


3 czerwca —  Uroczystość Bożego Ciała

Dziękczynny charakter święta Bożego Ciała
Dzień Bożego Ciała kojarzy się nam zawsze z Hostią niesioną przez 

kapłana w złocistej monstrancji, z dymem i wonnością kadzideł, z zapa
chem i kobiercem płatków kwiatów, sypanych przez dziewczynki w białych 
„komunijnych” strojach, bądź ubrane w prześliczne stroje regionalne, 
z piękną barwną procesją, podczas której czysty dźwięk dzwonków 
i donośny głos dzwonu mieszają się z pieśnią uwielbienia, chwały i dzięk
czynienia.

W niebo ulata potężna pieśń. 
Razem z głosam i ludzkim i wszyst
ko zda się wołać: chwała Ci, Panie 
wszechświata! Chwała za przed
wiecznej chwały blaski, za wszyst
kie łzy i spoko jne sny, za dar zba
wienia! Chwała Ci, Boże, cześć 
i nasze pokorne dziękczynienie!

Bożego Ciała, aby za ten n iezwykły 
dar w odpowiednio uroczysty sposób 
podziękować naszemu Zbawcy.

Uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Pańskiej, potocznie zwana 
także Świętem Ciała i Krwi Pań
skiej, a w tradycji ludowej: Boże 
Ciało, jest w Kościele katolickim

Przed tak wielkim Sakramentem 
upadajmy wszyscy wraz;
Niech przed Nowym Testamentem 
starych praw ustąpi czas;
Co dla zmysłów niepojęte, 
niech dopełni wiara w nas.
Bogu Ojcu i Synowi 
hołd po wszystkie nieśmy dni; 
Niech podaje wiek wiekowi 
hymn tryumfu, dzięki, czci;
A równemu Im Duchowi 
niechaj wieczna chwała brzmi. 
Amen.

Dziękujemy Bogu za wszyst
ko: za dar W cielenia i Odkupienia, 
za dar W ieczerzy Pańskiej i Krzyż, 
za dar Eucharystii. Ten dzień ma 
nam też przypom inać, czym jest 
ofiara Mszy św., ofiara W ieczernika 
i Krzyża, ofiara M iłości i Ołtarza.
„To jest bowiem C iało moje, które 
za was będzie wydane... To jest 
bowiem kie lich  Krwi mojej nowego 
i w iecznego przym ierza, która za 
was i za w ielu będzie wylana na 
odpuszczenie grzechów. To czyń
cie na moją pam iątkę” . Słowa te 
powtarzają każdego dnia kapłani 
przy ołtarzu. Każdego też dnia 
Jezus Chrystus jest obecny wśród 
nas, w naszych sercach i duszach.

Ustanowienie Najświętszego Sa
kramentu nastąpiło w W ielki Czwar
tek, kiedy to Chrystus rozpoczynał 
już swoją mękę. W W ielki Czwartek 
rozpam iętuje się w ięc bolesną 
Mękę Jezusa Chrystusa, natom iast 
Boże C iało ma charakter radosny 
i dziękczynny. D latego od XIII w.
Kośció ł obchodzi osobne święto

uroczystością litu rg iczną ku czci 
Najświętszego Sakramentu, jest 
świętem nakazanym. W Polsce ob
chodzi się to św ięto w czwartek po 
Uroczystości T ró jcy  Świętej, a więc 
jest to święto ruchome, wypadające 
zawsze 60 dni po W ielkanocy. 
W niektórych krajach przenoszone 
jest na kole jną niedzielę.

Jak podaje historia, in ic ja torką 
ustanowienia tego święta była 
bł. Ju lianna z C orn illon  (1193- 
-1258). Będąc przeoryszą klasz
toru  Augustianek w M ont C ornillon 
w pobliżu Liege, w r. 1245 została 
ona zaszczycona objawieniem , 
w krórym  Chrystus żądał ustano
w ienia osobnego święta ku czci 
Najświętszej Eucharystii. Biskup 
Liege, Robert, po naradzie ze 
swoją kapitu łą i po pilnym  zbada
niu objaw ień, postanow ił spełnić 
życzenie Pana Jezusa. W r. 1246 
odbyła  się pierwsza procesja eu
charystyczna. Jednakże w tym 
samym roku bp Robert zmarł. 
Kardynał Hugo, po ponownym

zbadaniu sprawy, zatw ierdził świę
to. W r. 1251 ponownie arch id ia 
kon Jakub poprow adził u licam i 
Liege procesję eucharystyczną. 
W 1252 r. została ona rozszerzo
na na Germanię. Papież Urban IV 
w r. 1264 w prow adził do Rzymu 
uroczystość Bożego Ciała. Im pul
sem bezpośrednim  do ustanow ie
nia święta m iał być cud, jaki w y
darzył się w Bolsenie, gdy po 
Przeistoczeniu wylało się kilka 
krop li nie wina, lecz krwi na kor
porał z trąconego ręką kielicha. 
Zaw iadom iony o tym cudzie pa

pież, k tó ry przebywał wówczas 
w pobliskim  Orvieto, zabrał ten 
św ięty korporał. Dotąd w idać na 
nim plamy. Korzystając, że na 
dworze papieskim w O rne to  był 
wówczas św. Tomasz z Akw inu, 
papież Urban IV polecił mu opra
cowanie tekstów litu rg icznych do 
Mszy św. i do L iturg ii Godzin 
kapłańskich. Św. Tomasz uczynił 
to po m istrzowsku. Tekstów tych 
używa się do dziś, zwłaszcza czę
sto śpiewany jest hymn Pange 
linqua  (Sław. języku...) — i jego 
dwie ostatnie zwrotki (Przed tak 
w ielkim  Sakramentem.

W 1264 r. papież Urban IV bullą 
Transiturus  ustanow ił tę uroczy
stość dla całego Kościoła. Uza
sadniając przyczyny jej wprowa
dzenia wskazał: zadośćuczynienie 
za znieważenie Chrystusa w Naj
świętszym Sakramencie, a także 
uczczenie pam iątki ustanowienia 
Najświętszego Sakramentu, która

cd. na str. 6



„Człowiek jak cień przemija” (Ps 39,7)
Powracam do Tego, który mnie powołał 
wy zaś uwielbiajcie Pana na ziemi 
i Bogti dzięki składajcie (Tb 12, 20)

W dniu 21 stycznia 2010 r. wypeł
niły się dni kapłańskiego życia śp. 
Księdza Proboszcza mgr. Ale
ksandra Smętka. W 81. roku życia, 
w 48. roku kapłaństwa powrócił do 
Tego, który Go powołał i posłał. 
Pan życia i śmierci odwołał Go w 
sposób nagły i nieoczekiwany, gdy 
wracał z odwiedzin kolędowych 
swoich parafian. Czy była to jednak 
nagła śmierć dla śp. Ks. Aleksan
dra? Dla nas tak, dla Niego, chyba 
nie. Bo najczęściej moment śmierci 
wybiera Bóg dla swoich ukochanych 
w czasie najodpowiedniejszym.

Ksiądz Aleksander Smętek zos
ta ł wyśw ięcony na kapłana w 1962 
roku przez bpa Maksym iliana 
Rodego. Mszę świętą Prym icyjną 
odpraw ił w parafii po lskokato lic- 
kiej w Strzyżowicach. W iatach 1962- 
1965 był w ikariuszem parafii pol- 
skokato lickie j w Bolesławiu. W 
1965 p rzyby łdo  parafii polskokato- 
lickiej w Libiążu (Żarkach: Moczyd- 
le), której został A dm in is tra to 
rem, a później Proboszczem. W cza
sie swego 45. letniego duszpaste- 
rzowania wybudował kościół w miej
scu urodzin Organizatora naszego 
Kościoła, bpa Franciszka Hodura. 
Kościół ten jest nazywany kościołem- 
-pom nikiem  bpa Franciszka H odu
ra. Ks. A leksander wybudow ał 
również plebanię. Jako gorliw y 
duszpasterz o fiarnie  pracował na 
chwałę Bożą i ku pożytkow i pow ie
rzonego sobie Ludu Bożego. Wciąż 
był zatroskany nie ty lko  o sprawy 
materialne parafii, ale przede wszyst
kim o jej dobro duchowe.

W dniu 26 stycznia 2010 r. parafia 
w Żarkach-Moczydle żegnała swe
go Duszpasterza. Mszę świętą ce
lebrował biskup Jerzy Szotm iller — 
adm in istra to r d iecezji krakow 
sko-częstochowskiej. Hom ilię  po
grzebową w yg łos ił ks. Adam Stel
mach — w ikariusz biskupi diecezji 
krakowsko-częstochowskiej. W homi
lii swej przypomniałzebranym Osobę 
śp. ks. Aleksandra oraz Jego wkład 
w życie parafii i całego Kościoła. 
Przypom niał też o naszym obo
wiązku ciągłej gotowości i czujności 
na przyjście Pana.

Po Mszy Świętej na ręce ks. bpa 
Adm inistratora wyrazy współczucia 
i żalu w im ieniu Zw ierzchnika 
Kościoła bpa prof. zw. dra hab. W ik
tora Wysoczańskiego złożył ks. 
Henryk Dąbrowski — dziekan 
dekanatu warszawsko-łódzkiego, 
proboszcz parafii katedralnej pw.

cd. na słr. 4

Mszę świętą celebrował bp Jerzy Szotmiller i ks. L. Kołodziejczyk, 
ks. T. Budacz, ks. E. Stelmach

Parafia polskokatolicka w Żarkach-Moczydle żegnała swego Duszpasterza



Św. Ducha w Warszawie. Zapew
nia ło modlitewnej łączności Biskupa 
Zw ierzchnika i kapłanów d ie
cezji warszawskiej, a także dzię
kował śp. Ks. A leksandrow i za pos
ługę i w ierność Kościołow i.

Następnie głos zabrał ks. Jan 
Gross — honorowyprzewodniczący 
Śląskiego Oddziału Polskiej Rady 
Ekumenicznej. Dziękował śp. Ks. 
A leksandrow i za Jego szczerość, 
pogodę ducha, radosne usposobie
nie i serdeczność. Zacytow ał też 
słowa ewangelickiej pieśni na po
grzeb księdza: „Pan zawołał sługę 
swego do w iecznej radości, p rzy
jacie la  wziął szczerego ku naszej 
ża łości...” .

W końcowym  słowie, ks. bp 
A dm in is tra to r żegnał swego Kap
łana i w ielo letn iego Przyjaciela, 
w spom inał ich wspólne lata stu 
denckie w Ch AT i dziękował śp. Ks. 
A leksandrow i za przyjaźń, uśmiech 
i za słowa radości, k tórych n igdy 
Mu nie brakowało.

Na zakończenie obrzędów po
grzebowych w kościele, ks. Adam 
Stelmach podziękował wszystkim  
obecnym, księżom, pocztom sztan
darowym, braciom strażakom, w ier
nym parafii po lskokato lickich  z 
Żarek, Krzykawy-M ałobądz i Bole
sławia, oraz w iernym  z parafii 
rzymskokatolickich. Przekazał rów
nież w im ieniu Pierwszego Ks. 
B iskupa Roberta Nemkovicha kon- 
dolencje dla całej parafii, Kościoła i 
rodziny śp. Ks. A leksandra od Pol
skiego Narodowego Kościoła Kato- 
lick iegow S tanach  Z jednoczonych 
i Kanadzie.

Ks. Adam Stelmach przedstaw ił 
także W spólnocie Parafialnej w 
Żarkach-Moczydle nowego Adm ini
stratora Parafii, którym  został m ia
nowany ks. mgr Kamil Korpik, 
pochodzący z Gdyni.

Po skończonej Mszy św., mod
litw y przy trum nie  poprow adził ks. 
dziekan in fu ła t Eugeniusz Stel
mach. Następnie kapłani w ynieśli z 
kościo ła trum nę śp. Ks. A leksan
dra, poczym  żałobny kondukt udał 
się na cmentarz. M odlitw om  na 
cmentarzu przewodniczył również 
ks. in fu łat Eugeniusz Stelmach, 
k tóry w ciep łych słowach pożeg
nał Kapłana swojego dekanatu. 
Dziękował Mu za przyjaźń i gorące 
kapłańskie serce oraz za w ie lo le t
nią pracę w parafii Żarki M oczydło i 
wdekanacieśląskim. Rodzinieśp. Ks. 
Aleksandra złożył wyrazy w spół
czucia i żalu. W szystkich obec
nych na pogrzebie p rosiło  m odlitwę 
za duszę śp. Ks. Aleksandra, któ 
rego doczesne szczątki będąspoczy
wać na cmentarzu, na którym  spo
czywają również Jego parafianie. 
Razem z Księdzem Dziekanem 
wszyscy chcie li oddać w tym dniu 
ostatnią posługę śp. Ks. A leksand
rowi, Kapłanowi i Człow iekowi o

w ielkim  sercu, bez reszty odda
nemu sprawom Bożym. Dlatego 
też nikt nie chciał w tym smutnym dla 
nas dniu powiedzieć Mu żegnaj, ale 
wszyscy m ówili do widzenia, do 
zobaczen iaw  dom u Naszego Ojca. 
W ierzymy, że kiedyś spotkam y się 
z Ks. Aleksandrem i wspólnie 
będziemy mogli radować się z 
oglądania oblicza Bożego.

Rodzinie i parafii, w której praco
w ał o fia rn ie  śp. Ks. A leksander 
Smętek składamy serdeczne wyra
zy w spółczucia po śm ierci tak 
bardzo zasłużonego Kapłana.

Za przekazane kondolencje dzię
kujem y Zw ierzchn ikow i Kościoła, 
bpowi prof. dr. hab. W iktorow i 
W ysoczańskiemu oraz Pierwszemu 
B iskupow i PNKK w Stanach Z jed
noczonych i Kanadzie, bpowi Ro
bertowi Nem kovichowi.

Na ręce bpa Jerzego Szotm il- 
lera — adm inistratora diecezji 
krakowsko-częstochowskiej, kieru
jem y wyrazy wdzięczności do 
wszystkich licznie zebranych kapła
nów, b iorących udzia łw  uroczysto
ściach pogrzebowych.

Ks. m growi Adam owi Stelma
chowi, w ikariuszow i biskupiemu 
diecezji krakowsko-częstochowskiej 
dziękujemy za zorganizowanie tych 
sm utnych uroczystości pogrzebo
wych oraz za czuwanie nad god
nym i praw id łow ym  jej przebie
giem.

W szystkim, którzy uczestniczyli 
w pogrzebie śp. Księdza A leksan
dra Smętka składamy stokrotne — 
Bóg zapłać.

Prośmy M iłosiernego Boga o 
łaskę zbawienia dla śp. Ks. A le 
ksandra oraz o to, by ziarno 
zasiane przez Niego na niw ie ser 
ludzkich wydało pion obfity.

M ódlm y się również, by C hry
stus, Najwyższy Kapłan, wspiera ł 
w pracy i b łogosław ił nowemu admi
n istra torow i tej parafii, ks. mgrowi 
Kam ilowi Korpikow i, a Matka Boża 
N ieustającej Pom ocy — Patronka 
parafii, by wypraszała mu potrzeb
ne łaski u swego Syna.

Ks. m gr Tadeusz Budacz 

*
„O Panie, mój kres pozwól mi poznać i jaka 

jest miara dni moich, bym wiedział, jak 
jestem znikomy. Oto wymierzyłeś moje dni 
tylko na kilka piędzi, i życie moje jak nicość 
przed Tobą. Doprawdy życie wszystkich 
ludzi jest marnością. Człowiek jak cień 
przemija, na próżno tyle się niepokoi, gro
madzi, lecz nie wie, kto to zabierze” (Ps 39, 
5-7).

W obliczu śm ierci jedynie  Bóg 
jest naszą nadzieją. Człow iek 
pragnie n ieśm iertelności i życia 
w iecznego; jednak sam z siebie nie 
może tego pragnienia zrealizować. 
Może to  uczynić ty lko  nasz Pan, 
Jezus Chrystus, k tó ry jest źród
łem i pełnią życia. Aby nas uw olnić

z m ocy śm ierci, p rzyją ł On śm ier
telne c ia ło  i „un iży ł siebie stawszy 
się posłusznym aż do śm ierci — i to 
śm ierci krzyżow ej” (Flp 2, 8). 
Jezus Chrystus um arł „za nasze 
grzechy” (1 Kor 15,3) i w ten sposób 
pojednał nas z Bogiem; „zosta
liśmy pojednani z Bogiem, przez 
śm ierć Jego Syna” (R z 5 ,10). Teraz 
możemy oczekiwać „spełnienia 
o b ie tn ic ” (Hbr 9, 15). Śm ierć utra
ciła swoją moc: „Gdzież jest, o 
śm ierci, zwycięstwo twoje? Gdzież 
jest, o śmierci, żądło twoje? A żądłem 
śmierci jest grzech, a mocą grzechu 
jest zakon, ale Bogu niech będą 
dzięki, k tóry daje nam zwycięstwo 
przez Pana naszego, Jezusa C hry
stusa” (1 Kor 15, 55-57). Dlatego 
ten, kto wierzy, przeszedł już ze 
śm ierci do życia. „Zaprawdę, za
prawdę, powiadam wam: Kto s łu 
cha słowa mego i w ierzy w Tego, 
k tó ry  Mnie posłał, ma życie w iecz
ne i nie idzie na sąd, lecz ze śm ierci 
przeszedł do życ ia "  (J 5, 24). W 
Jezusie Chrystusie — dzięki naszej 
wierze, nadziei i m iłości — rozpo
czyna się życie wieczne, które swoją 
pełnię znajduje w oglądaniu Boga 
„twarzą w tw arz” (1 Kor 13,12). To 
spotkanie z Bogiem po śm ierci 
oznacza dla człow ieka sąd. „W szy
scy bowiem m usim y stanąć przed 
trybunałem  Chrystusa, aby każdy 
o trzym ał zapłatę za uczynki doko
nane w ciele, złe lub dobre ” (2 Kor 
5, 10). Jak pisze św. Paweł, nie 
potrafim y wyobrazić sobie i wyra
zić w naszych pojęciach tego, czego 
„ani oko nie w idziało, ani ucho nie 
słyszało, ani serce człow ieka nie 
zdołało  pojąć, jak w ielkie  rzeczy 
przygotow ał Bóg tym, którzy Go 
m iłu ją ” (1 K o r2 ,9). Jezus powiada: 
„W domu O jca mego jest m iesz
kań wiele. G dyby tak nie było, to 
bym wam powiedział. Idę przecież 
przygotow ać wam miejsce. A gdy 
odejdę i przygotu ję wam miejsce, 
przyjdę pow tórn ie i zabiorę was do 
siebie, abyście i wy byli tam, gdzie 
Ja jestem ” (J 14, 2-3).

W tekście pt. „Nauka o rzeczach 
ostatecznych” , przyjętym  przez ko
misję starokatolicko-prawosławną, 
czytamy: „Chrześcijan in nie d la 
tego dąży do przyszłości, jakoby 
przepojony był n iechęcią do tego 
świata, przeciwnie, swoją dzia ła l
nością w św iecie daje on św ia
dectwo m iłości Boga; ponadto 
jednak dąży on do tego, by cie
szyć się czymś jeszcze w ięk
szym; ,ale i my sami, którzy już 
posiadam y pierwsze dary Ducha, i 
my również całą istotą swoją 
wzdycham y, oczekując przybrania 
za synów  — odkupien ia  naszego 
c ia ła ’ (Rz 8, 23). ,Nie ża lim y się 
na to, o obecne, ale dążymy do 
tego, co w iększe’ (Jan C hryzo
stom, Hom. 14,6 do Rzym; MPG 60, 
531). Dla chrześcijan śmierć zatraca



Modlitwy przy trumnie poprowadził ks. infułat E. Stelmach

swą potworną maskę. Dla nich 
jest ona przejściem z przemi- 
ja lności do n ieprzem ija lności. 
Dzień śm ierci m ęczenników i 
św iętych obchodzony jest w Koś
ciele uroczyście jako dzień ich 
narodzin do innego życia. (...) 
Przez ponowne przyjście C hry
stusa spełni się nasza- codzien

na m odlitewna prośba o przyjście 
Jego Królestwa, o czym świadczy 
O bjaw ienie św. Jana: ,1 ujrza
łem niebo nowe i ziemię nową, bo 
pierwsze niebo i pierwsza ziemia 
przem inęły (...), a śm ierci już od
tąd nie będzie (...) I rzekł Zasia
dający na tronie: Oto czynię 
wszystko nowe’ (Ap 21, 1-5)” .

Fragmenty niepublikowanej pracy 
Biskupa Wiktora Wysoczańskiego

i rozpędzanie zebrań
Prześladowania duchowień

stwa i wiernych PNKK miały 
różny charakter. Powszechnie 
stosowano szykany administra- 
cyjno-policyjne, dyskryminacje  
towarzyskie, akcje bojówkarskie, 
rozpędzanie zebrań.

W ie lk ie go  rozg łosu  nabra ła  za
rów no  w kraju, jak  i w USA 
spraw a napadu na bpa F. H odu- 
ra, k tó ry  p rzyb y ł w  1926 r. do 
P olski d la  d okonan ia  w izy tac ji 
licznych  już  w ów czas parafii. 
Bp F. H odur m ia ł w yg ło s ić  w  W ar
szawie p ub liczn y  odczy t pt. „E m i
g rac ja  Polska w A m eryce  a Koś
c ió ł N a rod o w y” , k tó ry  zapow ie 
dz iano  na 21 lis topada  1926 r. w 
k in ie  „P a n ” p rzy ul. N ow y Św iat. 
Z a n ie p o ko jo n y  k le r rzym skoka 
to lic k i p rzeds ięw zią ł zam iar uda- 
re m n ie n ia te g o sp o tka n ia . N a g o - 
dzinę przed odczytem  bpa F. Ho- 
dura  rzym sko ka to lick i dusz
pasterz w  ka p licy  p rzy ul. M o
n iuszk i p ro w o ko w a ł sw ych w ie r
nych: „Za lecam  wam , parafian ie , 
byśc ie  tam  poszli i z n im i się roz 
p ra w ili, b io rę  za to  o d p o w ie 
dz ia lność. Nie bó jc ie  s ię ” . G dy 
na m ów n icę  w szed ł bp F. H odur 
w to w arzys tw ie  bpa F. B ończa 
ka (od s ie rpn ia  1924 r. F. B oń
czak b y ł już  b iskupem ), na sali 
w szczęto  tu m u lt. Padały o k rzy 
ki: „P recz” , ktoś naw et za in to n o 
w a ł „R o tę ” . Bp F. H od u r u s iło w a ł 
u spo ko ić  zg rom adzonych , pod 
n ió s ł rękę do g ó ry  na znak, że 
p ragn ie  m ów ić. W tedy z końca 
sali w yb ieg ła  k ilkud z ie s ięc io oso 
bow a g rupa  fa na tykó w  z laskam i 
i k rzes łam i i rzuc iła  się w  k ie 
runku  estrady. Bp. F. H od u r (...) 
p ra g n ą ł zapob iec  gorszącym  za j
śc iom , lecz zos ta ł w raz z bpem 
F. B ończak iem  pob ity . B o jów ka  
zdem o low a ła  salę. O becny  na 
sa li je d yn y  po lic ja n t, w idząc swą

cd. na str. 6

Modlitwom na cmentarzu przewodniczył ks. infułat E. Stelmach



24 czerwca —  Uroczystość narodzenia

Św. Jan Chrzciciel przygotowywał
cd. ze str. 5

bezradność, z w ró c iłs ię  o pom oc, 
lecz zanim  p rzyb y li inn i po 
lic ja nc i, napastn icy  zdo ła li zbiec. 
Za trzym ano  ty lk o  trzech , k tó rzy  
stanę li przed sądem.

W iele sy tuac ji k o n flik to w y c h  i 
d ras tycznych  za jść p ow odow a ły  
zakazy budow y d om ów  m o d litw y  
(np. w P iaskach, Łękach, Posa
dzie Jaćm ie rsk ie j i in.). PNKK, 
jako  w yznan ie  p raw no  nie uzna
ne, nie pos iada ł osobow ośc i 
praw nej, w zw iązku z czym  nie 
m óg ł być w łaśc ic ie lem  n ie ru 
chom ośc i. W tej sy tu ac ji ko śc io ły  
i kap lice  budow ano  najczęście j 
bez zezw o len ia  (n iek ie dy  w c ią g u  
jedne j nocy, jak  np. we wsi C zajk i 
w  b. pow iec ie  k rasnys taw sk im ). 
bądź też na podstaw ie  zezwoleń 
udzielanych osobom  fizycznym  na 
budowę ob iektów  gospodarczych. 
Toteż zdarza ły  się p rzypadk i, 
że tak ie  w łaśn ie  o b ie k ty  sakra l
ne by ły  późn ie j rozb ie rane  na 
po lecen ie  w ładz a d m in is tra c y j
nych.

Innym  pow odem  Ijcznych  na
p ięć by ło  poc iągan ie  d u c h o w 
nych PNKK do  o d p o w ie d z ia l
ności ka rno-sądow e j za w yko n y - 
wanieczynności re lig ijnych, udzie
lan ie ch rz tów , ś lu b ó w  oraz g rze 
banie zm arłych . N ieu regu low ana  
sprawa ksiąg stanu cyw iln eg o  
stw arza ła  w iernym  PNKK o g ro 
mne k łop o ty , gdyż ich ch rz ty , 
ś luby  i ak ty  zgonu  b y ły  n ieuzna- 
wane przez w ładze państw ow e.

D uchow nym  PNKK w y to czon o  
setki p rocesów  ka rnych  z pow o 
du używ ania  przez n ich  ty tu łów : 
b iskup, ksiądz, p roboszcz, p os łu 
g iw an ie  się nazwą parafia , Koś
c ió ł ka to lick i (przez dodan ie  tych  
s łów  do o fic ja ln e j nazw y K o śc io 
ła) oraz noszenie su tan ny  i ko 
rzystan ie  z szat litu rg ic z n y c h  po
dobnych do używanych w  Koście
le R zym skoka to lick im .

Ks. S tanisławow i M aksym iliano
wi Zawadzkiem u (1897-1935) oby
w ate low i am erykańsk iem u, w  la
tach 1925-1926 w ytoczono  szereg 
procesów  karnych, w ykorzystu jąc 
paragra f 166 k.k.n. Spośród  n ich 
na szczegó lną  uwagę zas ługu ją  
dw ie spraw y (...), oskarżając księ
dza S.M. Zawadzkiego o znieważe
nie Kościo ła R zym skokato lik iego, 
jego  urządzeń i ob rzędów  (...).

(N a jbardzie j ch a rak te rys tycz 
ne p rzyk ład y  podam y w następ
nym  num erze R odziny).

(cdn.)

Zadaniem św. Jana Chrzcicie la 
było przygotowanie drogi dla dzia
ła lności Mesjasza. Do wypełnienia 
m isji zleconej mu przez Boga Jan 
Chrzcicie l przygotow yw ał się do
kładnie. Prowadził surowy, ascce- 
tyczny tryb  życia. Przez fakt odizo
lowania się od świata niejako odłą
czył się od niego. C hcia ł przez to 
uzyskać nad ludźmi żyjącymi w spo- 
sób norm alny pewną przewagę. 
I uzyskał ją. Dopiero wówczas sta
nął naprzeciw ludziom i z pozycji 
swej przewagi rozpoczął głoszenie 
swego posłannictwa. W zywał do 
pokuty.

Ci, którzy zrywają z tym światem, 
zawsze budzą podziw. Podziw bu
dz ił i Jan Chrzcicie l. Dlatego, gdy 
w yszedł ze swoim programem i na
uczaniem, wówczas „w ychodziła  
do niego cała kraina judzka i wszy
scy m ieszkańcy Jerozolimy, a on 
chrzc ił w rzece Jordanie wyznają
cych grzechy sw oje ’’ (Mk 1, 5). 
Dziwne to było spotkanie. Żyjący w 
w irze życia przyszli spotkać się z 
tym, k tó ry żył na pustyni, w oder
waniu od świata. Co ten człow iek 
im zaproponował? Byłspadkob ier- 
cą w ielkie j tradycji kaznodziejskiej

cd. ze str. 2

w Wielki Czwartek nie może być ob
chodzona ze względu na powagę 
W ielkiego Tygodnia. Jednakże ze 
względu na śm ierć papieża Urbana 
IV bulla ta nie została ogłoszona, a 
tym samym uroczystość nie została 
ustanowiona.

Papież Klemens V odnow iłto  świę
to (1314), które po śm ierci papieża 
Urbana IV zaczęło zanikać. Dopiero 
papież Jan XXII ( t  1334) um ieścił 
wspomnianą bullę w Klementynach  
i za tw ierdził św ięto na cały Kościół.

Od czasu papieża Urbana VI uro
czystość Bożego Ciała należy do 
g łównych świąt w roku liturgicznym  
Kościoła (1389). Pierwsza wzm ian
ka o procesji w to święto pochodzi z 
Kolonii z 1277 r. Od wieku X IVspoty
kamy się z nią w Niemczech, Anglii, 
Francji, H iszpanii i w Mediolanie. 
Od w ieku XV przyją ł się w N iem
czech zwyczaj procesji do czterech 
ołtarzy. Msze św. przy wystaw io
nym Najświętszym Sakramencie wpro
wadzono w XV w. Do roku 1955 obo-

proroka Izajasza. I żyjącym w wirze 
tego świata zaadresował słowa 
w ie lk iego proroka „N aw róćcie  się, 
bo b liskie  jest Królestwo N ieb ie
skie ..." Głos wołającego na pusty
n i: G otu jcie  drogę Pańską. P rostu j
cie ścieżki Jego" (Mt 3, 3). „A  gdy  
ujrzał w ielu faryzeuszów, p rzycho
dzących do chrztu, rzekł do nich: 
„P lem ię żnijowe, któż wam podda ł 
myśl, aby uciekać przed przyszłym  
gniewem? Wydajcie więc owoc godny 
upam iętnienia... A już siekiera do 
korzenia drzew jes t przyłożona: 
wszelkie więc drzewo, które nie  
wydaje owocu dobrego, zostanie wy
cięte i w ogień w rzucone”  (Mt 3, 
7-10). Mocne to były słowa. Wzywa
ły  one tych ze świata do rewizji 
swojego postępowania. Jan Chrzci
ciel wołał, będąc przekonanym o 
tym , że celem człow ieka jest trw a
nie w  w ierności i posłuszeństwie 
prawu Bożemu. I swemu posłannic
twu pozostanie w iernym , n ieugię
tym do końca.

W swoich naukach zaznaczał, że 
po nim przyjdzie Ktoś, kto bę
dzie przemawiał i dzia łał inaczej. 
Tym Kimś będzie Jezus Chrystus.

w iązywała także oktawa, w czasie 
której Chrystus Pan odb iera ł wyra
zy przebłagania, hołdy, dziękczy
nienia i błagania.

Uroczystość Bożego Ciała



sw. Ja n a  Chrzciciela

ludzi na przyjście Mesjasza
0  Nim to mówił: „Ja  was chrzczę 
wodą dla nawrócenia; Ten, k tó ry  
idzie za mną, m ocnie jszy jest; ja  nie 
jestem  godzien nosić Mu sanda- 
łów : On was chrzcić będzie Du
chem Świętym i ogn iem ”  (Mt 3,11).

Jezus Chrystus przyszedł. Przy
szedł do tego świata. Nie uciekł 
przed tym  światem na pustynię. 
N e przemawiał z pozycji nad
przyrodzonego majestatu. Prze
ciwnie. Stanął wśród ludzi z 
tego świata jako człow iek, ja 
ko ich brat, krew z krw i i kość 
z ich kości. Jezus Chrystus 
stanął pośród nich. Tyle, że oni, 
swoi, Go nie przyjęli. A tak pragnął 
się do nich zbiżyć. Nie nazwie się 
w prost Mesjaszem. Nazwie się Sy
nem Człowieczym.

Jan Chrzcicie l p rzygotow ał ludzi 
na przyjście Jezusa Chrystusa. 
G rom adził w okó ł siebie tłum y
1 garstkę uczniów . Ale, gdy Jezus 
przyszedł, to nie ukazał Go tłu 
mom, ale zaledwie dwóm swoim 
uczniom. Ukazał Jezusa tym, któ 
rzy z prostotą serca czekali na 
Mesjasza, którzy tego Mesjasza 
szukali. I znaleźli, dzięki Janowi 
C hrzcic ie low i. A znalazłszy —

W Polsce spotykam y się po raz 
pierwszy z procesją Bożego Ciała 
już w XIV w. w Płocku i we W rocła
wiu. W Krakowie po raz pierwszy 
w prow adził tę uroczystość bp Nan- 
kier w 1320 r. Od dawna też w pro 
wadzono zwyczaj, istn ie jący do 
dnia dzisiejszego, że lud przynosi 
do kościo ła w ianki z ziół. Tam 
zostawia się je przez całą oktawę, 
kapłan w ianki poświęca, po czym 
zabierano w ianki do dom ów i za
wieszano je na ścianach, by chroniły 
od choroby i innych nieszczęść.

O bchody święta Bożego Ciała 
w Polsce wiążą się z procesją 
z Najświętszym Sakramentem po 
ulicach parafii. Procesja zatrzym u
je się kole jno przy czterech o łta 
rzach, gdzie czytane są związane 
tem atycznie z Eucharystią frag 
menty czterech Ewangelii.

Ofiara Mszy św., Eucharystia, to 
nie tylko samo wspomnienie męki 
i śmierci Jezusa Chrystusa, ale — 
jak zaznacza bp Urs Kiiry — kulto
wa uczta pamiątkowa, przez którą 
ciągle i na nowo jest „przepowia
dana” Jego zbawcza śmierć na 
„odpuszczenie grzechów”, aby ci,

poszli za Mesjaszem. Takich jak 
oni, Jezus Chrystus będzie m iał 
Dwunastu. I im w sposób szcze
gó lny zacznie odsłaniać stopniowo 
siebie, swoje posłannictwo, swoją 
chwałę. A od czego zacznie? Od 
wesela. Jakież to przeciw ieństwo 
strategii w działaniu Jana C hrzci
ciela, k tóry s tron ił od tego świata, 
żyjąc na pustkow iu, prowadząc 
jakże ascetyczny tryb  życia, ubiera
jąc się w skórę w ielbłądzią. Ci, co 
ch ie li słuchać go, musieli do niego 
przyjść na pustynię lub nad brzeg 
Jordanu. Jezus Chrystus zwraca 
się ca łkow icie  do tego świata. To 
On idzie do ludzi. On ich szuka 
niestrudzenie. Jest zawsze tam, 
gdzie życie tętn i i wre.

T rudno jest wszystkim  dogodzić. 
Stąd sam Jezus Chrystus powie: 
„P rzyszed ł Jan, nie jad ł i n ie pił, 
a on i m ów ią: z ły duch go opętał. 
Przyszedł Syn Człowieczy, ja d ł i pił, 
a on i m ów ią: Oto ża rłok i p ijak, 
przyjac ie l ce ln ików  i grzeszników " 
(Mt 11, 18-19).

Jan Chrzcicie l m ógł budzić nie
nawiść, gdyż pozostał w ierny do 
końca posłannictwu, które mu 
z lec ił Bóg. Trzeba to jednak

którzy w tej uczcie uczestniczą 
mieli też udział w jej błogosławio
nej mocy i otrzymali udział w „no
wym przymierzu”, a kiedyś w osta
tecznym zbawieniu w Królestwie 
niebieskim. I w Eucharystii chodzi 
nie o obraz czy zwykłą pamiątkę, 
ale o rzeczywistą ofiarę rozumianą 
w sensie przepowiadania ofiarni- 
czej śmierci Pana, która zgodnie z 
Jego wolą ma być ciągle uobec
niana w obrzędowym sprawowa
niu Eucharystii przez całą spo
łeczność chrześcijańską, aż do Jego 
powtórnego przyjścia w chwale i 
majestacie.

Eucharystia to łączność Boga 
z człow iekiem  i człow ieka z Bo
giem. Stąd biskup Franciszek 
Hodur, Organizator PNKK, z taką 
mocą nauczał i pisał: „Powinniśmy 
pozostawać w duchowej łącznoś
ci i sakramentalnej jedności z Bo
giem. W czasie swego doczesnego 
żywota Jezus Chrystus zwracał 
często uwagę na potrzebę ściślej
szego, duchowego jednoczenia się 
człowieka ze Stwórcą przez mod
litwę i sakramentalne zespolenie. 
Zwłaszcza w Ewangelii Apostoła 
Jana znajdujemy nawoływania Bo

przyznać, że Jana C hrzcic ie la da
rzono szacunkiem. Wśród m iesz
kańców Jerozo lim y i jej oko lic  m iał 
autorytet. Nawet Herod Antypas, 
choć n ienaw idził Jana za to, że ten 
ośm ie lił się pub liczn ie  skry tyko 
wać jego styl życia i wezwać do 
poprawy, czu ł do Jana Chrzcicie la  
respekt. Uznawał auto rytet Ja
nowy.

Jezus Chrystus w konfrontacji ze 
światem spotka ł się ze wzgardą 
wszystkich: krzyczących tłumów, 
dum nych faryzeuszy, uczonych w 
Piśmie Świętym i mającego w ła
dzę Sanhedrynu.

Jan Chrzcicie l ośw iadczył s łu 
chaczom: „P ośród  was stanął Ten, 
któ rego wy nie znacie". To stw ier
dzenie i zarazem zarzut Jana 
Chrzcicie la, które skierow ał do 
słuchaczy, jest dziś dla nas pyta
niem. czy znamy Jezusa C hrystu
sa? Nie chodzi tu ty lko  o znajo
mość życiorysu. Czy znamy Jezu
sa Chrystusa na tyle, aby Nim żyć? 
On oczekuje nas w Ewangelii. On 
nadal wychodzi naprzeciw nam, 
żyjącym  w konkretnym  świecie. 
Nie wystarczy jedynie patrzeć na 
Jezusa i Go podziwiać.

U łatw ić poznanie Jezusa C hry
stusa — to był cel działalności 
Jana Chrzciciela. Jezus Chrystus 
przyszedł, abyśmy Go poznali 
i Nim żyli. Taka była i jest stra
tegia Jego działania w tym św ie
cie.

skiego Nauczyciela, aby ludzie 
jednoczyli się z Bogiem i Nim sa
mym przez wiarę, miłość, spełnia
nie woli Bożej i spożywanie chleba 
żywota... Tak było w pierwszych 
wiekach Kościoła, tak później 
i dzisiaj się dzieje, że duchem 
Chrystusowym przepojony i oży
wiony chleb i kielich z winem, 
uświęca, utwierdza, leczy i jed
noczy uczniów Bożego Nauczycie
la” (Bp F. Hodur, Pisma, t. I, 
s. 18, 53).

Eucharystia oznacza w ięc i jed 
ność Kościoła, a jej wyrazem jest 
połączenie wszystkich w iernych 
w Ciele i ofierze Zbaw icie la, za
mieszkanie w naszych duszach 
Jezusa Chrystusa. Śkutkiem  Eu
charystii ma być więc to, o co tak 
żarliw ie m od lił się Jezus Chrystus 
przed swoją ofiarą na krzyżu, aby 
„wszyscy byli jedno” . To C hrystu
sowe pragnienie i wola nie mogą 
pozostać bez naszej odpowiedzi.

W dzień Bożego Ciała spójrzmy 
na ołtarz, na Eucharystię, na Wie
czernik i na Krzyż. Zastanówmy 
się, jaka jest nasza odpowiedź na 
dar Zbawienia i Pojednania.



Z życia naszych parafii

„Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię” p  1,15)

Grób Pański w kościele pw. Św. Ducha (r. 2010)

Tegoroczne Rekolekcje W ie lko
postne w naszej parafii katedralnej 
pw. Świętego Ducha, zostały prze
prowadzone w cyklu dwudniowym. W 
sobotę 27 marca o godz. 16.00 zos
tała odpraw iona Msza Święta do 
Ducha Świętego o Jego św iatło  i 
siedm iorakie dary dla całego Koś
cio ła  oraz o dobre owoce Rekolekcji 
i wytrwanie w powziętych postano
wieniach w ielkopostnych. Mszy świę
tej koncelebrowanej przewodniczył 
ksiądz rekolekcjonista, inf. Kazi
mierz Fąfara. W spółkoncelebrowali 
ks. Marian Madziar oraz ks. Mariusz 
Łukaszewski. Drugi dzień Rekole
kcji przypadł na Niedzielę Palmową. 
L iturg ia  poświęcenia palm, procesji 
oraz świętej Eucharystii została 
poprzedzona sakramentalną spo
wiedzią świętą, do której ochoczo 
przystąpili licznie przybyli w ierni. 
Trwając na m odlitw ie otw iera liśm y 
nasze serca i um ysły na rekolek
cyjne działanie Słowa Bożego. M ot
tem przewodnim  naszych ducho
wych przeżyć były słowa Psalmu 
„Dobry jest Pan i prawy, dlatego 
wskazuje drogę grzesznikom. Po
maga pokornym czynić dobrze, 
uczy pokornych dróg swoich" (Ps 25, 
24).

Na zakończenie litu rg ii Niedzieli 
Palmowej ksiądz proboszcz Henryk 
Dąbrowski przekazał pozdrow ienia i 
zapewnienia o m od litw ie  od Księdza 
Biskupa W iktora Wysoczańskiego — 
Zw ierzchnika Kościoła. Podzięko
wał też Księdzu reko lekcjon iście  i 
poprosił o b łogosław ieństwo reko
lekcyjne.

Ubogaceni sakram entalnym i da
rami, zw iastowanym  słowem oraz 
wspólnotą serc naszych sióstr i braci 
uzestniczących w Rekolekcjach dzię
kujemy Jezusowi Chrystusow i za 
Jego bezgraniczną m iłość i łaskę 
zbawienia, za nasz Kośció ł polsko- 
katolicki, k tó ry jest cząstką Kościoła 
Powszechnego, a w którym  możemy 
realizować nasze chrześcijańskie 
powołanie. Niech dobry Bóg swoją 
łaską sprawia, że każdego dnia 
będziemy dawać dobre św iadectwo
o przynależności do Chrystusa i 
Jego Kościoła. Pomocą niech będą 
dla nas słowa z Pierwszego Listu św. 
Pawła Apostoła do Koryntian. „B ra 
cia: N ikt nie może pow iedzieć bez 
pom ocy Ducha Świętego: „Panem 
jest Jezus” . Różne są dary łaski, lecz

ten sam Duch; różne też są rodzaje 
posługiwania, ale jeden Pan; różne 
są wreszcie działania, lecz ten sam  
Bóg, sprawca wszystkiego we wszyst- 
/c/c/7”  (1 Kor 12,

Dopełnieniem  tych kilku refleksji, 
niech będzie słowo rekolekcyjne 
wygłoszone przez ks. inf. Kazimierza 
Fonfarę, do którego lektury zachę
cam. Szczęść Boże, wszystkim  bra
ciom i siostrom.

Uczestnik

Medytacje nad przejściem 
przez próg śmierci

Codziennie dochodzą do nas 
in form acje o śm ierci ludzi nie ty lko  
starych, ale i bardzo m łodych, którzy 
często umierają niespodziewanie. 
Przechodzim y obok cmentarzy, w 
których na tablicach ogłoszeń w y
wieszone są wciąż aktualizowane 
in form acje o śm ierci poszczegól
nych osób. Im w ięcej tych w iado
mości, tym bardziej uodporn iam y 
się na ich treść, do czasu, aż śm ierć 
nie dotkn ie  kogoś b liskiego lub nas 
samych. I w tedy nasuwa się m nó
stwo pytań, przychodzi bunt, smu
tek, żal, a nawet rozpacz. Rozmyśla
nie nad śm iercią odkładam y często 
na później. W arto w ięc w czasie 
reko lekcji p rzygotow ać się do 
tego zdarzenia, które na pewno 
nastąpi, bo od przygotowania się

do śm ierci w dużej mierze uzależ
nione jest nasze życie wieczne.

Pewien kapłan dał następujące 
św iadectwo o m łodym człow ieku 
przygotowującym  się do przekro
czenia bramy śm ierci: „Poznałem 
24-le tn iego Jakuba na trzy dni przed 
jego śm iercią. Um ierał na n ieule
czalną chorobę płuc, z którą się u ro
dził. K iedy przyszedłem do niego, 
leżał podłączony do aparatu, który 
pom agał mu oddychać. Jego twarz 
była zalana potem. Bardzo cierpiał, 
w iedząc, że to są jego ostatnie dni. 
On nie umierał, ale odchodził — tak 
m ów ił o śm ierci. Ocierając jego 
twarz, ze wzruszeniem słuchałem 
jego „kon fe renc ji” o końcu życia. 
C hcia łs ię  upewnić, że kiedy przekro
czy ta jem niczy próg, ktoś będzie na 
niego czekał. Ktoś, kto go kocha. 
Ten m łody człow iek nie m iał żalu, że 
odchodzi. M ów ił mi, że dla tych 24. 
lat warto było żyć. Był wdzięczny 
Bogu za swoje życie. W ierzył, że 
kiedy przejdzie przez próg, to  nie 
ty lko  Bóg, a le także jego przyjaciele, 
k tó rzy wcześnie zmarli na tę samą 
chorobę, będą na niego czekać. A 
potem popros ił mnie, żebym coś 
pow iedzia ł na jego pogrzebie; to, że 
m artw i się jedynie  tym, że jego 
b liscy i dziewczyna, z którą w iązał 
swoją przyszłość, muszą przez to 
wszystko przejść. W twarzy odcho
dzącego Jakuba zobaczyłem kona-



jącego Jezusa, wołającego: „O jcze, 
w Twoje ręce pow ierzam  ducha  
m ego”  i zaraz też: „Pragnę!". To były 
dla mnie prawdziwe rekolekcje o 
odchodzeniu. Jakub zaś pozostał 
dla mnie „pryw atnym  św iętym ” i 
towarzyszy mi od tego czasu. 
Nauczyłem się, że do śm ierci trzeba 
być dojrzałym . To znaczy, trzeba 
pozwolić doprowadzić się Baran
kowi do domu Ojca, „w  którym  jest 
mieszkań w iele” . I uwierzyć, że 
jedno miejsce On sam, przechodząc 
przez próg ludzkiej śm ierci i zm art
wychwstając, przygotował dla mnie.
I kiedy nad tym rozmyślam, czuję, że 
w sercu, obok strachu, rodzi się na
dzieja. Nadzieja, że warto żyć i dać 
się prowadzić Barankowi. Nadzieja, 
że tuż za progiem jest wejście do 
domu Ojca, Nadzieja, że w domu tym 
jest moje m ieszkanie” .

Przygotowując się do dalekiej 
podróży studiu jem y mapy w ytycza
jąc cel i trasę naszej drogi. Czy 
wiemy, po co w ogóle żyjem y i jaki 
jest cel naszego życia? Z pomocą 
przychodzi nam św. Paweł, który 
pisze do Filipian, że „Nasza ojczyzna  
jes t w niebie. Stamtąd też jako  
Zbawcy wyczekujem y Pana nasze
go Jezusa Chrystusa, k tó ry  p rze
kszta łc i nasze c ia ło poniżone na 
podobne do swego chwalebnego  
ciała tą potęgą, jaką może On także 
wszystko, co jest, sobie podporząd
kować (Flp 3, 20-21).

Słowa te są pełne nadziei i op ty 
mizmu. Mamy św iadom ość drogi, 
która prowadzi nas, nieraz krętym i 
ścieżkami, do naszej ojczyzny, do 
nieba. Tak, życie nie zmierza ku 
śm ierci, ale przez śm ierć ku życiu 
w iecznemu! Bardzo potrzebna jest 
nam ta nadzieja. Jej fundamentem 
musi być jednak pytanie o życie. Po 
co i dla kogo żyję? Św. Paweł pisze 
na ten temat: „  tV Nim (w C hrystusie) 
bowiem w ybrał nas przed założe
niem świata, abyśmy b y li św ięci i 
doskonali przed Jego obliczem. Z  
m iłośc i przeznaczył nas dla siebie  
jako  przybranych synów  poprzez 
Jezusa Chrystusa, według posta
now ienia swej woli, ku chwale m aje
statu swej łaski, którą obdarzył nas w 
Um iłow anym ”  (Ef 1, 4-6).

A jednak nie jest to takie proste. 
M imo tak wielu zapewnień p łyną
cych z m edytacji Słowa Bożego 
wciąż mamy w sobie wiele trudnych 
uczuć, wśród których góruje lęk. 
Kiedy się człow iek boi, kiedy jest 
sparaliżowany lękiem, nie chce być 
sam. A przecież każdego dnia tak 
wielu ludzi umiera w osam otnieniu. 
W szpitalach, w domach opieki, w 
hospicjach, w trag icznych w ypad

Licznie zgromadzeni wierni (także przed świątynią)

kach. Pozostają sami. To prawda, że 
odejście należy do bardzo in ty 
mnych chw il. Takie m om enty doko 
nują się w sam otności. A le w chw ili 
śm ierci człow iek zostaje często 
sam na sam ze swoim  lękiem. Waż
ne jest, by w m edytacyjnym  przygo
tow aniu  na własną śm ierć zm ierzyć 
się z tym uczuciem. Przeżyć go.

A le też nie samemu. W m odlitw ie  
zawsze jestem z Panem. On w ob
liczu śm ierci też nie chce być 
sam, a przecież w swoim konaniu, 
sam otnie zm ierzył się z lękiem. 
Jego przyjacie le  zostaw ili Go, 
posnęli.

cd. na str. 10

Niedziela Palmowa. Dużo osób wzięto udziat w tradycyjnej procesji 
Wierni podczas nabożeństwa



cd. ze str. §

Jezus samotny w Getsemani jest 
blisko każdego człowieka, który 
odchodzi w osam otnieniu. Pozo
staw iony przez b liskich, nie jest 
zapomniany przez Ojca. B liscy opu
ścili Go, nie w ytrzym ali tego napię
cia. I tak jest dzisia j, gdy rozpo
czyna się agonia. Człow iek zalęk
n iony odchodzi sam.

O jciec posyła w tedy swojego 
anioła, aby um acnia ł go, tak jak 
umacniał Jezusa w Getsemanii:
„  Wtedy ukazał Mu się anio ł z nieba i 
pokrzep ia ł G o”  (Łk 22, 43). A On 
„pogrążony w udręce jeszcze us il
n ie j się m odlił, a Jego p o t b y ł jak  
gęste krop le  krwi, sączące się na 
z iem ię ”  (Łk 22,44). Jezus m odli się 
całym swoim udręczeniem, p rzyj
muje na siebie wszystkie udręki 
ludzkiego konania — osam otnie
nie i lęk.

U czest n i czyłe m p rzed I aty w re ko
lekcjach dla kapłanów zorganizo
wanych przez Śląski O ddział Pol
skiej Rady Ekumenicznej. Zapro
szony do wygłoszenia jednej z 
konferencji kapelan szp ita lny z 
Holandii zw róc ił nam wtedy uwagę 
na zwykły gest, jakim  jest przy
trzym anie ręki człow ieka um iera
jącego, k tóry w tedy czuje, że nie 
jest sam.

Osam otnienie zawsze jest bo
lesne. C hcie jm y o tym pamiętać, 
ilekroć zetkniemy się z umieraniem 
bliźnich. Oni potrzebują naszego 
towarzyszenia, dotyku, przytu le
nia. M ódlm y się, abyśmy po tra fi
li przełamać strach i zdobyli się 
na odwagę bycia „an io łam i” po
krzepienia dla drugich. I proś
my, byśmy sami w godzin ie nasze
go odejścia otrzym ali pokrze
pienie od Ojca, jakiegoś dobre
go anioła. I abyśmy odchodząc, 
byli nasyceni w iatykiem  na d ro 
gę — Eucharystią, Ciałem Baranka.

Każdy dzień może być moim 
ostatnim  dniem. Nie warto zatem 
odkładać przygotowania na godzi
nę śm ierci. Nie trzeba też m edyto
wać nad śm iercią w atmosferze 
grozy i lęku. S łowo Boże jest dla 
nas światłem  i pocieszeniem. Nie 
m usimy się lękać. Dobra Nowina 
nie kończy się z chw ilą  śm ier
ci krzyżowej Jezusa. Ona idzie 
dalej, objaw iając nam blask po
ranka Zm artwychwstania. Poka
zuje perspektywę radości, w iecz
nej radości i pokoju. Perspek
tywę życia, które, choć zm ienia 
się, to  jednak się nie kończy.

Odnawiając siebie — 
odnawiamy świat

„Bądźcie w ięc wy doskonali, jak 
doskonały jest O jciec wasz niebie
sk i” (Mt 5, 48).

„Czy w ierzysz w to, że św iat sta
nie się lepszy, gdy uzyska jednego 
spraw iedliwego w twoje j osobie?” 
Takie pytanie postaw ił profesor 
matematyki W ito ldow i, głównemu 
bohaterow i film u Krzysztofa Za
nussiego pt. Constans. Czy warto 
być spraw iedliwym , gdy inni kła
mią, oszukują lub fałszują doku
menty i na razie „dobrze” na tym 
wychodzą? Czy w ierność prawdzie 
zawsze popłaca?

Przecież g łów ny bohater film u 
przez to, że nie chcia ł zgodzić się 
na oszustwo, kanciarstwo, s trac ił 
zasłużony wyjazd do Kanady. 
Przez swoją p rosto lin ijność naraził 
s ięsw oim  kolegom, którzy zemścili 
się na nim, powodując podstępne 
wykluczenie go z wymarzonej i 
d ługo oczekiwanej w yprawy w 
Himalaje.

Ale W itold wciąż był w ierny 
prawdzie, bo w ierzył, że są sta
łe, niezmienne wartości, któ
rym był w ierny, choć kłody 
utrudn iające marsz były rzuca
ne oraz gęściej.

Dlaczego mam czynić dobro? 
Dlaczego mam m ówić prawdę? 
Dlaczego mam być sprawiedliwym? 
Mam czyn ić dobro, bo jest Bóg, 
k tó ry  „za dobro wynagradza, a za 
zło karze” . Mam czyn ić dobro, bo 
wierzę w Chrystusa, który jest 
we mnie i pośród nas, bo w ie
rzę w życie wieczne. „Bądźcie 
w ięc wy doskonali, jak dosko
nały jest O jciec wasz niebie
sk i” (Mt 5, 48).

Mamy w drugim  człowieku, 
zwłaszcza potrzebującym, dostrzec 
Chrystusa i ze względu na Niego 
kochać drugiego człowieka. Ze 
względu na Chrystusa mam dru 
giemu człow iekow i podać chleb, 
gdy jest g łodny, kubek wody, 
gdy jest spragniony. Ze w zglę
du na Chrystusa nie wolno mi 
nikogo okraść, oszukać czy skrzy
wdzić.

Tu, na tym  zm ateria lizowanym  
świecie, który wszystko przelicza 
na złotówki, euro czy dolary, 
można kogoś oszukać unikając 
kary. Tu można zagrabić dobro 
społeczne i w ielu ludziom , jak 
mówimy, „uszło to na sucho” . My, 
chrześcijanie, wiemy, a przynajmniej 
pow inn iśm y wiedzieć, że są pewne 
stałe — constans  — niezmienne 
wartości moralne, takie jak: „nie

zabija j” , „nie kradn ij” , „nie cudzo
łóż ” , „czc ij o jca i matkę swoją” . 
Jeżeli obalim y ten ob iektyw ny 
porządek moralny, to on prędzej 
czy później zwróci się przeciwko 
nam. Skąd biorą się na świecie 
wojny, g łód, rasizm, czy obozy 
koncentracyjne? Nie trzeba udo
wadniać dalej, do czego prowadzi 
n ie liczenie się z n iezm iennym i i 
podstawowym i wartościam i m oral
nymi.

My, chrześijanie, mamy być czy
te lnym  znakiem obecności C hry
stusa w świecie, w naszej O jczy
źnie, w swoim środowisku. Z 
naszym światem dzieje się źle i 
trzeba go leczyć. Boże Objaw ienie 
w ytycza drogi uzdraw iania świata. 
Bez przywrócenia w łaściwej relacji 
m iędzy człow iekiem  a Bogiem nie 
jest możliwe uleczenie „chorego” 
świata. W obliczu wzrostu w ro 
gości m iędzy ludźmi, konflik tów  
m iędzynarodowych, w obliczu sze
rzącego się ateizmu — w n iektó
rych krajach zaprogramowanego, 
w innych wynika jącego z postawy 
konsum pcyjnej — w Kościele 
mówi się o uzdrow ieniu i odm ianie 
serca człowieka, każdego czło
wieka, bo z wewnętrznej n iepra
wości jednostki ludzkiej wywodzi 
się wszelkie inne zło w dziedzin ie 
społecznej, gospodarczej i po li
tycznej.

Trzeba nam stawać w prawdzie 
przed Bogiem i przed samym sobą. 
Uczestnicząc w rekolekcjach zrób
my biians „zysków i s tra t” , zobacz
my co przeszkadza nam być w 
pełni człow iekiem , chrześcijan i
nem. Jaka wada, może nałóg krę
puje, a tym  samym utrudn ia  rozwój 
mojej osoby?

Bóg czeka na tw oje  wyznanie: 
„zgrzeszyłem, Ojcze, i nie jestem 
godzien nazywać się Twoim synem” . 
Chrystus w Sakramencie Pojedna
nia podaje dłoń, obdarza potrzeb
ną mocą, aby zerwać kajdany nie
woli zła, grzechu, nałogu. Zaufaj 
Mu. On czeka teraz na twój krok.

Możesz być lepszy, możesz zer
wać z grzechem i nałogami. 
Możesz, i stać cię na to, abyś nie 
oszukiwał, nie okradał i nie krzyw
dz ił n ikogo. Stać się na to, abyś 
prawdy, dobra, przyjaźni, m iłości, 
koleżeństwa czy znajom ości nie 
prze liczał na z łotów ki, według 
zasady „czy mi się to op łac i” .

Św iat stanie się lepszy, gdy uzy
ska jednego spraw iedliw ego w 
tw oje j osobie. Panie spraw, abym  
przejrza ł — abym zobaczyłs ieb ie  w 
prawdzie i stawał się coraz lep
szym.



Przed obchodami 600 . rocznicy Bitwy pod Grunwaldem

Wiktoria pod Grunwaldem
Jak poinformowała „Rzeczpospolita” z dn. 8 kwietnia br., w całej Polsce trwają 

przygotowania do obchodów przypadającej w połowie lipca rocznicy wielkiej 
bitwy.

Wydarzeniem będzie insceniza
cja odtwarzająca bitwę pod G run
waldem 15 lipca 1410 roku, w k tó 
rej wojska W ielkiego Księstwa 
Litewskiego i Królestwa Polskie
go zwyciężyły zakon krzyżacki.

Inscenizacje organizowane są 
przez współczesne bractwa rycer
skie od 1998 roku. W jub ileuszo
wej edycji w rolę księcia W ito lda 
wcieli się Donatas Mazurkevicius, 
39-letni kapitan litewskiego w o j
ska.

Na polach grunwaldzkich zaplano
wano obchody na trzy dni, od 15 do 
17 lipca. 15 lipca na polach g run
waldzkich odbędą s ię  o fic ja ln e  uro- 
czystości z udziałem zagranicz
nych gości.

Wawel to również ważne miejsce 
dla grunwaldzkie j w ik to rii. Tutaj 
powstawał po lityczny plan kampa
nii, stąd 8 maja 1410 roku-król W ła
dysław Jagie łło  w yruszył na czele 
swojego wojska na wojnę z Krzyża
kami. W następnym roku chorągwie 
zdobyte pod Grunwaldem uroczyście 
złożono przy grobie św. S tanisła
wa w wawelskiej katedrze.

Zamek Królewski na Wawelu 
organizuje m.in. rocznicową w y
stawę i konkurs kom pozytorski 
„Wawel: musica festiva” pod prze
wodnictwem  Henryka M ikołaja G ó
reckiego.

Jubileuszowa ekspozycja w Kra
kowie pokaże d ługo letn ią  tradycję 
świętowania zwycięstwa grunw al
dzkiego, od średniowiecza do 
współczesności. Hitem wystawy 
będzie kom plet chorągw i krzyżac
kich spod G runwaldu zrekon

struow anych w Pracowni Konser
wacji Tkanin Zamku Królewskiego 
na Wawelu. Wśród eksponatów 
znajdą się m.in. trofea zdobyte 
podczas wojen z Krzyżakami i roz
dane przez króla W ładysława Ja
g ie łłę  kościo łom  w całej Polsce, 
obrazy ilustru jące kon flik t polsko- 
-krzyżacki zakończony w 1525 r. 
hołdem pruskim  oraz dokum enta
cja uroczystości grunw aldzkich w 
Krakowie sprzed 100 lat.

M albork zaprasza również — ty 
dzień po inscenizacji na polach 
grunwaldzkich — na wielką imprezę 
plenerową „Oblężenie M alborka” . 
T rw a  jub ileuszow e tournee po Pol
sce płótna Zygm unta Rozwadow
skiego i Tadeusza Popiela „B itwa 
pod G runwaldem ” (własność Mu
zeum H istorycznego miasta Lwo
wa), które przeszło konserwację na 
Wawelu. P lanow ane s ą  też m iędzy
narodowe konferencje w Krakowie, 
M alborku i w Wilnie.

W połow ie czerwca „B itw a  pod 
G runw aldem ” Jana Matejki, trafi 
na deski Sali Matejkowskiej, w któ
rej teraz wisi. Dawny blask odzyska 
za półtora roku.

Nie mogliśmy dłużej czekać— pod
kreśla naczelna konserwator Mu
zeum Narodowego Dorota Ignato- 
w icz-W oźniakowska. Zapewnia, że 
leżący obraz nie jest gorszy od 
wiszącego. A konserwacja na 
oczach w idzów  ma szczególny 
wydźwięk.

Ruchome podesty ustawione 
nad rozłożonym  na podłodze obra
zem oraz pochłaniacze par rozpu
szczalników ułatw ią działania kon-

Fragment najsłynniejszego obrazu Matejki „Bitwy pod Grunwaldem” 
zajmującego 42 mkw. powierzchni

Naklejka na okno (1910) wg projek
tu Tadeusza Rybkowskiego (1848- 
-1926), litografia Antoniego Przyszlaka

serwatorom . Pozwolą też obser
wować postępy prac.

Będziemy je też na bieżąco rela
cjonow ać na stronie muzeum — in
fo rm u je  p. Konserwator. Szykuje 
się jedyny w swoim rodzaju teatr 
konserwacji.

Na co jednak może liczyć gość, 
k tóry 15 lipca — równo 600 lat od 
najważniejszej w h istorii Polski 
b itw y — postanow i obejrzeć jej 
słynną wizualizację?

Na pewno nie zobaczy pustych 
ścian. W najbardziej optym istycz
nym scenariuszu o ryg ina ł„B itw y...” 
zastąpi jej tró jw ym iarow a wersja.

Pracuje nad nią ekipa anim ato
rów pod wodzą Tomasza Bagiń
skiego. Cyfrowa interpretacja ma 
w ydobyć z dzieła Matejki nie ty lko  
głębię perspektywy. Ożywi też, 
dosłownie, n iektóre marginalne, 
acz istotne, detale.

W stałej sprzedaży posiada też mu
zeum różnej w ielkości pocztówki z 
„B itw ą...” .

Muzeum ogłasza narodową zb iór
kę pieniędzy na nowoczesny sprzęt 
do renowacji obrazów. Potrzeba na 
niego ok. 800 tys. zł. Drugie tyle, w 
dwóch ratach — po 400 i 450 tys. 
z ł— obiecało wyłożyć M inisterstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Będzie to pierwsza tak duża na
prawa dzieła od kilkudziesięciu lat. 
Drobne uszkodzenia płótna podkle
jano już w latach 20. ub. w ieku. Po 
wojnie, w czasie której obraz trzy zi
my przeleżał pod ziemią, pełnej kon
serwacji dokonał prof. Bohdan Marco
ni. Potem konserwowano „B itw ę...” 
przed wystawami: w 1974 roku w Mo
skwie i 1999 r. w W ilnie. Teraz MN 
chce zdążyć do Berlina. N a prezenta- 
cję 1000 lat polsko-n iem ieckie j h i
storii w 2011 roku.



W 2010 r. uroczyste obchody 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina

Paryż Fryderyka Chopina
czyli spacerując po Paryżu śladami Chopina

Fryderyk Chopin (1810-1849) przyjechał do Paryża jesienią 1831 r. Dwudzie
stojednoletni artysta szybko zadomowił się w stolicy Francji. Spotkał tu zarów
no liczną kolonię Polaków (Platerowie, Komarowie, Czartoryscy), jak i muzy
ków (Kalkbrenner, Thalberg, Hiller), kompozytorów (Liszt, Berlioz, Men
delssohn, Rossini, Cherubini, Paer), malarzy (Delacroix), którzy zachwycili się 
utalentowanym kolegą.

W grudniu 1831 r. Fryderyk pisał 
do przyjaciela w Polsce: „Trzeba Ci 
wiedzieć, że już mam między arty
stami ogromne imię” . Innym razem 
dodawał: „Wszedłem w pierwsze 
towarzystwa, siedzę między amba
sadorami, książętami, ministrami, a 
nawet nie wiem, jakim cudem, bom 
się sam nie piął” . Paryż stał się jego 
żywiołem, choć pierwsze wrażenia 
miał mieszane: „Jest tu największy 
przepych (...), największa cnota, 
największy występek (...) — krzyku, 
wrzasku, turkotu i błota więcej, niźli 
sobie wystawić można” . W tym właś
nie Paryżu — ówczesnej artystycznej 
stolicy Europy — Chopin znalazł 
uznanie, sławę i zarobił duże pienią
dze. Tu wreszcie skomponował naj
ważniejsze utwory. W Paryżu miesz
kał, koncertował, przyjmował gości i 
był przyjmowany. Zostało tu po nim 
wiele pamiątek, wiele miejsc...

Młody artysta zmieniał w Paryżu 
kilka razy mieszkania. Większość 
najczęściej już nie istnieje, jak na 
przykład mieszkanie na wzgórzu w 
Chailliot. Dziś w tym miejscu stoi 
Pałac Chailliot, rozbudowany w kie
runku wieży Eiffla. Pierwsze zaś 
mieszkanie miał przy Boulevard 
Poissoniere 27. „Nie uwierzysz — 
pisał do przyjaciela w Polsce — jak 
ładnie mieszkam, mam pokoik śli
cznie mahoniowo umeblowany, z 
gankiem na bulwary, z którego widzę 
od Montmarte do Panteonu i wzdłuż 
cały piękny świat” .

Następne mieszkania Chopina mie
ściły się przy rue Cite Bergere, Chau- 
ssee d’Antin, rue Tronchet 5. Najdłu
żej, bo od 1842 do 1849 r. służyło mu 
mieszkanie przy Square d’Orleans. 
Nad półokrągłą bramą zobaczymy tu 
dziś charakterystyczny ażurowy bal
kon z kutej kraty, złoty napis: „Square 
d’Orleans” i trzy „80” w okrągłych me
dalionach. Ale nic więcej.

Fryderyk bardzo lubił urządzać 
swoje mieszkania. Starannie do
bierał meble, zasłony oraz inne 
przedmioty potrzebne do wystroju 
wnętrza. Ożywiał wszystko bukie
tami ulubionych swych kwiatów — 
fiołków. Mieszkania służyły mu bo
wiem nie tylko do tzw. tradycyjnego 
zamieszkania, ale też i do pracy. 
Dawał w nich lekcje gry na fortepia

nie. Udzielał ich zarówno paniom z 
dobrego towarzystwa, jak i piani
stom zawodowym, chcącym się 
podszkolić, poznać technikę mistrza. 
Lekcja kosztowała 20 franków i choć 
było to niemało, nie brakowało chęt
nych — miał dziennie nawet pięć lek
cji. Powodziło mu się całkiem do
brze. Mógł sobie pozwolić na wygod
ne mieszkanie w dobrej okolicy, 
powóz, ubierał się u najlepszych 
krawców. Ubrania, które nosił — jak 
się to mówi dzisiaj — miał wysmako
wane. Jego centrum handlowym 
były pracownie i sklepy na bulwa
rach i w Palais Royal: „Idź także do 
Palais Roal, kup mi pod numerem 37 
(...) bluzę en toile ecrue za 14 fran
ków ” — prosił w liście swego przyja
ciela i sekretarza Juliana Fontanę.

Pałac (Palais Royal — nazwa 
późniejsza) zbudowany przez kar
dynała Richelieu, po śmierci kardy
nała często zmieniał lokatorów, aż 
Ludwik Filip Józef Orleański (1747- 
1793), późniejszy obywatel Philippe 
Egalite, otworzył dla publiczności 
ogrody pałacowe, a wewnątrz wybu
dował mieszkania na wynajem i 
sklepy. To stąd w 1789 r. Kamil Des- 
moulins poprowadził wzburzony lud 
Paryża na Bastylię. W długich, 
wąskich podcieniach Palais Royal 
zostały butiki, kawiarenki, antykwa
riaty, lecz nie budzą już dzisiaj emo
cji. Świetnie zaś wygląda mały park z 
fontanną, w którym można się skryć 
przed zgiełkiem miasta. Część dzie
dzińca zajmuje zaskakująca instala
cja — 260 różnej wysokości kolumn 
zanurzonych w płytkiej wodzie, kolo
rowo podświetlanych wieczorem. To 
rzeźba Daniela Burna z lat. 80. XX 
wieku. W zabytkowej przestrzeni 
wyglądała ona równie dziwnie, jak 
szklana piramida na dziedzińcu 
Luwru. Nic dziwnego, że budziła 
protesty.

Chopin zwierzał się Lisztowi, że 
nie lubi koncertować w dużych 
salach. Liczne grono słuchaczy 
peszyło go. Obawiał się, że jego sto
sunkowo cicha, delikatna gra może 
się wydawać w dużej sali niezbyt 
efektowna, będzie więc niezrozu
miała. Ale tak nie było. Przez osie
mnaście lat spędzonych w Paryżu, 
Fryderyk dał tylko 19 koncertów, ale

Fryderyk Chopin na jedynej fotogra
fii, zrobionej niedługo przed śmiercią

każdy z nich był wielkim sukcesem. 
Bilety sprzedawano na długo przed 
występem wspaniałego kompozy
tora. Krytycy pisali o nich w samych 
superlatywach —' zarówno o wyko
naniu, jak i o kompozycjach. Zach
wycała szczególnie uduchowiona 
poetycka gra Chopina.

Ówczesna francuska „Gazette Mu
sicale de Paris” posunęła się nawet do 
stwierdzenia: „Na pytanie, kto jest 
pierwszym pianistą świata — Liszt 
czy Thalberg — odpowiedź jest tylko 
jedna: Chopin”.

Najczęściej koncerty — w tym swój 
pierwszy i ostatni — dawał Chopin w 
sali słynnego producenta fortepia
nów Pleyela. Z Camillem Pleyelem za
przyjaźnili się zresztą niedługo po 
przyjeździe do Paryża. Pleyel był przy 
nim do ostatnich chwil życia. Fortepia
ny z fabryki Pleyela odpowiadały 
Chopinowi ze względu na dźwięk. Nie 
rozstawał się z nimi nawet podczas 
podróży. Podróżowały z nim i na Ma
jorkę, i do Nohant, i do Anglii. Dzisiaj 
Salle Pleyel należy do najsłynniej
szych sal koncertowyh w Paryżu. Du
że złote litery na fasadzie budynku 
przy rue du Faubourg Saint-Honore 
są wizytówką firmy. Ale sam budynek 
nie ma nic wspólnego z tym, w którym 
koncertował Chopin. Powstał bo
wiem w 1927 r. w stylu art deco. Ale 
właściciele uhonorowali kompozy
tora, nadając jego imię jednej 
z dwóch mniejszych sal, przezna
czonych do wykonywania muzyki 
kameralnej. Drugą poświęcili De- 
bussy’emu. Pierwsza sala Pleyela 
znajdowała się przy rue Cadet. 
Dzisiaj dwupiętrową, niczym nie- 
wyróżniającą się kamieniczkę, łatwo 
minąć, nie zwrając na nią uwagi.

Łatwiej za to trafić do dawnego 
konserwatorium przy rue Conserva- 
toire 2 bis, gdzie Chopin też grał. Tu 
zawsze panował ruch, szczególnie



młodych ludzi. Długi budynek, wzd
łuż którego parkuje rząd samocho
dów i motocykli, mieści dziś Conser- 
vatoire National d’art Dramatique. 
Podobnie słynny w XIX w Theatre- 
Italien, do którego ówczesna elita 
podążała na koncerty i spektakle. 
Chopin bywał tam dziesiątki razy 
jako słuchacz i widz. Ale miał też 
okazję występować na jego scenie. 
Dawny Theatre przy placu Boieldieu 
to dzisiaj szacowna Opera-Comique. 
Budynek został w drugiej połowie 
XIX w. mocno przekształcony. Spo
kojną, klasycyzującą fasadę zastą
piła teatralna neobarokowa, o zło
conych obramowaniach okien i ka
riatydach podtrzymujących archi- 
traw.

Bardzo chętnie koncertował Cho
pin wieczorami, podczas spotkań 
towarzystkich u przyjaciół. Często 
zapraszano go na obiad, mając na
dzieję, że odwdzięczy się grą. Tak też
i było. Spotkania przeciągały się do 
późnych godzin nocnych.

Wśród wielu salonów, w których 
goszczono artystę, był salon Czarto
ryskich w Hotelu Lambert na Wyspie 
Świętego Ludwika. Siedziba rodu 
stanowiła zarazem kwaterę główną 
patriotyczno nastawionej emigracji. 
Pięknie położony późnorenesanso- 
wy pałac zasłania wysokie ogro
dzenie i zieleń. Kilka lat temu — jak 
podała prasa („Rz" z 19 marca br.) 
kupił go od rodziny Rothsildów, któ
rzy w 1975 r. kupili go z kolei od Czar
toryskich, brak szejka Kataru, zamie
rzając przerobić historyczny budynek 
na hotel. Konserwator zabytków nie 
zgodził się nazbyt daleko idące prze
róbki, protestowali m iłośnicy pa
ryskich zabytków i polski MSZ. W 
styczniu br. ustalono jednak, że 
pałac zamieni się w hotel, lecz bez 
daleko idących ingerencji technicz
nych.

Chopin proszony był trzykrotnie o 
koncerty w pałacu Tuileries czy w 
Sant-Cloud — na królewskie salony 
Ludwika Filipa. Oba pałace, nieste
ty, już nie istnieją.

Spacerując po Paryżu śladami Cho
pina powinniśmy odwiedzić Jardin 
des Tuileries, był to bowiem niewąt
pliwie jeden z ogrodów najchętniej 
odwiedzanych przez Fryderyka.

Był rok 1849. Stało się już jasne, że 
choroba niszczy Chopina w błyska
wicznym tempie. Przyjaciele ze 
wszystkich sił pragnęli go uratować, 
ulżyć mu w cierpieniach, stworzyć 
warunki do poprawy zdrowia. We 
wrześniu znaleźli mu duże, jasne i 
ciepłe mieszkanie przy placu Ven- 
dome. Plac powstał w XVIII w. Jego 
podłużny kształt z charakterysty
cznymi ściętymi rogami nadał mu w 
XVII w. architekt Jules Hardouin- 
Mansart (1646-1708), który zaprojek
tował też jednolitą zabudowę te
go placu, z charakterystycznymi 
wysoki dachami z lukarnami. Pla

cem zawładnęli bankierzy i jub ile
rzy.

Fryderyk ucieszył się planowaną 
przeprowadzkę. Czy zdawał sobie 
sprawę z tego, że będzie to już jego 
ostatnie mieszkanie? Chopin powoli 
odchodzi z tego świata. Umiera wraz 
z nim i jego muzyka. Ledwo słychać 
dźwięki, które wydobywa z fortepia
nu. Agdy schodzi ze sceny, kaszle, du
si się, mdleje, pluje krwią. Tuż przed 
śmiercią napisze na kartce: „Gdy ten 
kaszel mnie udusi, zaklinam was, każ
cie otworzyć moje ciało, aby mnie nie 
pochowano żywego” .

Prof. R. Przybylski napisał: „Był 
tutaj. Połykał kurz czasu, dochodził 
go krzyk udręczonych ludzi, bał się 
śmierci, wdychał zapach skoszonej 
trawy, cieszył się smakiem wonnego 
kakao. I był tam. W muzyce. Zaczął 
odchodzić od świata już wówczas, 
kiedy skomponował swój pierwszy 
utwór. Odchodził po to, aby w 
przestworzach wyobraźni muzycz
nej pozostać z nami na zawsze” . 
(Z książki Przybylskiego „Cień 
jaskółki” ).

Dzisiaj na placu Vendome czuć 
zapach wielkich pieniędzy. Witryny 
Cartiera, Diora, Patek, PhiIippe’a, 
Boucherona, Roleksa. Wejście do 
hotelu Ritz, wjazdy do podziemnych 
garaży dla luksusowych limuzyn. Na 
ścianie pod numerem 12 tablica: 
„Frederic Francois Chopin, ne a Żela
zowa Wola (Pologne), le 22 fevrier 
1810, est mort a cette maison le 17 
octobre 1849” . Obok markizy nad 
sklepem z nazwą „Chaumet” . Ta fir 
ma jubilerska jest właścicielem 
dawnego mieszkania Chopina, w jed- 
nej z sal urządziła izbę poświęco- 
czną pamięci wielkiego kompozy
tora.

I ostatnia droga Fryderyka. Koś
c ió ł La Madleine. Ze schodów koś
cioła roziąga się wspaniała perspek
tywa. Na pierwszym planie dwa 
szpalery domów wyznaczających 
rue Royale, dalej szeroka przestrzeń 
placu Zgody z egipskim obeliskiem. 
Na końcu kolumnada siedziby Zgro
madzenia Narodowego, nakryta sze
roko rozciągniętym trójkątnym tym 
panonem. To tutaj, w tym kościele, 
30 października rozbrzmiało „Re- 
quiem” Mozarta, a potem „Marsz 
żałobny...” .

Paryż żegnał swego ulubionego 
pianistę i kompozytora Fryderyka 
Chopina. Do kościoła przybyło trzy 
tysiące ludzi według zaproszeń, poza 
tym tłumy paryżan, którzy musieli 
stać na schodach.

La Madleine to kościół nietypowy. 
Zbudowano go na wzór rzymskiej 
świątyni. Pięćdziesiąt dwie korync- 
kie kolumny otaczają długi na 103 
metry prostokątny budynek. Projekt 
budowanego przez 80 lat od 1764 r. 
kościoła był wiele razy zmieniany, a 
na różnych zakrętach historii propo
nowano, by przeznaczyć go raczej na

bibliotekę lub dworzec. Siedem lat 
po egzekwiach Chopina o d b y ł się tu 
także pogrzeb Adama Mickiewicza. 
La Madleine stoi w sercu siódmej 
dzielnicy Paryża. Wokół najbogatsze 
sklepy.

Kościół La Madleine był tego paź
dziernikowego dnia przystrojony 
czarną materią z inicjałami F.C. 
Kondukt ruszył na Cmentarz Pere- 
Lachaise. W pierwszych rządach szli 
najbliżsi przyjaciele: książę Adam 
Czartoryski, Jane Stirling, Augu
stę Franchomme, Camille Pleyel, 
Wojciech Grzymała, Adolf Gut- 
mann, Solange Sand, Eugene Dala- 
croix.

Cmentarz Pere-Lachaise na wschod
nich rogatkach miasta powstał w 
1804 r. Obecnie, położony na wzgó
rzu, zajmuje 48 hektarów i jest bar
dzo gęsto, niczym miasteczko, za
budowany grobami. Ma też najdłuż
szą listę pochowanych tu pisarzy, 
muzyków, malarzy, polityków, woj
skowych. W pierwszą rocznicę śmier
ci Chopina przyjaciele wystawili mu 
nagrobek. Pomnik stoi przy wąskiej 
alei na skarpie. Zgięta wpół z bólu 
Euterpe (muza poezji) trzyma na 
kolanach lirę z zerwanymi struna
mi. Wąski grób otoczony jest za
wsze kwiatami i zobaczyć można 
położone lub wetknięte za żelaz
ną kratę biało-czerwone chorągiew
ki. Autorem nagrobnej rzeźby był 
Augustę Clesinger — mąż córki 
George Sand, Solange.

Grób Chopina na cmentarzu 
Pere-Lachaise w Paryżu



Letnie podróże

Umowne cząstki Ziemi Świętej w polskim krajobrazie
W Europie, już przed 6. wi ekami 

rosło zainteresowanie Ziemią Świętą, 
toteż na terenach przypominających 
okolice Jerozolimy rozmieszczano 
stacje Męki Pańskiej w postaci rzeźb, 
obrazów, kaplic i kościołów. Także i 
w Polsce powstawały tego typu reli
gijne dzieła.

Budowę prawdziwej perły archi
tektury sakralnej w Wejherowie roz
poczęto w 1649 r. i kontynuowano ją 
do 1666 r. A wszystko zaczęło się od 
zbrojnej wyprawy króla Władysława 
IV przeciwko Moskwie, w której 
uczestniczył wojewoda Jakub Wej
her (1609-1657). Jego spiżowy po
stument obejrzeć można na rynku. 
Kiedy przedzierał się ze swoimi 
wojami podkopem pod warownię 
niedaleko Smoleńska, został zasy
pany ziemią. Wówczas ślubował, że 
jeśli uratuje życie, „wszelkimi siłami 
będzie szerzył chwałę Bożą” . Budu
jąc Kalwarię Wejher nakazał, aby 
odległości między poszczególnymi 
etapami męczeńskiej - drogi Chry
stusa na Golgotę, wyznaczonymi 
przez kaplice, były zgodne z rzeczy
wistymi odległościami w Jerozoli
mie. Zajął się tym cysters z Oliwy o. 
Robert. Uważa się, że droga, jaką 
przebył Chrystus w Jerozolimie, 
liczyła 5936 kroków.

Wśród 26 kaplic Kalwarii Wejhe- 
rowskiej są m.in.: Wieczernik, Poca
łunek Judasza, Dom Annasza, Dom 
Kajfasza, Pałac Piłata, Pałac Heroda, 
Brama Jerozolimska, Grób Chry
stusa. Obejrzenie wszystkich kaplic 
zajmuje 2,5 godz.

W każdy piątek Wielkiego Postu 
odbywa się Droga Krzyżowa do 
Pałacu Piłata z przystankami przy 
głównych kaplicach. Natomiast w 
Wielki Piątek uroczystość religijna 
jest połączona z inscenizacją w 
wykonaniu miejscowego zespołu 
teatralnego Misternicy Kaszubscy.

Za jeden krok Chrystusowy po
winniśmy zrobić dziesięć — miał 
powiedzieć Mikołaj Zebrzydowski 
(1533-1560) na zarzut, że ufundo
wana przez niego Kalwaria prze
wyższa topograficznie Jerozolimską. 
Dzieło wojewody krakowskiego, roz
poczęte na początku XVII w., konty
nuował jego syn, a potem wnuk. 
Golgotą w Kalwarii Zebrzydowskiej 
jest góra Żar, a Górą Oliwną — Lanc- 
korońska Góra. Drogę Krzyżową 
wytyczają 44 stacje — barokowe 
kościółki i kaplice, wśród nich m.in.: 
Kaplica Weselących się Patriarchów, 
Apostołów Triumfujących, Pierw
szego Upadku. Było to pierwsze na 
ziemiach polskich naśladownictwo 
Kalwarii w Jerozolimie.

ga Krzyżowa kończy się na szczycie 
góry, przed kaplicą.

Wielkopostne misteria zebrzydow
skie w scenerii dużego parku kraj
obrazowego od końca XVII w. były roz
grywane tylko z udziałem postaci 
Chrystusa i 12 Apostołów. Z czasem 
pojawiało się coraz więcej osób i scen.

Kiedy właścicielem Wambierzyc 
został Daniel von Osterberg (1634- 
-1711), postanowił on wznieść tu 
m iniaturę Jerozolimy. Zaczęła się 
więc budowa, jak mówiono, śląskiej 
Jerozolimy. Do początku XVIII w. 
na wzgórach wambierzyckich wyro
sło prawie sto kaplic. Wystawiano 
tam dla pątników inscenizacje 
pasyjne, w których brali udział 
zawodowi muzycy. Von Osterberg po
stanowił wznieść też kościół na 
w zór świątyni Salomona. Budowa by
ła gotowa, po wielu perypetiach, do
piero w 1725 r. Obejście całej Drogi 
Krzyżowej zajmuje ok. 2 godzin.

Tam, gdzie przed wiekami rósł świę
ty gaj dębowy Prasłowian, wznosi się 
dzisiaj sanktuarium, do którego zdąża
ją pielgrzymki, by pokłonić się cudow
nemu obrazowi Matki Boskiej Gó
reckiej, a także przeżywać w Wielkim 
Tygodniu misterium Męki Pańskiej. 
Pierwszy kościół wzniesiono tu w 
pierwszej połowie XVII w. — najpierw 
drewniany, potem murowany oraz kla
sztor Bernardynów. Oczywiście, mo
wa jest tu o Górce Klasztornej.

W Wielkim Tygodniu w Górce 
Klasztornej wystawia się Misterium 
Męki Pańskiej z udziałem miesz
kańców. Rola Chrystusa jest zare
zerwowana dla duchownych. Nie
łatwo dźwigać trzydziestokilogramo
wy krzyż i jednocześnie znosić 
zadawane cierpienia, choć w sposób 
umowny, przez mężczyzn przebra
nych za rzymskich legionistów.

Inscenizacja Misterium Męki Pańskiej

Stacja VI Męki Pańskiej w Kalwarii 
Zebrzydowskiej

Misterium z udziałem mieszkań
ców przebranych za ewangeliczne 
postacie, pielgrzymów i zwykłych tu- i 

rystów rozpoczyna się w Niedzielę 
Palmową wjazdem Chrystusa na 
osiołku do Jerozolimy. Zgodnie z 
Ewangelią podniosły spektakl pasyj
ny rozłożony jest na kilka dni Wiel
kiego Tygodnia. Zapowiedź drama
tycznych zdarzeń następuje w Wielki 
Czwartek — zdrada Judasza, pojma
nie Jezusa, sąd. W Wielki Piątek pro
cesja podąża na Golgotę — przy f i
gurce Weroniki otarcie chustą po
krwawionej twarzy Chrystusa. Dro


