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Głos kapłań ski 

Niech będzie  pochwalony Jezus Chrystus! 

 
tym roku cały  miesiąc marzec wypełnia Wielki Post, czyli świę-

ty czas naszego zjednoczenia z cierpiącym Odkupicielem. 

Oprócz postu w jedzeniu warto w tym czasie kontemplować 

Mękę Pańską, uobecniać w sobie Najświętsze Oblicze naszego 

Pana.  

Wiele wspaniałych zakonów w chwalebnej przeszłości Kościoła charakte-

ryzowało się wielkim nabożeństwem do Chrystusowej Męki. Już święty 

Bernard w dwunastym wieku przylgnął sercem do Ukrzyżowanego i dlate-

go przedstawiany jest z narzędziami Pańskiej Męki. Święty Franciszek          

z Asyżu upodobnił się do Pana Jezusa tak bardzo, że otrzymał Stygmaty.   

W czasach już nowożytnych święty Paweł od Krzyża założył w pierwszej 

połowie wieku XVIII Zakon Męki Pańskiej czyli pasjonistów. Pasjoniści byli 

spowiednikami m.in. św. Gemmy Galgani, którą pochowano w habicie 

pasjonistek oraz św. Marii Goretti. W naszym krakowskim oratorium moż-

na nawiedzić relikwie tych świętych Dziewic.  

W tym czasie co św. Paweł od Krzyża działał również święty Alfons Maria 

Liguori, założyciel Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela czyli redemp-

torystów. Zakon ten miał przepisane trzy półgodzinne rozmyślania dzien-

ne, w tym jedno o Męce Pańskiej. Sam święty Alfons biczował się często 

do krwi oraz wzorem Zbawiciela surowo pościł. Nie przeszkodziło mu to 

dożyć sędziwego wieku 91 lat. Okazuje się, że nawet bardzo surowe prak-

tyki pokutne nie wpływają ujemnie na zdrowie, o ile są dostosowane do 

stanu zdrowia. Warto pamiętać także o tym by nie przeszkadzały one           

w wypełnianiu obowiązków stanu, a ponadto winny być konsultowane ze 

spowiednikiem, by nie wkradła się w nie miłość własna i doczesna przesa-

da. Diabeł potrafi skusić nawet pokutników do pychy i pogardy dla innych. 

W 
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Święty Alfons Maria Liguori wysłał do Rzymu ojca Andrzeja Villaniego ce-

lem pozyskania aprobaty papieskiej dla swojego Zgromadzenia. Ojcie Vil-

lani przybył do Wiecznego Miasta w sam raz na święto świętego Stanisła-

wa Kostki, czyli 13 listopada. Gdy Kongregacja biskupów gromadziła się na 

dyskusji o zatwierdzeniu redemptorystów, ojciec Villani czuwał przy reli-

kwiach świętego Stanisława Kostki przy kościele świętego Andrzeja na 

Kwirynale. Papieskie zatwierdzenie zakonu dnia 25 lutego 1749 roku moż-

na zatem przypisać wstawiennictwu naszego świętego Rodaka z Mazow-

sza. Była to pewnie zapowiedź przyszłości redemptorystów jako że to wła-

śnie Polska była po Włoszech pierwszym krajem do którego przybyli sy-

nowie świętego Alfonsa – ojciec Tadeusz Huebl i święty Klemens Maria 

Hofbauer. Ten ostatni ze względu na fakt, że przebywał nad Wisłą aż dwa-

dzieścia jeden lat został włączony do kanonu świętych polskich. Jego świę-

to obchodzimy w Kraju dnia 15 marca. W archidiecezjach; warszawskiej             

i krakowskiej Jego święto obchodzone jest w rycie zdwojonym większym 

(duplex majus), wraz z Credo. 

Cały marzec jest poświęcony szczególnie świętemu Oblubieńcowi i Mał-

żonkowi Niepokalanej, świętemu Józefowi i to Jego pragniemy prosić o jak 

największą świętość dla nas samych i umiłowanej Ojczyzny, oraz by cnoty 

które tak heroicznie praktykował były chętnie przez Polaków praktykowa-

ne. 

Patronie świętego Kościoła, święty Józefie – módl się za nami! 

Ofiarowując za Was Czytelnicy modlitwy – 

ks. Rafał Trytek 

 

 

 

 

 



 

4 Numer 3 (37)                                                                                      Marzec 2023 

O ufńym zdańiu się ńa 
Opatrzńos ć  Boz ą –                 
Bł. Klaudiusz Colombiè rè 

Prawdy niosące pocieszenie  

 

 ajpewniejszą i najbardziej 

pocieszającą prawdą, jaka 

kiedykolwiek została nam 

objawiona, dotyczy tego, 

że nic (za wyjątkiem grzechu) nie 

przytrafia nam się na ziemi bez 

woli Bożej. Bóg obdarza nas bogac-

twem i zsyła ubóstwo; dotyka nas 

cierpieniem choroby i sam przy-

wraca zdrowie, jedynie Jemu za-

wdzięczamy wielkie dobro, jakim 

jest życie, a kiedy śmierć przyjdzie 

je zakończyć, Jego własna ręka 

zada nam śmiertelny cios. 

Czyż jednak można przypisać Bogu 

działanie złych ludzi względem 

nas? Tak, cierpienia, jakich przez 

nich doznajemy, pochodzą wyłącz-

nie z Jego woli. Nie jest On spraw-

cą grzechu, przez który nieprzyja-

ciel nas krzywdzi, lecz jest sprawcą 

bólu, jaki nieprzyjaciel ów zadaje 

nam swoim grzechem. 

Wszakże to nie Bóg wzbudził               

w naszym nieprzyjacielu przewrot-

ną wolę zaszkodzenia nam, lecz 

udzielił mu ku temu władzy. Nigdy 

nie wątpmy, że gdy spada na nas 

jakikolwiek cios, sam Bóg jest przy-

czyną powstałego zranienia. Choć-

by nawet sprzysięgły się przeciw 

nam wszystkie stworzenia świata, 

gdyby Stwórca tego nie chciał i nie 

przyłączyłby się do nich, gdyby nie 

dał im mocy i środków do wypeł-

nienia ich złych zamiarów, nic nam 

nie zrobią. Zbawiciel świata odrzekł 

Piłatowi: „Nie miałbyś żadnej wła-

dzy nade Mną, gdyby ci jej nie da-

no z góry” (zob. J 19, 11). To samo 

możemy odpowiedzieć demonom, 

ludziom, a nawet wszelkim pozba-

wionym uczuć i rozumu stworze-

N 
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niom: „Nie miałybyście władzy, by 

mnie trapić, i nie mogłybyście mi 

zaszkodzić, jak to czynicie, gdyby 

Bóg tego nie rozkazał; to On mi 

was zsyła i to On daje wam władzę, 

byście mnie kusiły i dręczyły”. 

Gdybyśmy od czasu do czasu po-

ważnie zastanowili się nad tą 

prawdą wiary, niczego więcej nie 

byłoby trzeba, by uciszyć wszelkie 

szemrania wobec strat i nieszczęść 

jakie na nas spadają. Pan obdarzył 

mnie dobrami i On też mi je ode-

brał; to nie wróg, sędzia ani zło-

dziej mnie okradł; nie kobieta 

oczerniła mnie swoimi pomówie-

niami; dziecko moje nie umarło           

z powodu złego traktowania czy 

zaniedbania, ale dlatego, że Bóg, 

do którego wszystko to należy, nie 

zechciał, abym dłużej cieszył się 

którymkolwiek z tych dóbr docze-

snych.

 

 

Jean-Baptiste Saint-Jure SJ, Zaufanie Opatrzności Bożej. Źródło pokoju         

i szczęścia, Warszawa 2018, str. 123 – 125. 

 

 

Katèćhizm s w. Alfońsa  

O pierwszem przykazaniu: „Nie będziesz miał Bogów cudzych 

przede mną”. O wierze.  

 

anim pójdziemy dalej, muszę 

odpowiedzieć na wątpliwości, 

jakie ponoszą niektórzy, któ-

rzy mówią: prawi się, iż praw-

dziwość naszej wiary jest oczywi-

stą, atoli jakoż jest oczywistą, jeśli 

tyle tajemnic wiary (jak np. o Trój-

cy Przenajświętszej, o wcieleniu 

Syna Bożego, o Najświętszym Sa-

kramencie i t.p.) jest dla nas ciem-

Z 
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nych i nie do pojęcia? – Odpowia-

dam: rzeczy wiary są ciemne, ale 

nie prawdziwość wiary, gdyż praw-

dziwość naszej wiary, to jest, iż 

wiara nasza jest prawdziwą, jest 

zbyt jasną dla widocznych dowo-

dów, które o niej mamy. Tajemnice 

wiary są wprawdzie dla nas 

ciemnemi, i Pan Bóg sam chce, aby 

były dla nas ciemnemi, ponieważ 

Bóg chce być od nas czczony w ten 

sposób: ażebyśmy wierzyli we 

wszystko co On objawił, mimo iż 

tego nie pojmujemy: i jeszcze dla-

tego, ponieważ tym sposobem 

mamy zasługę, wierząc w to, czego 

nie widzimy. Jakąż bowiem zasługę 

miałby człowiek wierząc w to, co 

już widzi i pojmuje? Naucza          

św. Grzegorz: „wiara traci zasługę, 

skoro rozum ludzki daje sposób 

rozpoznania”. – Atoli jeśli my nie 

możemy się zdobyć nawet na zro-

zumienie rzeczy zmysłowych, które 

są na tej ziemi: kto bowiem zdoła 

pojąć, dlaczego magnes ciągnie ku 

sobie żelazo? albo jakto się dzieje, 

iż z jednego ziarnka rzuconego, 

powstaje tysiąc? – cóż tedy dziw-

nego, że my nie zdołamy pojąć 

tajemnic Bożych? 

A zatem rzeczy wiary są przed nami 

zakryte, ale należy wyznać: kto 

wiary nie przyjmuje, ten jest głup-

cem. Tych dowodów jest mnogo,            

a osobliwie niemi są proroctwa 

napisane w Piśmie świętem przed 

wielu wiekami, które się potem 

spełniły najdokładniej. I tak prze-

powiedziana jest na wiele wieków 

naprzód śmierć naszego Zbawiciela 

i to przez kilku proroków: przez 

Dawida, Daniela, Aggeusza i Ma-

lachjasza; i oraz przepowiedziany 

jest czas i okoliczności tejże śmier-

ci. Było przepowiedzianem także, iż 

żydzi za zabicie Pana Jezusa będą 

ukarani utratą swej świątyni i oj-

czyzny, iż zaślepieni trwać będą             

w grzechu, rozproszą się po całej 

kuli ziemskiej i to wszystko się 

spełniło, jak wiadomo. Tudzież 

było przepowiedziane nawrócenie 

świata po śmierci Mesjasza, i to 

nawrócenie ziściło się dokładnie 

przez świętych apostołów, którzy 

bez nauki, bez szlachectwa, bez 

majątku i bez poparcia ludzkiego, 

owszem, prześladowani na każdym 

kroku przez możnych tego świata 

nawrócili świat, zniewoliwszy ludzi 

to porzucenia bogów swoich i wy-

stępków zastarzałych a do przyję-

cia wiary, która naucza tajemnic 
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niemożliwych do pojęcia a przyka-

zań trudnych do wykonania, po-

nieważ sprzeciwiają się popędom 

zepsutej naszej natury jako to: 

miłować nieprzyjaciół, wstrzymy-

wać się od używania uciech, znosić 

cierpliwie upokorzenia a skierować 

wszelką miłość nie ku dobrom wi-

dzialnym, ale ku niewidzialnym          

w przyszłem życiu. 

Potem dowodami oczewistemi 

naszej wiary są liczne cuda zdziała-

ne przez Chrystusa Pana, przez 

apostołów i przez innych Świętych    

i to wobec ich wrogów, którzy nie 

mogąc im zaprzeczyć, twierdzili, iż 

za sprawą djabła były uczynione; 

kiedy tymczasem cuda prawdziwe, 

które przechodzą siłę rzeczy przy-

rodzonych, jak np. wskrzeszenie 

umarłego, przywrócenie wzroku 

ślepemu i t. p. nie mogą być zdzia-

łane przez duchów piekielnych, 

nieposiadających takiej władzy. Co 

więcej Pan Bóg nie może dopuścić 

żadnego cudu, chyba tylko na 

stwierdzenie wiary prawdziwej; bo 

inaczej gdyby Pan Bóg dopuścił jaki 

cud na stwierdzenie wiary fałszy-

wej, wtedy On samby nas oszuki-

wał; skąd cuda prawdziwe, na któ-

re dzisiaj patrzymy, (wystarczy za 

wszystkie cud św. Januarego) są 

dowodami pewnemi naszej wiary. 

Potem wielkim dowodem naszej 

wiary jest stałość męczenników.           

W pierwszych wiekach Kościoła 

było wiele miljonów ludzi, pomię-

dzy którymi było także wiele pa-

nienek i dzieci, które, aby nie za-

przeć się Chrystusa Pana, przyjęły 

chętnie męki i śmierć. Pisze Sewer 

Sulpicjusz, że za czasów Dioklecja-

na męczennicy stawiali się przed 

swymi sędziami z większą chciwo-

ścią męczeństwa, aniżeli ludzie 

światowi pożądają dostojeństw           

i bogactw tej ziemi. I tak sławnem 

jest w dziejach męczeństwo                

św. Maurycego z całą legią tebań-

ską poniesione. Chciał cesarz Mak-

symiljan, aby wszyscy jego żołnie-

rze uczestniczyli w bezbożnej jego 

ofierze, którą składał swoim bo-

gom fałszywym. Maurycy i jego 

żołnierze wzbraniali się w niej 

uczestniczyć, ponieważ wszyscy 

byli chrześcijanami. Dowiedziawszy 

się o tem Maksymiljan wydał roz-

kaz, aby za to nieposłuszeństwo 

zostali zdziesiątkowani, to jest, aby 

każdemu dziesiątemu żołnierzowi    

z legji tebańskiej uciąć głowę. Każ-

dy z nich pragnął, żeby mu śmierć 
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zadano; stąd pozostali zazdrościli 

szczęścia tym, którzy za Chrystusa 

Pana śmierć ponieśli. Wtedy roz-

gniewany cesarz kazał ich znowu 

dziesiątkować; lecz tem powiększył 

tylko w nich pragnienie śmierci. 

Nakoniec rozkazał okrutnik, aby 

wszystkich ścięto. I wtedy wszyscy 

złożyli broń i jako ciche baranki           

z weselem poszli na śmierć, nie 

myśląc o żadnej swojej obronie. 

Opowiada jeszcze Prudencjusz, że 

pewne chrześcijańskie dziecko         

7 letnie, nieznane z imienia było 

kuszone od starosty Aschlepiadesa, 

aby odstąpiło od wiary. To zaś sta-

nowczo oparło się żądaniu tyrana, 

oświadczając, iż matka tak je wyu-

czyła. Wtedy okrutnik wezwał mat-

kę i wobec niej kazał biczować 

dziecię do tego stopnia iż wszystko 

ciało tegoż stało się jedną raną. 

Wszyscy obecni temu widowisku 

płakali żałując dziecięcia, matka zaś 

cieszyła się na widok bohaterstwa 

swego maluchnego syna. Syn przed 

samą śmiercią, doznając wielkiego 

pragnienia, prosił ją o trochę wody. 

Na co odrzekła: „Synu, miej cier-

pliwość, za chwilę będziesz w nie-

bie nasycony wszelaką rozkoszą”. 

Wreszcie starosta rozgniewany 

stałością matki i dziecka, rozkazał, 

aby mu ucięto natychmiast głowę. 

Skoro wykonano rozkaz, matka 

podjęła zabitego na ręce swoje             

i ucałowała święte zwłoki jego, 

ciesząc się, że umarł z miłości dla 

Chrystusa Pana. 

Stąd możemy poznać, jak wielki 

cięży na nas obowiązek dziękowa-

nia Panu Bogu za użyczony nam 

dar wiary prawdziwej. Ileż to na 

świecie jest niewiernych, ileż here-

tyków i schizmatyków? wszyscy ci 

pójdą na potępienie. Katolików jest 

ledwo cząstka niewielka, a pomię-

dzy tymi Pan Bóg raczył i nas umie-

ścić, jakaż za to należy Mu się 

wdzięczność? Mało kto Mu za to 

dziękuje, my przynajmniej dzię-

kujmy Mu za tę łaskę codziennie. 

 

 

Katechizm św. Alfonsa Liguorego, Doktora Kościoła, rozszerzony przez      

ks. Bronisława Markiewicza, Miejsce Piastowe 1931r. , str. 14 – 17. 
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Ś w. Klèmèńs Hofbauèr -           
- Apostoł Warszawy 

Wśród studentów  

 

 iemy, jak wielką wagę 

przykładał św. Klemens 

do należytego w duchu 

wiary wychowania 

młodzieży. Za czasów warszaw-

skich dużo pracował nad dziećmi, 

w drugiej zaś połowie pobytu swe-

go w Wiedniu szczególniejszą opie-

ką otaczał młodzież uniwersytecką 

i na tem polu położył dla Kościoła 

niezmierne zasługi. 

Po ustaniu wojen napoleońskich 

między młodzieżą uniwersytecką 

począł się budzić ruch religijny. Nie 

brak było takich, którzy, zrywając           

z bezmyślną obojętnością dla wia-

ry, dążyli do gruntownego zapo-

znania się z nauką i życiem Kościo-

ła. Na wiosnę 1816 r. kilku studen-

tów uniwersytetu zgłosiło się do 

nuncjusza; wyznali, że dotąd błą-

dzili po bezdrożach fałszywej filo-

zofji, szukając prawdy tam, gdzie 

jej niema. Ruch ten wzmagał się 

coraz więcej, zwłaszcza od czasu, 

gdy znalazł dla siebie ostoję            

w św. Klemensie. Znaczna liczba 

studentów, przeważnie prawni-

ków, oddała się duchownemu kie-

rownictwu Świętego. Młodzież ta 

zbierała się wieczorami w ubo-

giem, pozbawionem wszelkich 

wygód mieszkaniu swego duchow-

nego wodza, który swą niezmąco-

ną słodyczą i łagodnością zyskiwał 

ich serca dla Boga. Daleki od nud-

nego moralizowania, nieraz jed-

nym krótkiem słowem sprawiał na 

swych słuchaczach wprost nieza-

tarte wrażenie. 

Pewnego razu, gdy rozmawiał            

z nimi w swem mieszkaniu, nadcią-

gnęła burza, błyskawice poczęły 

przeszywać powietrze, pioruny 

gęsto biły. Korzystając ze sposob-

ności, Święty przytoczył słowa Pi-

sma św.: Jako błyskawica wychodzi 

od wschodu słońca i okazuje się aż 

W 
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na zachodzie, tak będzie i przyjście 

Syna człowieczego (Mat. XXIV, 27)  

i dodał: „W godzinę śmierci światło 

jakby błyskawicy oświeci całe życie 

nasze; będzie to jednak światło 

zupełnie różne od tego, w jakiem 

to życie teraz widzimy – światło 

wieczności”. Tych kilka słów wy-

warło na słuchaczach wielkie wra-

żenie. 

Studenci podziwiali w swym prze-

wodniku prostotę, głęboką wiarę         

i pokój przebijający się na jego 

obliczu. Rozmowy, jakie z nimi 

prowadził, rozpalały ich pragnie-

niem nieba. Szczególniej umiłowa-

nym przedmiotem rozpraw na 

zebraniach wieczornych była hi-

storja kościelna. Sam Święty chęt-

nie o niej mówił, wiedział bowiem, 

iż dzieje Kościoła są jednym z naj-

bardziej przekonywujących dowo-

dów jego boskiego pochodzenia. 

To też więcej niż o filozoficzne 

rozumowania chodziło mu o to, 

aby młodzież zapoznać z historją 

kościelną, z życiem Świętych i tych 

mężów, którzy dla rozwoju Kościo-

ła wiele zdziałali. 

Z długoletniego kapłańskiego do-

świadczenia św. Klemens wiedział 

aż nadto, że główną przyczyną 

niewiary nie są trudności, jakie 

rozum w prawdach wiary napoty-

ka, lecz pycha i zmysłowość. To też 

starał się głównie o to, aby uko-

chaną swą młodzież przepoić zami-

łowaniem pokory i czystości. Gdy 

dostrzegł w którym ze studentów 

objawy pychy, zwalczał je wytrwa-

le. Co do czystości, to do jej za-

chowania wskazywał młodzieńcom 

dwa główne środki: modlitwę            

i umartwienie. Niejeden z nich, 

stosując się do rady mistrza, aby 

się ustrzec niebezpieczeństw wiel-

komiejskiego życia, idąc ulicą, 

trzymał w ręku koronkę i po cichu, 

nie zwracając na siebie niczyjej 

uwagi, szeptał pozdrowienie aniel-

skie. 

Nie trzeba jednak sądzić, że Święty 

chciał wyrobić w młodzieży niena-

turalność i ponury smutek; by-

najmniej, sam wesoły, umiał roz-

weselić swe otoczenie i cieszył się, 

widząc objawy wesołości u swych 

młodych przyjaciół. Jeden z nich, 

słuchacz medycyny, Franciszek 

Kosmaczek, który w r. 1818 przybył 

do Wiednia i uczęszczał na zebra-

nia wieczorne w mieszkaniu             

św. Klemensa, tak pisał niebawem 

do swego ojca: „Znalazłem tu na-
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prawdę dobrych, bezinteresow-

nych ludzi i przyjaciół, którzy przez 

swój przykład, swe postępowanie 

kształcą mię, rozweselają i dają mi 

prawdziwe szczęście. Co się tutaj 

znaleźć spodziewałem, rzeczywi-

ście znalazłem i mogę powiedzieć, 

że znalazłem przyjaciół, którzy są 

ozdobą ludzkości i których przyjaź-

ni jestem teraz niegodny”. W mie-

siąc później znów pisał do ojca: 

„Już we wczesnej młodości mało 

miałem wiary, a i tę podczas 

studjów straciłem; zeszedłem na 

manowce. Przyznaję szczerze, iż 

przez czytanie złych, pozornie nau-

kowych, lecz bezbożnych książek, 

przez obcowanie z mędrkami             

i powierzchownie uczonymi ludźmi 

naszych nadoświeconych czasów, 

przez ślepą, filozoficzną dumę stra-

ciłem wiarę w duszy, pokój w ser-

cu, czystość woli; jednakże przez 

obcowanie z oświeconymi przez 

Boga mężami, przez czytanie po-

bożnych, duchownych, krzepiących 

serce książek zostałem nawróco-

ny… Uciąłem głowę niewierze swej 

duszy, która straszliwie szarpała 

me serce”. – Wyznanie tego mło-

dzieńca i do naszej młodzieży woła, 

gdzie i jak ma szukać ukojenia dla 

siebie. Niemałą radość św. Kle-

mensowi sprawiło otwarcie            

w Wiedniu w roku 1818 wyższego 

instytutu wychowawczego dla 

młodzieży, opartego na podsta-

wach prawdziwie chrześcijańskich, 

o którym marzył już przed laty. 

Pamiętamy, że próba założenia 

takiego zakładu w roku 1812 rozbi-

ła się o wolę cesarską. Tym razem 

za radą św. Klemensa wziął się do 

dzieła jego przyjaciel Klin-

kowström. Cesarz udzielił na 

otwarcie instytutu zezwolenia          

i przychylnie się o nim wyraził, to 

też nie brak było rodziców, i to ze 

sfer najwyższych, którzy swych 

synów chętnie w instytucie 

umieszczali. Wydał on wielu mę-

żów, którzy potem dzielnie zasta-

wiali się za prawa Kościoła. Przy-

kład św. Klemensa powinien przy-

pomnieć wszystkim wychowaw-

com, że mają obowiązek powie-

rzoną sobie młodzież wychować po 

katolicku, bo tylko wtedy przyczy-

nią się do jej doczesnego i wiecz-

nego szczęścia i spełnią swoje 

trudne, lecz jakże wzniosłe zada-

nie. 
 

Władysław Szołdrski C.SS.R, Św. Klemens Hofbauer Apostoł Warszawy, Kraków 1927, str. 137 – 141. 
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Błogosławiońy Jań Śarkańdèr 

 

gronie świętobliwych 

mężów, jakimi się 

szczycił kościół katolicki 

w XVII. wieku, nie po-

ślednie zajmuje miejsce błogosła-

wiony Jan Sarkander. Znakomity 

ten kapłan Chrystusowy tem bar-

dziej zasługuje, aby żywot jego 

poznali czytelnicy „Zwiastuna”, że 

pochodził ze szczepu słowiańskie-

go, że światło Boże ujrzał na tym 

samym Szlązku, gdzie poczciwy lud 

wiejski mimo najgorliwszych usiło-

wań ze strony nieprzyjaciół, pozo-

stał dotąd i katolickim i słowiań-

skim. 

Jan Sarkander urodził się we wsi 

Skoczowie na Szlązku. Ponieważ 

cała ta prowincya dawnej Polski 

przeszła pod panowanie cesarzów 

niemieckich, do których należały 

oprócz wielu innych krajów i Cze-

chy, przeto młodzież ze Szlązka 

posyłano do Wszechnicy praskiej, 

gdyż innej bliższej prawdziwie ka-

tolickiej nie było, krakowska zaś 

leżała już w granicach Rzeczypo-

spolitej Polskiej. Młodziutki Jan 

wychowywany w Pradze w kon-

wikcie świętowacławskim pod 

okiem Ojców Jezuitów, odznaczał 

się wyższymi zdolnościami, pilno-

ścią w naukach, nabożeństwem do 

Najśw. Maryi Panny i czystością 

obyczajów. Przy usilnej pracy           

i pomocy Boskiej w młodzieńczym 

wieku ukończył kursa filozoficzne 

na praskiej akademii i pozyskał 

tytuł mistrza czyli doktora filozofii, 

poczem z niemniejszą chlubą wy-

słuchawszy kurs teologii, udał się 

do Ołomuńca, przyjął tam święce-

nia kapłańskie i rozpoczął służbę    

w pańskiej winnicy w dyecezyi 

ołomunieckiej, do której połu-

dniowo-zachodnia część Szlązka 

należała. 

Obowiązki kapłańskie nie były 

podówczas snadne. Protestantyzm 

w przeróżnych formach rozpano-

wał się szeroko po całych Cze-

chach, Morawie i Szlązku; pasto-

rowie rozsiewali nowostki między 

ludem prawowiernym, a kapłani 

katoliccy strzegli go od zgubnej 

zarazy. Na czele morawskiego du-

W 
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chowieństwa stał wówczas Franci-

szek von Ditrichstein biskup, a po-

tem i kardynał (1599 do 1636). 

Gorliwy ten pasterz starał się 

utrzymać i podnieść ducha katolic-

kiego w powierzonej sobie cząstce 

owczarni Chrystusowej. Pod jego 

to nadzorem pracował i Jan Sar-

kander. Jako prawdziwy sługa Boży 

przyświecał wszystkim czystością 

żywota, głęboką nauką, niezmor-

dowaną pracą na korzyść współ-

braci i chwałę Najwyższego Pana.  

Kiedy straszliwa zawrzała wojna 

tak zwana trzydziestoletnia w Cze-

chach (r. 1618), w której i moraw-

scy panowie brali udział: wtenczas 

właśnie Jan Sarkander pracował 

jako proboszcz w parafii Holeszów  

w obszernych dobrach Władysława 

Popiela z Lobkowic zarażonych 

błędami braci morawskich. Ks. Jan 

objąwszy pasterskie obowiązki 

wśród sprzyjającego błędom ludu, 

wszelkich używał sposobów, aby 

go na prawą wprowadzić drogę; 

ale im większa była gorliwość apo-

stolskiego kapłana, tem żywsza 

wzmagała się ku niemu zawiść        

w tych, co bardziej ukochali ciem-

notę, niż światło. Póki w kraju kwitł 

pokój i prawa były w poszanowa-

niu, nikt się nie odważył wystąpić 

przeciw działaniu świętobliwego 

plebana, dzielnego obrońcy prawej 

wiary, który cieszył się poważa-

niem nietylko ze strony wzmian-

kowanego biskupa, ale i swego 

patrona Władysława z Lobkowic. 

Że zaś tenże Władysław zarządzał 

jako namiestnik cesarski (1615 do 

19.) całą Morawą, nic więc dziw-

nego, że najzaciętsi wrogowie, 

holeszowskiego proboszcza i po-

gromcy nowostek protestanckich, 

nie zdołali się oprzeć działalności 

jego, ani też jakimbądź sposobem 

oczernić go przed władzą, bo na-

miestnik znał go osobiście i wysoko 

cenił. Wszystko się atoli zmieniło 

gdy wybuchła wojna. Szlachta mo-

rawska mimo zabiegów Ditrichste-

ina i Zerotyna, zaraz na początku    

r. 1619 połączyli się z rewolucjoni-

stami czeskimi. Sejm berneński po 

całym kraju rozesłał swych komisa-

rzy, których obowiązkiem było 

wprowadzać i podtrzymywać rządy 

świeżo wybranego króla prote-

stanckiego Fryderyka. Komisarze 

snadno zawładnęli Ołomuńcem,      

a reformatorskie błędy zapanowały 

miastu i całej okolicy. 
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Nie będę tu opisywał strasznego 

ucisku i przemnogich krzywd, jakie 

przez półtora roku musieli wów-

czas znosić katolicy. Zaraz na wstę-

pie heretycy wypędzili z miasta 

Jezuitów, odebrali katolikom pięk-

ny kościół św. Maurycego, prała-

tów i kanoników osadzili w więzie-

niu, a domy ich i świątynię zrabo-

wali; później prześladowali nietylko 

zakonników i księży, ale nawet         

i gorliwych katolików. Pozerem zaś 

do srogiego obchodzenia się            

z księżmi był rozkaz, aby z ambon 

głosili ludowi, że Ferdynand II. 

(prawy cesarz i król) został od rzą-

dów usunięty, a powołany na tron 

Fryderyk, zacięty wróg katolicy-

zmu. Ani jeden nie znalazł się           

w Ołomuńcu kapłan, któryby wy-

konał rozporządzenie komisarskie, 

toteż mnodzy zostali wypędzeni; 

inni osadzeni pod strażą. Teraz           

z całą powagą i swobodą wystę-

powali kaznodzieje protestanccy. 

I na prowincyi nie lepiej się działo. 

W Holeszowie osadzono heretyc-

kiego predykanta, a katolickiemu 

pasterzowi ścisłe nakazano milcze-

nie. Sarkander nie mogąc słowem 

pracować na zbawienie bliźnich               

i chwałę Boga, służył Mu w usta-

wicznych modłach. Dla pozyskania 

tem obfitszych łask udał się do 

Częstochowy. Tam przed cudow-

nym obrazem Boga-Rodzicy, po-

śród tysiąców pobożnego ludu 

jakoś odżył wierny sługa Boży, 

duch jego nabrał odwagi i siły do 

zaciętej walki, jaka go na Morawie 

czekała. Marya królowa niebios            

i królowa męczenników przyjęła 

prośby swego czciciela i wyjednała 

mu łaskę pozyskania korony mę-

czeńskiej. 

Pobożny pielgrzym przebywając           

w Jasnogórskiej świątyni przed 

wizerunkiem Boga-Rodzicielki, nie 

zapomniał o swem stadku hole-

szowskiem, i wzmocniony łaską 

Bożą spieszył do niego. W podróży 

zatrzymał się w Krakowie dla zwie-

dzenia tylu wspaniałych Świątyń          

i tylu grobów świętych Patronów 

polskich. Bo i mógłże ominąć ten 

starosławny gród polski taki ka-

płan, jakim był Sarkander?                 

I mógłoż czułe katolickie serce nie 

zawrzeć gorliwością u grobów: 

Chrystusowego męczennika Stani-

sława, i wyznawców Jacka, Jana 

Kantego i wielu innych wiernych 

sług Pańskich? Skutek pokazał, że 

nawiedzenie drogich szczątek na-
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szych patronów i gorąca przy nich 

modlitwa dodały Sarkandrowi od-

wagi i męstwa, a czas doświadcze-

nia nastał niedługo. 

Powróciwszy z pobożnej piel-

grzymki gorliwy pleban holeszow-

ski osiadł pośród swego stadka 

zagrożonego ze strony nieprzyja-

ciół kościoła. Był on tu koniecznie 

potrzebny; dobry pasterz nie mógł 

obojętnie poglądać na wycieczki 

zjadliwych wilków. Nieprzyjaciele 

pilną nań zwrócili uwagę, wszelkich 

używali środków, by się go pozbyć, 

ale nie zdołali dopatrzyć na świę-

tobliwym kapłanie żadnej winy, za 

którą mogliby go karać. Z czasem 

jednak nastręczyła się pomyślna ku 

temu okoliczność. W pierwszych 

dniach r. 1620 król polski Zygmunt 

III. posłał na pomoc Ferdynandowi 

kilka oddziałów kozaków nazwa-

nych od niegdyś wodza swego Li-

sowczykami. Ci wtargnąwszy do 

Morawy poczynali sobie po nie-

przyjacielsku, rabując miasta i wio-

ski. Gdy się zbliżali do Goleszowa, 

wszyscy jego mieszkańcy straszli-

wie się lękali, i kiedy wszyscy upa-

dli na duchu, Sarkander sam jeden 

czuwał, modlił się i myślał, jakiego-

by użyć środka na złagodzenie za-

jadłych napastników. Wiedział on 

dobrze, że kozacy surowych są 

obyczajów, ale i to nie było mu 

tajne, że są również czułego serca            

i pobożni; dlatego też wziąwszy 

Najśw. Sakrament z monstrancyą, 

wyszedł z nimi otoczony mnó-

stwem ludu przeciwko zbliżającym 

się najezdnikom. I nie zawiódł się. 

Kozacy spostrzegłszy Najśw. Sa-

krament zesiedli z koni i padłszy na 

kolana oddali pokłon Zbawicielowi, 

a potem oświadczywszy swe usza-

nowanie pobożnemu kapłanowi, 

opuścili Holeszów, żadnej nie wy-

rządziwszy szkody jego mieszkań-

com. 

Rozgłos o cudownem zachowaniu 

od rabunku i pożogi Holeszowa 

niebawem doszedł do uszu wład-

ców w Bernie. Nastręczała się oka-

zya pozbycia się jednego z najgor-

liwszych obrońców katolicyzmu, 

którego wyznawcy wiernie stali 

przy Ferdynandzie II. Wyszło tedy 

rozporządzenie, aby holessowskie-

go proboszcza natychmiast osadzić 

w Ołomunieckiem więzieniu. Roz-

kaz wykonano bez straty czasu         

i w krótce miano przystąpić do 

sądzenia Jana Sarkandra, jakoby 
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zdradził kraj i sprowadził, doń 

groźnych kozaków. 

Na radnicy (ratusz) ołomunieckiej 

zasiadł sąd złożony z naczelnika 

Buchheima i kilku komisarzy i rad-

ców protestanckich. Stawionego 

przed kratkami Jana usiłowano 

skłonić do wyznania, że będąc        

w Polsce wszedł w zmowę z koza-

kami względem sprowadzenia ich 

do kraju, a także, aby wyjawił, co 

mu na spowiedzi powiadał jego 

patron Władysław Popiel z Lobko-

wic. Sarkander nie poczuwając się 

do pierwszego zarzutu, a z drugiej 

strony nie mogąc zdradzić tajemni-

cy spowiedzi, śmiało i stanowczo 

oświadczył wrogim sędziom, że       

o niczem nie wie, że świętej po-

winności stanu swojego nie po-

gwałci. Sędziowie atoli nie poprze-

stali na słownem zaprzeczeniu; za 

pośrednictwem męczarń mieli go 

zmusić do wyznania zdrady i świę-

tokradztwa. Złośliwy Buchheim 

pragnął to uskutecznić jeszcze te-

goż samego dnia przy drugiem 

posłuchaniu. 

Stawiony powtórnie Sarkander 

nieustraszenie odpowiadał, że 

„kapłan nie może wyjawić, co sły-

szał na spowiedzi”. Sędziowie roz-

kazali go wziąść na tortury; a gdy 

kat mordował z niewypowiedzianą 

wściekłością nalegali nań, by nie 

żałował zdrajcy ojczyzny. Nic to 

przecież nie pomogło; bogobojny 

kapłan polecając się opiece Boskiej 

śmiało odpowiadał, że w pierw-

szym razie jest niewinnym, w dru-

gim nie godzi mu się złamać wiel-

kiego obowiązku. Znudzeni sę-

dziowie odeszli, a oprawcy wciąż 

męczyli nieszczęśliwą ofiarę. Jan 

niewypowiedzianą cierpliwością 

przemógł samych nawet katów         

i wyszedł zwycięsko z powtórnego 

boju. Dnia 17 Lutego powołano go 

przed kratki poraz trzeci. Jak po-

przednio, tak i teraz nalegano, aby 

się przyznał do zdrady i wyjawił co 

na spowiedzi słyszał. Gdy to nie 

pomogło, rozkazano katom popi-

sać się na nim ze swą umiejętno-

ścią. Przez dwie godziny pastwiono 

się barbarzyńsko nad wycieńczo-

nym sługą Bożym. Rozciągniony na 

torturach wisiał niewinny, a kat 

gorejącą świecą podpalał ciało po 

słabiznach. Nie dosyć na tem. 

Nazajutrz stawiono go po czwarty 

raz przed opiłymi komisarzami            

i znowu mordowano. Nieczuli 

oprawcy nie zadowoleni torturami 

i świecą, użyli teraz smolnych po-
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chodni. Gdy już całe zgorzały przy 

ciele Sarkandra, a kat litując się 

nad nieszczęśliwym, rzucił na zie-

mię niedopałki (głownie), nieludzcy 

sędziowie nowy wskazali sposób 

morderczy. Rozkazali katowi, aby 

namoczywszy pierze w siarce            

i oleju, okrył niemi najpierw piersi, 

a potem słabizny mniemanego 

winowajcy. To gdy się stało, pod-

palono pierze, z któremi spaliło się 

ciało aż do kości. Jezus, Marya, 

Józefie święty wołał, mordowany 

kapłan, ale wytrwał i zwyciężył za 

łaską Bożą. Nakoniec kazano mu 

ostrzydz włosy i poobrzynać pa-

znokcie, spalić je, a popiół zmie-

szany z gorzkim napojem wlać mu 

w gardło; co gdy się stało, zdjętego 

z tortur zawleczono napół umarłe-

go do więzienia. 

Jeszcze po piąty raz zamierzał za-

cięty Buchheim męczyć służebnika 

pańskiego, ale już całkiem osłabł, 

ciało zeń opadło, a żyły i wnętrzno-

ści straszny przedstawiały widok.    

O wyzdrowieniu ani myśleć. Sam 

nawet męczennik straciwszy na-

dzieję dalszego żywota, pragnął 

śmierci, aby co prędzej porzuciw-

szy śmiertelne zwłoki, mógł ujrzeć 

Chrystusa i cieszyć się z Nim. Po-

ciechy tej oczekiwał przez cztery 

tygodnie wśród niewypowiedzia-

nych boleści i słodkiej ulgi ze strony 

pobożnych i czułych katolików 

ołomunieckich. Nadeszła wreszcie 

pożądana chwila; opatrzony świę-

temi Sakramentami zasnął w Panu 

dnia 17. marca 1620 roku w przy-

tomności dwóch kapłanów. 

Mimo oporu ze strony nieprzyjaciół 

zwłoki męczennika pochowane 

zostały w kościele Najśw. Maryi 

Panny rozumie się za przyzwole-

niem wysokich urzędów z Berna, 

uproszonych przez ludność katolic-

ką. Pogrzeb był cichy; bez śpiewów 

i wystawności, ale przy łzach i głę-

bokich wzdychaniach, złożono 

wiernego sługę Bożego w kaplicy 

św. Wawrzyńca przed ołtarzem   

św. Barbary. Tak zakończył ziemską 

pielgrzymkę sługa Boży. Cała Mo-

rawa czciła go zawsze i czci dotąd, 

jako swego patrona i orędownika 

przed Bogiem, wzór pasterzy           

i godnego naśladowcę Jana Nepo-

muckiego w zachowaniu tajemnicy 

spowiedzi. 

 
Zwiastun Górnośląski 1870, R. 3, nr. 7 i 8. 



 

18 Numer 3 (37)                                                                                      Marzec 2023 

Ś w. Alfońs – o dz wigańiu 
krzyz a swègo 

O znoszeniu wzgardy i prześladowania  

 

 dniu sądu szczegóło-

wego, aby być uzna-

nym za godnego chwa-

ły niebieskiej potrzeba 

będzie, aby się pokazało, że życie 

nasze było podobnem do życia 

Pana Jezusa. Słowo Przedwieczne 

zstąpiło na ziemię, aby nas przy-

kładem swoim nauczyć cierpliwego 

znoszenia krzyżów, a szczególnie 

poniżenia i wzgardy. Ileż to znie-

wag, ile prześladowań doznał On   

w ciągu życia swego. Prorok nazy-

wa Go odrzutkiem rodu ludzkiego, 

pośmiewiskiem ludzkiem i wzgardą 

pospólstwa (Ps. 21, 7). Wzgardzo-

nego i najpodlejszego z mężów     

(Iz. 53, 3). Jak Pan Bóg obszedł się    

z najdroższym Synem swoim, po-

dobnież się obchodzi i z tymi, któ-

rych umiłował i za dzieci swoje 

przyjmuje. To też obelgi i zniewagi 

rozkoszą są dla Świętych. Św. Win-

centy a Paulo mówił: „że wielkiem 

to jest nieszczęściem nic nie cier-

pieć na tym świecie”, i uważał, że 

osoba lub zgromadzenie nie dozna-

jące prześladowań, trudności, lub 

jakich innych utrapień, którym 

owszem wszyscy przyklaskują, są 

bliscy upadku. Św. Franciszek As-

syżski w dniu, w którym nic nie 

cierpiał od nikogo obawiał się, czy 

Bóg o nim nie zapomniał. 

Lecz powiesz mi może: „ja nie daję 

żadnego powodu z mojej strony, za 

cóż mam cierpieć to upokorzenie, 

za co mnie prześladują niewinnie, 

czyż to nie jest przeciwne woli 

Bożej?” Słuchaj jak na to odpowia-

da sam Pan Jezus, św. Piotrowi 

męczennikowi, gdy tenże skarży się 

przed Panem, iż go niesprawiedli-

wie uwięziono. „Panie! mówi on, 

cóż złego uczyniłem? za co cierpieć 

muszę to więzienie?” „A cóż ja 

uczyniłem złego, odrzecze Pan 

Jezus, za co mnie powieszono na 

W 
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krzyżu?” Widzisz więc, jeżeli Pan 

Jezus umarł na krzyżu z miłości dla 

Ciebie, czyż nie słuszna, aby z miło-

ści ku Niemu, przyjąć i znieść cier-

pliwie to umartwienie. Bóg 

wprawdzie nie chce grzechu tych, 

którzy cię obrażają i prześladują 

niewinnie, chce jednak, aby cię 

spotkało to prześladowanie i ta 

przeciwność, i chce, aby je znieść 

dla Jego miłości, i dla własnego 

dobra swego. „Choćbyśmy, mówi 

św. Augustyn, nie popełnili tego,        

o co nas ludzie obwiniają, i za co 

prześladują, czyż nie mamy sobie 

do wyrzucenia mnóstwo innych 

win i przestępstw, za które naj-

słuszniej stokroć surowsza należy 

się nam kara”. Wszyscy Święci, 

prześladowanie cierpieli na tym 

świecie. Św. Bazyli oskarżony był         

o herezję, przed Papieżem            

św. Damazym; św. Cyryl Aleksan-

dryjski potępiony był jako heretyk, 

przez 40 biskupów zebranych na 

soborze, i za karę usunięty od za-

rządu dyecezyi. Św. Atanazy uwa-

żany był za czarnoksiężnika.          

Św. Janowi Chryzostomowi zarzu-

cono, iż prowadzi życie przeciwne 

dobrym obyczajom. Św. Romuald 

starzec stu letni, obwiniony był           

o ciężki grzech, za który miał być 

żywcem spalony. Św. Franciszka 

Salezego, posądzano o podejrzane 

stosunki z jedną kobietą światową. 

Trzy lata był pod ciężarem tego 

posądzenia, po których, podobało 

się Panu Bogu, w całym blasku 

okazać niewinność jego. Piszą              

w żywocie św. Ludwiny, iż razu 

pewnego, kobieta jakaś nieznajo-

ma weszła do jej izdebki, i zaczęła 

miotać na nią przekleństwa i znie-

wagi. Święta najmniejszej nie oka-

zała niecierpliwości. Niewiasta ona 

uniesiona złością, pluła jej w twarz, 

lecz Święta stała jak posąg niepo-

ruszona. Wtedy furia ona nie mo-

gąc znieść tego, zaczęła krzyczeć 

jak szalona. Niema więc środka na 

uniknienie prześladowań. Wszyscy, 

mówi Apostoł, którzy chcą poboż-

nie żyć w Chrystusie Jezusie, prze-

śladowanie będą cierpieć.                

(Tym. 8, 12). 

„Jeżeli więc, mówi Augustyn św., 

żadnego znosić nie chcesz prześla-

dowania, znać nie chcesz iść za 

Chrystusem”. Któż był niewinniej-

szym od Najświętszego Zbawcy 

naszego, a jednak ludzie prześla-

dowali Go, aż do haniebnej śmierci 

krzyżowej. Św. Paweł chcąc nas 

zachęcić do cierpliwego znoszenia 



 

20 Numer 3 (37)                                                                                      Marzec 2023 

prześladowań, stawi nam przed 

oczy najniewinniejszą mękę              

i śmierć Zbawiciela na krzyżu. 

Uważajcie tego, który takowe, 

przeciwieństwo od grzeszników 

podejmował przeciw sobie, abyście 

nie ustawali osłabiwszy na duszach 

waszych. (Żyd. 12, 3). Bądźmy 

pewni, iż Bóg sam nas wesprze         

i obroni, jeżeli cierpliwie i wesoło, 

dla miłości Jego prześladowanie 

zniesiemy; a jeśli zechce przez całe 

życie trzymać nas pod ciężarem 

potwarzy i prześladowań, nagrodzi 

nam to hojnie i obficie chwałą 

wieczności. 

 

Modlitwa 

O mój Jezu! Ty Pan i Stwórca, uko-

chałeś mię w cierpieniach miłością 

bez granic, znosząc dla mnie 

wzgardy i prześladowania, a ja 

nędzne stworzenie, mamże nic 

cierpieć dla Ciebie. O! nie mój 

Zbawco, najdroższy mój Panie! 

pragnę żyć i cierpieć wszystko, co 

Ci się zesłać na mnie podoba, jedy-

nie dla miłości Twojej. O Najświęt-

sza Matko Jezusa i moja Matko, 

uproś mi tę łaskę, aby serce moje 

nawet w największych cierpieniach 

nie przestawało kochać Jezusa nad 

wszystko! Amen. 

św. Alfons Liguori, Droga uświątobliwienia, tom I, Warszawa 1901, str. 188 

– 191. 

 

 

Z ywot s więtèj Kuńèguńdy 
kro lowèj polskièj 

 

unegunda była córką króla 

węgierskiego Beli, i Maryi 

cesarzownej greckiej, sy-

nowicą zaś świętej Elżbiety. Ma-

luczką jeszcze będąc, dawała znaki 

przyszłych świątobliwości. Był zwy-K 
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czaj w owych czasach, iż dzieciom 

królewskim, skoro je odłączano od 

piersi, dawano Najświętsze Ciało 

Chrystusa; jej dano zaraz po 

chrzcie, nim jeszcze piersi zakosz-

towała i usłyszano z niemałym 

podziwem, jako ona dziecina po 

chrzcie, wymówiła słów kilka nа 

cześć Matki Boskiej. Ile razy, choć 

maleńka, była przyniesiona do 

kościoła, nie płakała nigdy, ani jeść 

żądała, tylko rączki składała i oczy 

w niebo podnosiła. Podrósłszy, 

najmilej było jej chodzić do kaplicy, 

gdzie za sobą swoje rówienniczki 

pociągała, i nie wychodziła z onej 

kaplicy aż po ukończeniu wszyst-

kich mszy świętych; prócz tego 

często modlitwy czyniła, kazań 

pilnie słuchała, zachowując sobie    

z nich nauki i namawiając swoje 

panny, aby to samo co i ona czyni-

ły. 

Nie miała jak lat 12, kiedy Koloman 

król halicki zjechał do Węgier           

z żoną swoją Salomeą. Ponieważ 

Koloman był stryjem Kunegundy, 

Salomea upodobała sobie bardzo 

synowicę męża, i zapragnęła ko-

niecznie wydać ją za brata swego 

Bolesława V; do czego otrzymaw-

szy pozwolenie od króla Beli i żony 

jego, wzięła ją z sobą do Polski.       

A musicie wiedzieć, że pobożna 

matka Bolesława Grzymisława, 

dała taką radę synowi, aby się nie 

żenił tylko z taką, któraby jego 

siostrze świętej Salomei podobną 

była, i na pierwsze jego ujrzenie 

niewinnie się uśmiechnęła. Sprawił 

też to Pan Bóg, że gdy Kunegundę   

z wielką pompą do kościoła przy-

wiedziono, zdała się Bolesławowi 

do siostry być podobną, a na 

pierwsze jego wejrzenie tak się 

wstydliwie i mile roześmiała, iż się 

zaraz w niej bardzo rozmiłował         

i postanowił pojąć ją za żonę. 

Ale Kunegunda od dzieciństwa        

o nic tak nie prosiła Boga, jak          

o zachowanie czystości. W czasie 

tedy godów weselnych, na które 

arcybiskupi i wszyscy panowie we-

zwani byli, kiedy największa była 

wesołość, ona jak niegdyś święta 

Cecylia śpiewała w sercu swojem, 

modląc się do Pana. I wysłuchał 

Bóg próśb jej, bo kiedy po skoń-

czonych ucztach Bolesław wszedł 

do komnaty i samą ją zastał, rzekł 

do niej: „Proś o co chcesz, a pewno 

ci nie odmówię.” Ona uradowana,    

i widząc w tem boskie natchnienie, 

wyjawiła małżonkowi tajemne 
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swoje chęci, i otrzymała czego 

sobie życzyła; a ponieważ bardzo 

młoda była, oddał ją Bolesław        

w opiekę matce swej Grzymisła-

wie. Przy niej będąc słuchała ją we 

wszystkiem, tylko bez jej wiedzy 

czasem do kościoła się wykradała 

boso, i całe noce tam przebywała 

na modlitwie, przekupując panny, 

aby o tem nikomu nie mówiły.        

O czem gdy się dowiedziała Grzy-

misława, zgromiła ją mocno; lecz 

ona te łajania zniosła z pokorą, 

postępując coraz dalej w nabożeń-

stwie i w różnych dobrych uczyn-

kach. Mszy św. lubiła słuchać 

choćby trzydziestu, a modląc się 

tak płakała, iż można było jej łzy     

w naczynko jakie nazbierać; co 

dzień się biczowała, jałmużny wiel-

kie dawała. Która jej szata najlepiej 

przystała, tę Bogu dawała na ofia-

rę. Cały poranek na modlitwie 

przepędzała, a po obiedzie robiła 

ozdoby kościelne, ornaty i tym 

podobne, które w różne święte 

miejsca rozdawała. Po wieczerzy 

czytała pannom swoim żywota 

świętych; prócz tego                          

o ubogich wielkie miała staranie, 

karmiła je, odziewała, umywała, 

nie gardząc nikim. Raz jadąc z Kor-

czyna ku Pacanowi, spotkała trę-

dowatego, którego wszyscy ze 

wstrętem mijali; ona wysiadłszy         

i chcąc mimowolny wstręt ku nie-

mu zwyciężyć, pocałowała trąd 

jego i wzięła go z sobą do powozu. 

Będąc raz w nawiedzinach u ojca 

swego króla Beli, prosiła go o dar 

taki, któryby równo bogatym jak 

ubogim mógł służyć on jej darował 

jednę górę z żup solnych węgier-

skich, a ona w nią, pierścień swój 

rzuciła; gdy potem w Bochni,          

w ziemi krakowskiej, żupy solne się 

otworzyły, w pierwszym wykopa-

nym bałwanie soli, znalazł się ów 

pierścień, a święta Kunegunda 

ujrzawszy go, dziękowała Bogu, 

który cuda czyni dla tych co go 

szczerze miłują. I tak ciągle trwała 

w świątobliwym żywocie swoim, 

ściągając coraz nowe dobrodziej-

stwa na przybraną ojczyznę swoję. 

Mężowi gdy raz na Tatarów się 

wybrał, zwycięstwo u Boga uprosi-

ła. Klasztór świętej Klary założyła  

w Sączu i w ten klasztór nazbierała 

wiele szlacheckich i z prostych 

domów panienek, i opatrzyła go 

tak, aby w nim służba Boża z po-

żytkiem całego kraju działa się. Za 

jej staraniem i nakładem kanoni-

zowano świętego Stanisława 

Szczepanowskiego, a gdy przyszło 
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do przeniesienia zwłok jego, sama 

swą ręką kości święte wraz z bi-

skupem krakowskim Prokopem 

zbierała i łzami polewała; było to 

1263 r.  

Ale mój ludku miły, kiedy się zmó-

wiło o kanonizacyi, muszę wam 

wytłumaczyć, bo może tego nie 

wiecie, co to znaczy: otóż kanoni-

zacya, to znaczy moi kochani, 

uznanie i ogłoszenie od Rzymu od 

Ojca świętego tego a tego za przy-

byłego świętego do kościoła na-

szego, a to przez objawione cuda 

po jego śmierci, lub za jego wsta-

wieniem się do Boga, albo szcze-

gólną jaką wonnością, lub niepsu-

ciem się jego ciała, co gdy uzna-

nem zostanie, przenoszą z wielką 

czcią takie ciało do jakiego ołtarza, 

a cząstki takowego ciała rozsyłają 

za relikwije po innych kościołach. 

Za naszego życia, to jest w tem 

stuleciu, odbyła się u nas w Krako-

wie 1840 roku taka kanonizacya 

błogosławionéj Bronisławy, siostry 

ciotecznej świętego Jacka, która 

była zakonnicą na Zwierzyńcu.               

A może wam kiedy pod mogiłą 

Kościuszki kościółek maleńki świę-

tej Bronisławy pokażą, w którym ta 

błogosławiona największą część 

życia swego na modlitwie spędza-

ła? 

Ale wróćmy do świętej Kunegundy 

królowej Polskiej. Przeżywszy lat 

40 na tronie, gdy umarł Bolesław 

Wstydliwy, panowie zjechawszy się 

na pogrzeb jego, dali królowej 

wielki dowód szacunku, iż jej prosi-

li, żeby ich nie opuszczała, ale rzą-

dziła krajem, albo przynajmniej 

kogo od siebie obrała. Wysłuchaw-

szy ich, obiecała wziąść te słowa na 

rozwagę, i poszła w dom jednej 

pobożnej panny, imieniem Marty, 

razem z siostrą swą Bolentą, księż-

ną Wielkopolską; tam kazała sobie 

przynieść prześcieradło, które obie 

siostry rozkroiwszy na poły, okryły 

sobie pokornie głowy jako mniszki, 

i tak wyszły na pogrzeb króla. Gdy 

panowie i lud krakowski tak je uj-

rzeli, wnet wszyscy poczęli płakać         

i krzyczeć: „Oto oboje na raz umar-

li, król śmiercią, a królowa zako-

nem”. I tak się stało, nie mieszając 

się już bynajmniej do spraw pu-

blicznych, święta Kunegunda udała 

się do Sącza, gdzie wnet sukienkę 

zakonną oblekła, i jakby królową 

nigdy nie była, tam się najostrzej-

szym przepisom poddała; służyła 

pilnie wszystkim siostrom, myła 
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naczynia, w piecach paliła, i inne 

wszelkie wzgardzone posługi 

ochotnem sercem czyniła. 

Mięsa już nigdy nie jadała, a we 

środy i piątki na samym przestawa-

ła chlebie; modliła się po nocach, 

mało co snu zażywając. Do aniołów 

stróżów wielkie miała nabożeń-

stwo; śpiewy bardzo lubiła; im 

lepiej siostry w chórze śpiewały, 

tem ona się wyżej w niebo myślą 

podnosiła. Dał jej Bóg moc czynie-

nia cudów, i wiele chorób pocało-

waniem swem nabożnem leczyła, 

na jej modlitwy duch wracał do ciał 

martwych. Rok przed śmiercią, 

rozchorowała się bardzo mocno           

i już nie wyzdrowiała. W tej choro-

bie, chociaż wiele cierpiała, nie 

przestawała chwalić Boga i dzię-

kować Mu za jego dobrodziejstwa   

i miała tę pociechę, że widywała 

często w objawieniu świętego Jana 

ewangelistę i siostrę mężowską 

świętą Salomeę, która już od lat 24 

nie żyła. 

Bliską będąc zgonu, rzekła do sióstr 

stojących koło jej łóżka: „Ustąpcie 

się”. A gdy się spytały: Dlaczego? 

— Ona rzekła. „Nie widzicie świę-

tego Franciszka, oto idzie do mnie 

cieszyć mnie“. Chwaliły Boga sio-

stry, a święta Kunegunda wiedząc 

już o swoim końcu, tak się modliła: 

„Panie Jezu Chryste! Wszystko 

miałam na tym świecie od Ciebie, 

nikomu tego nie wracam, tylko 

Tobie, i te służebnice Twoje, które 

na chwałę Twoję zebrałam, Tobie 

zostawuję, a sama miłosierdziu 

Twemu się polecam“. A wszystkie 

Sakramenta przyjąwszy, umarła        

w wigilię świętego Jakóba 1292 

roku. Po śmierci wielu cudami sły-

nęła, i po dziś dzień cały kraj nasz 

ma w niej osobliwą Patronkę            

i opiekunkę! 

 

L. Leśniowska, Historya polska zebrana w krótkości z małemi objaśnienia-
mi jeografii i żywotów niektórych świętych i bohaterów polskich, Kraków 
1859, str. 147 – 152. 

 
 

https://www.sbc.org.pl/dlibra/metadatasearch?action=AdvancedSearchAction&type=-3&val1=Title:%22Historya+polska+zebrana+w+kr%C3%B3tko%C5%9Bci+z+ma%C5%82emi+obja%C5%9Bnieniami+jeografii+i+%C5%BCywot%C3%B3w+niekt%C3%B3rych+%C5%9Bwi%C4%99tych+i+bohater%C3%B3w+polskich%22
https://www.sbc.org.pl/dlibra/metadatasearch?action=AdvancedSearchAction&type=-3&val1=Title:%22Historya+polska+zebrana+w+kr%C3%B3tko%C5%9Bci+z+ma%C5%82emi+obja%C5%9Bnieniami+jeografii+i+%C5%BCywot%C3%B3w+niekt%C3%B3rych+%C5%9Bwi%C4%99tych+i+bohater%C3%B3w+polskich%22
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Chrystus i Kos ćio ł 

Kazanie wygłoszone przez Bp. D. J . Sanborn’a w II N ie-

dzielę Wielkiego Postu 8 marca 2020 roku.  

 

imię Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego. Amen.  

Dzisiejsza Ewangelia       

o Przemienieniu Pańskim daje nam 

jedną lekcję, mianowicie, że nasz 

Pan Jezus Chrystus jest Bogiem. 

Św. Tomasz z Akwinu mówi, że 

przemienione ciało Chrystusa jest 

w swoim naturalnym stanie i że 

nasz Pan musiał poprzez cud nieu-

stannie tłumić wpływ swojej bo-

skości na swoje ciało. Na przykład 

pomyśl o umieszczeniu słońca        

w pudełku. Jego moc byłaby tak 

przytłaczająca, że pudełko momen-

talnie stanęłoby w płomieniach. 

Tak samo moc boskiej natury          

w porównaniu z naturą ludzką jest 

tak przytłaczająca, że boska natura 

przejawiałaby się poprzez naturę 

ludzką. Można więc powiedzieć, że 

tutaj nasz Pan po prostu ujawnia 

samego siebie. Jest z tego jeden 

wniosek: Chrystus jest Bogiem          

i poza Nim nie ma innego boga. 

Także nie ma innego kościoła poza 

tym, który On założył. 

Nie może być dwóch bogów ani 

wielu bogów. Powiem wam dla-

czego. Bóg z samej swojej natury 

jest doskonały i nieskończony. Aby 

istniało dwóch bogów, jeden mu-

siałby mieć jakąś wyróżniającą 

cechę, która odróżniałaby go od 

drugiego, w przeciwnym razie byli-

by tym samym bogiem. Gdyby 

jeden miał coś, czego nie ma drugi 

i odwrotnie, żaden z nich nie byłby 

bogiem, ponieważ żaden nie byłby 

doskonały. Niemożliwe więc jest, 

aby było dwóch bogów lub więcej 

niż jeden bóg. Poznaliśmy to rozu-

mem. 

Podobnie nie może być dwóch 

Bożych kościołów, które są założo-

ne przez Boga i posiadają Bożą 

asystencję. Słowo ecclesia, które 

po łacinie oznacza Kościół, pocho-

dzi od greckiego słowa znaczącego 

W 
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powoływać. Tak więc Kościół skła-

da się z tych, którzy są powołani. 

Nasz Pan powiedział, że wielu jest 

powołanych, ale to oczywiście Bóg 

powołuje. Stąd kościoły założone 

przez kogokolwiek poza Chrystu-

sem nie są powołane w imieniu 

Boga i nie są kościołami. Jest jeden 

Kościół. Istnieje jedna instytucja 

założona przez Chrystusa w celu 

zbawienia dusz. 

Nazywają siebie kościołami, nazy-

wają siebie tym kościołem, ale nimi 

nie są, ponieważ nie mają pocho-

dzenia od Chrystusa. Nie mogą 

wywodzić się od Chrystusa, ani 

przez sukcesję apostolską ani przez 

doktrynę. Tak więc grupa schizma-

tyków lub heretyków nie stanowi 

kościoła i nie mają oni żadnej war-

tości w porządku zbawienia. Jakie-

kolwiek prawdy mają, zaczerpnęli 

je albo z Kościoła katolickiego, albo 

z rozumu, ponieważ jest wiele rze-

czy dotyczących Boga, które mo-

żemy poznać rozumowo. 

Współczesna herezja głosi, że 

wszyscy czcimy tego samego Boga. 

Wynika to bezpośrednio z moder-

nizmu. Fundamentalną zasadą 

modernizmu jest to, że Bóg obja-

wia się wszystkim ludziom na różne 

sposoby, że Bóg jest we wszystkich 

ludziach na całym świecie i objawia 

się każdemu na różne sposoby. Tak 

więc buddystom objawia się jako 

bóg buddyjski, muzułmanom jako 

Allah, Żydom jako ojciec, który nie 

ma Syna i od którego nie pochodzi 

Duch Święty, i w każdej innej reli-

gii, o której możesz tylko pomyśleć. 

Tak więc każda osoba wyraża na 

różne sposoby swoje doświadcze-

nie religijne, które otrzymała od 

Boga. Dlatego wszyscy – jak głosi 

herezja – czcimy tego samego Bo-

ga, tylko inaczej go przyjęliśmy. 

Stało się to dogmatem Novus Or-

do. Jest to bezpośrednim skutkiem 

tego, że ekumenizm także wywodzi 

się z modernizmu. Ekumenizm jest 

ideą, która mówi, że wszystkie 

religie mają w porządku zbawienia 

pewną wartość i że jedynym wy-

różnikiem wiary katolickiej jest to, 

że jest ona pełnią, czyli jest najlep-

szym ze wszystkich doświadczeń 

religijnych. Prawdą jest, że wszyscy 

czczą najwyższą istotę. Jest to 

prawdą, jeśli nie są ateistami. Lecz 

najwyższa istota jest jedynie opi-

sowym określeniem Boga. Nie de-

klaruje jego istoty. To tak, jakby 

powiedzieć „futrzaste stworzenie”, 
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co może się odnosić do wiewiórek, 

kotów, psów lub jeleni. Jest opiso-

we, lecz nie deklaruje istoty. Dlate-

go herezja błędnie – to znaczy fał-

szywie – wyprowadza z tej prawdy 

to, że wszyscy czcimy tego samego 

Boga, zastępując Boga najwyższą 

istotą, a wniosek jest taki, że wszy-

scy czcimy tego samego Boga. To 

fałsz i zgubna herezja. Jest to bar-

dzo powszechne w umysłach ludzi 

Novus Ordo. Po ponad 50 latach po 

Soborze Watykańskim II wszystkie 

te idee zostały zaszczepione              

w umysłach tych ludzi. Kiedy z nimi 

rozmawiasz, widzisz szkody, jakie 

Sobór Watykański II im wyrządził. 

Księżom, nawet konserwatywnym, 

nawet tym, którzy nie za bardzo 

lubią Sobór Watykański II. Wszyscy 

oni są zatruci i zrujnowani. 

Herezja ta opiera się również na 

innym błędnym rozumowaniu. To 

prawda, że ktoś może, przez nie-

zwyciężoną ignorancję, to znaczy 

ignorancję, która nie jest jego wi-

ną, chcieć czcić tego samego Boga, 

prawdziwego Boga, podczas gdy           

w rzeczywistości czci fałszywego 

boga. Może więc mieć w duszy 

skłonność, by chcieć należeć do 

religii prawdziwego Boga, lecz               

z powodu swojego wychowania           

i różnych innych przyczyn nie zna 

prawdziwego Boga i jest w czymś, 

co nazywamy niezwyciężoną igno-

rancją prawdziwej wiary i praw-

dziwego Boga. W takim przypadku 

Bóg nie uzna jego fałszywego kultu 

za grzech, lecz mężczyzna lub ko-

bieta, w zależności od przypadku, 

nadal czci fałszywego boga. Bóg 

nigdy nie uzna czegoś za grzech, 

jeśli nie wiesz, bez własnej winy, że 

jest to grzechem. Nigdy nie bę-

dziesz miał tego przeciwko sobie. 

Nawet jeśli jest to oddawanie czci 

fałszywemu bogu. Tak długo, jak to 

trwa, nazywamy to niezwyciężoną 

ignorancją, ignorancją, której nie 

można łatwo przezwyciężyć. 

Jeśli masz wątpliwości co do swojej 

fałszywej religii i nic z tym nie ro-

bisz, Bóg będzie miał to przeciwko 

tobie. Jestem pewny, że wielu ludzi 

ma jakieś wątpliwości co do swojej 

fałszywej religii. Na przykład jak 

protestanci mogliby nie mieć wąt-

pliwości co do stwierdzenia Marci-

na Lutra, że nawet jeśli tysiąc razy 

dziennie popełniasz cudzołóstwo, 

nie oddziela cię to od Chrystusa? 

Jak może jakakolwiek myśląca oso-

ba powiedzieć, że jest to prawdą? 
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Dziś mamy św. Pawła, który mówi, 

że musimy się powstrzymywać od 

cudzołóstwa. Marcin Luter: „Jeśli 

robisz to tysiąc razy dziennie, nie 

odłączasz się od Chrystusa”. Każdy 

myślący człowiek powiedziałby, że 

to nie jest prawdą. Nie wiem, czy 

taka osoba jest usprawiedliwiona 

ze swojej ignorancji, Bóg tylko wie, 

ale z faktu, że możesz wyznawać 

fałszywą religii bez własnej winy, 

nie możesz wyciągać wniosków.        

Z tego powodu wszyscy czcimy 

tego samego Boga. 

Nasze postrzeganie Boga jest bar-

dzo ważne, ponieważ to jest praw-

da. Nowoczesny subiektywizm 

odwraca porządek natury. Natura 

polega na tym, że poza nami istnie-

ją rzeczywiste przedmioty, które 

narzucają się naszym umysłom,           

a my uczymy się z rzeczywistości, 

czym te rzeczy są. Tak więc nasz 

umysł jest czymś, przez co postrze-

gamy rzeczywistość. Nowoczesny 

subiektywizm, który wywodzi się            

z XVIII wieku, okazał się pociągają-

cy. Narzucamy nierealność tego,            

o czym myślimy. Nam to podlega. 

My temu nie podlegamy. Właśnie   

z tego powodu prawo naturalne 

zostało wyrzucone do kosza. 

Naturalne prawo – to jak powinni-

śmy postępować zgodnie z naturą 

– jest tak proste, jak nos na waszej 

twarzy. Narzuca się nam nawet 

poprzez rozumowanie. Lecz wiedz-

cie, że we współczesnym subiek-

tywizmie, jeśli myślimy, że możemy 

coś zrobić lub jesteśmy kimś in-

nym, narzucamy to rzeczywistości. 

Tak więc mamy dziś ten gendero-

wy naturalizm: dziś identyfikuję się 

jako kobieta, jutro identyfikuję się 

jako mężczyzna albo nie jestem ani 

mężczyzną, ani kobietą. Niewiary-

godne, że żyjemy w świecie,            

w którym ludzie mogą poważnie 

traktować ten język. Jest jak przy-

tułek dla obłąkanych. To, że takie 

rzeczy mogą na tym świecie zyskać 

na popularności. To, że dwóch 

mężczyzn lub dwie kobiety biorą 

ślub. Jeśli myślisz, że jest w tym coś 

złego, wtedy ty jesteś zły. Szwaj-

carska linia lotnicza właśnie wyco-

fała czekoladę, którą rozdawała, 

ponieważ producent czekolady był 

przeciwny małżeństwom osób tej 

samej płci. Oznacza to, że liberało-

wie są bardziej dogmatyczni niż 

sam Kościół katolicki, ponieważ 

Kościół katolicki nigdy by cię nie 

powstrzymywał przed jedzeniem 

czekolady zrobionej przez muzuł-
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manina, Żyda, liberała czy przez 

kogokolwiek. Lecz ponieważ po-

chodzi z rąk kogoś, z rodziny, która 

jest właścicielem fabryki czekolady 

w Szwajcarii, ponieważ pochodzi 

od nich, jest skażona, jest zła. Jeśli 

rozdajesz tę czekoladę, komuniku-

jesz się ze złymi ludźmi, którzy 

uważają, że małżeństwa osób tej 

samej płci są złe. Coś, co w historii 

świata zawsze było uważane za 

perwersję! Żadna cywilizacja nigdy 

nie błogosławiła tego grzechu, 

który zawsze istniał. Nigdy nie bło-

gosławiła tego grzechu małżeń-

stwem. Nigdy nie był błogosławio-

ny jako małżeństwo. 

Oto jak subiektywizm całkowicie 

zniekształcił nasze życie. Przez nie-

go żyjemy w chorym, upiornym 

świecie i prowadzi on do idei, że 

wszyscy czczą tego samego Boga. 

Nie, nasze dogmaty są prawdziwą 

reprezentacją prawdziwego Boga         

i dlatego wierzymy w nie nawet za 

cenę naszej krwi. Musimy być          

w stanie oddać nasze życie za kato-

lickie dogmaty. To, abyśmy do nich 

przylgnęli, jest ważniejsze od tego 

życia, ponieważ są one odbiciem 

jedynego prawdziwego Boga i opi-

sują nam, kim On jest, a kim nie 

jest. Lecz współczesny świat odrzu-

cił dogmaty. Humanizm jest zabój-

cą dogmatów, a jeśli zabijesz do-

gmaty, zabijesz epokę Kościoła 

katolickiego. Dlatego robimy to, co 

robimy. 

Jednak ta współczesna herezja jest 

podstawą zjednoczenia rodzaju 

ludzkiego. W tej długiej procesji do 

Antychrysta rodzaj ludzki musi być 

zjednoczony religijnie, filozoficznie 

i politycznie. Musi się zjednoczyć. 

Tak więc jesteśmy w tej nieu-

chronnej procesji w kierunku cza-

sów Antychrysta, która zajmie du-

żo czasu, lecz jej częścią jest po-

zbycie się dogmatów i zjednocze-

nie rodzaju ludzkiego w jakiejś 

ogólnej postawie religijnej, która 

opiera się na uczynieniu ziemi lep-

szym miejscem do życia. Żadnych 

dogmatów oraz humanizm i hu-

manitaryzm to ziemska religia. 

Bergoglio jest tego doskonałym 

przykładem. Prawie nigdy nie mó-

wi o religii, ale mówi o ekologii, 

zmianach klimatu, imigracji               

i otwieraniu granic, że powinieneś 

budować mosty, a nie mury. To są 

jego sprawy. Jest komunistą. Nie 

sądzę, żeby wierzył w Boga. Tak 

więc robi z katolicyzmu humanita-
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ryzm pozbawiony dogmatów. Jest 

ulubieńcem wszystkich liberałów         

i lewicowców z całego świata. Jan 

Paweł II jest uważany za świętego, 

ponieważ porzucił obstawanie przy 

katolickich dogmatach. Był ekume-

nicznym maniakiem. Brał udział           

w każdej formie ekumenizmu,         

o jakiej można tylko pomyśleć. 

Uczestniczył w każdym fałszywym 

dobru każdej fałszywej religii,              

o jakiej tylko można pomyśleć. Lecz 

był on, jest wielkim świętym, po-

nieważ to robił. Dokładnie jest 

świętym współczesnego świata. 

Dla modernisty Kościół nie ma 

jedności wiary, jedności dogma-

tów, ale ma jedność miłości – 

wszyscy się kochamy. Kościół nie 

jest instytucją, jest wspólnotą, 

której oczywiście nie widać. Jeste-

śmy połączeni jakąś niewidzialną 

więzią. Pius XII potępił to w 1950 

roku. Jest to znane jako nowa ekle-

zjologia. Zostało to potępione, lecz 

oni tak mówią. Tak więc dokument 

został wyrzucony przez okno,               

a wszystko, co musimy robić, to 

poczuć jedność między sobą. Tak 

więc całują Koran, jak to na przy-

kład zrobił Jan Paweł II lub mówią 

Żydom, że nie czekają nadaremnie 

na Mesjasza, że nie powinniśmy 

próbować nawracać Żydów, że ich 

testament wciąż ma wartość, że 

ich droga do Boga wciąż ma war-

tość, zaprzeczając w ten sposób 

konieczności przylgnięcia do Chry-

stusa, aby zostać zbawionym. Te 

wszystkie rzeczy powiedział i robił 

razem z Ratzingerem, który był 

wtedy kardynałem odpowiedzial-

nym za Kongregację Nauki i Wiary. 

Mają arcykapłana Voodoo wywołu-

jącego duchy. Ostatnio widzieliśmy 

w ogrodach watykańskich bałwo-

chwalstwo – kult bożków Pacha-

mamy. Składali jakieś ofiary boż-

kowi Pachamamy, które zostały 

umieszczone, z jakąś zupą lub 

czymś podobnym, na ołtarzu Bazy-

liki św. Piotra podczas tzw. mszy 

jako ofiary składane Bogu. Niewia-

rygodne, że w tym żyjemy. Widzi-

my to na własne oczy. Oto jak da-

leko to zaszło. 

Nie dajmy się też zwieść nastawie-

niu, że wystarczy nam tradycyjna 

Msza. Główny nasz problem jest 

problemem dogmatycznym, a nie 

liturgicznym. Są katolicy, konser-

watywni katolicy, którzy myślą, że 

jeśli tylko będziemy mogli odpra-

wiać tradycyjną Mszę, rozwiąże to 
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wszystkie problemy Kościoła. Jest 

to nieprawdą. Powodem, dla któ-

rego odprawiana jest zła msza, jest 

ekumenizm. Jest to problem dok-

trynalny, z powodu którego 

wszystkie typowo katolickie zasady 

Mszy musiały zostać usunięte. 

Zostało coś w rodzaju ogólnego 

chrześcijaństwa, liturgia, która 

mogłaby być mile widziana w każ-

dym  protestanckim kościele. 

Nie tak dawno temu powiedział mi 

od wielu lat wyświęcony ksiądz 

jezuita, że dopiero dwa lata temu 

dowiedział się, że Msza jest ofiarą 

przebłagalną. Przebłaganą oznacza, 

że jest ofiarą za odpuszczenie grze-

chów. Inni ludzie Novos Ordo po-

wiedzieli mi, że nie wiedzą, że 

Msza jest ofiarą. Co to jest ofiara? 

Nie mają pojęcia, że to nabożeń-

stwo jest za nich. Ludzie Novus 

Ordo odeszli od doktryny. Ten sam 

jezuita powiedział mi, że gdy                

w seminarium uczyli ich o Euchary-

stii, ani razu nie wspomnieli słowa 

transsubstancjacja. To jest dogmat 

naszej wiary, określony na począt-

ku dwunastego stulecia przez               

IV Sobór Laterański i powtórzony 

przez Sobór Trydencki. Dogmat 

katolickiej wiary. Jak mogliście               

o tym mówić? Jest to w każdym 

katechizmie, ale oni to odrzucili. 

Substancję widać. Idea substancji 

nie jest subiektywistyczna. To jest 

to, co myślisz. To jest to, czym jest 

to dla ciebie. Substancje są jak 

skała wbijająca się w twój mózg. 

Coś jest dokładnie tym, czym jest. 

To właśnie oznacza substancja. To 

nie przemawia do współczesnego 

człowieka. Współczesny człowiek 

chce wzbudzać emocje i reagować 

na chleb na ołtarzu – ołtarzu Novus 

Ordo – i tym właśnie jest dla niego. 

Taka jest cena Reformacji. Oni 

naprawdę daleko odeszli – Novus 

Ordo – i dlatego tu jesteśmy. Po-

winniście dziękować Bogu, że was 

przyciągnął do katolickiej wiary i że 

nie zostaliście wciągnięci w te 

okropne rzeczy. 

Niedawno, w ciągu ostatnich 

dwóch tygodni, w Polsce, pewien 

arcybiskup powiedział, że Bergo-

glio nie jest prawdziwym papie-

żem. Emerytowany katolicki arcy-

biskup dokonał pewnego porów-

nania go do Antychrysta. Nazywa 

się arcybiskup Lenga. Nie wymienia 

imienia Bergoglio w kanonie. To 

dlaczego wymienia w kanonie imię 

Benedykta? Oznacza to, że nic nie 
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rozumie, ponieważ nie jest to pro-

blem Bergoglio, to jest problem 

Soboru Watykańskiego II. Benedykt 

był tak samo radykalny, jak Bergo-

glio. Podczas gdy Bergoglio, w tym 

okropnym dokumencie Amoris 

Laetitia, błogosławił rozpustę, Be-

nedykt pobłogosławił stosowanie 

sztucznych środków antykoncep-

cyjnych, które są takim samym 

radykalnym odejściem od moral-

ności katolickiej, jak rozpusta            

i cudzołóstwo. Właściwie jest go-

rzej, bo to grzech przeciw naturze, 

ale jest dla konserwatystów Novus 

Ordo cudownym panem. Nic nie 

rozumieją. Tak więc nie dajcie się 

nabrać, że wszystko, czego potrze-

bujemy, to odrodzenie liturgiczne. 

Kwestia dotyczy wiary, a nie litur-

gii. 

Tak więc w tym dniu myślimy               

o naszym przemienionym Panu, 

przed swoją męką, na krótko przed 

swoją męką, przez co dodał odwagi 

apostołom, aby wkrótce ujrzeli Go 

ukrzyżowanego, aby wkrótce ujrze-

li Go w najbardziej ludzkim aspek-

cie. W tę niedzielę odnówcie wiarę 

w bóstwo naszego Pana Jezusa 

Chrystusa – jedynego prawdziwego 

Boga. Odnówcie swoją wiarę i na-

dzieję w Jego wsparcie dla Jego 

Kościoła na wieczność. 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-

tego. Amen.  

 

Tłumaczył: Dariusz Kot 

 

 

Cièrpliwos ć  s więtègo Jo zèfa 

 

nota cierpliwości na tem się 

zasadza, gdy z wyższych 

pobudek w różnych prze-

ciwnościach, jakie nas         

w tem życiu napotykają zapanuje-

my nad sobą i liczne utrapienia             

i dolegliwości tego życia spokojnie, 

z poddaniem się i z nadzieją w Bo-
C 
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gu ponosimy. Tę cnotę posiadał 

także św. Józef we wysokim stop-

niu, jak nam to pogląd na historyę 

jego życia pokazuje. Nie widział on 

bowiem, jak jego niegdyś tak boga-

ta familia, była teraz całkiem zubo-

żałą? Czy życia swego sam nie 

przepędził w pracy i ubóstwie? 

Wieleż to przeciwności i upokorzeń 

nie musiał wycierpieć przy swojem 

ciesielskiem rzemiośle, i był zależny 

od tych wszystkich, którzy mu da-

wali robotę. 

Czy św. Józef, zapytuje się błogo-

sławiony Kanizyusz, nie wycierpiał 

wiele smutku i trosk z powodu 

wielkiego domowego ubóstwa; 

które go tak bardzo przygniatało, 

że ani dla Matki Boskiej, ani dla 

Dzieciątka Jezus nie mógł się wy-

starać o najpotrzebniejsze środki 

do utrzymania życia, czego prze-

cież tak bardzo pragnął i uczynić się 

usiłował. Nie opuścił on wszystkie-

go, zabierając tylko co najpotrzeb-

niejsze i z matką i dzieckiem udał 

się do ucieczki? A ileż to przykrości, 

ile strachu nie poniósł, tak we swo-

jej ojczyźnie ze strony żydów, jako   

i na obczyźnie ze strony pogan, 

szczególnie w czasie swego sied-

mioletniego wygnania w Egipcie, 

gdzie największe przeciwności              

i najprzykrzejszą nędzę musiał wy-

cierpieć. Podczas gdy św. Józef 

wnet w tę, wnet ową stronę musiał 

uciekać, starał się z wielką troskli-

wością o bezpieczne miejsce dla 

tego podwójnego skarbu, który mu 

od Boga powierzony został, to jest 

Jezusa i Maryi, aby ich ochronić od 

niebezpieczeństwa śmierci. 

Wszystkie te i tym podobne utra-

pienia, nędze i cierpienia, ponosił          

z największą cierpliwością i nie 

tylko samego siebie, ale i Najświęt-

szą panieńską Matkę starał się 

pocieszać. 

2. Święty Józef był cierpliwy dlate-

go, iż był ze serca pokorny i nie 

ulegał swojej własnej miłości, która 

w samej rzeczy jest jedynym, 

prawdziwym powodem całej na-

szej niecierpliwości. Dalej ćwiczył 

się on w cierpliwości w tak wyso-

kim stopniu, dlatego że żył w cią-

głej wierze. Będąc przekonany, że 

nas nic spotkać nie może, czegoby 

Pan Bóg dla nas nie był przezna-

czył, i że nic dla nas nie chce, coby 

nie posłużyło ku naszemu zbawie-

niu, widział w tych licznych oko-

licznościach, które mu dla cierpie-

nia były dane, same dowody Bo-
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skiej miłości i najmiłosierniejsze 

dopuszczenia Jego Opatrzności. 

Potem posiadał św. Józef taką 

wielką cierpliwość dlatego, że tak 

gorąco kochał Pana Boga; albo-

wiem miłość utwierdza się w cier-

pieniach a kto prawdziwie miłuje, 

pragnie cierpieć za umiłowanego. 

Jeżeli niektórzy Święci Boga nieu-

stannie prosili o cierpienia, aby Mu 

przez to okazać swoją miłość, do 

jak gorejącej chęci cierpienia nie 

musiała się potem podnieść cier-

pliwość św. Józefa, tego anioła 

miłości Boskiej? Wreszcie wskazy-

wała mu jego wiara na ową niebie-

ską ojczyznę, gdzie Pan Bóg cier-

pliwość tak hojnie wynagrodzi, 

gdzie każde z miłości ku niemu 

poniesione cierpienie wynagro-

dzone bywa wieczną szczęśliwo-

ścią. Przez wykonywanie tej cnoty 

pozyskał św. Józef pokój duszy, siłę 

i męztwo i utwierdził się jako 

prawdziwy przyjaciel Boski, który 

przez cierpliwość w cierpieniach 

poznaje tych, którzy Go prawdzi-

wie miłują. — Zbadajmy sami sie-

bie, w których sprawach i przy 

jakich okazyach możemy się stać 

podobni do naszego Świętego           

w ćwiczeniu się w cierpliwości,              

i prośmy Boga, abyśmy za jego 

przyczyną otrzymać mogli potrzeb-

ne ku temu łaski. 

 
Chwała Św. Józefa Oblubieńca N. Maryi Panny i Opiekuna Jezusa Chrystusa. Ksią-

żeczka do św. Józefa zawierająca modlitwy i ćwiczenia nabożne ku czci św. Józefa 

na miesiąc marzec, Królewska Huta 1899, str. 133 – 136. 
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w èpoćè Piastowskièj 

 

zućmy teraz okiem na spo-

łeczeństwo polskie w epoce 

Piastowskiej. Formę rządu w Polsce 

w tej epoce możemy nazwać abso-R 
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lutyzmem, z zakrojem patryarchal-

nym, bo władzy panującego nie 

ograniczały jakieś prawa i  przywi-

leje poddanych. Był on niezależ-

nym właścicielem ogromnych ob-

szarów kraju, z wyjątkiem posia-

dłości Kościoła i osób prywatnych, 

wszechwładnym rządcą swoich 

poddanych, najwyższym ich sędzią 

i  naczelnym wodzem w wojnie. Od 

czasów Bolesława  Chrobrego 

wszystko się uginało pod wolą 

księcia, on też dobierał sobie            

i usuwał, kiedy chciał, urzędników 

dworu i państwa. Wprawdzie 

Chrobry miał dwunastu zaufanych 

przyjaciół i doradców, z którymi po 

trudach dnia lubił się uczt, zaba-

wiać i radzić o rzeczach państwo-

wych, a taką radę przyboczną spo-

tykamy także na dworze Bolesława 

Krzywoustego; ale jej uchwały nie 

krępowały w niczem woli książęcej. 

Dopiero w statucie wiślickim przy-

znano władzę prawodawczą radzie 

panów duchownych i świeckich     

(r. 1347). 

II. Liczba dworzan królewskich czy 

książęcych była zazwyczaj wielką,    

a stały dwór składał się z „komor-

ników” (curiales), pełniących służ-

bę przy osobie monarchy. Dobijali 

się o to ludzie zacnego rodu, uwa-

żając sobie za wielki zaszczyt, gdy 

mogli pełnić urząd stolnika, pod-

czaszego albo koniuszego. Kazi-

mierz W. ustanowił trzy wielkie 

urzęda – marszałka czyli naczelnika 

królewskiego dworu, – kanclerza, 

czyli zwierzchnika królewskiej kan-

celaryi, – i podskarbiego, czyli za-

rządcy królewskiego skarbu.  

Za Bolesława Krzywoustego naj-

wyższym urzędnikiem był wojewo-

da, jako naczelny po monarsze 

wódz wojska i przełożony nad 

wszystkiemi kasztelaniami. Takim 

był znany magnat Piotr Włosto-

wicz, który jak twierdzą, 70 kościo-

łów wystawił i Wołodara przemy-

skiego, podstępem pojmanego, na 

dwór Bolesława odstawił. Kiedy za 

Łokietka odrębne księstwa polskie 

połączyły się w jedną całość, wo-

jewodowie tychże weszli do admi-

nistracyi państwowej, a te dzielni-

ce poczęto zwać województwami. 

Wojewoda został teraz naczelni-

kiem szlachty w swej ziemi i miał 

nieznaczną władzę sądowniczą, 

która później się wzmogła, kiedy 

szlachta przyszła do rządów.  

III. Już za czasów Bolesława Chro-

brego całe państwo podzielone 
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było na mniejsze lub większe okrę-

gi, a w każdym okręgu znajdował 

się gród książęcy, mający na czele 

kasztelana, którego nie rzadko 

nazywano hrabią (comes). Zada-

niem tegoż było zbierać siłę zbroj-

ną i przewodzić jej w razie wojny,  

a w czasie pokoju przestrzegać 

praw monarszych wobec ludności, 

czuwać nad porządkiem i bezpie-

czeństwem publicznem, wykony-

wać sądownictwo nietylko nad 

osadami chłopskiemi książęcych 

posiadłości, ale także nad wszyst-

kiemi warstwami ludności swo-

bodnej i nieswobodnej, cały okręg 

zamieszkującej, wreszcie zarządzać 

posiadłościami książęcemi i wybie-

rać daniny skarbowe. Ten tak sze-

roki zakres działania uległ później 

ograniczeniu; mianowicie w cza-

sach króla Wacława wprowadzono 

t. z. starostów, którym powierzono 

sądownictwo kryminalne w „spra-

wach gardłowych”.  

Nad starostami postawieni zostali 

dwaj generalni starostowie, zwani 

krótko generałami, – i to wielko-

polski w Poznaniu, małopolski                

w Krakowie, jakby namiestnicy 

królewscy i dowódzcy wojsk.  

Kasztelani mieli pod sobą znaczną 

liczbę podrzędnych urzędników, 

którym powierzali pewne funkcye, 

jak wojskich czyli zastępców, ko-

morników i włodarzy w osadach 

chłopskich, łowczych w lasach, 

celników przy mostach i przewo-

zach.  

Wielką pomocą kasztelanów              

w administracyi okręgów były             

t. z. opola, czyli mniejsze okręgi, 

składające się z osad chłopskich 

rozmaitego rodzaju, więc książę-

cych, kościelnych i prywatnych, 

między któremi rozrzucone były 

grunta wolnych dziedziców. Mia-

nowicie do zakresu działania rady 

opolnej czyli opolnego zebrania            

z głów wszystkich rodzin, należało 

rozdzielać między nie podatki                

i ciężary, dawać świadectwo           

w sporach granicznych i wyszuki-

wać winowajców, w razie popeł-

nienia zbrodni na terytoryum opo-

la. Te zebrania zwoływał zwykle 

grodowy urzędnik lub włodarz 

książęcy, posyłając od domu do 

domu laskę opolną.  

Władzę sądowniczą wykonywał 

przedewszystkiem sam książę, 

przebiegając ciągle różne okolice 

swego państwa i rozsądzając spra-
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wy cywilne lub kryminalne, jakie 

mu przedstawiano. Jego imieniem 

kasztelani w okręgach swoich wy-

dawali wyroki w tychże sprawach    

i to samoistnie, z mocą stanowczą   

i obowiązującą; mogli atoli „ludzi 

zdatnych” pytać o radę, acz nie był 

to sąd ławników albo przysięgłych. 

W sprawach kryminalnych jeżeli 

obwiniony nie mógł postawić prze-

pisanej zwyczajem liczby świad-

ków, lub gdy powód zarzucał 

świadkom przekupstwo, rozstrzy-

gał zawsze o winie obżałowanego 

„sąd Boży”, a więc pojedynek, albo 

próba rozpalonego żelaza czy pła-

wienia w wodzie; poczem kaszte-

lan, według wyniku sądu Bożego, 

uwalniał obwinionego lub wymie-

rzał karę, starym zwyczajem usta-

nowioną. Ale przeciw „sądom Bo-

żym” wystąpiły energicznie synody 

kościelne i zdołały je wyrugować. 

Ważniejsze sprawy i zbrodnie poli-

tyczne zostawiał kasztelan księciu, 

wobec którego jego władza usta-

wała. 

Skarb książęcy, a zarazem pań-

stwowy, był zazwyczaj bogaty, miał 

bowiem obfite źródła; natomiast 

poddanych gniotły wielkie ciężary, 

jeżeli ich nie broniły osobne przy-

wileje, jakie w znacznej mierze 

dostały się duchowieństwu, a które 

później także i szlachta na królach 

wytargowała. Za to ludność wło-

ściańska nietylko stawiała potrzeb-

ny kontyngens wojowników            

w razie wojny i pełniła obowiązek 

„straży grodowej”, co później na 

daninę, zwaną „stróżą”, zamienio-

no, ale musiała pracować przy bu-

dowie zamków, mostów i przewo-

zów, żywić dwór książęcy w czasie 

pobytu tegoż w opolu, dawać 

podwody i konie do zaprzęgu              

(t. z. powóz), transportować rzeczy 

książęce (t. z. przewód), utrzymy-

wać pachołków grodowych i służbę 

łowiecką. Dodajmy do tego stałe 

daniny, jak z wieprzów i z owiec 

(czyli t. z. narzaz), z miodu leśnego 

i ze zboża (t. z. sep), – jak dalej 

poradlne, czyli powołowe, to jest, 

podatek gruntowy i podworowe, 

czyli podatek domowy. 

Prócz tych danin niemałe dochody 

miał panujący z rozlicznych opłat 

okolicznościowych, jak ze sądow-

nictwa (od każdej kary), z myt na 

mostach i przewozach, z zysku 

handlowego (t. z. targowego które 

odbierali mincarze książęcy), z żup 

bocheńskich i wielickich, z łupów 
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wojennych, wreszcie z mennic        

w Krakowie i w Gnieźnie, w których 

monetę zagraniczną przebijano na 

krajową. 

Część tych dochodów zostawała          

w grodach na utrzymanie kasztela-

nów i załóg, ale reszta wpływała do 

skarbnicy książęcej; i nie dziwuje-

my się wcale, że Bolesław Chrobry 

tyle złota nagromadził w Gnieźnie. 

Prócz tego w pierwszych wiekach 

ogromne obszary ziemi, jeszcze nie 

tkniętej pługiem lub porosłej lasa-

mi, należały do księcia, który z niej 

robił podarunki dla biskupstw, 

klasztorów, magnatów i rycerzy, 

albo za pomocą osadników książę-

ce tworzył włości. 

IV. Pośród stanów polskich ducho-

wieństwo pierwsze dzierżyło miej-

sce, a szczególnie wielkiem było 

wówczas znaczenie biskupów. Już 

za Mieszka I powstało biskupstwo 

w Poznaniu, za Bolesława Chrobre-

go przybyły prócz arcybiskupstwa 

gnieźnieńskiego, biskupstwa kra-

kowskie, wrocławskie, kołobrzeskie 

i lubuskie, za Mieszka II włocław-

skie albo kujawskie (pierwotnie 

zwane kruszwickiem), za czasów 

Bolesława Wstydliwego chełmiń-

skie i warmińskie (r. 1241), za rzą-

dów Ludwika węgierskiego arcybi-

skupstwo halickie (późniejsze 

lwowskie), tudzież biskupstwa 

przemyskie, włodzimierskie czyli 

łuckie, chełmskie i kamienieckie          

(r. 1376). W tymże wieku XIV zało-

żone zostało także biskupstwo         

w Kijowie, acz biskup „ruski” był 

już w r. 1254 na kanonizacyi              

św. Stanisława. 

Stolice biskupie obsadzali prawie 

wyłącznie panujący, i to z początku 

samymi cudzoziemcami; dopiero   

w r. 1039 zasiadł na stolicy kra-

kowskiej pierwszy Polak, nazwi-

skiem Lambert Zula. Skoro kapituły 

katedralne zostały zorganizowane, 

prawo wyboru biskupów miało do 

nich należeć; ale nieraz panujący 

nie dopuszczali do tego. Tak                 

n. p. Bolesław Krzywousty, który         

w Krakowie ustanowił stałą liczbę 

20 kanoników, nietylko sam mia-

nował i przenosił biskupów, nie 

oglądając się na żadną władzę wyż-

szą, ale obsadzał także prelatury            

w kapitułach. Od czasu zaprowa-

dzenia t. z. rezerwacyj przez papie-

ża Bonifacego VIII, a zwłaszcza od 

r. 1353 wybór wszystkich biskupów 

polskich należał do Stolicy ap., 

która atoli bardzo często uwzględ-
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niała życzenia panującego. Tożsa-

mo w wieku XIV wprowadziła Stoli-

ca św. rezerwy, prowizye, mandaty 

i ekspektatywy co do kanonij i pre-

latur katedralnych, które pierwej 

rozdawał sam biskup. 

Oprócz kapituł katedralnych mno-

żyły się także kapituły kolegiackie, 

a snadź do jednych i drugich garnę-

li się chętnie cudzoziemcy, skoro 

Jakób Świnka, arcybiskup gnieź-

nieński przy końcu XIII wieku naka-

zał, aby sami tylko Polacy mogli 

posiadać beneficya; co arcybiskup 

Janisław na synodzie w r. 1328 

potwierdził. 

W wieku XIII poczęto dzielić dyece-

zye na archidyakonaty, każdy zaś 

archidyakonat obejmował kilka 

dekanatów, każdy dekanat mniej-

szą lub większą liczbę parafij. Ple-

bani mieli utrzymanie z części dzie-

sięcin, jaką im biskup wyznaczał, 

czy z darowanych gruntów; oni też 

wybierali sobie pomocników, czyli 

wikaryuszów i zawierali z nimi 

ugodę. 

W ogóle liczba duchownych, 

świeckich i zakonnych, była wielką, 

zwłaszcza w wieku XIV, kiedy roz-

mnożyły się klasztory. Już w wieku 

X przybyli do Polski kanonicy regu-

lami i osiedli w Trzemesznie, w       

XI Benedyktyni i Kameduli;                 

w XII Cystersi i Stróże Grobu Chry-

stusowego czyli Miechowici, Ryce-

rze św. Jana Jerozolimskiego, Tem-

plaryusze, Norbertanie albo Pre-

monstratenzi i Norbertanki;            

w XIII Kanonicy regularni od Pokuty 

(zwani Markami) i św. Ducha (zwa-

ni Duchakami), Augustyanie, Do-

minikanie, Franciszkanie, Rycerze 

Mieczowi, Bracia żołnierza Chry-

stusa (albo dobrzyńscy). Krzyżacy, 

Benedyktynki, Cysterski, Klaryski; 

w XIV Paulini. 

Cóż stanowiło uposażenie ducho-

wieństwa? Oto najczęściej monar-

cha obdarzał biskupstwo lub klasz-

tor całemi kasztelaniami, z grodem 

książęcym, z całym obszarem ziem 

uprawnych, wód i lasów, ze 

wszystkiemi osadami chłopów do 

gleby przywiązanych. Prócz tego 

sami duchowni kupowali albo też 

otrzymywali w darze czy to całe 

włości, czy t. z. vota, mocą których 

ofiarodawca obowiązywał się wy-

płacać rocznie jakąś oznaczoną 

sumę. 

Wprawdzie jeszcze w wieku XII na 

wszystkich posiadłościach du-

chownych ciężyły te same obo-
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wiązki względem księcia i skarbu 

monarszego, co i na włościach 

magnatów lub władyków, a do 

tego niektóre kasztelanie biskupie 

płaciły coroczny podatek na znak 

uznawania zwierzchności monar-

szej; ale począwszy od wieku XIII 

duchowieństwo nabywa uwolnie-

nia od ciężarów publicznych, przy-

najmniej niektórych. 

Obfitem źródłem dochodów była 

także dziesięcina ze zboża, którą 

pobierał biskup z całej dyecezyi,          

a której część oddawał kościołom 

parafialnym. Wszystko to sprawiło, 

że żaden magnat nie mógł się mie-

rzyć z takim arcybiskupem gnieź-

nieńskim, czy biskupem krakow-

skim, albo z takim opatem tyniec-

kim, „panem na stu wsiach”;             

a snadź inni także biskupi nieźle się 

mieli, skoro biskup włocławski             

w bydle posiadał 476 koni, 675 

wołów, 1176 krów, 3174 owiec            

i 1260 świń. Nie trzeba atoli zapo-

minać, że duchowni byli w owych 

czasach najlepszymi gospodarzami 

i że na biskupach przedewszyst-

kiem ciężył obowiązek utrzymywa-

nia niższego duchowieństwa, jako-

też zakładania lub popierania szkół, 

szpitali i innych dzieł miłosierdzia. 

A jakiż był wówczas stan ducho-

wieństwa pod względem nauki               

i moralności? W pierwszych wie-

kach nie świetny, bo światła było 

mało, a życia duchownego jeszcze 

mniej, tak że celibat z trudnością 

torował sobie drogę. Jeszcze                  

w czasach Bolesława Krzywoustego 

małżeństwo plebana albo nawet 

kanonika katedralnego nie było 

czemś rzadkiem i rażącem. Dopiero 

częste poselstwa legatów papie-

skich i zwoływane przez nich albo 

przez arcybiskupów gnieźnieńskich 

synody wprowadziły zbawienną 

reformę.  

A jakiż był w pierwszych wiekach 

stosunek biskupów do panujące-

go? Oto „słuchali go, służyli mu, 

żyli dla niego”; a co po śmierci 

zostawiali, to skarb książęcy pra-

wem spoliów zabierał. Bywało 

nawet, że książę więził biskupa, jak 

np. Leszek Czarny Pawła z Prze-

mankowa, za co niebawem spadła 

na niego klątwa. 

Tem atoli górowali biskupi nad 

magnatami, że mieli jurysdykcyę 

sądowniczą nad duchowieństwem, 

tak że tylko sprawy duchowień-

stwa o dziedzinę lub majątek ziem-

ski jakoteż zbrodnie polityczne szły 
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przed zwykłe sądy. Później wywal-

czyli sobie większą jeszcze wolność 

i rozleglejsze przywileje, acz już 

wcześnie zasiadali w przybocznej 

radzie królów czy książąt. Trzeba 

też przyznać, że dbali szczerze              

o dobro państwa, strzegli ducha 

narodowego i politycznej jedności 

Polski, utrzymywali jej związek ze 

Stolicą św. i wiedli ją drogą święte-

go obyczaju i prawdziwej oświaty. 

Ich to głównie staraniem powsta-

wały szkoły katedralne, w których 

oprócz katechizmu, nauki pisania           

i liturgii, wykładano język łaciński, 

retorykę, dialektykę, arytmetykę, 

geometryę, astronomię i muzykę, 

to jest, śpiew kościelny, – jakoteż 

szkoły parafialne, w których uczo-

no czytania i śpiewu kościelnego;             

a snadź liczba uczniów była już            

w wieku XII znaczną, skoro Win-

centy Kadłubek mówi o żakach 

szkolnych, bijących żydów. Z tychto 

szkół wychodzili nie tylko dzielni 

biskupi, ale także uczeni kronika-

rze, jak Mateusz Cholewa, Winc. 

Kadłubek, Boguchwał, Baszko, 

Dzierżwa; byli atoli już w wieku           

XII i XIII tacy, co się udawali do 

szkół francuskich i włoskich. 

Biskupi też czuwali, aby oświata nie 

służyła za narzędzie do wynarodo-

wienia; a kiedy do klasztorów bo-

gatych i ich szkół poczęli się cisnąć 

Niemcy i wykluczać z nich Polaków, 

zapadły na synodach uchwały, że 

nieprzyjmowanie Polaków do 

klasztorów ma być surowo karane 

(r. 1326) i że w szkołach, tak kate-

dralnych jak innych, ten tylko może 

być rektorem kto dobrze umie po 

polsku (r. 1285). 

Niebezpieczeństwo zgermanizo-

wania klasztorów i szkół było tem 

większe, że w wieku XIII wdzierali 

się na tron polski książęta zniem-

czeni, jak n. p. Henryk Probus albo 

Wacław czeski, – że nadto miasta 

miały ludność przeważnie niemiec-

ką, a nawet na stolicę krakowską 

dostał się zniemczony czech Mu-

skata. Najgorszą była dola Kościoła 

polskiego w ziemiach zajętych 

przez Krzyżaków, bo tam nietylko 

germanizowano i uciskano lud-

ność, ale także zabierano mienie 

kościelne. 

 

J. S. Korczyński, Obrazki historyczne z dziejów Polski, Cz.1 Czasy Piastów, 

Przemyśl 1907, str. 87 – 96. 
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Jak powstało ńaboz èń stwo 
do ćztèrńastu s więtyćh   
Przyćzyń ćo w w potrzèbiè? 

 

uż pierwsi chrześcijanie od-

dawali szczególną cześć nie-

którym Świętym. Głównie 

czczono Matkę Boską, Naj-

świętszą Maryę Pannę, której ob-

razy po kaplicach w katakumbach 

umieszczano po ścianach, wysta-

wiając Ją z rozszerzonemi rękoma 

jako Pośredniczkę i Opiekunkę. 

Następnie doznawali czci święci 

Piotr i Paweł, do których grobów 

pielgrzymowali wierni z całego 

świata. Tak samo zwiedzali liczni 

pątnicy grób Męczennika, świętego 

Korneliusza, i czuli się szczęśliwi, 

jeśli mogli dostać kropelkę oleju             

z lampy nad jego grobem wiszącej. 

Nad grobami świętych Panien               

i Męczenniczek Agnieszki i Cecylii 

wnet wzniesiono kaplice, w któ-

rych wierni owe Święte o pomoc  

w swych utrapieniach wzywali. 

Mianowicie wzywano pomocy 

niektórych Męczenników, o któ-

rych wierni mniemali, że u szcze-

gólniejszych znajdują się łaskach           

u Boga. Przez to wzywanie nie tyl-

ko żądano w pewnych właściwych 

potrzebach pomocy, ale zarazem 

chciano tych Świętych uwielbić. 

Dlatego nazwano ich też Patrona-

mi. I tak św. Sebastian jest Patro-

nem od morowej zarazy, św. Błażej 

od bólu gardła, św. Floryan od 

ognia, Męczennicy święci Jan            

i Paweł od burzy, św. Donat od 

piorunów, św. Benon od zarazy 

bydła, święta Agata od choroby 

piersiowej, św. Apolonia od bólu 

zębów, św. Barbara od nagłej 

śmierci, i więcej jeszcze Patronów. 

Ponieważ w życiu ludzkiem trafia 

się wiele cierpień, bólów, utrapień, 

przeciwności, niebezpieczeństw 

tak dla duszy jak i dla ciała, przeto 

w biegu czasów wybrali sobie 

wierni katolicy pewną liczbę Świę-

tych, których nazwali Obrońcami, 

J 
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Przyczyńcami w potrzebie, będąc 

tego mniemania, że ci Święci          

w szczególnych stoją łaskach           

u Jezusa Chrystusa, ponieważ za 

Niego najsroższe musieli wycier-

pieć męczarnie. – Imiona tych 

Świętych są: Jerzy, Błażej, Pantale-

on, Wit, Erazm, Krzysztof, Dyonizy, 

Cyryak, Achacy, Eustachy, Idzi, 

Małgorzata, Katarzyna i Barbara. 

Cześć tych czternastu Obrońców 

mianowicie rozszerzyła się po 

świecie od roku 1445, kiedy w Ba-

waryi nastąpiło cudowne zjawie-

nie. Starożytne podanie tak o tem 

zjawisku opowiada: 

W pobliżu klasztoru Cystersów przy 

Langheim znajdowała się klasztor-

na owczarnia. Pasterze pasali swe 

trzody na pochyłościach gór i roz-

koszowali się w harmonijnych 

dźwiękach dzwonów, których od-

głos aż do nich z trzech okolicznych 

parafii dochodził. Było to w suche-

dniowy Piątek po Podwyższeniu 

Krzyża świętego, w roku 1445, 

kiedy młody pasterz, Herman Le-

icht, pędząc o zachodzie słońca 

gromadę swych owiec do domu, 

usłyszał jakoby płacz dziecka. Prze-

lękły obejrzał się na około i po za 

sobą na polu ujrzał dziecię. Zdzi-

wiony, jakim sposobem mogło się 

było tu dostać, postąpił ku niemu. 

Dziecko swą smutną twarz przybra-

ło w miły uśmiech, i nagle zniknęło. 

Owczarek z uczuciem trwogi po-

gnał czemprędzej swą trzodę, ale 

nie mógł się powstrzymać, aby się 

jeszcze raz nie obejrzeć. I cóż uj-

rzał? Oto na tem samem miejscu 

siedziało to same dziecko, ale         

w przemienionej postaci i pomię-

dzy dwiema gorejącemi świecami. 

Teraz jeszcze więcej przerażony, 

przywołał psa do siebie i przeże-

gnał się znakiem Krzyża św. Spo-

strzegłszy, że dziecko patrzy na 

niego bardzo milutko, chciał się 

znowu do niego zbliżyć, ale dziecko 

znowu wraz z świecami znikło. 

Zasmucony przygnał swą trzodę do 

domu i opowiedział rodzicom, co 

mu się przydarzyło. Ale ci przypi-

sywali zdarzenie to jego rozognio-

nej wyobraźni i nakazali mu mil-

czenie. Nie mógł on się jednakże 

tem uspokoić, przeto, chcąc mieć 

objaśnienie tego zjawiska, udał się 

do klasztoru i opowiedział wszyst-

ko jednemu z kapłanów. Ten mu 

doradził, aby, jeśli jeszcze raz mu 

się owo dziecię ukaże, w Imię Trój-
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cy Przenajświętszej zapytał, czego 

sobie życzy. 

Ale dopiero w samą wigilię Piotra      

i Pawła roku 1446 ujrzał po trzeci 

raz to samo dziecię na tem samem 

miejscu. Tym razem było ono           

w gronie czternastu innych dzieci, 

otoczone nadzwyczajnym świa-

tłem. 

Śmiało przybliżył się młodzieniec          

i w Imię Trójcy Przenajświętszej 

zapytał, czego sobie życzy. Na to 

odpowiedziało dziecię: „Jesteśmy 

czternastu Przyczyńcami w potrze-

bie, i życzymy sobie, aby nam tu 

była zbudowana kaplica dla czci 

naszej. Bądź ty naszym sługą, a my 

wzajem będziemy twoimi sługami”. 

Po tych słowach znikło dziecię wraz 

z drugiemi, a serce pasterza napeł-

niło się niebiańską rozkoszą1. 

                                                             
1
 W podaniu tem tkwi bardzo głęboka 

myśl. Święci są dziećmi Boga, dziećmi 
światłości, dziećmi dnia. Oni żyli tu na 
ziemi w dziecięcej wierze, w skromno-
ści i pokorze, jako dzieci światła, czyści 
od zmazy, chroniący się ciemności, 
występku i grzechu. Dlatego też owi 
Obrońcy ukazali się w postaci dzieci; są 
też bowiem wybranymi dziećmi Boga, 
dziedzicami nieba i współspadkobier-
cami Chrystusa, który Sam dla nich stał 

W następującą niedzielę, kiedy 

Herman o wschodzie słońca gnał 

swe owce na pastwisko, zdawało 

mu się, jakoby z obłoków spuszcza-

ły się dwie gorejące świece na 

miejsce zjawiska. To samo zauwa-

żyła także przechodząca niewiasta. 

Herman pobiegł niebawem do 

klasztoru, aby swoje widzenie 

opowiedzieć. Aczkolwiek ówczesny 

opat, Fryderyk IV, jako i wszyscy 

zakonnicy nie mogli względem 

tego widzenia nabrać przekonania, 

i owszem przypisywali je wybujałej 

fantazyi Hermana, jednakże posta-

nowili na miejscu rzekomego zja-

wiska zbudować kaplicę, zwłaszcza, 

że tam i cuda dziać się poczęły. 

Zaczęto budowanie kaplicy roku 

1447, a skończono w niedzielę po 

uroczystości św. Jerzego roku na-

stępnego, po czem ją książę-biskup 

bamberski, Antoni, poświęcił na 

cześć Najśw. Maryi Panny i czter-

nastu świętych Przyczyńców             

w potrzebie, i obdarzył odpustem 

w rocznicę poświęcenia. Legat 

papieski, kardynał Jan, udzielił 

odwiedzającym kaplicę drugiego 

                                                                   
się dzieckiem i z ciemności wywiódł ich 
do krainy wiecznej światłości. 
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odpustu, a niedługo potem papież 

Mikołaj V dodał odpust trzeci. 

Tak dla tych odpustów, jak i innych 

przywilejów rozpoczęły się bardzo 

liczne pielgrzymki. Nawet sam ce-

sarz Fryderyk III w pewnej bardzo 

ważnej okoliczności ślubował piel-

grzymkę i ślubu dopełnił w r. 1485 

z Norymbergii. Także cesarz, Fer-

dynand I, zwiedził święte miejsce,     

i na pamiątkę złożył w darze swój 

złoty łańcuch. 

Im więcej w biegu czasu schodziło 

się tu pielgrzymów, tem więcej 

rozszerzało się nabożeństwo do 

czternastu świętych Obrońców, 

mianowicie, gdy w roku 1772         

w miejsce starej kaplicy zbudowa-

no nowy, przepyszny kościół.             

W roku 1712 dnia 20 listopada 

położył cesarz austriacki, Karol VI, 

we Wiedniu kamień węgielny pod 

wspaniały kościół na cześć czterna-

stu świętych Przyczyńców. 

Na ten sposób rozszerzyła się cześć 

do tych Świętych pomiędzy wier-

nymi, a mianowicie między takimi, 

którym dolegają krzyże, uciski                

i utrapienia, a od których w na-

szych czasach nikt nie jest wolnym. 

 
 
Nabożeństwo do czternastu św. przyczyńców w potrzebie, w wszelkich 
dolegliwościach pociechę przynoszące, Mikołów 1898, str. 9 – 14. 
 
 

Zwyćięstwo ńièwińńos ći ńad 
dzikos ćią zwièrząt 

 

a czasów, gdy pogańscy 

cesarze władali Rzymem, 

należało do zwyczajnych 

rozrywek ludowych, iż 

ludzi, skazanych na śmierć, rzucano 

w publicznych cyrkach na pożarcie 

dzikim zwierzętom. Bestye głodzo-

no nieraz przedtem umyślnie i nie 

było końca poklaskom i radości 

Z 
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motłochu, gdy te z dziką żarłoczno-

ścią rzucały się na ofiary swe i roz-

szarpywały je w oczach widzów. 

Szczególniejszą popularnością cie-

szyły się igrzyska takie, jeśli na 

ofiary przeznaczano mężnych wy-

trwałych wyznawców wiary Chry-

stusowej. W takich razach jednak 

doznawali nieraz zezwierzęceni 

widzowie zawodu. Zdarzało się, że 

dzikie bestye okazywały więcej 

czucia, niż ludzie, że kładły się po-

kornie u stóp wyznawców Chrystu-

sa i nie czyniły im nic złego. Oto 

kilka przykładów: 

Św. Męczennika Potitusa, chłopca 

czternastoletniego w Rzymie          

(† 154) oskarżonego przed cesa-

rzem Antoniuszem, jako chrześci-

janina. Stawiony przed cesarza 

ganił mu Potitus śmiało bałwo-

chwalstwo i stawiał przed oczy 

karę wieczną, czekającą bałwo-

chwalców. Rozgniewany tem ce-

sarz, kazał chłopca ubiczować           

i wrzucić do więzienia. Gdy żadne 

męki nie zdołały złamać stałości 

chłopięcia, postanowił cesarz mę-

czyć go publicznie w cyrku, a po-

tem dać na pożarcie dzikim zwie-

rzętom. Tak się też stało. Dręczono 

okrutnie Potitusa, a potem wy-

puszczono na niego dzikie zwierzę-

ta. Młodzieniaszek klęczał na środ-

ku areny i wzniósłszy ręce ku Nie-

bu, modlił się gorąco. 

Wypadły z klatek żarłoczne bestye. 

Lecz zamiast rzucić się na swą ofia-

rę, otoczyły ją kołem i pokładły się 

spokojnie na piasku. Zdumiał się 

cesarz, a widzowie poczęli z zapa-

łem oklaskiwać to widowisko. Gdy 

ucichły oklaski, podniósł się Poti-

tus, i prowadząc za sobą zwierzęta, 

zbliżył się ku loży cesarskiej. Oparł 

swą rękę na głowę największego ze 

lwów i głaszcząc go, rzekł do cesa-

rza: „I czemże są twe groźby? Czy 

nie widzisz, że jest Bóg, który po-

trafi oswobodzić mię z twej ręki? 

Tym Bogiem jest Chrystus, które-

mu ja służę”. Nieprzekonany tem 

cesarz kazał jeszcze raz męczyć 

okrutnie młodzieńca, a potem ściąć 

go. 

Św. Martyna († 228) pochodziła        

z dostojnej rodziny rzymskiej. Po 

wcześnie zmarłych rodzicach 

odziedziczyła wielki majątek i po-

częła hojnie rozdzielać go między 

ubogich. Przez to popadła w podej-

rzenie, że jest chrześcijanką. Liczyła 

wtedy dopiero 13 lat. Stawiona 

przed sędziego pogańskiego, wy-
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znała mężnie wiarę swą i żadne 

męki nie mogły jej skłonić do za-

parcia się swego Pana i Zbawiciela. 

Skazali ją wreszcie sędziowie na 

pożarcie przez dzikie zwierzęta. 

Przez całą noc przygotowywała się 

Martyna modlitwą na tę ostatnią 

próbę. Mężnie wstąpiła na arenę, 

gdzie miała zginąć w oczach licznie 

zebranych tłumów. Z oczyma, 

skromnie spuszczonemi, z rękoma, 

skrzyżowanemi na piersiach, z obli-

czem anielsko pogodnem oczeki-

wała ostatniej godziny. Wypusz-

czono lwa wielkiego. Głodny zwierz 

wypadł z rykiem, a oczy jego krwią 

zabiegłe szukały zdobyczy. Zjeżyw-

szy grzywę, rzucił się na niewinną 

ofiarę. Widzowie zaparli oddech          

w piersiach w oczekiwaniu tego, co 

miało nastąpić. Lecz oto, zbliżyw-

szy się do Martyny, począł król 

zwierząt łasić się koło niej i wresz-

cie ułożył się u jej nóg jak łagodny 

piesek. 

Martyna zaś pieszczotliwie głaskała 

jego głowę i bujną grzywę. Wy-

puszczono drugiego lwa, ale i tego 

obłaskawił widok świętego dziecka. 

Stojąc tak w pośrodku lwów, zawe-

zwała Martyna widzów pogańskich, 

by uznali potęgę prawdziwego 

Boga, Boga chrześcijan. Słowa jej          

i ten cud oczywisty były przyczyną 

nawrócenia się wielu widzów. Gdy 

i ogień nie zdołał wyrządzić Marty-

nie żadnej szkody, musiała wresz-

cie podać głowę pod miecz i tak 

zdobyła podwójną koronę, dziewic-

twa i męczeństwa. Zwłok jej strze-

gły dwa orły przez kilka dni, aż 

wreszcie wierni pogrzebali je ze 

czcią. 

Święta Fortunata, Panna († 303), 

żyła w Cezarei w Palestynie,               

w okresie prześladowania chrześci-

jan za cesarza Dyoklecyana. Poj-

mano ją jako chrześcijankę i sta-

wiono przed okrutnego starostę 

Urbana. Gdy żadne męki nie zdoła-

ły jej skłonić do wyrzeczenia się 

Chrystusa, kazał rozzłoszczony 

starosta rzucić stateczną Dziewicę 

lwom na pożarcie. Stawiona mię-

dzy bestye, uciekła się Święta do 

zwykłej swej broni, do modlitwy;           

a potem tak przemówiła do zebra-

nego licznie na krwawe widowisko 

tłumu: „Patrzcie i uważajcie, jak 

dobrym jest Bóg chrześcijan i jak 

wiele potrafi Ten, który stworzył 

Niebo i ziemię”. I cóż się stało? Lew 

ryczał, niedźwiedź pomrukiwał, 

lampart gotował się do skoku; jed-
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nak na dźwięk Imienia Chrystusa 

straciły naraz rozjuszone zwierzęta 

swą dzikość, podobnie jak owe lwy, 

którym rzucono Proroka Daniela. 

Fortunata zaś tak przemówiła do 

nich: „Chrystus, który utworzył was 

z ziemi, niech rozkaże wam, byście 

ku chwale i czci imienia Jego zmie-

niły waszą wrodzoną dzikość           

w łagodność jagniąt”. Na znak, jaki 

dała ręką, pochyliły zwierzęta gło-

wy, przybliżyły się ku Fortunacie             

i poczęły lizać jej stopy. Krzyk wiel-

ki powstał wśród pogańskich wi-

dzów; poczęto wołać na wyścigi: 

„Istnieje Bóg chrześcijan, który 

stworzył niebo i ziemię; żywie Pan 

Jezus Chrystus, którego głosi ta 

dzieweczka!”. Starosta, zły, targał 

sobie z rozpaczy włosy i sam nie 

wiedział, co począć. Bojąc się dal-

szego wpływu Świętej na pogan, 

kazał ją ściąć zaraz, co się też stało. 

Wielu innych jeszcze Męczenników 

Chrystusa dostąpiło tej łaski, iż 

zwierzęta krwiożercze traciły wo-

bec nich dzikość i nie śmiały na 

nich się targnąć. Nieraz musiano 

podrażniać je ogniem lub żelazny-

mi kolcami, ale i to zwykle nie mo-

gło ich pobudzić do rzucenia się na 

święte osoby Męczenników. Kilka 

tylko jeszcze przytoczę przykładów. 

Św. Pryska († 270) należała do 

starego szlacheckiego rodu rzym-

skiego. Wychowana we wierze 

chrześcijańskiej, liczyła zaledwie 13 

lat, gdy już uwięziono ją za wiarę    

i stawiono przed cesarza. Ten du-

fał, że tak młodą, delikatną dzie-

weczkę łatwo zniewoli do wyrze-

czenia się chrześcijaństwa. Zawiódł 

się jednak; ani obietnice, ani groź-

by, ani najstraszniejsze męczarnie 

(biczowano ją i oblewano wrzącym 

olejem) nie przywiodły ją do sprze-

niewierzenia się swemu Boskiemu 

Oblubieńcowi. Kazał tyran rzucić ją 

lwom na pożarcie, lecz oto lwy 

pokładły się u jej nóg, jak łagodne 

jagnięta, nie czyniąc jej nic złego. 

Dopiero miecz zdołał położyć kres 

życiu świętej Męczennicy. 

Podobnych mąk zaznała św. Blan-

dyna. Przywiązana do pala, musia-

ła stateczna dziewica przepędzić 

dzień cały pośród krwiożerczych 

tygrysów, a żaden nie odważył się 

targnąć na nią. Godzi się wspo-

mnieć jeszcze piętnastoletniego 

młodzieniaszka, św. Agapita († 

275). Za panowania cesarza Aure-

liana uwięziony za wiarę, musiał 
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znieść męki najrozmaitsze. Bito go 

byczymi surowcami, morzono gło-

dem przez cztery dni, pchano gło-

wą w jarzące węgle, znowu biczo-

wano, wieszano nad ogniem, ob-

lewano wodą wrzącą, bito po twa-

rzy, tak że szczęka pękła mu w kilku 

miejscach. Gdy wszystkie te męki 

nie potrafiły złamać go na ciele ani 

na duchu, rzucono go dzikim zwie-

rzętom na pożarcie; gdy zaś i te nie 

chciały rzucić się na niego, ścięto 

go wreszcie mieczem, i tak dostąpił 

bohaterski młodzieniec męczeń-

skiej korony. 

 
O. Arseniusz Dotzler, Zwierzęta w żywotach Świętych Pańskich. Opowiada-

nia dla miłośników świata zwierzęcego i dla młodzieży, Mikołów 1911,     

str. 1 – 10. 

 

 

Dobroć  polskièj kro lowèj  

 

ajwiększym polskim królem           

i bohaterem jest Bolesław 

wielki czyli Chrobry, który 

żelaznymi słupami znaczył 

granice swego państwa. Na czele 

polskich rycerzy przebiegał nie-

zmierne obszary od Budyszyna            

w Łużycach do Kijowa nad Dnie-

prem, a od brzegów Morza Bałtyc-

kiego władał silną dłonią aż do nur-

tów Cisy w północnych Węgrzech.  

Bolesław był mężnym na wojnie              

a sprawiedliwym w pokoju. Gdy się 

dowiedział, że młodzi panicze, sy-

nowie rycerzy, uciskają ubogich ludzi 

i inne czynią bezprawia, wtedy karał 

ich surowo, a nawet kazał im życie 

odebrać, o czem świadczy następu-

jące opowiadanie. 

Lubomira, wdowa po dzielnym wo-

jaku miała dwóch synów, Żelisława            

i Miłosława. Król ze względu na pa-

mięć ojca wziął ich w szczególną 

opiekę. Lubomira nie mogła sobie 

dać rady z synami, gdyż zamiast jąć 

się pracy w polu, wałęsali się tylko 

N 

https://www.sbc.org.pl/dlibra/metadatasearch?action=AdvancedSearchAction&type=-3&val1=Title:%22Zwierz%C4%99ta+w+%C5%BCywotach+%C5%9Awi%C4%99tych+Pa%C5%84skich.+Opowiadania+dla+mi%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w+%C5%9Bwiata+zwierz%C4%99cego+i+dla+m%C5%82odzie%C5%BCy%22
https://www.sbc.org.pl/dlibra/metadatasearch?action=AdvancedSearchAction&type=-3&val1=Title:%22Zwierz%C4%99ta+w+%C5%BCywotach+%C5%9Awi%C4%99tych+Pa%C5%84skich.+Opowiadania+dla+mi%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w+%C5%9Bwiata+zwierz%C4%99cego+i+dla+m%C5%82odzie%C5%BCy%22
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po lasach, czynili krzywdę biednym 

ludziom, a zuchwałość swoją posu-

nęli do tego stopnia, że porwali czte-

ry woły ze stada królewskiego. Do-

wiedziawszy się o tem monarcha, 

skazał na śmierć synów Lubomiry. 

Nieszczęśliwa matka udała się             

z prośbą do królowej Judyty, aby 

ocaliła życie młodzieńcom. Prośba jej 

odniosła pomyślny skutek, gdyż Ju-

dyta uprosiła urzędnika, aby do cza-

su trzymał Żelisława i Miłosława         

w więzieniu, mając nadzieję, że król 

ich później ułaskawi. 

Razu pewnego podczas uczty król 

Bolesław był bardzo smutnym, po-

nieważ trapiła go myśl, że zbyt po-

spiesznie rozkazał ukarać śmiercią 

synów dzielnego rycerza. Odgadnęła 

to Judyta, dlatego tak się odezwała 

słodko do małżonka: — Miłościwy 

mężu i panie mój: Pan Jezus zalecił 

nam cierpliwość i łagodność w po-

stępowaniu z bliźnimi. A wy panie, 

bywacie częstokroć zbyt srogim. 

Wrogość wywołuje srogość. 

— To prawda, czasem; sumienie 

udręcza mię za to, że karam zbyt 

surowo przestępców, wyrzekł król, 

skruszony dziwnie. Krew nie woda, 

człowiek unosi się gniewem i z tego 

bieda! przydał wzdychając. 

— Ci dwaj bracia, synowie Lubomiry 

na przykład nie zasłużyli na karę 

śmierci, przyznajcie to sami, mój 

panie; podsunęła królewska małżon-

ka. 

— I to prawda, przyznał monarcha, 

wyznaję, iż stawali mi oni niejedno-

krotnie przed oczami. 

— Na matkę ich spadła najcięższa 

kara, choć ona niewinną była... wes-

tchnęła Judyta. Co to za boleść dla 

matki, patrzeć na taką śmierć synów! 

Ale cóż byście powiedzieli na to, mój 

panie, przydała z uśmiechem, gdyby 

oni zmartwychwstali? 

Król rozśmiał się. 

— Dziwna jest twoja mowa, wyrzekł. 

— Nie dziwna to mowa, ciągnęła 

dalej małżonka, wcale nie dziwna. 

Synowie Lubomiry mogą zmar-

twychwstać na wasz rozkaz, miło-

ściwy panie i mężu mój. 

— A więc niech zmartwychwstaną! 

żartował mąż, niech zmartwych-

wstaną! Gotuję się na wojnę, po-

trzeba mi wielu ludzi, radbym był, 

aby słowa twoje sprawdzić się mo-

gły, Judyto! 

Królowa nie odpowiedziała nic na to, 

ale twarz jej zajaśniała radością. 

Żelisław z Miłosławem od pewnego 
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czasu przebywali w zamku pomiędzy 

czeladzią dworską. Nędzny strój, 

zabrudzone z umysłu twarze, spra-

wiały, że nikt ich nie poznawał. 

Królowa po rozmowie powyżej po-

danej z małżonkiem, przywołała ich,  

a ofiarowawszy im piękne szaty; 

kazała wykąpać się, ubrać i zasiąść za 

stołem pańskim. Bolesław podczas 

uczty bywał teraz smutny, jadał mało 

i nie częstował nikogo. Wszyscy bie-

siadnicy siedzieli także w milczeniu, 

nie śmiąc rozrywać się wesoło, gdy 

pan zachowywał żałobę. Wszystkie 

oczy zwracały się jednak w punkt 

jeden, i szeptano sobie z cicha             

i wskazywano kogoś. Bolesław rzucił 

okiem i przypomniał sobie słowa 

Judyty. Zmartwychwstali synowie 

Lubomiry siedzieli za stołem zawsty-

dzeni, trwożni. Król skinął na nich, 

aby się zbliżyli, a oni przypadłszy do 

nóg królewskich, wyznali kim są               

i opowiedzieli przygody swoje. Chro-

bry wysłuchał do końca z łaskawą 

twarzą, a domyśliwszy się za czyją 

sprawą cud zmartwychwstania stał 

się, poszedł do królowej, a za chwilę 

wrócił wesoły, uradowany. 

— Stało się dobrze, wyrzekł, mieli-

ście czas do pokuty i poprawy, spo-

dziewam się, że nie powrócicie już 

do hultajskiego życia, jakie wiedliście 

dawniej. Oto idę na wojnę, potrze-

buję ludzi, pójdziecie więc ze mną.  

Żelisław z Miłosławem byli nad wy-

raz szczęśliwi z tego obrotu rzeczy; 

dziękowali królowi i królowej. Poszli 

na wojnę, a odznaczywszy się tam 

wielką śmiałością w boju, zostali 

przez króla pasowani na rycerzów. 

Zwano ich do śmierci zmartwych-

wstałymi mężami. 

Bolesław wielki wstąpił na tron            

992 r. Odebrał on Czechom Kraków                

i toczył liczne a szczęśliwe wojny. 

Zdobył wielkie miasto Kijów, stolicę 

Rusi. Wielką położył zasługę przez 

utwierdzenie chrześcijaństwa; w tym 

celu zakładał kościoły i klasztory, 

oraz wezwał z Czech swego krewne-

go św. Wojciecha, aby tenże utwier-

dzał lud polski w prawdziwej wierze. 

Umarł Bolesław w Poznaniu dnia          

17-go czerwca 1025 r., pochowany       

w kościele katedralnym. Przez cały 

rok nosili po nim Polacy i Polki żało-

bę. 

 

Skarb Rodzinny 1919/20, R 1, nr. 6, str. 176 – 177. 
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Kąćik dla dzièći młodszyćh 

Czciciel Maryi  

 

 dniu swojej pierwszej 

komunii św. Dominik 

napisał m. in. „Moimi 

przyjaciółmi będą Je-

zus i Maryja”. I rzeczywiście kochał 

Jezusa serdecznie. Ale któż potrafi 

odmalować ten płomień miłości, 

jaki strzelał w jego sercu na myśl           

o Matce Bożej?  

Na Jej cześć spełniał codziennie 

jakieś umartwienie i zachowywał 

skromność w spojrzeniach. Ilekroć 

wstępował do kościoła, to zawsze, 

po nawiedzeniu Jezusa w Najśw. 

Sakramencie, zatrzymywał się 

przed ołtarzem Matki Bożej, pro-

sząc Ją o łaskę zachowania czysto-

ści. 

„O Maryjo, chcę zawsze być Two-

im; spraw, abym raczej umarł, niż 

miał popełnić choćby jeden 

grzech”… 

Starał się również o to, by jego 

koledzy czcili Matkę Najśw. Naj-

bardziej objawiał swoją miłość ku 

Niej w miesiącu maju. Zachęcał 

kolegów, by stroili w kwiaty ołta-

rzyki maryjne. Na podwórzu            

w czasie zabaw opowiadał budują-

ce fakty ku Jej czci. Nakłaniał jakie-

go zaniedbanego duchowo chłopca 

do nawiedzenia kościoła. I często 

mówił: „Kto kocha Matkę Najśw. 

jest zawsze szczęśliwy. Przeczysta 

Dziewica zbliża nas do Jezusa”. 

 

 

 

 

 
 
 
Don Salve, Święty chłopiec – św. Dominik Savio, Torino,  str. 22 – 23. 

W 

„Kto kocha Matkę 

Najśw., może się 

spodziewać od Niej 

wyjątkowych łask” 

 



 

53 Biuletyn czcicieli św. Marii Goretti 

Kąćik dla dzièći starszyćh 

„Matka Battoir” i „praktyki”  

 

zy są pomiędzy wami, moje 

dzieci, takie, które nie wie-

dzą co to są „praktyki?” Otóż 

takie dzieci nie są mądrzej-

sze od „Matki Battoir”, która zu-

pełnie nie wiedziała, co to jest. Ale 

zanim wam opowiem o tej poczci-

wej kobiecie, chcę pierwej pomó-

wić o Celince i Tereni, tych małych 

siostrzyczkach, które tak doskonale 

się rozumiały. Jak to już wam po-

wiedziałem, Celinka była trzy lata          

i kilka miesięcy starsza od Tereni, 

ale ponieważ Terenia była obda-

rzona wyjątkową inteligencją, ro-

zumiały się one doskonale i były 

najszczerszemi przyjaciółkami po-

mimo różnicy wieku. Czy widzicie 

te kureczki, przechadzające się 

przy nich? Jest to podarek mamki: 

jedna należy do Celinki, a druga do 

Tereni. Patrząc na nie, rzekła raz 

Terenia do siostrzyczki: „My jeste-

śmy jak te dwie małe białe kurki, 

nie można nas rozłączyć”. W isto-

cie pani Martin twierdziła, że nie 

spotkała dwojga dzieci, tkliwiej się 

kochających. Nasze dziewczynki 

miewały wspólnie prawdziwe kon-

ferencje duchowne, w których 

Terenia wyjaśniała coś swojej sio-

strze. 

Przedstawcie sobie, że dnia jedne-

go Celinka, która miała wtedy lat 

sześć i pół zadaje następujące py-

tanie: 

– Jak to być może, żeby Bóg mieścił 

się cały w takiej maleńkiej hostyj-

ce? 

Terenia, to trzyletnie bobo, woła:  

– To nic dziwnego, skoro jest On 

wszechmocnym! 

 – A co to znaczy być wszechmoc-

nym? – zapytuje naiwnie Celinka,  

a Terenia odpowiada: 

 – To znaczy móc robić wszystko, 

co się chce. 

Matka i siostry dziecka były zdu-

mione tą świadomością tak natu-

C 
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ralną, gdy tego wcale jeszcze ich 

nie uczono. 

Pewnego dnia, siedząc w alei 

ogrodowej na piasku, którego zło-

tawe pyłki jaśniały w słońcu, jak 

diamenty, Terenia i Celinka dysku-

towały z wielkim zainteresowa-

niem, a w ich ożywionej rozmowie 

powtarzał się często wyraz „prak-

tyki”. 

Ta rzecz osobliwa zaintrygowała 

pewną poczciwą kobietę mieszka-

jącą w domu, którego okna wy-

chodziły na ogród, gdzie bawiły się 

dzieci. Owa sąsiadka, matka „Bat-

toir”, odłożywszy robioną pończo-

chę, zrzuciła starą kotkę, wdrapu-

jącą się jej na plecy i pośpieszyła do 

okna. 

Nosem zdawała się wciągać powie-

trze od strony małych dziewczy-

nek. „Praktyki, praktyki”, powta-

rzała „co to jest takiego?”. A chcąc 

lepiej usłyszeć, zsunęła czepek         

i nastawiła ucho w stronę, skąd 

głos dochodził. Stała tak, w tej 

pozycji, gdy wszedł jej mąż. 

Widząc ją z czepkiem przekrzywio-

nym, wysuniętą do połowy za ok-

no, pomyślał, że zwariowała i sko-

czył, żeby ją zatrzymać. 

– Cicho! Cicho! Mathurin  –

zburczała go kobieta, przestraszo-

na hałasem wchodzącego – lepiej 

posłuchaj, co mówią, masz słuch 

daleko lepszy odemnie. 

Mężczyzna przysunął się do ramy 

okiennej, ale był on tak gruby, że 

nie mógł stanąć obok żony, więc 

nie chcąc się ośmieszać, wolał od-

mówić sobie przyjemności słucha-

nia i cofnął swą grubą postać i deli-

katne uszy w kąt pokoju, powtarza-

jąc:  

 – Praktyki, praktyki! Gdyby przy-

najmniej powiedziały: praktyka – 

pomyślałbym, że te małe chcą mi 

dać naukę, gdyż dawno już porzuci-

łem praktykę mojej religji. 

– Ucisz się! – zawołała nawpół            

z gniewem kobieta – nie można nic 

usłyszeć przy twojem mamrotaniu. 

Wreszcie, nie mogąc nic usłyszeć, 

zapominała o „praktyce” umar-

twienia i dając się unieść ciekawo-

ści, zeszła pośpiesznie ze schodów, 

aby poprosić bonę dzieci o wytłu-

maczenie, co one chciały wyrazić 

przez „praktyki”. 

Nie wiem, co jej odpowiedziała 

Ludwika, czy wiedziała co więcej 

niż matka Battoir. Ale wy moje 
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dzieci będziecie szczęśliwsze od 

niej, bo zaraz się dowiecie, co Ce-

linka i Terenia przez to rozumiały. 

Aby stać się świętym, trzeba nie 

tylko odrzucać pokusy, ale nadto 

trzeba jeszcze zadośćuczynić przez 

pokuty za błędy, w które wpadali-

śmy i przyzwyczaić swoją wolę do 

czynienia zawsze dobrego, a uni-

kania złego. W tym celu, dobrze 

jest umieć spełniać jakieś małe 

ofiary, odmawiając czegoś sobie, 

nawet w rzeczy dozwolonej. Wola 

przez to nabiera więcej mocy do 

unikania tego, co jest zabronione. 

I to właśnie nazywamy „praktykami 

cnót”. 

Naprzykład: dziecko nie pozwala 

sobie ani słóweczka usprawiedli-

wienia przed rodzicami, kiedy je 

ganią, albo: jest natychmiast po-

słuszne, bez ociągania się, gdy ro-

dzice lub starsi coś mu rozkazują… 

albo: dzieli z przyjaciółmi lub bied-

nemi łakocie, które dla siebie 

otrzymało… umie wypowiedzieć 

miłe słówko temu, kto jest zasmu-

cony… nie pozwala sobie w koście-

le na odwracanie głowy i spoglą-

danie po stronach… ustępuje bra-

ciom, siostrom i towarzyszom, nie 

chcąc zawsze przewodzić i mieć 

rację… Oto takie dziecko spełnia 

„praktyki cnoty”. Takiemi to ćwi-

czeniami ożywiały swoją poboż-

ność Celinka i Terenia i chciały ich 

czynić coraz więcej, aby je ofiaro-

wać małemu Jezusowi. 

Aby pomnożyć ich liczbę i zdawać 

sobie z niej sprawę, dano im spe-

cjalną koronkę, której każde zia-

renko było ruchome, i które prze-

suwając, można było oddzielić od 

innych przerwą: każda ofiarka była 

zanotowaną przez przesunięte 

ziarenko. I widzimy Terenię z koro-

neczką w ręku jak często w ciągu 

dnia przesuwa ziarenka. 

 

O. Carbonel T. J., Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, wzór dziatek, War-

szawa 1925, str. 28 – 31. 

 

 

 



 

56 Numer 3 (37)                                                                                      Marzec 2023 

Z z yćia Parafii 

Porządek  Mszy św.: 

Kraków 

5. III – II Niedziela Wielkiego Postu, Przeniesienie relikwii św. Wacława  

         – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50 

6. III – św. Perpetuy i Felicity – Msza św. o godz. 18.30 

7. III – św.  Tomasza z Akwinnu– Msza św. o godz. 7.20 

8. III – bł. Wincentego Kadłubka, św. Jana Bożego  – Msza św. o godz. 18.30 

9. III – św. Franciszki Rzymianki  – Msza św. o godz. 7.20 

10. III – św.  Czterdziestu Męczenników – Msza św. o godz. 7.20 

11. III – feria Wielkiego Postu– Msza św. o godz. 7.40 

12. III – III Niedziela Wielkiego Postu, św. Grzegorza Wielkiego 

           – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50 

13. III –  feria Wielkiego Postu – Msza św. o godz. 18.30 

14. III – feria Wielkiego Postu  – Msza św. o godz. 7.20 

15. III – św.  Klemensa Marii Hofbauera – Msza św. o godz. 7.20 

16. III – feria Wielkiego Postu – Msza św. o godz. 7.20 

17. III – bł.  Jana Sarkandra, św. Patryka– Msza św. o godz. 7.20 

18. III – św. Cyryla Jerozolimskiego  – Msza św. o godz. 7.40 

19. III – IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare) – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50 

20. III – św. Józefa Oblubieńca N. M. P. – Msza św. o godz. 18.30 

21. III –  św. Benedykta Opata – Msza św. o godz. 7.20 

22. III –  feria Wielkiego Postu, św. Katarzyny Szwedzkiej – Msza św. o godz. 7.20 

23. III – feria Wielkiego Postu – Msza św. o godz. 7.20 
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24. III – św. Gabriela Archanioła – Msza św. o godz. 7.20 

25. III – Zwiastowanie N. M. P. – Msza św. o godz. 7.40 

26. III – Niedziela Męki Pańskiej – Msze św. o godz. 8.15 oraz 9.50 

27. III – św.  Jana Damasceńskiego– Msza św. o godz. 18.30 

28. III – św. Jana Kapistrana – Msza św. o godz. 7.20 

29. III – feria Wielkiego Postu – Msza św. o godz. 7.20 

30. III – feria Wielkiego Postu – Msza św. o godz. 7.20 

31. III – feria Wielkiego Postu – Msza św. o godz. 7.20 

 

 

Warszawa 

19. III – IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare)– Msza św. o godz. 17.30  

20. III – św. Józefa Oblubieńca N. M. P. – Msza św. o godz. 7.00 

Wrocław 

12. III – III Niedziela Wielkiego Postu, św. Grzegorza Wielkiego 

           – Msza św. o godz. 17.00 

13. III –  feria Wielkiego Postu – Msza św. o godz. 7.00 

26. III – Niedziela Męki Pańskiej – Msza św. o godz. 17.00 
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