrzec w człowieku dziecięcia Bożego, jeżeli się dłem.
nie doceni wartości religii i Ewangelii w życiu osobistym i społecznym i
Autorytet biskupa i władza biskupa wiąże się z autorytetem
narodowym.
Chrystusa, z jego poleceniem: „Idźcie, nauczajcie chrzcząc…”. Bo
Stąd, Najmilsze Dzieci, dla wyrównania społecznego, dla do biskupa należy nauczać, ale mandat swój bierze on z Chrystusa
współżycia w pokoju, w zgodzie, przyjaźni i szacunku, potrzebne jest
przez Ojca Świętego.
Zdaje się, że takie spojrzenie na nas wszystkich wzajemnie - czy
małych czy dużych, czy rodziców na młode pokolenie, czy młodzieży i
dzieci na rodziców, czy zależnych, czy zwierzchników - jako na Lud
Boży, to może wyrównać życie i współżycie, i ułatwić wzajemne
odnoszenie się i pogłębić wzajemny szacunek.
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Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego
dobrodziejstwach.

Trzeba więc szukać w Bogu zasady wyrównania. Nie można jej
znaleźć ani w życiu zawodowym, bo zawsze są różnice, są zależni i
zwierzchnicy. Są ludzie, którym się wydaje, że ich zawód jest zaszczytniejszy, inny może podlejszy. Patrzą nieraz z góry na tych,
którzy zajmują się zadaniami bardziej podrzędnymi. Ale to nie przynosi pokoju, to nie jednoczy, nie zespala, nie zbliża.

Dlatego też Kościół, Dzieci Boże, na Soborze chciał przezwyciężyć
te ludzkie męki i niepokoje, i wszystkich nas nazwał Ludem Bożym,
jak to ongiś czynił i św. Paweł w początkach chrześcijaństwa, i św.
Piotr, i inni apostołowie.
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Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu
oddają.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 3, 16-23
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Koryntian: Bracia: Czyż nie wiecie,
że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży
mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię
Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest
święta, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie
łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest
mądry na tym świecie, niech się stanie głupim,
by posiadł mądrość.

Nr 572

S Ł O W A

Mądrość bowiem tego świata jest
głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne
są zamysły mędrców». Niech się przeto
nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł,
czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy
życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy
wszystko jest
wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus –
Boga.
Oto słowo Boże
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JKto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

EWANGELIA
Mt 5, 38-48
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb
za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie
oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy
w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu,
kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją
szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś,
żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące.
Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od
tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował
swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam:
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za
tych, którzy was prześladują, abyście się stali
synami Ojca waszego, który jest w niebie;
ponieważ On sprawia, że słońce Jego
wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła
deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was
miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż
i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie
tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest
Ojciec wasz niebieski».
Oto Słowo Pańskie
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KOMENTARZ
W dzisiejszych czytaniach na różne
sposoby wezwani jesteśmy do świętości.
W pierwszym czytaniu Pan mówi do
Mojżesza: „ powiedz im: Bądźcie świętymi,
bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!”.
W drugim św. Paweł przypomina nam:
„Świątynia Boga jest święta, a wy nią
jesteście”. A w Ewangelii św. Mateusz
wzywa nas: „Bądźcie więc wy doskonali,
jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.
Jak się zmierzyć z tym wezwaniem? Czym
owa świętość jest? Jak ją osiągnąć?
Pomocą dla nas mogą być słowa jakie
usłyszała służebnica Boża Rozalia
Celakówna: „Świętość to miłość. Ta dusza
dojdzie do najwyższej doskonałości, która
najgoręcej Boga ukocha”. A więc chodzi
o miłość! A w kim „naprawdę miłość Boża
jest doskonała”? W tym „kto zachowuje
naukę Chrystusa”. Także o miłości nieprzyjaciół...
Ks. Tomasz Lis
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KS. KARD. STEFAN WYSZYŃSKI
w Wilanowie
Stąd, Najmilsze Dzieci, ta zachęta, którą Wam niedawno biskupi
polscy z ambon głosili – zachętę do wierności Kościołowi i Ojcu Świętemu, pomoc Ojcu Świętemu, aby przezwyciężyć wszystkie trudności
piętrzące się dzisiaj w pracy Kościoła.
I Wy, niesiecie pomoc Ojcu Świętemu, Przez waszą modlitwę i pielgrzymowanie, jak to w tych miesiącach się dzieje – biskupów, kapłanów, zakonów – na całonocną modlitwę na Jasną Górę. Przez to
wesprzecie Kościół Chrystusowy, to znaczy Ojca Świętego, biskupów
i kapłanów w ich pracy, która z przecież zmierza do tego, aby była
jedna owczarnia i jeden Pasterz, aby królestwo nie było rozdzielone
przeciwko sobie. Bo gdyby było rozdzielone przez niewiarę, nienawiść, zobojętnienie, przez rozwiązłość, wtedy dom na dom upadnie i
nie da się utrzymać.
Najmilsze Dzieci Boże, wspaniały wzór takiej wierności, takiej miłości, takiej wrażliwości zostawił nam na krzyżu Jezus Chrystus. Ten,
którego obecnie, zwłaszcza w okresie Męki Pańskiej mamy przed
oczyma ciągle, rozważając Jego ofiarę, poświęcenie i miłość w „Gorzkich Żalach”, które z takim upodobaniem śpiewamy. Ale gdy patrzymy
na Chrystusa na krzyżu, widzimy pod krzyżem Matkę Chrystusową.
To Jej, swojej Matce, oddał nas Chrystus umierający na Krzyżu. Powiedział do Jana: „Oto Matka Twoja”. Ale też Matce swej powiedział
o uczniu: „Oto syn Twój”. Powiedział to o każdym ze swoich uczniów,
o każdym z nas, Dzieci Najmilsze. Odtąd w szczególny sposób my
staliśmy się własnością Maryi. Tak jak na początku dzieła Odkupienia
Ojciec Niebieski w dniu Zwiastowania oddał swojego Syna Matce, tak
Jezus Chrystus doznawszy dobroci swej Matki, zapragnął tej dobroci
dla nas wszystkich. I dlatego na krzyżu oddał nas Maryi. „Oto syn
Twój”.
Pięknie o tym mówi Ewangelia w głosie niewiasty z tłumu, która
donośnie wołała „Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, któreś
ssał” [por. Łk 11,27] . Nie wiedziała ta niewiasta z tłumu, że czci, wielbi, chwali Matkę Chrystusową, Maryję, którą my znamy, której ufamy,
której słusznie oddaliśmy się w macierzyńska niewolę miłości. Uczyniliśmy to wierząc, że Ona wyprowadzi nas z niewoli niewiary, z niewoli nienawiści, z niewoli rozwiązłości i nietrzeźwości, z niewoli zobojętnienie na cierpiących, bliźnich, chorych, na opuszczonych. Z wszelkiej niewoli Ona nas może wyprowadzić ku wolności. A to jest Matka
Pięknej Miłości i lepsza jest, Najmilsze Dzieci Boże, niewola macierzyńskiej miłości Maryi, aniżeli niewola grzechu, niewiary, nienawiści,
zwłaszcza wszelkiej rozwiązłości, która wprowadza w nas rozdwojenie i królestwo szatana.

Nadciąga kamienna Warszawa
Dzieci Boże! Tych kilka myśli rzucam dziś, gdy mam tę radość po
wielu latach stanąć wśród Was. Dawno tu nie byłem. Nie wszyscy
pamiętają wizytację kanoniczną, którą tutaj kiedyś przeprowadzałem.
Wiele przeżyliście przez ten czas. Tyle zmian i niedoli, i trudu, i męki, i
cierpień, i zmagań. Zmieniali się tutaj również i kapłani. Odchodzili.
Jednych odwoływał Bóg do siebie. A Wy tutaj trwacie. Zmienia się
wiele i w okolicy. Pozostał trwały ślad przeszłości - ten pałac króla,
zwycięży spod Wiednia, czciciela Matki Najświętszej. Ale miasto wielkimi krokami idzie do Was. Zielona Warszawa kurczy się, idzie Warszawa kamienna. Cofa się zielona Warszawa. Ta, która się łączy
z wielką miłością do własnej zagrody, do własnego zagonu, do ojcowizny, z której przecież wyrośliście, która Was wykarmiła. Idzie kamienna, żelazno-betonowa Warszawa, która stawia na ojcowych zagonach swoje ciężkie, żelbetonowe stopy i tę ziemię, która karmiła,
żywiła, bierze po prostu w niewolę kamienia. Oby te kamienne bloki
też były pełne miłości. Kto je rozgrzeje? Wasi ojcowie wlewali swą
miłość w ziemię, zraszając ją trudem, potem, wydobywając z niej
chleb, którym żywili swoje rodziny i miasto.

Nr 653

Byłem małym chłopcem gimnazjalnym, gdy w roku
1913 przyjechałem po raz pierwszy do Wilanowa z wycieczką szkolną gimnazjum Wojciecha Górskiego. Pusto
tutaj było wokół, stał kościół, stał pałac i nieliczne domostwa. Jakże tu dzisiaj inaczej wygląda. Ale pozostał kościół i pozostał pałac jako pamiątka, ślad takiego wodza,
który umiał zwyciężać duchem i orężem. Jak gdyby dwa
wielkie ślady.
A może w sercach waszych, Dzieci Boże, pozostała również
pamięć waszych ojców, którzy kochali te ziemię i oddali swoje ciała
tej ziemi. Tak jak przedtem oddawali jej trud, wysiłek, ofiarę, miłość, tak oddali ciała swoje, spoczywając na okolicznych cmentarzach. To jest wielka miłość. Obyście jej nigdy nie zatracili. Bo na
pewno miasto przyjdzie tutaj i pójdzie dalej, jak wielka fala potopu.
Ale idzie o to, by nie odebrała Wam miłości do ziemi ojczystej, by
ona pozostała. Bo Polska, Dzieci Boże, mocna jest tylko przywiązaniem do ziemi ojczystej. Śpiewaliśmy przecież kiedyś ”Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”. O jakże trzeba czuwać nad tym, abyśmy
w naszych sercach nie przestawali cenić, szanować i kochać tego
zagonu. Zapewne, miasto musi mieć miejsce. Ale musi też pozostać miejsce w naszych sercach dla ziemi ojczystej. Wyrastamy
wszyscy, i mieszkający tutaj i przybywający, wyrastamy wszyscy
z chleba naszego powszedniego, który otrzymujemy od Ojca Niebieskiego, przez naszych ojców, przez tych, którzy jeszcze pozostali wierni ziemi ojczystej.
Gdy mamy przed sobą miasto idące wielkimi żelbetonowymi krokami ku rezydencji króla zwycięzcy, miłośnika lasów, pól i drzew,
pamiętajmy, Droga Młodzieży, odpływająca ze wsi ku miastom, nie
zapomnij o tym, skąd wyszłaś, abyś nadal skutecznie miłowała,
wierząc jak twoi ojcowie, miłując jeszcze lepiej niż oni, poświęcając
się i przezwyciężając siebie samych dla dobra umiłowanej ziemi
ojczystej, po której idą ślady Boga-Człowieka i Jego Najlepszej
Matki.
Dziękuję Wam, Dzieci Najmilsze, za to, że przyszłyście tak
licznie na spotkanie z waszym biskupem. Z serca Wam błogosławię: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Stefan Kardynał Wyszyński
Prymas Polski
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L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Kpł 19, 1-2. 17-18
Czytanie z Księgi Kapłańskiej: Pan powiedział
do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności
Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja
jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz
żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz
upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego
powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie
będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale
będziesz miłował bliźniego jak siebie samego.
Ja jestem Pan!»
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego
dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych
grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu
oddają.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 3, 16-23
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Koryntian: Bracia: Czyż nie wiecie,
że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży
mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię
Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest
święta, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie
łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest
mądry na tym świecie, niech się stanie głupim,
by posiadł mądrość.

Kardynał Stefan Wyszyński udziela bierzmowania wilanowskiej
młodzieży. Archiwum p. Andrzeja Żaboklickiego.
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Mądrość bowiem tego świata jest
głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne
są zamysły mędrców». Niech się przeto
nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł,
czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy
życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest
wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus –
Boga.
Oto słowo Boże
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JKto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

EWANGELIA
Mt 5, 38-48
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb
za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie
oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy
w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu,
kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją
szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś,
żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące.
Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od
tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował
swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam:
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za
tych, którzy was prześladują, abyście się stali
synami Ojca waszego, który jest w niebie;
ponieważ On sprawia, że słońce Jego
wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła
deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was
miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż
i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie
tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest
Ojciec wasz niebieski».
Oto Słowo Pańskie
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KOMENTARZ
W dzisiejszych czytaniach na różne
sposoby wezwani jesteśmy do świętości.
W pierwszym czytaniu Pan mówi do
Mojżesza: „ powiedz im: Bądźcie świętymi,
bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!”.
W drugim św. Paweł przypomina nam:
„Świątynia Boga jest święta, a wy nią
jesteście”. A w Ewangelii św. Mateusz
wzywa nas: „Bądźcie więc wy doskonali,
jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.
Jak się zmierzyć z tym wezwaniem? Czym
owa świętość jest? Jak ją osiągnąć?
Pomocą dla nas mogą być słowa jakie
usłyszała służebnica Boża Rozalia
Celakówna: „Świętość to miłość. Ta dusza
dojdzie do najwyższej doskonałości, która
najgoręcej Boga ukocha”. A więc chodzi
o miłość! A w kim „naprawdę miłość Boża
jest doskonała”? W tym „kto zachowuje
naukę Chrystusa”. Także o miłości nieprzyjaciół...
Ks. Tomasz Lis
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KS. KARD. STEFAN WYSZYŃSKI
w Wilanowie
Warszawa, Wilanów, 04.12.1970 r.
Nr 572/ 23 lutego 2020

100-lecie parafii w Wilanowie
Drogi Pasterzu, Umiłowane Dzieci Boże parafii pod wezwaniem św. Anny w Wilanowie!
W uroczystość św. Barbary, patronki dobrej śmierci, patronki górników i pracowników szczególnie niebezpiecznych działów pracy, pragnęliście uczcić aktem dziękczynnym 100-lecie waszej rodziny parafialnej. Pragnęliście, aby w tym akcie dziękczynnym brał udział również i wasz
biskup. Zgodnie z waszym życzeniem i potrzebą mojego serca jestem wśród Was, Umiłowane Dzieci Boże, i włączam się w ten akt
dziękczynienia Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, przez Matkę Najświętszą. Włączam się tym radośniej, widząc, iż wasz akt dziękczynny
połączony jest z oddaniem się ponownie w szczególną opiekę Bogarodzicy Matki Kościoła.

Dziękczynienie za przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Rodzina parafialna żyje wiarą i miłością

Podobnie jak dziś wypełniamy tę świątynię, tak przez 100 lat, a może nawet i dłużej, przechodząc najrozmaitsze koleje swej budowy,
przebudowy, rozbudowy, obejmowała ona zawsze, Dzieci Boże tego
ośrodka podwarszawskiego, ośrodka nabrzmiałego dziejami. Wilanów jest znany nie tylko w całej Polsce, ale nawet wszędzie, gdzie
jest mowa o znaczeniu Polski w dziejach Europy. Tam nie można pominąć bohaterskiego króla, który tutaj przed trzema wiekami osiadł i
kierował losami Rzeczpospolitej, a nawet przez swoje zwycięstwa
wpłynął w zdecydowany sposób na losy Europy chrześcijańskiej.
Zasłaniał ją przecież przed najazdami mahometan. Czynił to skuteczniej aniżeli tyle innych mocarstw śródziemnomorskich, którym nie
udało się obronić przed tymi najazdami. Zdołał to uczynić obywatel
Wilanowa - król Jan III Sobieski.

Żaden żywy człowiek nie jest ci tak bliski, jak twój zmarły ojciec czy
matka. Nikt tak dokładnie nie widzi twojego życia, jak on. Bo gdy
zamknęli oczy na ten świat, gdy zda się nam, że nie widzą już wymiarów fizycznych naszego bytowania, wszczepiając się w wiedzę
Bożą i w miłość Bożą, oni znają nas nie tylko zewnętrznie, ale znają
nas od wewnątrz. Nasi ukochani zmarli, nasi rodzice, bracia czy siostry, oni widzą nasze życie dzisiejsze dokładniej aniżeli kiedykolwiek,
gdy przy nas byli. Taka jest wiedza Boża, której Bóg udziela przyjaciołom swoim. Kto wie, czy w tej chwili, gdy żywa rodzina parafialna
Wilanowa wypełnia tę świątynię, czy nie więcej, o na pewno znacznie
więcej jest tych, którzy przez to stulecie przez tę świątynię przeszli,
tutaj się modlili, a dziś są u Ojca, korzystają z Ojca miłości i wiedzy, i
są wśród nas. I może oni też razem z nami, w jeszcze doskonalszy
sposób dziękują Bogu za wszystkie łaski, których doznali w tej rodzinie parafialnej.
Bo ta rodzina jest znacznie liczniejsza aniżeli nam się wydaje. Do tej
świętej rodziny parafialnej należą ci wszyscy, którzy kiedykolwiek
włączeni byli w jej ramiona. Jakże się cieszymy, że zyskali wiedzę
Bożą, i mądrość Bożą, i bezkresną miłość Bożą, jaką ma człowiek,
który już jest na łonie Najlepszego Ojca.

Ale to, co nas szczególnie raduje, co ma trwałe znaczenie, co nie
przechodzi do historii, to wiara, która żyje dzisiaj nadal w młodym pokoleniu, wypełniającym tę świątynię i żyjącym w sąsiednich wsiach,
osiedlach, domostwach, związanych przez swoje urodzenie i przez
wychowanie w ognisku rodzinnym właśnie z Wilanowem. Gdybyście
zdołali wzbudzić z martwych tych wszystkich, którzy przeszli przez tę
świątynię przez 100 lat, i tych, którzy tutaj kiedykolwiek zatrzymali się,
gdybyśmy zdołali zgromadzić tę rzeszę także turystów, może ciekawych, interesujących się sztuką, dziejami narodu, oraz historyków,
badaczy naukowych, którzy przeszli przez Wilanów i zatrzymali się
w tej świątyni - byłaby to prawdziwie rzesza wielka, której nikt nie
zdołałby odliczyć.

Oto, Najmilsze Dzieci Boże, to, co należy do przeszłości rodziny
parafialnej pod wezwaniem św. Anny w Wilanowie. Ale to, chociaż
należy do przeszłości, jest jednocześnie teraźniejszością. Nie myślcie - podkreślam to - że wasz cmentarz grzebalny jest martwy. Nie.
On żyje, nie tylko nadzieją na zmartwychwstanie, ale on żyje, albowiem te duchy Boże, radujące się obecnością Ojca utrzymują żywy
kontakt ze swymi martwymi członkami cielesnymi, które złożyliście
na waszym cmentarzu grzebalnym. Tam się odbywa najwspanialsze
spotkanie tych, którzy współcześnie żyją w rodzinie parafialnej z tymi,
którzy przez tę rodzinę przeszli. To jest świętych obcowanie, to znaczy współuczestnictwo przez miłość Bożą i przez wiedzę Bożą, tych,
którzy są tutaj, z tymi, którzy odeszli do Boga.

Ale gdybyśmy odwołali się tylko do waszych przodków, do waszych
ojców i matek, waszych dziadów i pradziadów, tutaj ochrzczonych,
tutaj zaślubionych, tutaj rozgrzeszanych, tutaj niosących swoje uczucia, myśli, tęsknoty i pragnienia do Ojca Niebieskiego – to już byłaby
wielka rzesza. A przecież ci ludzie, wasi praojcowie, , przekazywali
Wam, Dzieci Boże to, co najwspanialszego przekazać Wam mogli.
Może modląc się w tej świątyni wasi rodzice, wszczepiali w Was,
Dzieci Boże, zwyczaj modlitwy. Oni Was uczyli tych dróg, które prowadzą do świątyni. Może zatroskani o przyszłe życie młodego pokolenia, o jego wiarę, tutaj wypowiadali swoje niepokoje przed świętą
Annę i przed jej wspaniałą Córą, Matką Chrystusową.

Na pewno w stulecie szczególnie uczestniczą w tej uroczystości
dziękczynnej i ci, którzy groszem ofiarnym, fundacjami czy pracą
osobistą, czy troską o dom Boży przyczyniali się do takiego właśnie
stanu tej świątyni, o zachowanie której troszczycie się z coraz głębszym zrozumieniem. Ileż to przez nasze ręce przeszło listów, które
są wyrazem waszej troski, i tak było od dawna, o zabezpieczenie tego przepięknego zabytku architektury kościelnej w Polsce. Daliście
dowód, Najmilsi, głębokiego zrozumienia dla wartości kulturalnych tej
świątyni. I dlatego troszczyliście się o to, aby zachować ją w należytym stanie konserwacji. I to jest miłe tym, którzy przed Wami żyli i nie
szczędzili swego trudu, wysiłku, grosza i ofiarnej pracy, a może troski
o dom Boży.

Najmilsze Dzieci Boże! Jakże w tej chwili właściwą jest rzeczą
przynajmniej w kilku rzutach myślowych spojrzeć wstecz, aby później
chociaż przez moment uświadomić sobie, czym jest właściwie rodzina
parafialna i wskazać jakie dziś szczególnie ma ona zadania.

Nie myślcie, że ci, którzy już odeszli i śpią snem pokoju, na cmentarzu parafialnym, czy też innym, że oni są daleko od Was. Nie, Dzieci
Boże.
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To jest ta przeszłość. Nigdy nie da się, Najmilsze Dzieci Boże,
należycie jej omówić. Bo my znamy tylko sprawy zewnętrzne.
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L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Kpł 19, 1-2. 17-18
Czytanie z Księgi Kapłańskiej: Pan powiedział
do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności
Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja
jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz
żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz
upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego
powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie
będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale
będziesz miłował bliźniego jak siebie samego.
Ja jestem Pan!»
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego
dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych
grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu
oddają.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 3, 16-23
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Koryntian: Bracia: Czyż nie wiecie,
że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży
mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię
Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest
święta, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie
łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest
mądry na tym świecie, niech się stanie głupim,
by posiadł mądrość.
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S Ł O W A

Mądrość bowiem tego świata jest
głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne
są zamysły mędrców». Niech się przeto
nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł,
czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy
życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest
wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus –
Boga.
Oto słowo Boże
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JKto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

EWANGELIA
Mt 5, 38-48
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb
za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie
oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy
w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu,
kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją
szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś,
żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące.
Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od
tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował
swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam:
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za
tych, którzy was prześladują, abyście się stali
synami Ojca waszego, który jest w niebie;
ponieważ On sprawia, że słońce Jego
wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła
deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was
miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż
i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie
tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest
Ojciec wasz niebieski».
Oto Słowo Pańskie
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Mojżesza: „ powiedz im: Bądźcie świętymi,
bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!”.
W drugim św. Paweł przypomina nam:
„Świątynia Boga jest święta, a wy nią
jesteście”. A w Ewangelii św. Mateusz
wzywa nas: „Bądźcie więc wy doskonali,
jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.
Jak się zmierzyć z tym wezwaniem? Czym
owa świętość jest? Jak ją osiągnąć?
Pomocą dla nas mogą być słowa jakie
usłyszała służebnica Boża Rozalia
Celakówna: „Świętość to miłość. Ta dusza
dojdzie do najwyższej doskonałości, która
najgoręcej Boga ukocha”. A więc chodzi
o miłość! A w kim „naprawdę miłość Boża
jest doskonała”? W tym „kto zachowuje
naukę Chrystusa”. Także o miłości nieprzyjaciół...
Ks. Tomasz Lis
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KS. KARD. STEFAN WYSZYŃSKI
w Wilanowie
Dzieje zapisują jeden lub drugi fragment. Wasz duszpasterz, Ksiądz
Prałat, zapraszając mnie na tę uroczystość podał mi cały wykaz historycznych zdarzeń, które wiążą się z przeszłością tej świątyni i tej rodziny parafialnej. Ale ile jest takich czynów, aktów, myśli, których nigdy nikt nie zapisze, tylko Najlepszy Ojciec Niebieski. Gdy wchodziliśmy do świątyni, śpiewaliście Wyznanie wiary - „Wierzę w Boga”. A pomyślcie, i ta świątynia stoi wiarą, jest świadectwem waszej wiary, napełniona jest wyznaniem wiary, aktami wiary. Bo każde nawiedzenie
tej świątyni jest wyznaniem wiary.
Przyszedł tu człowiek, który zwiedzał Wilanów. Może daleki od naszej wspólnoty katolickiej, ale pełen żywej wiary w Boga żywego.
Przyszedł i wyznał swą wiarę, okazując cześć ołtarzom pańskim, jak
o tym dobrze wiemy, pozostawiając ślad swej obecności w tym darze
ku ozdobie domu Bożego.
A przecież ponad żywą wiarę ważniejsza jest miłość, bo ona trwa.
Ta miłość, którą wy pielęgnujecie do Ojca Niebieskiego, do Syna Bożego, do Ducha Świętego, do Trójcy Świętej, do Najlepszej Matki
Chrystusowej, do waszej patronki św. Anny i wszystkich, od których
uczycie się wzajemnej braterskiej miłości.
Rodzina parafialna żyje miłością. Pomyślcie, ile tych aktów żywej,
nadprzyrodzonej miłości wypełniło tę świątynię, ile tu zrodziło się porywów szlachetnej miłości. To też jest przeszłość waszej rodziny parafialnej, ale trwała, niezniszczalna, błogosławiona, pozostająca w nieskończoności, która będzie Wam towarzyszyć przed Tron Ojca.

Święta wspólnota parafialna dzisiaj

Sobór Watykański II uczył nas, że Kościół Powszechny posiada
swą wielką, wspaniałą tajemnicę, misterium. Tym misterium jest Jezus Chrystus, Bóg – Człowiek, ten sam wczoraj, dziś i jutro, ten, który jest Zbawicielem i Uświęcicielem całej rodziny ludzkiej. Ten, który
więcej nie umiera, jak to miało miejsce na Kalwarii, bo nad Nim
śmierć więcej mocy nie ma. On żyje w Kościele. Żyje w Kościele
Powszechnym, żyje w Kościele diecezjalnym, żyje w Kościele parafialnym. I to nie tylko dlatego, że w postaci eucharystycznej jest w tabernakulum. On żyje w nas, w świętej wspólnocie, jaką my tworzymy. My jesteśmy jej członkami. Chrystus nas o tym uczył: „Cokolwiek
byście uczynili jednemu z tych braci najmniejszych, Mnie uczyniliście” [por. Mt 25,40]. Chrystus Pan mówił do Szawła pod Damaszkiem: „Szawle, czemu mnie prześladujesz?” [por. Dz 9,4)] - Przecież
Szaweł nie mógł dotknąć Chrystusa. On tylko prześladował wiernych
w gminie jerozolimskiej.
A Chrystus mówił: Mnie prześladujesz. Bo kto prześladuje dzieci
Boże, ten prześladuje Chrystusa. Kto uderza w chrześcijanina, uderza w Chrystusa. Kto znieważa chrześcijanina, znieważa Chrystusa.
Kto odbiera wiarę dzieciom i młodzieży, ten godzi w Chrystusa, który
w ich duszach żyje. A my wiemy, czym to grozi. „Daremną jest rzeczą wierzgać przeciwko ościeniowi” [por. Dz 26,14] - mówi Apostoł.
Dlatego, że Bóg nie pozwoli zwyciężyć niewierze w sercach dzieci i
młodzieży. On jest. I może nam się niekiedy w głowach pomieszać
wszystko, ale to nie znaczy, że Chrystus przegrał. Przyjdzie czas, że
się okaże Jego wielka miłość, Jego obecność, moc niezwyciężona,
Jego prawda i światłość, która oświeca wszelkiego człowieka na ten
świat przychodzącego. Taki jest Chrystus, Dzieci Boże.
Słusznie Sobór mówił, że istotą Kościoła jest właśnie to, że w nim
żyje Chrystus, który więcej nie umiera. Jeżeli Kościół zda się być pewny, że bramy piekielne go nie zwyciężą, to dlatego, że nie zwyciężą
Chrystusa, który jest w Kościele. Jeśli my jesteśmy pewni, że „niebo i
ziemia przeminą, ale słowa Boże nie przeminą” [por. Łk 21,33], to
dlatego, że tak powiedział Chrystus. I my mamy na to dowody.

Spójrzmy na waszą Rodzinę parafialną dzisiaj, jak ona teraz wygląda. Nie mam zamiaru robić rachunku sumienia, Dzieci Boże. Nie
mam zamiaru chwalić, ani czynić wymówek. Idzie jednakże o to, aby
zdać sobie sprawę z tego, czym właściwie dziś jest ta rodzina
parafialna. Wiemy, że jest ona cząstką, komórką wielkiej rodziny
Zdawałoby się – nieraz to słyszymy – że Kościół jest w jakimś
archidiecezjalnej, że należy do Archidiecezji Warszawskiej. Wiemy, że
kryzysie.
Nieraz możemy to wyczytać. A popatrzcie na ten Kościół,
przez archidiecezję i jej biskupa włączona jest w Kościół powszechny,
który
miał
tyle do powiedzenia ludziom współczesnym na Soborze.
w ponad 600 milionów rzymskich katolików, którzy stanowią jedną
Popatrzcie na Kościół prześladowany, który chociaż jest bardzo
Rodzinę Bożą. To wszystko wiemy.
zwalczany, jednak trwa. Przed chwila rozmawiałem z generałem jeAle gdybyśmy nie wybiegali poza granice archidiecezji, poza gra- dnego z zakonów, który przybył z zagranicy, z Rzymu. I tak się barnice parafii, gdybyśmy się tu utrzymali, co byśmy widzieli dzisiaj w tej dzo dziwił, czym to można wytłumaczyć, że w Polsce nie można burodzinie parafialnej?
dować nowych świątyń, a jednak lud śpieszy, jednak napełnia ciasne
Mówimy o Kościele Powszechnym: Święta Matka Kościół. Mówimy kaplice, gromadzi się na zewnątrz, marznie niekiedy, jak to sam wio Rodzinie archidiecezjalnej: Święty Kościół Archidiecezjalny Warsza- działem. Gdy raz w lutym odprawiałem nabożeństwo w ciasnej kaplicy, widziałem tłumy mężczyzn stojących z gołymi głowami na mrowski, skupiony wokół biskupa i współdziałającego z nim duchowieńzie. Powiedziałem od ołtarza: nakryjcie głowy, bo się po przeziębiastwa. Mówimy: Święta Matka Parafia. I mamy prawo tak mówić. Bo
cie. - Czy myślicie, że mnie kto posłuchał? Nikt nie drgnął. Z gołymi
jakkolwiek w naszej parafii żyją różni ludzie: święci i grzesznicy, nie
głowami stali do końca nabożeństwa, bo mieli głęboki szacunek i żyprzeszkadza to, że parafia jest wspólnotą nadprzyrodzoną, Bożą,
wą wiarę, że stoją w obliczu Ojca Niebieskiego. Mówiłem o tym nawspólnotą świętą. Dlatego, że jej więź istotna, jej cele i środki są odszemu zagranicznemu gościowi. Nasz lud Boży ma świadomość, że
mienne od wszystkich form życia społecznego, z którymi spotykamy
wśród nas jest Chrystus. I to jest naszą mocą. A więc już wszystko
się tak często. Chociaż jest wiele organizacji i w Ojczyźnie naszej i
jedno, czy będziemy Go chwalić pod dachem, czy na polu, jak to
w świecie, jednakże żadna z nich nie może o sobie powiedzieć, że
często czynimy. Gdy byłem biskupem lubelskim często modliłem się
jest świętą wspólnotą, że rozporządza świętymi środkami, że wiąże
z ludem w zburzonych świątyniach, bez sklepień. Lud przychodził,
mocami nadprzyrodzonymi. Parafia może to o sobie powiedzieć. Bo bo wyczuwał, że tutaj jest wielka moc, która wychodzi z Chrystusa i
tak jest. Chociażbyśmy mieli świadomość, a mamy na pewno taką krzepi, jednoczy, zespala, odnawia, ożywia, zwycięża, uświęca.
świadomość, że jesteśmy niegodnymi sługami Bożymi, słabymi ludźTo jest istotne, Dzieci Boże, w dzisiejszym Kościele i w archidiecemi, że tak się nam często nie udaje wiele rzeczy, pomimo naszych
szlachetnych porywów i postanowień, to jednak rodzina parafialna jest zji, i w rodzinie parafialnej. Bo Kościół jest tak zorganizowany, że co
święta dlatego, że jest cząstką świętego Kościoła powszechnego, a posiada Kościół Powszechny i Kościół diecezjalny, wszystko to samo
w tym Kościele powszechnym jest obecny żywy Jezus Chrystus, który ma Kościół parafialny. Niczym rodzina parafialna nie jest uboższa od
sam będąc Bogiem żywym, powołuje nas do życia, wyzwala nas całego Kościoła Powszechnego. Żyjemy tą samą wiarą, w imię której
z grzechów, nieustannie nas pobudza do wysiłków, abyśmy je podej- jesteśmy przekonani, że trzeba nie tylko słuchać Słowa Bożego, ale
wypełniać je.
mowali, choćby nam to się nie udawało.
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L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Kpł 19, 1-2. 17-18
Czytanie z Księgi Kapłańskiej: Pan powiedział
do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności
Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja
jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz
żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz
upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego
powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie
będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale
będziesz miłował bliźniego jak siebie samego.
Ja jestem Pan!»
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego
dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych
grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu
oddają.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 3, 16-23
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Koryntian: Bracia: Czyż nie wiecie,
że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży
mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię
Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest
święta, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie
łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest
mądry na tym świecie, niech się stanie głupim,
by posiadł mądrość.

Nr 572
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Mądrość bowiem tego świata jest
głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne
są zamysły mędrców». Niech się przeto
nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł,
czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy
życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest
wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus –
Boga.
Oto słowo Boże

ĝ3,(:35=('(:$1*(/,Ą
1 J 2, 5

JKto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

EWANGELIA
Mt 5, 38-48
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb
za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie
oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy
w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu,
kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją
szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś,
żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące.
Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od
tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował
swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam:
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za
tych, którzy was prześladują, abyście się stali
synami Ojca waszego, który jest w niebie;
ponieważ On sprawia, że słońce Jego
wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła
deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was
miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż
i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie
tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest
Ojciec wasz niebieski».
Oto Słowo Pańskie

W Klimatach:
53. Tydzień Modlitw
o Trzeźwość Narodu . . . . . . . . . . . . . . . 2
Idea abstynencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Czcigodny Sługa Boży
ks. Franciszek Blachnicki . . . . . . . . . . . . 3
28 lutego 2020 r. Msza św.
w Katedrze z udziałem naszego chóru
"Sanctae Annae" o owoce beatyfikacji
Prymasa Tysiąclecia" . . . . . . . . . . . . . . . 3
Przekaż 1% podatku na Fundację
Ecclesia Villanovensis . . . . . . . . . . . . . . 3
Z Dzienniczka Siostry Faustyny . . . . . . . 3
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Kurs finansowy spotkanie informacyjne 24.02.2020 r. . . 4
Potrzebne zdjęcia z Ks. Kard.
Stefanem Wyszyńskim . . . . . . . . . . . . . . 4

KOMENTARZ
W dzisiejszych czytaniach na różne
sposoby wezwani jesteśmy do świętości.
W pierwszym czytaniu Pan mówi do
Mojżesza: „ powiedz im: Bądźcie świętymi,
bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!”.
W drugim św. Paweł przypomina nam:
„Świątynia Boga jest święta, a wy nią
jesteście”. A w Ewangelii św. Mateusz
wzywa nas: „Bądźcie więc wy doskonali,
jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.
Jak się zmierzyć z tym wezwaniem? Czym
owa świętość jest? Jak ją osiągnąć?
Pomocą dla nas mogą być słowa jakie
usłyszała służebnica Boża Rozalia
Celakówna: „Świętość to miłość. Ta dusza
dojdzie do najwyższej doskonałości, która
najgoręcej Boga ukocha”. A więc chodzi
o miłość! A w kim „naprawdę miłość Boża
jest doskonała”? W tym „kto zachowuje
naukę Chrystusa”. Także o miłości nieprzyjaciół...
Ks. Tomasz Lis

1

KS. KARD. STEFAN WYSZYŃSKI
w Wilanowie
Patrzcie, ponad 45 tysięcy kilometrów, tłukąc się w samolotach, Głowa Kościoła, Paweł VI, pielgrzymuje poprzez dalekie kraje, Pakistan,
poprzez oceany, poprzez zagubione wysepki, aż do Australii, niedawno Djakarta, teraz Cejlon - i dąży do Rzymu. Czy nie ma pracy w
Rzymie? O, na pewno ma, i to dużo. Ale on pamięta, co Chrystus
powiedział Apostołom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
chrzcząc” [por. Mt 28,19] . I poszedł i nauczał. Gdzie tylko zdołał dotrzeć, dzięki współczesnym środkom komunikacji, tam chciał być, aby
dać świadectwo Prawdzie Bożej. I to jest nieśmiertelne, to jednoczy i
zespala. Nas, Dzieci Boże, którzy gromadzimy się w świątyni parafialnej, zespala i ołtarz, i Słowo Boże głoszone od ołtarza. Słowo Boże
ma przedziwną jednoczącą moc. Może nie wszyscy słuchacze Pawła
VI, którzy w tych ostatnich dniach słuchali Jego słów zrozumieli, co
chciał im powiedzieć. Ale pomyślcie, na pewno jest tak, że ziarno
pszeniczne wpadłszy w ziemię powoli, obumierając sobie przynosi
owoc. Nie wszystko co ja w tej chwili mówię, każdemu pomoże, ale
będzie czas, że i z tego ziarna powstanie plon. Bo u Boga nie ma nic
niemożliwego. Żadne słowo, jeżeli jest rzetelnie powiedziane, z głęboką prawdą, wyda owoc czasu swego.
Rodzina parafialna jest wspólnotą przez obecność Chrystusa w Najświętszej Ofierze, w liturgii ołtarza, w liturgii słowa. On jest obecny
wśród Was. Bo sam nieraz mówił: „gdziekolwiek zgromadzi się dwóch
albo trzech w imię moje, tam ja jestem” [por. Mt 18,20]. To jest tajemnica obecności Chrystusa. On na swój sposób wtedy jest z nami.
Możemy powiedzieć: my stoimy nie tylko wobec Chrystusa Eucharystycznego, ale On stoi wśród nas, tak jak siedzi po prawicy Ojca. Bo
On nie kłamie. A powiedział przecież: „gdziekolwiek was zgromadzi
się dwóch albo trzech w imię moje, tam jestem” [por. Mt 18,20]. Wyście przyszli w tej chwili w imię Chrystusa, aby być z waszym biskupem i razem z nim dziękować Trójcy Świętej za stulecie istnienia i
pracy waszej rodziny parafialnej.

w złym nastroju, a nawet gdyby w porywie buntu przeciwko samemu Bogu podnosił głos.
Ty to możesz uczynić, ale Bóg tego nie uczyni. Ty możesz spróbować wyrzec się Boga, ale On Ciebie nigdy się nie wyrzeknie. Ty
możesz powiedzieć: nie masz Boga, ale On nie powie do Ciebie:
nie ma Ciebie. On powie: ja nadal Ciebie kocham. Wystarczy, że
Ci to powie tutaj, w ciszy i dyskrecji konfesjonału stojącego w parafialnym kościele. Kiedyś ludzie wędrowali w pielgrzymich, pokutnych szlakach do dalekich miejsc, nawet do Rzymu po rozgrzeszenie. Kościół Boży powie Ci do serca, nie zwlekając, gdy tylko
odczuje w Tobie uczucie żalu: „ja Ciebie rozgrzeszam”. I Kościół
częściej to mówi, niż “ja Ciebie potępiam”. Kościół mówi: “ ja Ciebie
rozgrzeszam”. Posługuje się takimi właśnie środkami. Nie ma potężniejszych organizacji, które dałyby Ci taki pokój, jak twoja rodzina
parafialna, która przez posługę kapłana może Ci powiedzieć: idź
w pokoju, dziecię Boże, nie grzesz więcej. I sprawa skończona.
Jestem znowu we wspaniałej wspólnocie, w świętej rodzinie parafialnej.
Dzieci Boże, bodajże takimi oczyma trzeba patrzeć dzisiaj na
rodzinę parafialną, żeby zrozumieć jej sens, jej znaczenie, jej
służbę Ludowi Bożemu, jej charakter, jej nieskończoną wartość nie
tylko dla obecnego życia, ale dla całej wieczności. I to trzeba mieć
przed oczyma, gdy wasza rodzina parafialna liczy sobie 100 lat. To
też trzeba mieć przed oczyma.

Czytałem wczoraj rozmowę, którą zanotował Parandowski w jednym ze swoich wspaniałych szkiców „Tysiąc lat łaciny w Polsce”.
Rozmawiał z Amerykaninem. Stojąc nad przekrojem olbrzymiego
drzewa sekwoi, które pochodziło, według obliczenia dendrologów,
z czasów cesarza Justyniana i liczyło sobie 1500 lat, szukał daty
chrztu Polski – 966. Pyta go Amerykanin: Czego ty szukasz wśród
kręgów tego drzewa? - Szukam daty 966. - Amerykanin mówi: to
Tak, to jest rodzina parafialna. A jeżeli zważymy, że ona ma takie wy jesteście starym narodem, skoro operujecie takimi datami.
same moce jak wszystkie świątynie w Archidiecezji czy w Kościele Kiedy my Amerykanie będziemy takie jubileusze obchodzili?
Powszechnym, że i u Was stoi źródło wody żywej, gdzie omywacie
Kościół w Ojczyźnie naszej jest wszczepiony w życie Narodu
wasze niemowlęta przychodzące na świat. Przynosząc je z wiarą, aby
przez chrzest wszczepić je w tę wspólnotę Bożą, jaką jest Kościół przez tysiąclecie. I wszedł do kultury śródziemnomorskiej, jak
Chrystusowy. Nie ma skuteczniejszej chrzcielnicy na Watykanie, czy właśnie napisał Parandowski w tej wspaniałej książce, przez
w Bazylice Świętojańskiej w Warszawie. Skuteczność waszego źródła chrzest i przez łacinę, w której modlili się pierwsi chrześcijanie w
chrzcielnego jest taka sama jak na całym świecie. I gdy tutaj, w tej ro- Polsce. Przez to jesteśmy włączeni w wielką wspólnotę Bożą, jaką
dzinie parafialnej, młody człowiek narodzony z niewiasty, w parafii jest Kościół Powszechny.
wilanowskiej, włączony jest przez chrzest do rodziny parafialnej, jest
Zadania na przyszłość
on włączony do diecezji, do Kościoła Powszechnego i stanowi prawdziwą wspólnotę. Jest przyjęty przez wszystkich, chociażbyście może
Ale ten Kościół Powszechny - i tu spojrzymy, na zakończenie,
niektórzy nie chcieli go przyjąć. Chrystus go przyjął. W imię Trójcy
Świętej włączony jest do świętej wspólnoty Kościoła. Każdy z Was, w przyszłość - on ma dzisiaj duże wymagania. Przez odnowę
Dzieci Boże, tak ochrzczony w Imię Trójcy Świętej, jest włączony do soborową jak gdyby mocarz obudził się ze snu i mówi Wam na
czym ta odnowa ma polegać. Różnie się na ten temat pisze, nawet
tej wspólnoty.
w prasie naszej warszawskiej różnie ją ludzie pojmują, ale
A jeżeli coś Ci się nie uda, jeżeli coś Ci się nie podoba w tobie, jeżeli
prawdziwa, istotna odnowa soborowa, o czym mówi Wam bez
coś zasmuciło Ojca Niebieskiego, czy też rodziców, dom, przyjdziesz,
końca Biskup Warszawski, polega na tym, abyście ukochali
by zgiąć kolano, i wyznasz: zgrzeszyłem, moja wina, moja bardzo
Chrystusa i abyście Go wyznawali. Dzisiaj tak wiele mądrych
wielka wina. Gdy kapłan podniesie nad tobą błogosławiącą dłoń i
rzeczy mówi się na temat odnowy soborowej. Ale te wszystkie
usłyszysz echo Chrystusowych słów – „nikt Cię nie potępił i ja Cię nie
mądre rzeczy, rozważania i dialogi, dyskusje, są bardzo często
potępiam”, idź w pokoju i nie grzesz więcej – pamiętaj, że ten sam
młóceniem słomy, gdyby zabrakło tego, co Wam w tej chwili
sakrament sprawowany w tej rodzinie parafialnej tutaj, sprawowany
powiedział wasz biskup. A On mówi, Dzieci Boże: musimy na
jest i w Warszawie, i w Rzymie.
nowo odnaleźć Chrystusa, musimy na nowo czytać Ewangelię,
Na tym polega przedziwna moc świątyni parafialnej, że nie potrze- musimy ściślej się z Nim zjednoczyć, musimy zdać sobie sprawę,
bujesz jechać daleko ze swoimi winami. Wystarczy, że przyjdziesz tu i że umarł za nas, abyśmy więcej nie służyli grzechowi, że On jest
powiesz: nie jestem godzien zwać się dziecięciem Twoim, nawet świętością jednoczącą nas wszystkich i że On oczekuje od nas
sługą Twoim. A jednak spojrzy na ciebie przedziwnie dobra Miłość jednego: „Dokąd pójdziemy, Panie, słowa żywota Ty masz”.
Ojcowa i wleje ci pokój do duszy.
Miłość Boża rozlana jest w sercach waszych - mówi nam przez
To jest parafia, rodzina parafialna, która nie rezygnuje z nikogo, któ- Ducha Świętego Kościół. Miłość Boża rozlana jest w sercach
ra się łatwo nikogo nie wyrzeka, chociażby człowiek był zbuntowany, waszych przez Ducha Świętego w Was mieszkającego.
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upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego
powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie
będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale
będziesz miłował bliźniego jak siebie samego.
Ja jestem Pan!»
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego
dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych
grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu
oddają.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 3, 16-23
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Koryntian: Bracia: Czyż nie wiecie,
że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży
mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię
Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest
święta, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie
łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest
mądry na tym świecie, niech się stanie głupim,
by posiadł mądrość.
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S Ł O W A

Mądrość bowiem tego świata jest
głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne
są zamysły mędrców». Niech się przeto
nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł,
czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy
życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest
wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus –
Boga.
Oto słowo Boże
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JKto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

EWANGELIA
Mt 5, 38-48
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb
za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie
oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy
w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu,
kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją
szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś,
żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące.
Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od
tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował
swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam:
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za
tych, którzy was prześladują, abyście się stali
synami Ojca waszego, który jest w niebie;
ponieważ On sprawia, że słońce Jego
wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła
deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was
miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż
i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie
tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest
Ojciec wasz niebieski».
Oto Słowo Pańskie
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o Trzeźwość Narodu . . . . . . . . . . . . . . . 2
Idea abstynencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Czcigodny Sługa Boży
ks. Franciszek Blachnicki . . . . . . . . . . . . 3
28 lutego 2020 r. Msza św.
w Katedrze z udziałem naszego chóru
"Sanctae Annae" o owoce beatyfikacji
Prymasa Tysiąclecia" . . . . . . . . . . . . . . . 3
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Ecclesia Villanovensis . . . . . . . . . . . . . . 3
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Potrzebna osoba do pracy
charytatywnej w kawiarence
w dzwonnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kurs finansowy spotkanie informacyjne 24.02.2020 r. . . 4
Potrzebne zdjęcia z Ks. Kard.
Stefanem Wyszyńskim . . . . . . . . . . . . . . 4

KOMENTARZ
W dzisiejszych czytaniach na różne
sposoby wezwani jesteśmy do świętości.
W pierwszym czytaniu Pan mówi do
Mojżesza: „ powiedz im: Bądźcie świętymi,
bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!”.
W drugim św. Paweł przypomina nam:
„Świątynia Boga jest święta, a wy nią
jesteście”. A w Ewangelii św. Mateusz
wzywa nas: „Bądźcie więc wy doskonali,
jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.
Jak się zmierzyć z tym wezwaniem? Czym
owa świętość jest? Jak ją osiągnąć?
Pomocą dla nas mogą być słowa jakie
usłyszała służebnica Boża Rozalia
Celakówna: „Świętość to miłość. Ta dusza
dojdzie do najwyższej doskonałości, która
najgoręcej Boga ukocha”. A więc chodzi
o miłość! A w kim „naprawdę miłość Boża
jest doskonała”? W tym „kto zachowuje
naukę Chrystusa”. Także o miłości nieprzyjaciół...
Ks. Tomasz Lis

1

KS. KARD. STEFAN WYSZYŃSKI
w Wilanowie
Odpowiedzieć tej miłości, ożywić w sobie wiarę i miłość - to jest
prawdziwa odnowa soborowa. I nie tylko słuchać Słowa Bożego, ale
strzec go. Dlatego trzeba niejako na nowo wczytać się w Ewangelię.
Znacie, zwłaszcza Ty, młodzieży szkolna, najrozmaitsze niepokoje
współczesnej młodzieży, którą różnie nazywają: nazywają hippisami
itp.. Ale gdy jednego z nich zapytano: do czego Wy dążycie i czego
chcecie, młoda dziewczyna odpowiada: „my nie wiemy”, ale mnie się
wydaje, że musimy czytać i na nowo odkrywać Ewangelię. Można
obliczać ateistów na kopy, ale pamiętajcie, że w każdej duszy
człowieka kryje się, może nie całkowicie rozumiana, wiara, że jednak
Bóg jest i że jest Miłością. I tym się różni On od wszystkich władców
tego świata, że władza Boga polega na miłości i miłosierdziu. Jak
pięknie mówi jeden z pisarzy starochrześcijańskich, że potęgę swoją
Bóg najwspanialej okazuje przez przebaczenie i przez miłosierdzie. I
tego jedynie tylko potrzeba, Dzieci Boże. Dlatego trzeba starać się na
nowo poznać Zbawcę i Brata naszego Jezusa Chrystusa i Ojca
naszego, który jest w niebie, który jest Miłością. To jest najważniejsze,
to jest prawdziwa odnowa soborowa.
Z tego, Dzieci Boże, już wypłyną łatwe wnioski te, do których Was
tak często zapraszałem, abyście się wyzwolili z zagrożenia niewiary,
abyście się wyzwolili z zagrożenia nienawiści, rozwiązłości,
nietrzeźwości, abyście trzeźwymi byli i czuwali, bo nieprzyjaciel wasz,
szatan, jak lew ryczący krąży szukając kogo by pożarł. Ale opierajcie
się mu silni w wierze, zbrojni w miłość. Upowszechniajcie tę miłość
tak, jak Was zachęcałem do tego w Społecznej Krucjacie Miłości,
której słowa na pewno i w tej Rodzinie parafialnej znacie.
Ale ponieważ czasy są złe, trzeba nam szukać macierzyńskiej
opieki Bogurodzicy. Tak jak czyniliście w tym wspaniałym akcie
odnowienia waszego oddania się Matce Chrystusowej. Na
najtrudniejsze czasy Ojciec Niebieski oddał Swojego Syna Maryi z
Nazaretu. Posłał Go na ten świat po to, aby zbawić świat. Oddał Go
Swej Matce. Na najtrudniejsze chwile Syna Bożego na tej ziemi,
Ojciec Niebieski znowu ubezpieczył Swojego Syna przez przedziwną
obecność Maryi na Kalwarii, tak jak dziś jest obecna w misterium
Chrystusa i Kościoła. I gdy Go wszyscy zostawili, Maryja została, bo
to Matka a matki nie uciekają, one zawsze trwają.

Kiedyś pytano matkę skazańca: Stoisz tu i nie wstydzisz się twojego
syna, którego wieszają? - Ona mówi: Czego mam się wstydzić?
Przecież to jest mój syn. - Powieszono Chrystusa na drzewie krzyża
na Kalwarii. Odeszli uczniowie, została Matka, bo to Matka. I w takiej
trudnej chwili, gdy Chrystus odchodził do Ojca, oddał dzieci swoje,
nabyte Krwią własną, Matce. „Oto Syn Twój” – „Oto Matka twoja”.
I Wy, Dzieci Boże, kończąc pierwsze stulecie, gdy macie przed
sobą nowe, nieznane, słusznie czynicie oddając się i powierzając
Matce, jak to przed chwilą odczytał wasz duszpasterz, ks. Prałat,
w pięknym akcie oddania się Rodziny parafialnej w Wilanowie w macierzyńskie ramiona Matki Pięknej Miłości i Dziewicy Wspomożycielki.
I tym kończąc, Dzieci moje, pragnę jeszcze na zakończenie podziękować Wam za to, że chcieliście mnie dzisiaj mieć tutaj w swoim
gronie, że chcieliście by wasze dziękczynienie poszło do nieba
w obecności waszego Biskupa. To jest dla mnie wielka radość.
Wiem, że macie jeszcze bardzo dużo do zrobienia w tej parafii.
Jesteście na przedmieściu olbrzymiego miasta, które idzie do Was i
pochłonie, i Was ogarniając ze wszystkich stron - pamiętajcie o swojej wysokiej godności dzieci Bożych, żebyście dziecięctwa Bożego
nie zagubili w wielkim mieście, abyście pamiętali, że Bóg wszędzie
Was widzi i na zatłoczonych ulicach wielkomiejskich, w autobusach,
tramwajach, pociągach, biurach, w olbrzymich fabrykach i na polu
uprawach, którym się z poświęceniem oddajecie, by żywić wasze
rodziny i nas. Macie wielkie i niełatwe zadanie. Potrzeba Wam potężnej, Bożej pomocy. Tym więcej, że i świątynia wasza, jak o tym dobrze mi wiadomo, ciągle jeszcze potrzebuje waszej ofiarnej czujności
i troski, aby na nowe stulecie promieniała tą wspaniałością i świeżością, jaką się dotychczas szczycimy. Ufam, że tak będzie. Ale chociażbyście najwspanialej wybudowali dom Boży, pamiętajcie, że
świątynią Bożą są wasze serca i że duch Boży mieszka w Was, że
ciała wasze są poświęcone Bogu.
Oto, Dzieci Boże, co chciał Wam powiedzieć wasz Biskup. Dziękuję dziatwie, młodzieży, rodzicom za powitanie, za kwiaty, a Wam
wszystkim za tak miłą dla mnie obecność. Kończąc swoje braterskie
pozdrowienie, pragnę Was pobłogosławić w Imię Trójcy Świętej.
„Niech was błogosławi Bóg wszechmogący...”

Warszawa, Wilanów, 02.10.1976 r.
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L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Kpł 19, 1-2. 17-18
Czytanie z Księgi Kapłańskiej: Pan powiedział
do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności
Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja
jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz
żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz
upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego
powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie
będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale
będziesz miłował bliźniego jak siebie samego.
Ja jestem Pan!»
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego
dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych
grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu
oddają.

Umiłowane Dzieci Boże, Dzieci Moje,
Początek miesiąca października łączy się w dniu dzisiejszym ze szczególnym uczczeniem Matki Najświętszej w pierwszą sobotę miesiąca,
gdy Kościół zezwala, ażeby każdego miesiąca w tym dniu oddawać szczególny hołd Matce Chrystusowej i Jej Niepokalanemu Serce. Z tym
łączy się wspomnienie obecności Maryi na Kalwarii, gdzie z dopuszczenia Ojca Niebieskiego zostało otwarte Serce Boga-Człowieka na
krzyżu włócznią żołnierza. To znak szczególnej wrażliwości Boga na sprawy codzienne człowieka. Widzimy Serce Matki i Syna otwarte dla
nas. Widzimy Maryję pod krzyżem, jak stoi z ufnością i czuwa nad tym, aby dzieło, które Chrystus wypełnia z woli Stwórcy, dając życie swoje
za braci, było wykonane w pełni, aż do przelania krwi i wody z otwartego Serca Jezusa.
Ale tak się składa dzisiaj, że właśnie w tym dniu sobotnim, w dniu Niepokalanego Serca Maryi, Kościół każe nam też złożyć szczególne
podziękowanie Bogu Ojcu za to, że każdego z nas obdarzył swoją szczególną opieką posyłając nam na całe życie opiekuna, którego my
nazywamy Aniołem Stróżem. Pismo święte przypomina nam, że Bóg przekazał Aniołom swoim, aby nas strzegli na wszystkich drogach
naszego życia. Co więcej, otoczył nas tak bezpośrednią opieką, że zaczyna się ona od maleństwa każdego z nas.
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że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży
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Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest
święta, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie
łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest
mądry na tym świecie, niech się stanie głupim,
by posiadł mądrość.
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Mądrość bowiem tego świata jest
głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne
są zamysły mędrców». Niech się przeto
nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł,
czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy
życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest
wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus –
Boga.
Oto słowo Boże
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JKto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

EWANGELIA
Mt 5, 38-48
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb
za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie
oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy
w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu,
kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją
szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś,
żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące.
Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od
tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował
swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam:
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za
tych, którzy was prześladują, abyście się stali
synami Ojca waszego, który jest w niebie;
ponieważ On sprawia, że słońce Jego
wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła
deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was
miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż
i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie
tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest
Ojciec wasz niebieski».
Oto Słowo Pańskie
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W pierwszym czytaniu Pan mówi do
Mojżesza: „ powiedz im: Bądźcie świętymi,
bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!”.
W drugim św. Paweł przypomina nam:
„Świątynia Boga jest święta, a wy nią
jesteście”. A w Ewangelii św. Mateusz
wzywa nas: „Bądźcie więc wy doskonali,
jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.
Jak się zmierzyć z tym wezwaniem? Czym
owa świętość jest? Jak ją osiągnąć?
Pomocą dla nas mogą być słowa jakie
usłyszała służebnica Boża Rozalia
Celakówna: „Świętość to miłość. Ta dusza
dojdzie do najwyższej doskonałości, która
najgoręcej Boga ukocha”. A więc chodzi
o miłość! A w kim „naprawdę miłość Boża
jest doskonała”? W tym „kto zachowuje
naukę Chrystusa”. Także o miłości nieprzyjaciół...
Ks. Tomasz Lis
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KS. KARD. STEFAN WYSZYŃSKI
w Wilanowie
Dzisiaj w liturgii na uroczystość Aniołów Stróżów Kościół
przypomina nam zdarzenie, które miało miejsce, gdy Chrystus
rozmawiał z Apostołami, ze swoimi najbliższymi uczniami. I wtedy był
spór o to, kto jest największy w Królestwie Niebieskim, jako że ludzie
nieustannie dążą do tego, ażeby być wielkimi. Chrystus przywołał do
siebie małe dziecię i ukazując je mówił: Patrzcie, jeśli się nie staniecie
jak to dziecię, nie będziecie mieli Królestwa Niebieskiego. Przykazał
czuwać, szanować, otaczać szczególną opieką małe dzieci. Dodał
motyw dlaczego. Dlatego, że Aniołowie Boży tych dzieci zawsze
patrzą w Twarz Ojca.
I to odnosi się do każdego człowieka. Bóg tak urządził bytowanie
człowieka na ziemi, jego drogę z ziemi do nieba, że człowiek nie
może czuć się osamotniony – nie zostawię was sierotami – mówił
Chrystus, który przyniósł naukę od Ojca, On właśnie przypomniał nam
to, że człowiek wędrujący przez ziemię z łona matki na łono Ojca
Niebieskiego ma przy sobie opiekuna, który stojąc przy nas ciągle
patrzy w twarz Ojca Niebieskiego. Bóg nie potrzebuje słów.
Aniołowie nasi nie posługują się słowami, ale wystarczy, że stoją
przy nas, opiekując się naszymi drogami, sprawami, losami, radościami, czy nieszczęściami, naszymi wyniesieniem, czy naszymi upokorzeniami i krzywdami, patrzą w twarz Ojca. A Ojciec Niebieski już
wszystko wie, niejako wyczytuje z oczu tych naszych opiekunów
wszystko co się dzieje z nami. A jeśli człowiek cierpi, to wyraz oczu
anioła patrzącego ku Ojcu Niebieskiemu na pewno przekazuje Mu
wszystko, co my przeżywamy radując się czy tez cierpiąc.
Przypominamy to, Dzieci Boże, na wstępie naszego rozważania,
żebyśmy nie zapomnieli, jak doniosłą wagę Ojciec Niebieski przywiązuje do tej obecności Aniołów Stróżów przy każdym z nas. I to nam
przypomina Kościół na początku miesiąca października, miesiąca
różańcowego, gdy gromadzimy się w świątyniach, aby uczcić Matkę
Bożą w pozdrowieniach anielskich. Rozważamy drogę Jezusa na tej
ziemi, a przy Nim drogę Jego Matki poprzez wszystkie tajemnice radosne, bolesne i chwalebne, drogę Boga-Człowieka, która jest zarazem drogą każdego człowieka. Każdy z nas ma w swoim życiu
tajemnice i zdarzenia radosne, bolesne i chwalebne.

Modlitwa różańcowa
stale przypomina nam Jezusa
Pozwólcie, Dzieci Boże, że w tym bogactwie tematów, które dzisiaj
Kościół nam przypomina, przeprowadzimy jakąś myśl przewodnią,
która by miała znaczenie dla naszej życiowej codzienności. Kościół
wkłada w tym szczególnym miesiącu w nasze dłonie różaniec i
pragnie abyśmy wołali – Zdrowaś Maryjo, abyśmy wielbiąc Maryję
przypominali sobie nieustannie Jej Bożego Syna. Błogosławionaś Ty
między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Modlitwa różańcowa stale więc przypomina nam Jezusa i Maryję. I
chociaż nam się wydaje, że zamierzamy czcić Matkę Chrystusową w
modlitwie różańcowej, jednakże głębia tej różańcowej modlitwy
wyraża się w tym, że wielbiąc Maryję przypominamy sobie BogaCzłowieka i Jego dzieje na tej ziemi. Przecież modlitwa różańcowa nie
jest tylko modlitwą warg, nie jest tylko mechanicznym powtarzaniem –
Zdrowaś Maryjo. Jest to rozważanie, rozważanie życia Jezusa i życia
Maryi.
Życie Jezusa – w tajemnicach radosnych rozważamy Jego początki
na tej ziemskiej drodze. Zwiastowanie, że przyjdzie Boży Syn,
Pierwsze Nawiedzenie Jezusa w domu Elżbiety Bóg-Człowiek
przyniesiony przez Maryję pod Jej sercem, jeszcze nienarodzony, ale
już działający tak, że poruszyło się dziecię Jan, poprzednik
Chrystusowy pod sercem Elżbiety, gdy Matka Jezusa Chrystusa
przemówiła pozdrawiając Elżbietę.
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Dzieje Jezusa rodzącego się w Betlejem, wzrastanie w Nazarecie i
cała Jego późniejsza droga. Dzieje oddania Jezusa, wziętego od
Ojca, Ojcu Niebieskiemu w świątyni. Moment krótki jakiegoś bólu,
zagubienia się Bożego Dziecięcia i radość, że się odnalazło
w świątyni. I pouczył Jezus: „wiecie przecież, że w sprawach, które
są Ojca mego, potrzeba żebym był” [por. Łk 2,49)] . – To były niewątpliwie radości i Jezusa, i Maryi, i Józefa w życiu Świętej
Rodziny.
Przyszły później tajemnice bolesne, które rozważamy w części
drugiej różańca. To jest cała droga zbawienia. Jezus, który się
modli w Ogrójcu, Jezus biczowany, Jezus cierniem ukoronowany,
Jezus niosący krzyż, Jezus umierający na krzyżu. Potrzeba było –
mówił sam Jezus – aby Syn Człowieczy to wszystko ucierpiał i tak
wszedł do chwały. Ale cierpienie się kończy. Jezus pocieszał nas –
i wasz smutek w radość się obróci. I Jego smutek w radość się
obróci.
I dlatego tajemnice bolesne się kończą, zaczynają się chwalebne:
Jezus zmartwychwstały, wracający do Ojca, posyłający nam Pocieszyciela, Jezus, który pamięta o swej Matce i wzywa Ją do
nieba i tam Ją wieńczy chwałą. To wszystko rozważamy powtarzając – Zdrowaś Maryjo – a więc wielbiąc Maryję i wspominając
to, że to jest Matka, która z woli Ojca wydała błogosławiony owoc
swojego życia, Jezusa.
Różaniec więc, Dzieci Boże, jest modlitwa złożoną – i ustną i
myślną zarazem. Ta modlitwa łatwa nie jest, ale jakże błogosławiona i jakże głęboka. Wydaje się nieraz ludziom, że to jest bezmyślne powtarzanie pacierzy. Nie! To rozważanie pełne głębokich
myśli o życiu Jezusa i życiu Maryi na tej ziemi. Ale gdy powtarzamy tajemnice radosne, bolesne i chwalebne w różańcu, od razu
się nam jakoś narzuca myśl, jak to życie Jezusa i Maryi jest podobne do życia każdego człowieka. Przecież Chrystus przyjąwszy
ciało z Maryi Dziewicy przez działanie Ducha Świętego stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu.

Tajemnice naszego życia
I my w biegu całego naszego codziennym życia mamy swoje
tajemnice radosne, bolesne i chwalebne. Mamy tajemnice radosne, bo każda niemal matka, gdy sobie uświadomi, że ma zostać
matką raduje się i chce tę swoją radość przekazać, tak jak Maryja
Elżbiecie. A ileż radości, o czym nawet Chrystus mówił, że człowiek na świat się narodził. Bo to jest wielkie dzieło, wielkie dokonanie, najwspanialsze i najpotężniejsze, bo jest współdziałaniem Ojca Niebieskiego, z którego pochodzi wszelkie życie, i współdziałanie rodziców, ojca i matki powołanych, ażeby się człowiek z Ojca
niebieskiego na ten świat narodził. Jest więc radość. I każdy
z Was, Matki i Ojcowie, taką radość niewątpliwie przeżył, że się
człowiek – syn czy córka – na świat narodzili.
Niesiecie potem ten błogosławiony owoc żywota waszego do
świątyni, ofiarujecie Ojcu, jak to czyniła Maryja. Chrzest, a później
wychowanie religijne. Chrystus daje przykład, gdy przebywa
w świątyni nawet bez wiedzy rodziców. Gdy Go tam znajdują rozumieją, że człowiek Boży musi być wychowany po Bożemu. A więc
trzeba go i prowadzić do świątyni, i z radością go tam odnajdywać.
Początki naszego życia dziecięcego czy też młodzieńczego są
więc podobne do życia Jezusa Chrystusa. A przeżycia Maryi i
Józefa, są podobne, Najmilsi, do przeżyć waszych, Matki, Ojcowie,
w tym życiu rodzinnym, w życiu domowym. Zapewne, prawdą jest,
że jest wielka odległość między Świętą Rodziną – Jezus, Maryja,
Józef – a naszą rodziną. Ale nie jest zbyt daleko. Dlaczego? Bo
Chrystus nie dla siebie przeszedł na świat, ale dla nas ludzi i dla
naszego zbawienia.
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PIERWSZE CZYTANIE
Kpł 19, 1-2. 17-18
Czytanie z Księgi Kapłańskiej: Pan powiedział
do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności
Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja
jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz
żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz
upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego
powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie
będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale
będziesz miłował bliźniego jak siebie samego.
Ja jestem Pan!»
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego
dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych
grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu
oddają.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 3, 16-23
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Koryntian: Bracia: Czyż nie wiecie,
że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży
mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię
Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest
święta, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie
łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest
mądry na tym świecie, niech się stanie głupim,
by posiadł mądrość.
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Mądrość bowiem tego świata jest
głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne
są zamysły mędrców». Niech się przeto
nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł,
czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy
życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest
wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus –
Boga.
Oto słowo Boże
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JKto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

EWANGELIA
Mt 5, 38-48
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb
za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie
oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy
w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu,
kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją
szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś,
żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące.
Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od
tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował
swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam:
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za
tych, którzy was prześladują, abyście się stali
synami Ojca waszego, który jest w niebie;
ponieważ On sprawia, że słońce Jego
wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła
deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was
miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż
i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie
tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest
Ojciec wasz niebieski».
Oto Słowo Pańskie
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KOMENTARZ
W dzisiejszych czytaniach na różne
sposoby wezwani jesteśmy do świętości.
W pierwszym czytaniu Pan mówi do
Mojżesza: „ powiedz im: Bądźcie świętymi,
bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!”.
W drugim św. Paweł przypomina nam:
„Świątynia Boga jest święta, a wy nią
jesteście”. A w Ewangelii św. Mateusz
wzywa nas: „Bądźcie więc wy doskonali,
jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.
Jak się zmierzyć z tym wezwaniem? Czym
owa świętość jest? Jak ją osiągnąć?
Pomocą dla nas mogą być słowa jakie
usłyszała służebnica Boża Rozalia
Celakówna: „Świętość to miłość. Ta dusza
dojdzie do najwyższej doskonałości, która
najgoręcej Boga ukocha”. A więc chodzi
o miłość! A w kim „naprawdę miłość Boża
jest doskonała”? W tym „kto zachowuje
naukę Chrystusa”. Także o miłości nieprzyjaciół...
Ks. Tomasz Lis

1

KS. KARD. STEFAN WYSZYŃSKI
w Wilanowie
I Matka Jego nie była tylko dla siebie, ale dla Jezusa, tak jak każda
matka, każdy ojciec jest nie tylko dla siebie, ale jest dla dziecięcia, dla
dzieci, dla rodziny i to jest wasze najważniejsze zadanie, główne
życiowe posłannictwo.
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Z tym się mogą łączyć boleści, i istotnie tak jest. Bo tak jak Jezus
miał swoje bóle i cierpienia w Ogrójcu, był prześladowany, obarczony
krzyżem, tak i w naszym życiu się to dzieje, że mamy różne gorycze
życia. Mamy swój Ogrójec, może nas ludzie niekiedy i językami
ubiczują, i cierniem uwieńczą nam głowę, może nałożą na nas krzyż,
może nawet przybiją do krzyża i radują się, że dokonali swego dzieła.
Ale my wiemy, że Chrystus zwyciężył na krzyżu. My wiemy, że i nam
polecił: weźcie krzyż na swoje ramiona i idźcie za mną. „Pójdźcie do
mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni”, a ja was
ochłodzę, ja przyniosę wam ulgę, pociechę. Nie jesteście sami.
Gdy rozważamy tajemnice bolesne naszego codziennego życia,
pamiętajmy, że przeszedł przez nie i Mąż Boleści, Jezus Chrystus i
Matka Boża Bolesna. Ale ich smutek w radość, w chwałę się obrócił. I
oto przychodzą te chwalebne dni dla Jezusa i Jego Matki –
Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego,
Uwieńczenie Maryi Wniebowziętej. I gdy patrzymy na to wszystko,
czego Chrystus dokonał, jak zwyciężył, wtedy, Dzieci Boże, łatwiej
jest i nam przejść przez tajemnice bolesne naszego życia i doczekać
się chwili wyzwolenia i jak nas do tego wzywał Chrystus, abyśmy
pamiętali – nie zostawię Was sierotami, ja wprawdzie odchodzę, ale
przyjdę po Was i wezmę Was do Ojca.
Nie jesteście samotni, bo jesteście owocem miłości Ojca Niebieskiego ku każdemu z Was, bo On, Bóg pierwszy Was umiłował i nadal wytrwale Was miłuje. Nie zostawi Was sierotami. Sam zmartwychwstał, ale zapewnił: „potrzeba, abyście i wy zmartwychwstali jak ja
zmartwychwstałem”. Sam poszedł do Ojca ale i nas zapewnił: „idę do
Ojca, aby przygotować Wam miejsce, a gdy przygotuję Wam miejsce,
przyjdę do Was i wezmę Was do Ojca”. Już teraz daje nam swojego
Ducha Pocieszyciela na trudną i ciężką drogę po tej ziemi.
Już dzisiaj ukazuje nam uwieńczenie Najlepszej Matki, jak gdyby
chciał przez to powiedzieć – tak uwieńczę każdą matkę, która tutaj na
tej ziemi przekazuje życie wzięte z Boga jego dzieciom. Będą więc i
chwalebne tajemnice. Możecie mieć te radości i tu na ziemi, ale pełnia
tych radości czeka Was dopiero w chwale.
Patrzcie więc, Dzieci Najmilsze, jak droga Jezusa i Maryi jest podobna do naszej drogi, jaką dążymy pełni radości, boleści i chwały.
I o tym trzeba pamiętać, gdy trudno jest. Pociechą jest prawda
o zmartwychwstaniu Chrystusa, Jego wysiłek abyśmy uwierzyli – potrzeba byście i wy zmartwychwstali, jak ja zmartwychwstałem. Ta prawda, Dzieci Boże, ogromnie podnosi nas na duchu w chwilach trudnych naszego codziennego życia. Chrystus przeszedł przez wszystkie radosne, bolesne i chwalebne wydarzenia, i każdy z nas, choćby
był obciążony krzyżem, przez radości i cierpienia idzie do chwały.
A Chrystus nas przyzywa: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni a ja was ochłodzę”[por. Mt 11,28].

Aniołowie Boży czuwają nad nami

PIERWSZE CZYTANIE
Kpł 19, 1-2. 17-18
Czytanie z Księgi Kapłańskiej: Pan powiedział
do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności
Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja
jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz
żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz
upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego
powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie
będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale
będziesz miłował bliźniego jak siebie samego.
Ja jestem Pan!»

Kardynał Stefan Wyszyński udziela bierzmowania wilanowskiej
młodzieży. Archiwum p. Andrzeja Żaboklickiego.
Zostawił nam swój Kościół, żeby nami kierował, żeby nas upomniał, żeby nas nieustannie zwracał ku Bogu, żeby nam przypominał, że my jesteśmy mieszkaniem Boga, że Duch Boży w nas
mieszka, że jesteśmy ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i że my wszyscy mamy być pełni Boga w Trójcy Świętej Jedynego. On to przecież w Kościele swoim nieustannie działa, byśmy
nie zbłądzili w tej drodze, po której wędrujemy.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Wielką pociechą, Dzieci Boże, jest dla nas świadomość, że nie
jesteśmy opuszczeni, że nie jesteśmy samotni. Tę świadomość
mają już małe dzieci, gdy wołają od rana: „Aniele Boży Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój, rano, w wieczór, we dnie, w nocy bądź
mi zawsze ku pomocy”. Te małe dzieci już wiedzą o tym. A Kościół
nam dzisiaj przypomina naszych Opiekunów, którzy stoją przy nas
wytrwale. Niekiedy rozradowani, gdy jesteśmy na drodze Chrystusa, gdy jesteśmy blisko Matki Chrystusowej, Niekiedy może zasmuceni, gdy o tej drodze Chrystusa zapomnieliśmy, abyśmy z niej
zeszli. Nie zapominajcie o tym, nie tylko w tym dniu Aniołów Stróżów, że dani są nam oni ku pomocy na naszej drodze do Ojca.
Mogą przyjść chwile trudne, możemy zapomnieć nawet i tych naszych opiekunach, może nam ujść uwagi, i droga Chrystusa, i droga Matki Chrystusowej. Ale chociażbyśmy stanęli pod krzyżem
ciężaru życia, wiedzmy że pod krzyżem Chrystusa stała Matka. Jej
Serce Niepokalane wrażliwe na to, co przeżywał Boży Syn na
krzyżu.

Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego
dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych
grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Bóg zapewniał w trudnej chwili, „choćby zapomniała o tobie matka, ja o tobie nie zapomnę” [por. Iż 49,15]. Ale my widzimy, że Najlepsza Matka nie zapomniała o swoim Synu, chociaż był policzony
między łotrów i zawisł na krzyżu. Wytrwała przy Nim. I nasze matki
są tak wrażliwe na los swoich dzieci. Kiedyś wykonywano wyrok
śmierci na żołnierzu, który sprzeniewierzył się swoim obowiązkom,
ginął w niesławie, ale jego matka była przy nim. Mówiono jej: nie
wstydzisz się? Twój syn zszedł z dobrej drogi. – Ona mówi: przecież to mój syn.

Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu
oddają.

DRUGIE CZYTANIE

Bóg nas nie opuszcza

1 Kor 3, 16-23

Dzisiejsza uroczystość Aniołów Stróżów, która tak pięknie łączy się
z uroczystością Matki Najświętszej, Jej Niepokalanego Serca, jest
więc ubogacona, Dzieci Boże, tymi optymistycznymi, pełnymi nadziei
chwilami, które rozważamy z życia Jezusa i Maryi w naszych
różańcowych szeptach, w których wielbiąc Maryję przypominamy
sobie Jezusa i Jego wspólną drogę z Maryją.

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Koryntian: Bracia: Czyż nie wiecie,
że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży
mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię
Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest
święta, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie
łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest
mądry na tym świecie, niech się stanie głupim,
by posiadł mądrość.

I nasze matki też tak umieją czynić, że przyznają się do swojego
dziecka nawet wtedy, gdy mu się nie powiedzie w życiu, gdy jej nie
przynosi zaszczytu. Bo matka zawsze jest matką i jest jak najściślej powiązana ze swoim dzieckiem udanym czy też nie udanym.
A cóż dopiero taka Matka, której Serce Niepokalane nie dopuszcza żadnej niewierności, żadnego błędu, taka Matka, Maryja,
Choć na chwilę, Dzieci Boże, chciejmy sobie uświadomić, jak Ona nas nie opuści, chociażby nasza matka już odeszła z tej zieChrystus Pan dbał o to, ażebyśmy w naszej wędrówce nie zabłądzili. mi, chociażby nasz ojciec o nas zapomniał. Jej Niepokalane Serce
Sam nazwał się i Drogą, i Prawdą i Życiem.
nigdy na to nie pozwoli.
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S Ł O W A

Mądrość bowiem tego świata jest
głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne
są zamysły mędrców». Niech się przeto
nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł,
czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy
życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest
wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus –
Boga.
Oto słowo Boże
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JKto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

EWANGELIA
Mt 5, 38-48
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb
za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie
oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy
w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu,
kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją
szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś,
żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące.
Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od
tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował
swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam:
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za
tych, którzy was prześladują, abyście się stali
synami Ojca waszego, który jest w niebie;
ponieważ On sprawia, że słońce Jego
wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła
deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was
miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż
i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie
tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest
Ojciec wasz niebieski».
Oto Słowo Pańskie
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KOMENTARZ
W dzisiejszych czytaniach na różne
sposoby wezwani jesteśmy do świętości.
W pierwszym czytaniu Pan mówi do
Mojżesza: „ powiedz im: Bądźcie świętymi,
bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!”.
W drugim św. Paweł przypomina nam:
„Świątynia Boga jest święta, a wy nią
jesteście”. A w Ewangelii św. Mateusz
wzywa nas: „Bądźcie więc wy doskonali,
jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.
Jak się zmierzyć z tym wezwaniem? Czym
owa świętość jest? Jak ją osiągnąć?
Pomocą dla nas mogą być słowa jakie
usłyszała służebnica Boża Rozalia
Celakówna: „Świętość to miłość. Ta dusza
dojdzie do najwyższej doskonałości, która
najgoręcej Boga ukocha”. A więc chodzi
o miłość! A w kim „naprawdę miłość Boża
jest doskonała”? W tym „kto zachowuje
naukę Chrystusa”. Także o miłości nieprzyjaciół...
Ks. Tomasz Lis
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KS. KARD. STEFAN WYSZYŃSKI
w Wilanowie
Takie myśli, Dzieci Bożę, snujemy dzisiaj w tej świątyni w pierwszych dniach miesiąca różańcowego. Chciejmy w tym miesiącu
szczególnie pamiętać o tym, żebyśmy na wszystkich naszych drogach nie rozstawali się z różańcem, w którym czcimy Matkę
Chrystusową i stale przypominamy Jej Syna.
Te myśli niech będą, Dzieci Boże, pozdrowieniem, które Wam przywozi wasz biskup, i pociechą chociaż na tych kilka chwil naszej wspólnej modlitwy. I niech będą dla was zachętą w tym trudnym okresie
waszego życia w historycznym Wilanowie, który jest pochłaniany
przez miasto, idące szeroką falą ku Wam, i zabiegające Wam niejako
drogę jak byście już nie mieli innego wyjścia, tylko dać się pochłonąć
przez miasto moloch.

O wiele zdrowszy byłby układ, ażeby miasta były raczej rozrzucone po całej Polsce aniżeli skoncentrowane na jednym miejscu.
Ale to już problem odmienny, chociaż dzisiaj jest on dla was
bolesnym przeżyciem.
Tym bardziej, Dzieci Boże, starajcie się oddawać się pod opiekę
Matki Pocieszycielki, która też jako Matka Jezusa i Małżonka Józefa, Opiekuna Jezusa, uprawiała motyką skalną ziemię galilejską
i z niej czerpała chleb dla swojego Syna, który przypatrywał się Jej
pracy, a niekiedy brał w niej udział. Jezus znał się na rolnictwie.
Weźcie do ręki Ewangelię i wczytajcie się w jej kartki, zobaczcie ile
porównań, ile przykładów brał Jezus z życia i pracy na roli. Macie
więc wspaniałych Patronów.

I tutaj również razem z Wami, w waszym trudzie rolniczym obecny jest i Jezus, i Maryja, tak jak są w Kościele razem, Maryja
obecna jest w misterium Chrystusa i Kościoła. – Pozostawiając
Wam, Dzieci Bo-że, tych kilka myśli na miesiąc różańcowy proszę
– módlcie się. Niech Wasza modlitwa różańcowa ogarnie naprzód
rodzące matki, żeby w Ojczyźnie, w której przybywa fabryk, nie
ubywało dzieci. Bo cóż po fabrykach, gdy nie będzie w nich rąk do
pracy i rozumnych głów służących tym wielkim aparatom
To jest moment niewątpliwie trudny i dla was i dla okolicznych miej- przemysłowym. Módlcie się więc za matki.
scowości, gdy widzicie jak niekiedy żyzne, urodzajne pola idą pod zaMódlcie się za tych, od których zależy rozumne urządzenie nabudowę wielkich gmachów jak napełnią się niedługo miejskim hała- szego życia społecznego i gospodarczego, ażeby nie zabrakło
sem, w którym zagubia się człowiek i staje się jakimś bezadresowym chleba dla wszystkich rodzących się Polaków. Módlcie się, Dzieci
anonimem. Dziś problem rozbudowy wielkich miast jest przedmiotem Boże, zwłaszcza za młodzież, żeby tak się wychowywała, by umiasporów. Niektórzy patrząc na ucieczkę z miast ich tradycyjnych mie- ła służyć i Bogi i Ojczyźnie. Oddawajcie wszystkich Sercu Nieposzkańców, zastanawiają się nad tym, czy jest sens gromadzenia ta- kalanemu Maryi w tym dniu pierwszosobotnim i w całym miesiącu
kiego mnóstwa ludzi na jednym miejscu, czy nie słuszniejsza byłaby różańcowym. A gdy się skończy ten miesiąc, niech różaniec nadal
taka organizacja Ojczyzny, w której ziemia nie pozostaje sieroca, ale nie wypada z waszych dłoni. Bierzcie go gdy idziecie do pracy, gdy
ma te czułe ramiona czuwających nad nią, miłujących ją rolników, któ- niekiedy długie godziny spędzacie na przystankach autobusowych
rzy jej służą, a ona odwdzięcza się im służbą – jest karmicielką, jest czekając na przyjazd, albo na powrót, gdy musicie spędzać wiele
żywicielką.
czasu w kolejkach do sklepu czy magazynu. Po cóż stać bezczyZdaję sobie sprawę, Najmilsi, że i wasza historyczna parafia i oko- nnie, kiedy można się wtedy modlić.
liczne parafie tę tragedię przeżywają. Szczęście, że nie mamy tu mieNiech różaniec, w którym dzisiaj rozważacie dzieje Jezusa i Maszkania stałego, że innego oczekujemy. Nie przestajemy jednak my- ryi będzie i dla Was radością i pociechą w boleściach i pamięcią
śleć o słusznym kierunku rozwoju i naszej Stolicy, i naszej Ojczyzny. o tym, że „smutek wasz w radość się odmieni” gdy po najdłuższym
Nieraz wydaje się nam, że takie rozdmuchiwanie miasta stołecznego i owocnym życiu powstaniecie z ziemi rodzicielki i pójdziecie do
do potężnych rozmiarów nie zgadza się z dzisiejszymi poglądami lu- Ojca waszego, który jest Miłością i czeka na Was w niebie.
dzi zajmujących się problemem polityki mieszkaniowej i że nie jest to
Pod koniec Mszy świętej udzielę Wam błogosławieństwa.
również zdrowe dla naszej Ojczyzny.

I jakże w tej sytuacji wielu z was jest ciężko, zwłaszcza rolnikom,
którzy z dziada i pradziada z miłością uprawiali ziemię, a dzisiaj są
wyrwani z niej niemalże przemocą. Podobnie jak buldożery wyrywają drzewa przydrożne z korzeniami, tak wielu z Was jeszcze nie
może przeboleć tego, że jesteście wyrwani z tej szlachetnej waszej
dziedziny a odziedziczona po ojcach misja, porozumienia z matką
rodzicielką ziaren, tak potrzebnych przecież wszystkim, i tym co żyją
na wsi, i w miasteczkach, i w mieście, i w Stolicy.
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L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Kpł 19, 1-2. 17-18
Czytanie z Księgi Kapłańskiej: Pan powiedział
do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności
Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja
jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz
żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz
upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego
powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie
będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale
będziesz miłował bliźniego jak siebie samego.
Ja jestem Pan!»
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego
dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych
grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu
oddają.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 3, 16-23
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Koryntian: Bracia: Czyż nie wiecie,
że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży
mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię
Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest
święta, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie
łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest
mądry na tym świecie, niech się stanie głupim,
by posiadł mądrość.
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Mądrość bowiem tego świata jest
głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne
są zamysły mędrców». Niech się przeto
nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł,
czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy
życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest
wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus –
Boga.
Oto słowo Boże
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JKto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

EWANGELIA
Mt 5, 38-48
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb
za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie
oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy
w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu,
kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją
szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś,
żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące.
Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od
tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował
swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam:
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za
tych, którzy was prześladują, abyście się stali
synami Ojca waszego, który jest w niebie;
ponieważ On sprawia, że słońce Jego
wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła
deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was
miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż
i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie
tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest
Ojciec wasz niebieski».
Oto Słowo Pańskie
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W dzisiejszych czytaniach na różne
sposoby wezwani jesteśmy do świętości.
W pierwszym czytaniu Pan mówi do
Mojżesza: „ powiedz im: Bądźcie świętymi,
bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!”.
W drugim św. Paweł przypomina nam:
„Świątynia Boga jest święta, a wy nią
jesteście”. A w Ewangelii św. Mateusz
wzywa nas: „Bądźcie więc wy doskonali,
jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.
Jak się zmierzyć z tym wezwaniem? Czym
owa świętość jest? Jak ją osiągnąć?
Pomocą dla nas mogą być słowa jakie
usłyszała służebnica Boża Rozalia
Celakówna: „Świętość to miłość. Ta dusza
dojdzie do najwyższej doskonałości, która
najgoręcej Boga ukocha”. A więc chodzi
o miłość! A w kim „naprawdę miłość Boża
jest doskonała”? W tym „kto zachowuje
naukę Chrystusa”. Także o miłości nieprzyjaciół...
Ks. Tomasz Lis
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