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SŁOWO OD REDAKTORA

Nie dziw się, że i zło, i dobro w sobie czujesz. Wszelkie zło to od ciebie  
pochodzi, a wszelkie dobro to przez ręce Niepokalanej, Pośredniczki wszelkich 
łask spływa. To zło, co w sobie widzimy, to jeszcze nie wszystko, ale trochę  
tylko Niepokalana nam poznać pozwala, byśmy nie zapomnieli, czym sami  
z siebie jesteśmy. Trzeba walczyć ze swoimi słabościami, ale spokojnie,  
bez gniewania się na siebie; całą ufność jedynie i całkowicie w Niepokalanej  
połóż, a Ona Cię już poprowadzi przez święte Posłuszeństwo i do siebie  
w niebie doprowadzi. ‒ Więc zdaj się bezgranicznie na Jej Wolę i walcz w pokoju 
w Niej ufając bez granic, a wszystkie słabości na większe dobro Ci się obrócą.

Mugenzai no Sono, około 1935 roku

FOT. ARCHIWUM NIEPOKALANÓW

SŁOWO OD ŚWIĘTEGO

Mój tato był niezłym „kaznodzieją”, choć 
czasem ciężko się go słuchało, bo miał długie 
„kazania”. Od razu wyjaśnię, że nie był księ-
dzem ani pastorem. Po prostu, gdy ja albo któ-
reś z rodzeństwa coś przeskrobaliśmy, byliśmy 
wzywani na rozmowę. Siadało się najczęściej 
w kuchni, a tato tłumaczył, dlaczego tak, jak 
postąpiliśmy, robić nie wolno. Jeśli mnie pa-
mięć nie myli, określenie „kazanie” wymyśliła 
mama. Wracając któregoś dnia z pracy i wi-
dząc tatę tłumaczącego któremuś z nas zawiłe 
tajemnice właściwego postępowania, stwier-
dziła: „Widzę, że spóźniłam się na kazanie.  
Co tam narozrabiałeś?”. I tak już zostało. 

Podczas jednego z takich „kazań”, którego 
musiałem wysłuchać (choć już dziś nie pamię-
tam, z jakiej było ono „okazji”), zapytałem tatę 
o to, skąd mam wiedzieć, kiedy to, co robię, jest 
dobre, a kiedy złe? On przez chwilę za stanowił 
się i stwierdził: „To w sumie proste. Jeśli robiąc 
coś, nie chcesz być przyłapany i oglądasz się za 
siebie, żeby sprawdzić, czy nikt nie widzi, to 
możesz być pewny, że robisz coś niewłaściwe-
go. Jeśli natomiast, robiąc jakąś rzecz, jest ci to 
obojętne, czy ktoś patrzy, a może nawet chciał-
byś się pochwalić tym, co zrobiłeś, to możesz 
być przekonany, że robisz coś dobrego”. Było 
to jedno z „kazań”, które głęboko zapadło mi  
w pamięć. 

Na pewno znaleźliby się dyskutanci, którzy 
chcąc podważyć tę zasadę, mogliby stwierdzić, 
że partyzanci walczący o wolność Ojczyzny 
ukrywali się w lasach, ciągle oglądali się za sie-
bie, żeby nie zostać złapanymi przez okupan-
ta, a przecież walczyli o dobrą sprawę. Wielu 
jest również takich, którzy chwalą się dzisiaj  
w mediach swymi poglądami bądź czynami,  

Drodzy Czytelnicy „Rycerza Niepokalanej”!

a których, tak naprawdę, powinni się wstydzić. 
Jasne, wszystko moża podważać i o wszyst-
kim dyskutować. Muszę jednak stwierdzić, że 
„zasada oglądania się za siebie” mocno prze-
mówiła do mojej świadomości. Jest ona pro-
stym sposobem sprawdzania i korygowania 
mego postępowania. Bazuje na sumieniu, któ-
re mówi mi: „Unikaj zła, czyń dobro”. To wła-
śnie dobrze uformowane sumienie sprawia, 
że oglądam się za siebie, gdy coś kombinuję, 
bądź spokojnie robię to, co mam zrobić, mając 
świadomość, że dobrze postępuję.

Pragnienie, szukanie, czynienie dobra 
upodabnia nas do Stwórcy, który jest Dobry  
i jednocześnie jest źródłem wszelkiego do-
bra. Jest ono również lekiem, który zapobie-
ga, a nawet usuwa ból szyi, która nie jest już 
narażona na ciągłe skręcanie przy nerwo-
wym oglądaniu się za siebie. ■

REDAKTOR
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JEDEN 
WSPÓLNY CEL – 

BÓG
Mamy sobie przypominać, 

że na ołtarzu mamy złożyć 
duszę i ciało. Raz się żyje, 

a nie dwa razy. 
Ale musi to być roztropnie, 

nie za prędko; zdrowie nie jest 
naszą własnością, ale Niepokalanej – 

dlatego musimy go używać 
z roztropnością, aby jak najwięcej 

dla Jej sprawy zrobić. 

Z Konferencji  św. Maksymiliana
Konferencja nr 77

Notował br. Witalian Miłosz
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Kto ukoi mój ból?35
W Jej ramionach 
nie tylko poczujemy ulgę, 
Ona nie tylko ukoi ból przemijania, 
ale przede wszystkim pomoże odkryć 
tajemnicę nieśmiertelności.

O. Marek Kiedrowicz OFMConv

Głupio by chyba było 
pod koniec życia dowiedzieć się, 
że się zdało życie na trzy z dwoma. 
Że nie było się dobrym człowiekiem, 
ale niedostatecznym 
albo miernym. 

O. dr Tomasz Szymczak OFMConv
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Z Konferencji  św. Maksymiliana Wiecie: na świecie wciąż trwa jakaś wal-
ka, współzawodnictwo. Po co to wszystko 
właściwie jest? 

Jak się zapytać kogoś o wyjaśnienie – każ-
dy mówi, że chce dobra. Z tego znów wyłania 
się takie zagadnienie: co to jest dobro? a co 
jest zło? 

To jest dobre, co jest wygodne i przyjem-
ne – usłyszymy. Jedni powiedzą: wola ludu 
– jest dobrem. Hitler na przykład powie-
dział, że on decyduje, co jest dobre, a co złe.  
Do tego schodzi to zamieszanie pojęć. [...] 

I stąd te wszystkie walki. Każdy jest ego-
istą.

Kiedy może być naprawdę zgoda, pokój?
Aby to było – musi być wspólny cel – je-

den cel. Bo jeżeli każdy weźmie siebie za 
cel, to wtedy każdy starał się będzie podpo-
rządkować sobie innych i nigdy nie będzie 
zgody. 

Weźmy na przykład maszynę. Gdy była 
rozebrana – nie przedstawiała wcale równo-
ści [...], bo części są różnej wielkości i różne-
go kształtu. Ale gdy poszczególne części zo-
staną złożone – tworzą harmonię w całości  
i wszystkie służą do jednego celu, aby maszy-
na dobrze funkcjonowała. 

Żeby ten spokój przyszedł, wolność, rów-
ność i braterstwo – to trzeba, aby był jeden 
cel. 

I celem tym nie może być naród ani pań-
stwo, bo jest więcej państw i narodów, nie 
ludzkość nawet, bo ona jest przemijająca  
i zmienna. I nie będzie pokoju na ziemi, do-
póki wszyscy ludzie i wszystkie narody nie 
będą miały celu, jakim powinien być Bóg. 
Będzie tylko wówczas jeden cel, kiedy nim 
będzie Pan Bóg. On Panem wszystkich lu-
dów i narodów. 

DOBRO
TEMAT NUMERU

Jeden wspólny cel – Bóg
KONFERENCJA NR 77

My wojujemy i różne 

będziemy prowadzili wojny. 

I wchodzimy w nie 

w charakterze dewocyjnym. 

Ale to ma jednocześnie 

znaczenie społeczne. [...] 

Ma to znaczenie wszędzie, 

bo Pan Bóg ma być wszędzie: 

i w organizacjach, i w państwie. 

Gdy tego nie będzie, będą się wszyscy 
oszukiwać i gryźć wzajemnie, a na zewnątrz 
ładne i piękne słówka prawić. Co zrobiliśmy 
w tej sprawie? 

Możemy powiedzieć, że nie wiemy, co-
śmy zrobili, bo skutki modlitwy są niezna-
ne. 

Ale tyle tysięcy dusz powtarza codziennie 
akt: „O Maryjo bez grzechu poczęta” itd. – 
jest to rzecz duża, a modlitwa nie może być 
bez skutku. 

Niektóre rzeczy słyszymy z listów z admi-
nistracji i na propagandzie przy bezpośred-
nim zetknięciu się z czytelnikami. 

Widać jednak, że ten skutek jest, kiedy 
nam nie dają spokoju. 

Nawet na zewnątrz są skutki duże. [...]  
I 5 000 000 nakładu „Rycerza” nie byłoby za 
dużo. 

Papier nie gnije – więc ten bakcyl szczęśli-
wy żyje i działać może, gdy go ktoś naruszy. 
Już Wam kiedyś mówiłem, że pisał do mnie 
pewien człowiek, który się nawrócił, przeglą-
dając między książkami żony stare egzem-
plarze „Rycerza”. 

FOT. ARCHIWUM NIEPOKALANÓW
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DOBRO
TEMAT NUMERU

Jest przysłowie, że kropla wody wydrąża 
kamień nie przez siłę, lecz przez to, że często 
spływa. 

Jakie są skutki, to się dowiemy na drugim 
świecie. 

Prawdą jest, że tego sami nie robimy – to 
działa łaska Boża. Im będziemy więcej po-
korni i oddani Niepokalanej – to tym więk-
szy będzie skutek. 

Gdy z Grodna przyjechałem do Nie-
pokalanowa, nie było ani jednego profesa. 
Byli sami nowicjusze. A teraz profesów jest 
tylu. Nie wszyscy są solemni, ale po profe-
sji symplicznej – to już bliżej niż z nowicja-
tu. Jako profesi o zdrowie nie mamy zbytnio 
się troszczyć. Nowicjusz musi przejść próbę 

życia zakonnego i zdrowia – my zaś już nie 
potrzebujemy o to zdrowie dbać wielce. Sta-
rać się trzeba, żeby go nie utracić, bo Pan Bóg 
chce, byśmy byli zdrowi, ale z drugiej strony 
nie być zanadto czułym na punkcie zdrowia, 
bo ono też do Pana Boga należy. 

I gdzie będą wyjątkowe miejsca ze wzglę-
du na zdrowie, będziemy się starali dawać 
tam profesa. Zdrowie dla nas już nie gra roli 
i nie wchodzi w rachubę. Pan Bóg potrafi  
i zdrowie zachować. 

My przyszliśmy do zakonu, aby cel osią-
gnąć, a nie zdrowie konserwować. Na ołtarzu 
miłości trzeba złożyć wszystko – tylko żeby 
się powoli paliło. Może więc być poświęcenie 
całkowite i zupełne. A jeżeli komuś się zda-
rzy, że życiem zapłaci za sprawę Niepokala-
nej – to możemy tylko pozazdrościć. 

Tutaj pracować możemy najwyżej jedną 
ręką – po śmierci zaś będziemy pracowali 
obydwoma. 

Mamy sobie przypominać, że na ołtarzu 
mamy złożyć duszę i ciało. Raz się żyje, a nie 
dwa razy. Ale musi to być roztropnie, nie za 
prędko; zdrowie nie jest naszą własnością, ale 
Niepokalanej – dlatego musimy go używać z 
roztropnością, aby jak najwięcej dla Jej spra-
wy zrobić. 

My wiemy, że wola Boża to jest dobro. 
Musimy cały świat zdobyć i przyspieszyć 

nastanie tego dobra. Pozwólmy Niepoka-
lanej działać w nas i przez nas, a najwięcej 
zrobimy. 

Niepokalanów, 
środa, 19 V 1937, 

konferencja południowa 
do braci profesów. 

Notował br. Witalian Miłosz. ■ 

FOT. ARCHIWUM NIEPOKALANÓW Wiarygodność Chrystusa, 
Kościoła i chrześcijaństwa 

w perspektywie ich 
ukierunkowania na dobro

TEKST: KS. DR GRZEGORZ DZIEWULSKI

Współczesna teologia fundamentalna zajmuje się nie tylko obroną 
wiary chrześcijańskiej, ale również uzasadnia wiarygodność Chrystusa, 

Kościoła i chrześcijaństwa, bazując na istotnych elementach 
religii chrześcijańskiej, jak na przykład: miłość, prawda, piękno, 

nadzieja, świadectwo, cud. Wśród takich znaków 
i argumentów wiarygodności (zob. Leksykon teologii fundamentalnej) 

jest również i odwołujący się do idei dobra. 

ilozoficzny namysł nad poję-
ciem i znaczeniem wartości do-
bra zapoczątkował Sokrates († 
399 przed Chr.), który uczył o 
nadrzędności dobra moralne-

go, skutkiem czego należy mu podporząd-
kować dobra niższe: Czyż nie wstydzisz się 
dbać o pieniądze, sławę, zaszczyty, a nie o 
rozum, prawdę i o to, by dusza stała się naj-
lepsza? (Platon, Apologia, czyli Obrona So-
kratesa, 29d-30a). Jego uczeń Platon († 348 

przed Chr.) wskazywał, że już samo istnienie 
jako takie jest dobrem (nie na darmo mówi 
się: Lepiej żyć, jak nie żyć), zaś świat powstał 
i ostatecznie dąży do celu, jakim jest dobro. 
Arystoteles († 322 przed Chr.), analizując 
dobro w perspektywie wyższych i niższych 
celów dążeń człowieka, wnioskował, że musi 
istnieć najwyższe dobro, będące najwyższą 
doskonałością, a przez to celem samym w 
sobie. Stoicy (IV wiek przed Chr.) rozumieli 
dobro jako działanie zgodnie z porządkiem 



świata wyznaczonym przez bezosobowy  
absolut. Dobro zatem jest wartością znaczą-
cą, choć niejednoznaczną.

Augustyn z Hippony († 430), ujmując fi-
lozoficznie Boga jako Absolut (najdoskonal-
szy istniejący byt), określi dobro jako stan 
rzeczy zgodny z wolą tego Absolutu – jako 
boży porządek. Skutkiem tego dobre jest 
to, co jest pożyteczne, wartościowe i godne 
ludzkiego pragnienia, co rozwija i udosko-
nala człowieka, i czyni go lepszym (zło nie 
jest przeciwieństwem dobra, ale jego bra-
kiem). Tomasz z Akwinu († 1274) podkreśli, 
że przyczyną pożądania dobra przez ludzi 
jest jego wewnętrzna wartość, to znaczy jego 
bytowa doskonałość, ona też wyznacza spo-
sób działania dla jego pozyskania. Na przy-
kład inaczej pragniemy i działamy dla pozy-
skania jakiejś rzeczy materialnej, a inaczej 
dla zaprzyjaźnienia się z drugą osobą. 

Pismo Święte wprowadzi pojęcie i rze-
czywistość dobra w ustanowiony przez Boga 
jako Stwórcę porządek rzeczy i określi stwo-
rzenia jako dobre (Rdz 1,31: Bóg widział, 
że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre), 
to znaczy uporządkowane, wolne od zagro-
żenia bezładem, bytowo doskonałe. Dzieła 
Stwórcy są bowiem odbiciem zamysłu i na-
tury ich Sprawcy, a miarą ich dobroci jest 
zgodność z Jego Boskim zamiarem. Tak też 
– jako łaskawy dar Boga, dawcy wszelkich 
dóbr – postrzegają świat religie najstarszych 
ludów (ludów zbieracko-łowieckich, żyją-
cych ok. 10 tys. lat przed Chr.). 

Życiowe doświadczenia przemijalności  
i skończoności, sytuacje różnorakich zagro-
żeń skłaniają człowieka do szukania ratunku 
u Boga („Jak trwoga, to do Boga”), przyzywa-
jąc Jego dobroci i łaskawości. Historia religii, 

ale również psychologia religii potwierdzają, 
że wyznawcy wzywali nadzwyczajnej, ratu-
jącej interwencji „swojego” Boga, względnie 
Jego posłańca, wzmacniając swoje wołanie 
ofiarnym darem. Dotyczy to również sytuacji 
grzechu człowieka, jako zrywającego wspól-
notę z Bogiem. Takie doświadczenie dobroci 
Boga nie tylko otwierało go na otrzymywane 
dobro, ale skłaniało go do naśladowania tej 
Bożej dobroci wobec bliźnich. 

Dzieje Ludu Bożego Izraela osadzają roz-
poznanie i przekonanie o dobroci Boga w 
takich doświadczeniach, jak: wybawienie z 
niewoli egipskiej jako ocalenie przed śmier-
cią, zawarcie przymierza i otrzymanie na 
własność krainy Kanaan (Wj 3,7-8: Dosyć 
napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egip-
cie..., znam więc jego uciemiężenie.  Zstąpi-
łem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowa-
dzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, 
do ziemi, która opływa w mleko i miód), po-
myślność i błogosławieństwo nagradzające 
wierność przymierzu, a wreszcie obietnica 
przyjścia Mesjasza – Zbawiciela. Poznanie 
i doświadczenie wielorakiej i hojnej dobro-
ci Boga, wyrażającej się w Jego pouczeniach  
i działaniach, stanowi kluczową prawdę i do-
świadczenie Ludu Bożego Izraela.

Najwyższym wyrazem dobroci (miłości) 
Boga jest posłanie swojego Syna dla zbawie-
nia grzeszników (J 3,16). Sam Jezus, odpo-
wiadając Janowi Chrzcicielowi, opisze swoją 
działalność jako czyny dobroci spełniające 
proroctwa Izajasza (Iz 35,5; Iz 61,1-2): niewi-
domi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trę-
dowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; 
umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się 
Ewangelię (Łk 7,21-22). Tymi słowami po-
twierdzi On prawdziwość swojej mesjańskiej 

DOBRO
TEMAT NUMERU

OBRAZ: 
CHRYSTUS UZDRAWIAJĄCY PARALITYKA PRZY SADZAWCE BETESDA,

BARTOLOMÉ ESTEBAN MURILLO,
 1670

11
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proklamacji z synagogi w Nazarecie: Dziś 
spełniły się te słowa, któreście słyszeli (Łk 
4,18-19). Zrozumiałe więc, że Jego publicz-
ną działalność Ewangelista podsumuje: Do-
brze wszystko uczynił (Mk 7,37), a i Apostoł 
Piotr podobnie przedstawi Jezusa pogani-
nowi Korneliuszowi: przeszedł On dobrze 
czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli 
pod władzą diabła (Dz 10,38). Te dzieła Je-
zusa są kontynuacją dobrych dzieł Stwórcy: 
Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja dzia-
łam (J 5,17), ale też i znakami Jego mesjań-
skiego posłannictwa (J 5,19-20.36). Razem z 
orędziem Ewangelii ujawniają one i uwierzy-
telniają Jezusa, jako zapowiedzianego i ocze-
kiwanego przez Izrael Mesjasza Bożego. 

Co istotne, dobre czyny Jezusa są nie tyl-
ko dobrodziejstwami wyświadczanymi kon-
kretnym ludziom w ich biedach, ale są także 
wprowadzaniem głoszonego Przezeń króle-
stwa Bożego, czyli suwerennego panowania 
Boga w świecie (Mk 1,27: nauka z mocą). 
Są więc one dobrem i doczesnym, i na życie 
wieczne, na przykład rozmnożenie chleba 
zaradza głodowi słuchających tłumów, ale 
jest też zapowiedzią Eucharystii jako chle-
ba na życie wieczne (J 6,50-51); uwolnienie 
od demona (egzorcyzm) przywraca opęta-
nemu wolność dzieci Bożych, ale jest też za-
początkowaniem przyszłego uwolnienia od 
wszelkiego zła (Łk 11,19). Te znaki, głoszo-
na Ewangelia (Słowo Boże) i czyniąca zadość 
śmierć Jezusa – śmierć „dla nas, ludzi, i dla 
naszego zbawienia” – uwiarygadniają dekla-
racje Jezusa o Jego Bożym synostwie i o speł-
nianiu zbawczej misji.

Również Kościół uwiarygadnia siebie, 
odwołując się do dobra – wszak jego mi-
sją jest udzielanie nadprzyrodzonych dóbr, 
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KS. DR GRZEGORZ DZIEWULSKI
WYKŁADOWCA TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ
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jakimi są Słowo Boże Ewangelii oraz sa-
kramenty, które udzielają Bożego życia  
i jednoczą z Bogiem. Kościół też pobudza 
i motywuje wiernych do czynnej praktyki 
miłości bliźniego, jak działalność charyta-
tywna czy opcja na rzecz ubogich. W dal-
szej mierze angażuje się on na rzecz dobra 
naturalnego, jakim są prawa człowieka czy 
tworzenie kultury chrześcijańskiej. Konse-
kwentnie więc, sprowadzenie jego misji do 
walki o sprawiedliwość społeczną czy sa-
mej dobroczynności, jak to miało miejsce 
w latach 70. i 80. minionego wieku w Ame-
ryce Łacińskiej, było zredukowaniem jego 
istotnej, religijnej i nadprzyrodzonej misji. 
Ukierunkowanie ku integralnemu dobru – 
doczesnemu i nadprzyrodzonemu – czyni 
Kościół Kościołem Jezusa Chrystusa, a więc 
wiarygodnym.

Podsumowując, należy jeszcze uwypu-
klić zbieżność i odpowiedniość chrześcijań-
skiego życia i ukierunkowania działania na 
dobro z najgłębszymi pragnieniami człowie-
czego serca, dążącego do szczęścia, życia, 
pełnego rozwoju, spełnienia się, trwałego 
pokoju... Ta okoliczność jest tym bardziej 
znacząca, gdy sobie uświadomimy, że naj-
wyższą postacią dobra jest miłość. Chrześci-
jańska miłość zaś jest nie tylko optymalną 
i najwyższą formą moralności chrześcijań-
skiej (Mk 12,30-31: przykazanie miłości 
Boga i bliźniego), ale stanowi też istotę ży-
cia samego Trójjedynego Boga: Bóg jest mi-
łością (1 J 4,8) oraz życia wierzących: każdy, 
kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga  
(1 J 4,7). ■

Pewien młody człowiek zapytał mędrca: „Powiedz mi, proszę: 
w jakiej dziedzinie mógłbym zrobić wielką karierę?”. 

Usłyszał taką odpowiedź: „Bądź dobrym człowiekiem. 
W tej dziedzinie jest ogromna szansa i bardzo mała konkurencja”. 

Dobro jest dziś coraz bardziej „deficytowym towarem”. 
Wszyscy oczekujemy dobra od innych, ale sami jesteśmy 

bardzo powściągliwi w jego okazywaniu. 
Zapraszam dziś do refleksji na temat dobra. 

Spojrzymy na to, jak rozumiano i praktykowano dobro 
w świecie starożytnym oraz czego uczy nas o dobru Biblia – 

Święta Księga naszej wiary.

Dobro w starożytnym 
świecie greckim 

i w Piśmie Świętym
TEKST: KS. PROF. DR HAB. JANUSZ KRĘCIDŁO MS

obro, w najprostszym potocz-
nym pojmowaniu, rozumia-
ne jest jako zgodność czynów 
człowieka z obowiązującymi 
normami moralnymi. Taka 

sucha definicja niewiele jednak do nas prze-
mawia. Dlatego też warto spojrzeć na to za-
gadnienie szerzej. W starożytnej Grecji i w 

późniejszym okresie hellenistycznym takie 
słowa, jak „dobro”, „dobry” (odpowiednio 
agathon i agathos) były bardzo często uży-
wane w życiu codziennym, a filozofowie po-
święcali tematyce dobra wiele miejsca w swo-
ich traktatach. W potocznym rozumieniu 
starożytnych Greków dobre było to, co przy-
nosiło człowiekowi pożytek, korzyść, zysk. 
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nawiązywała do słynnego powiedzenia Pro-
tagorasa z Abdery – „Człowiek jest miarą 
wszystkich rzeczy: istniejących, dlatego, że 
istnieją, nieistniejących, dlatego, że nie ist-
nieją”. W takiej optyce człowiek staje się 
punktem odniesienia dobra – to znaczy pod-
miotem jego zaistnienia lub braku. Konse-
kwencją takiego myślenia jest subiektywizm 
w ocenie tego, co dobre i złe.

Platon (a za nim Arystoteles) dostrzega 
owo subiektywne jawienie się dobra i mówi, 
że „Dobro to jest coś, co się (...) mieni różny-
mi barwami, coś różnorakiego”. Słowa te na-
leży rozumieć na tle całościowej filozoficznej 
koncepcji Platona (o której pisałem trochę w 
poprzednim artykule), według której zasadą 
istnienia są wieczne, obiektywne, niezmienne 

Rzymianie natomiast, wyrażający grecką 
ideę dobra przez łacińskie bonum, poszerzyli 
znaczenie słowa agathon o takie komponen-
ty, jak: pomyślność, powodzenie, szczęście, 
zaleta, cnota. Taki szeroki wachlarz słów 
wskazuje na to, że dobro nie było rzeczywi-
stością ściśle zdefiniowaną. Słowo to określa-
ło zarówno konkretne życiowe korzyści, jak  
i zalety ludzkiego charakteru, czyli cnoty. 
Tak pojmowano dobro w życiu codziennym. 
A co na to greccy filozofowie?

Już w V wieku przed narodzeniem Chry-
stusa greccy sofiści zaproponowali tzw. re-
latywistyczną koncepcję dobra, która wie-
ki później została zgrabnie zdefiniowana w 
łacińskiej formule Homo boni mensura est 
– „Człowiek jest miarą dobra”. Formuła ta 
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idee. Dobro zalicza się do takich właśnie idei. 
Ma zatem wartość stałą, obiektywną. Sen-
sem istnienia świata, a w nim człowieka, jest 
jak najwierniejsze odwzorowanie owego ide-
ału dobra. Takie spojrzenie stało się podsta-
wą ujęć metafizycznych i teologicznych (na 
przykład tomizm i cała teologia scholastycz-
na), dla których dobro jest wartością obiek-
tywną, niezależną od subiektywnych, sytu-
acyjnych ludzkich ocen.

Platon jako pierwszy zaproponował tak-
że etymologiczną definicję dobra jako „coś, 
co nas nieoczekiwanie i szybko porywa”, 
„coś, co nagle pociąga ku sobie”. Dobro jest 
zatem atrakcyjne i piękne, pociąga człowie-
ka w sposób spontaniczny i naturalny. Takie 
myślenie opiera się na przekonaniu starożyt-
nych o ścisłym związku pomiędzy dobrem  
i pięknem – tzw. kalokagatia, o której napiszę 
w kolejnym artykule.

W Biblii Hebrajskiej tym samym krót-
kim słowem tôb określa się zarówno to, co 
dobre, jak i to, co piękne. Rzeczywistości 
dobra i piękna są w Starym Testamencie 
całkowicie zespolone. Tak więc, gdy tłuma-
czymy hebrajskie tôb na języki nowożytne 
jako „dobro” lub jako „piękno”, to w istocie 
jakbyśmy o połowę redukowali przesłanie 
tekstu oryginalnego. Hebrajskie słowo tôb 
tłumaczone jako „dobro” nie nawiązuje do 
greckich platońskich idei, o których pisałem 
powyżej. Odnosi się ono bowiem zawsze do 
dobrych czynów. Nie chodzi tutaj jednak 
tylko o ich walory etyczne, lecz o ich istoto-
wą wartość.

Wyznacznikiem starotestamentowego ro-
zumienia dobra są dwa pierwsze rozdziały 
Księgi Rodzaju, opowiadające o stworzeniu 
przez Boga świata i człowieka. Po każdym 

swoim stwórczym czynie Bóg wypowiada 
zachwyt nad nim, stwierdzając, że wszystko, 
co stwarza, jest tôb – dobre/piękne. Taki sam 
zachwyt wypowiada Bóg po szóstym dniu, w 
którym stworzył człowieka jako mężczyznę  
i kobietę. Dokończywszy szóstego dnia ca-
łego dzieła stworzenia, Bóg stwierdza, że 
„wszystko, co uczynił, było bardzo dobre/ 
/piękne” (Rdz 1,31). Takie przesłanie o pier-
wotnym dobru i pięknie świata stworzonego 
przez Boga, wypowiedziane siedmiokrotnie 
na początku Biblii, jest niezwykle istotne  
i ma bardzo dużą wartość perswazyjną: licz-
ba „siedem” wyraża tu pełnię, doskonałość. 
Począwszy od trzeciego rozdziału Księgi Ro-
dzaju, wskutek nieposłuszeństwa pierwszych 
ludzi wobec Boga pojawi się bowiem zło na 
świecie. Cała historia biblijna Starego i No-
wego Testamentu jest w istocie narracją o 
zmaganiach dobra ze złem – Bożym planie/ 
/marzeniu doprowadzenia na nowo świata  
i ludzkości do pierwotnego dobra i piękna. 

Jak zaznaczyłem powyżej, dobro w Piśmie 
Świętym jest rzeczywistością bardzo kon-
kretną. Dobre/piękne są drzewa (Rdz 2,9). 
Dobra jest ziemia, którą Bóg obiecał Hebraj-
czykom (Wj 3,8). Dobra jest woda, jej źródła  
i potoki (Pwt 8,7-10). Dobre/piękne są na 
przykład dorodne kłosy zbóż (Rdz 41,5).  
Dobra jest ziemia, która rodzi człowieko-
wi owoce i jest źródłem jego dobrobytu (Oz 
10,1). Za dobre/piękne są także uznawane 
ugruntowane cechy ludzkich zachowań: by-
cie gościnnym (Rdz 26,29), lojalnym (1 Sm 
29,9) itp. Dobrym/pięknym jest także po-
deszły wiek człowieka (Rdz 15,15). Dobre są 
również ludzkie doświadczenia zmysłowe: 
słodkość (Jr 6,20), zapach (Pnp 1,3), fizyczne 
piękno człowieka (Rdz 24,16 i cała Pnp).

OBRAZ: 
MOJŻESZ I MIEDZIANY WĄŻ,
ANTON VAN DYCK,
OK. 1620
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Za wszystkim tym stoi niewzruszone przeko-
nanie ludzi Starego Testamentu o trwałej miłości  
i dobroci Boga. Pomimo ich licznych niewierności, 
pozostaje On wierny obietnicom przymierza (np. 
Wj 18,9). Autorzy biblijni są niewzruszenie przeko-
nani, że Bóg jest dobry. Psalmista woła: „Skosztuj-
cie i zobaczcie, jak dobry/piękny jest Pan” (Ps 34,9). 
W innym miejscu, w Psalmie Dawidowym, pojawia 
się wołanie: „Ty jesteś Panem moim, poza Tobą nie 
ma dla mnie dobra/piękna” (Ps 16,2), poprzez które 
modlący się wyznaje, że Bóg jest dla niego jedynym 
źródłem dobra. Bóg oczekuje od człowieka wzajem-
ności, która ma przejawiać się w wiernym wypełnia-
niu zobowiązań przymierza. Zło w życiu człowieka 
to brak dobra, będący rezultatem owej niewierności.

W Nowym Testamencie utrzymane jest staro-
testamentowe myślenie o dobru. Ubogacone jest 
jednak myślą grecką, a przede wszystkim całym 
wydarzeniem wcielenia Syna Bożego, Jego naucza-
nia, męki, śmierci i zmartwychwstania. Dylematy 

KS. PROF. DR HAB. JANUSZ KRĘCIDŁO MS
DYREKTOR INSTYTUTU NAUK BIBLIJNYCH, 
KIEROWNIK KATEDRY HISTORII BIBLIJNEJ 

NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM UKSW

pierwszych wyznawców Jezusa w kwe-
stii dobra oddaje dobrze Ewangelista 
Mateusz w perykopie opowiadającej 
o przybyciu do Niego bogatego mło-
dzieńca (Mt 19,16-22). Pyta on Jezusa: 
„Nauczycielu, co dobrego (ti agathon) 
mam czynić, aby otrzymać życie wiecz-
ne?”. Jezus mu odpowiada: „Jeden jest 
tylko Dobry (heis estin ho agathos)”, 
(to znaczy Bóg), i wyjaśnia, że być do-
brym to wypełniać Boże przykaza-
nia. Jest tutaj przekonanie o istnieniu 
obiektywnego Dobra, którym jest sam 
Bóg – jego Źródło i Wzorzec, a dobro 
w życiu człowieka jest odwzorowa-
niem tego ideału. Jednocześnie, Jezus 
mówi, że dobre postępowanie zgodne 
z przykazaniami nie jest najwyższym 
ideałem chrześcijańskiego życia. Aby 
być doskonałym, należy uwolnić się od 
bagażu życiowych dostatków, aby mieć 
wolność potrzebną do pójścia za Nim  
i naśladowania Go (19,21). Jezus swoim 
życiem, krzyżową, męczeńską śmier-
cią i zmartwychwstaniem ostatecznie  
i na zawsze przypieczętował zwycię-
stwo dobra nad złem. W każdym czło-
wieku, który staje się uczestnikiem mi-
sterium Jego Krzyża, dokonuje się owo 
zwycięstwo. ■

TEGO I INNYCH ARTYKUŁÓW
MOŻESZ POSŁUCHAĆ ZA DARMO 

W WERSJI AUDIO NA 
YOUTUBE I SOUNDCLOUD
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OBRAZ: 
CHRYSTUS I BOGATY MŁODZIENIEC,
HEINRICH HOFMANN,
1889 Wystąpienie podczas 

uroczystości obchodów 100-lecia 
„Rycerza Niepokalanej” 

dnia 8 stycznia 2022 roku

To dla mnie ogromny zaszczyt obcho-
dzić dzisiaj razem z Wami w Niepokalanowie 
100-lecie tego niezwykłego dzieła ewangeli-
zacyjnego, jakim jest „Rycerz Niepokalanej”, 
założony przez św. Ojca Maksymiliana. Pro-
szę przyjąć pozdrowienia, i zachętę do dal-
szej pracy, z rąk o. Gilsona Miguela Nunesa 
‒ delegata asystenta międzynarodowego ds. 
Rycerstwa, o. Generała Carlosa Trovarellego.

Wiemy, że „Rycerz” od swojego założe-
nia jest jednym z godziwych środków, któ-
rymi posługuje się Rycerstwo Niepokalanej 
w swojej misji. Misją tą, potwierdzoną przez 
Kościół, jest nawrócenie i uświęcenie siebie  
i wszystkich grzeszników, w tym tych naj-
bardziej oddalonych od Boga, i nieprzyjaciół 
Kościoła świętego. Konkretnie, przez Niepo-
kalaną – oto nasz charyzmat. 

TEKST: MIQUEL BORDAS PRÓSZYŃSKI

FOT. PAWEŁ KALWARCZYK



Wiemy również, iż duszpasterstwo prasy w Kościele ma  
głębokie tradycje, jeszcze XIX-wieczne, na przykład warto od-
notować takie tytuły, jak: „La Civiltà Cattolica” albo „Posłaniec 
Serca Jezusowego” lub „Posłaniec Św. Antoniego”. 

Opatrzność chciała również zainspirować św. Ojca Maksy-
miliana, aby poświęcił się trudowi pracy wydawniczej, w bar-
dzo ubogich warunkach, bez gwarancji ludzkich, aby głosić 
światu proste prawdy wiary – a zwłaszcza, że Niepokalana pro-
wadzi nas do Jezusa. W tytule naszego pisma odnajdujemy jego 
istotny sens i charakter: jest to przedsięwzięcie dla Niepokala-
nej, gdyż Jej jest zupełnie oddane dzieło, jakim jest „Rycerz”.

Ona, Niepokalana, Maryja, Matka Boża, Matka Kościoła, 
Królowa Wszechświata. Nasza Mamusia. Ona jest gwarancją 
pewnego i nieodwracalnego zwycięstwa naszego ideału. Cho-
dzi o nasze zbawienie – które w Protoewangelii zostało nam 
przyrzeczone, mimo naszego ciężkiego upadku.

Z drugiej strony, św. Ojciec Maksymilian widział, a my 
tym bardziej doświadczamy, jak kolejne pokolenia ludzi, 
mimo męki i zmartwychwstania Chrystusa, odrzucają łaskę 
zbawienia, odrzucają sakramenty Kościoła. Wielu może nie 
miało jak, nie usłyszało, nie przeczytało o Dobrej Nowinie. 
Ponieważ nie mieli nikogo, kto by im ją głosił. Ale również ilu 
jest takich nawet w Polsce, którzy świadomie odrzucają per-
spektywę szczęścia wiecznego. Pociechy i przynęty tego świa-
ta, pozorna samowystarczalność, pożerają dusze, w szczegól-
ności tych najmłodszych... Mimo, że oferta nieprzyjaciela jest 
sama w sobie marna, to jednak jest w stanie nas olśnić i pocią-
gnąć. W ten sposób odchodzimy od Dobrego Boga, stajemy 
się obojętni wobec Jego miłości, a nawet Go zdradzamy. 

Zbyt często brakuje nam żaru, gorliwości i troski o dusze 
naszych bliskich. Brak nam ducha rycerskiego. Zastanawia-
my się, po co mamy walczyć i odnieść rany. Czasami wyda-
je się, że nasze własne ideały nie mobilizują nas do walki, do 
ofiary, do samozaparcia, w takim szlachetnym celu, jakim jest 
obrona i rozszerzenie Rzeczypospolitej chrześcijańskiej. Czy 
to brak miłości heroicznej albo po prostu zbytnio się boimy? 
Może to już rzeczywiście nie są nasze szczere ideały?

Mamy więc przed nami dwie perspektywy. Pierwsza to wi-
zja wiary, nadziei i miłości. Te cnoty teologiczne zapewniają 
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nas, iż Bóg zwyciężył, a Niepokalana jest 
tego najwspanialszym dowodem. Jest to per-
spektywa Kościoła świętego, Chrystusowego 
Ciała Mistycznego, Ludu Bożego. Królestwo 
Boże, którego Królową i Matką jest Niepo-
kalana, rządzi się prawem Bożym, prawem 
miłości, sprawiedliwości i dobra. Druga per-
spektywa to nasza starzejąca się doczesność, 
nasze smutne społeczeństwa, podzielone ro-
dziny – nasze pokolenie coraz bardziej bez-
bożne, poddane szatanowi i jego bezprawiu, 
które możemy zdefiniować jako świat apos-
tazji i kultury antychrześcijańskiej, który nie 
jest w stanie oderwać się od egoizmu, pychy 
i śmierci.

Między tymi dwoma perspektywami to-
czy się zacięta walka, gdyż nie da się ich pogo-
dzić. My, dzięki umiłowaniu Boga, przez dar-
mo udzieloną Jego łaskę, jesteśmy świadomi, 
po której stronie stoimy i dla Kogo chcemy 
walczyć. Czy tak? Jesteśmy rycerzami Niepo-
kalanej, miles Christi, mimo iż niektórym nie 
podobają się zbytnio takie wyrażenia. Oczy-
wiście, jesteśmy słabi i ułomni. Potrzebujemy 
pomocy i dlatego zawierzyliśmy się Niepoka-
lanej bezgranicznie, z naszymi słabościami, 
ale również oddając Jej całe nasze „ja”, nasze 
talenty, nasze intencje, nasze serca, nasze czło-
wieczeństwo. Prosimy Ją pokornie, aby Ona 
nas przygotowała do tej walki, aby ostatecznie 
to Ona walczyła w nas i za nas. Aby Ona w 
nas zwyciężała. Aby Ona napełniła nas taką 
miłością, która sprawi, że oddamy nasze ży-
cie za bliźniego, jak alter Christus, jak św. Oj-
ciec Maksymilian w Auschwitz. To Ona zrobi 
z nas walecznych i wiernych rycerzy, a nawet 
męczenników Niepokalanej. Ona uzyska dla 
nas od Ducha Świętego konieczne dary i cha-
ryzmaty. Tak, jeżeli Jej na to pozwolimy, Ona 

MIQUEL BORDAS PRÓSZYŃSKI
FOT. BR. MIECZYSŁAW WOJTAK OFMCONV

poprowadzi nas do świętości. Z Nią będziemy 
świadczyć miłość Boga Ojca każdemu z Jego 
dzieci, zwłaszcza tym najmniejszym, tym naj-
bardziej od Niego oddalonym, odrzuconym, 
zatopionym w grzechu śmiertelnym... Sami 
doznając miłosierdzia, będziemy prawdziwie  
i konkretnie miłosierni. 

Właśnie taki był, jest i będzie zawsze cel 
„Rycerza”. 

O ile pozwolimy, aby Redaktorką 

Naczelną pisma pozostała 

Niepokalana, to będzie ono

pismem jak najbardziej 

aktualnym i potrzebnym. 

Inne podejście sprowadziłoby 

pismo do płytkiej ideologii 

czy zbędnego gadania. 

Strata czasu... Dlatego też niech 

każde słowo, każda ilustracja 

będą Jej godne, jako oddźwięk 

Słowa Bożego, które rozbrzmiewa 

wymownie w cichym i pokornym 

Sercu Niepokalanej. 

Tylko tak, w nowych, zmieniających się 
okolicznościach, „Rycerz” będzie skuteczny, 
będzie atrakcyjny i przemawiający do człowie-
ka czasów tak zwanej postprawdy, który, przy-
znajmy, nie lubi już nawet czytać.

Jest oczywiste, że nie możemy podejmo-
wać walki bez przygotowania, bez formacji, 



bez rozpalenia ideału w naszych sercach.  
Do tego ma służyć „Rycerz”. Jest to pismo 
bojowe, misyjne, ewangelizacyjne, które 
wzywa nas do pospolitego ruszenia. Misja 
ta wymaga świadomego i odpowiedzialne-
go podjęcia trudu: redakcji, druku, kolpor-
tażu... oraz nas – czytelników, uważnego 
odczytania treści, które tak naprawdę sama 
Niepokalana zainspirowała, gdyż wierzy-
my, że to Ona prowadzi nasze już 100-letnie 
pismo. Chodzi o naukę sztuki specyficznej 
walki, kreowania i wzmacniania postaw, 
strategii, głoszenia prawdy – a nie tyle pro-
pagandy – rozpalenia serc, zapobiegania 
upadkom i leczenia ran. Ponadto, jest to bar-
dzo ważne, również nasz „Rycerz” musi być 
wiarygodną Kroniką Zwycięstwa Niepoka-
lanej nad swoimi nieprzyjaciółmi. Stąd tak 
pomocne dziękczynienia za doznane łaski  
i świadectwa dobrotliwości naszej Matki. 

Idąc za wskazaniami św. Ojca Maksy-
miliana, pamiętajmy, że to pismo powinno 
być waleczne, ale przyjazne, niepolitycz-
ne (w sensie partyjnym), oparte na miło-
ści, której uczy nas Chrystus. Ostatecznie  

MIQUEL BORDAS PRÓSZYŃSKI
PREZES MIĘDZYNARODOWY MI

chodzi o przedstawienie piękna i korzyści 
panowania Niepokalanej nad nami. Jak po-
wtarza Papież Franciszek: „Mamy Matkę!”.  
Adresatami treści są nasi Bracia, szczegól-
nie ci, którzy są najbardziej umiłowani przez 
naszą niebieską Matkę – biedni grzesznicy. 
W Polsce i na całym świecie. Z myślą o nich 
trzeba dalej wydawać „Rycerza”, trudzić się  
i rwać się do tej pracy wydawniczej, aby oka-
zała się jak najbardziej rzetelna i warta jej 
Właścicielki, angażować czas i środki oraz, 
przede wszystkim, ofiarować się i modlić o 
dobre owoce tego dzieła. 

Dziękujemy Ci dzisiaj, Niepokalana, za 
100 lat Twojego „Rycerza”, za św. Ojca Mak-
symiliana i tylu Twoich cichych i dyskretnych 
współpracowników. Za miliony Czytelników, 
którzy wspierali to dzieło. Błagamy Cię, dalej 
prowadź walecznego „Rycerza”, aby bronił on 
Twojej chwały. Bądź pochwalona!

Niepokalanów, 8 stycznia 2022 roku ■

BENEDYKT XVI
SŁOWA WCIĄŻ AKTUALNE

Z ENCYKLIKI DEUS CARITAS EST
OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

Niewiasta, która kocha

Pomiędzy Świętymi wyróżnia się Mary-
ja, Matka Pana i odzwierciedlenie wszelkiej 
świętości. W Ewangelii św. Łukasza znajdu-
jemy Ją zaangażowaną w posługę miłości wo-
bec krewnej Elżbiety, u której pozostaje „oko-
ło trzech miesięcy” (1,56), aby jej towarzyszyć 
w ostatnim okresie ciąży. „Magnificat anima 
mea Dominum” – mówi przy okazji tej wizyty 
– „Wielbi dusza moja Pana” (Łk 1,46) i wyraża 
w ten sposób, jaki jest program Jej życia: nie 
stawiać siebie w centrum, ale zostawić miej-
sce dla Boga spotkanego zarówno w modli-
twie, jak i w posłudze bliźniemu – tylko wtedy 
świat staje się dobry. Maryja jest wielka dlate-
go właśnie, że zabiega nie o własną wielkość, 
lecz Boga. Jest pokorna: nie chce być niczym 
innym jak służebnicą Pańską (por. Łk 1,38.48). 
Ona wie, że jedynie wtedy, gdy nie wypełnia 
swojego dzieła, ale gdy oddaje się do pełnej 
dyspozycji działaniu Bożemu, ma udział w 
zbawianiu świata. Jest niewiastą nadziei: tylko 
dlatego, że wierzy w obietnice Boże i oczekuje 
zbawienia Izraela, anioł może przyjść do Niej 
i wezwać Ją do ostatecznej służby tym obiet-
nicom. Ona jest kobietą wiary: „Błogosła-
wiona jesteś, któraś uwierzyła”, mówi do Niej 
Elżbieta (Łk 1,45). Magnificat – który można 
określić portretem Jej duszy – jest w całości 
utkany z nici Pisma Świętego, z nici Słowa Bo-
żego. W ten sposób objawia się, że w Słowie 

Bożym czuje się Ona jak u siebie w domu,  
z naturalnością wychodzi i wchodzi z powro-
tem. Ona mówi i myśli według Słowa Bożego; 
Słowo Boże staje się Jej słowem, a Jej słowo ro-
dzi się ze Słowa Bożego. Ponadto w ten sposób 
objawia się również, że Jej myśli pozostają w 
syntonii z myślami Bożymi, że Jej wola idzie 
w parze z wolą Boga. Ona, będąc wewnętrznie 
przeniknięta Słowem Bożym, może stać się 
Matką Słowa Wcielonego. W końcu: 

Maryja jest kobietą, która kocha. 

Jak mogłoby być inaczej? 

Jako wierząca, która w wierze 

myśli zgodnie z myślą Bożą 

i pragnie według Bożej woli, 

może być jedynie niewiastą, 

która kocha. Wyczuwamy to 

w cichych gestach, o których 

mówią ewangeliczne 

opowiadania o dzieciństwie. 

Widzimy to w delikatności, z jaką w Kanie 
dostrzega potrzebę małżonków i przedstawia 
ją Jezusowi. Widzimy to w pokorze, z jaką 
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przyjmuje to, że pozostaje w cieniu w okre-
sie publicznego życia Jezusa, wiedząc, że Syn 
musi teraz założyć nową rodzinę i że godzi-
na Matki nadejdzie dopiero w chwili Krzyża, 
która będzie prawdziwą godziną Jezusa (por. 
J 2,4; 13,1). Wówczas, gdy uczniowie uciekną, 
Ona pozostanie u stóp Krzyża (por. J 19,25- 
-27); później, w godzinie Pięćdziesiątnicy, 
oni będą garnąć się do Niej w oczekiwaniu 
Ducha Świętego (por. Dz 1,14).

W życiu Świętych nie należy brać pod 
uwagę jedynie ich ziemskiej biografii, ale tak-
że ich życie i dzieło w Bogu, po śmierci. Jeśli 
chodzi o Świętych, jest jasne: kto zmierza ku 
Bogu, nie oddala się od ludzi, ale staje się im 
prawdziwie bliski. W nikim innym, jak w 
Maryi, nie możemy tego dostrzec wyraźniej. 
Zdanie wypowiedziane przez Ukrzyżowa-
nego do ucznia – do Jana, a przez niego do 
wszystkich uczniów Jezusa: „Oto Matka two-
ja” (J 19,27) – w każdym kolejnym pokoleniu 
staje się wciąż na nowo prawdziwe. 

Maryja faktycznie stała się 

Matką wszystkich wierzących. 

Do Jej matczynej dobroci, 

do Jej czystości i dziewiczego 

piękna odwołują się ludzie 

wszystkich czasów i ze wszystkich 

stron świata ze swymi potrzebami 

i nadziejami, ze swymi radościami 

i cierpieniami, w ich samotności, 

jak również w doświadczeniach 

życia wspólnotowego. 

Zawsze doświadczają Jej dobroci, Jej nie-
wyczerpanej miłości, która wypływa z głębi 
Jej Serca. Świadectwa wdzięczności płynące 
ze wszystkich kontynentów i ze strony wszel-
kich kultur są uznaniem dla tej czystej miło-
ści, która nie szuka siebie samej, ale po pro-
stu chce dobra. Równocześnie cześć ze strony 
wiernych jest wyrazem nieomylnej intuicji, 
w jaki sposób taka miłość jest możliwa: ro-
dzi się dzięki najbardziej intymnej jedności z 
Bogiem, przez którą stajemy się Nim przenik-
nięci – to warunek, który pozwala tym, co za-
czerpnęli ze źródła miłości Bożej, by oni sami 
stali się „źródłami wody żywej” (por. J 7,38). 

Maryja, Dziewica, Matka, 

ukazuje nam, czym jest miłość 

i skąd pochodzi, skąd czerpie 

swoją odnawianą wciąż 

na nowo siłę. 

Jej zawierzamy Kościół, jego misję w 
służbie miłości:

Święta Maryjo, Matko Boża,
Ty wydałaś na świat prawdziwe światło, 

Jezusa, Twojego Syna – Bożego Syna. Na we-
zwanie Boga oddałaś się cała i tak stałaś się 
źródłem dobroci, które z Niego wytryska. 
Pokaż nam Jezusa. Prowadź nas ku Niemu. 
Naucz nas, jak Go poznawać i kochać, aby-
śmy my również mogli stać się zdolni do 
prawdziwej miłości i być źródłami wody  
żywej w spragnionym świecie. ■

BENEDYKT XVI
SŁOWA WCIĄŻ AKTUALNE



Jest nadzieja!
TEKST: O. DR TOMASZ SZYMCZAK OFMCONV

6 MARCA 2022, 
1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
EWANGELIA: ŁK 4,1-13

Bomba atomowa dziękczynienia

Strategia złego ducha jest dość czytelna – 
chodzi o to, aby Boże Słowo zastąpić poplą-
tanym paplaniem. Wydaje się, że stawia na 
ten sposób, bo jest on dobrze wypróbowany 
i skuteczny – Adam i Ewa nie zostali prze-
cież zmuszeni do niczego siłą, nikt im pisto-
letu do głów nie przystawiał. Jedyną rzeczą, 
którą przystawiono im do głowy, a właściwie 
do uszu, była ta sprytna paplanina, nasączo-
na trucizną. 

Niektórzy z Ojców Kościoła, jak na przy-
kład Efrem, nie mogą uwierzyć, jak Adam  
i Ewa dali się nabrać na tak debilnie skon-
struowaną pokusę. Kto to widział, żeby węże 
gadały? Kto to widział, żeby podważać słowa 
samego Boga? A jednak... Ewa nie zdziwiła 
się gadającym wężem, a jego słowa wydały 
się jej lepsze od słów Boga. W podobne pu-
łapki wpadamy i my... 

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, jak wygrać 
te potyczki z pokusami. Po pierwsze – nie 
dyskutować. Jezus odpowiada krótko, rze- 
czowo. Po drugie – pamiętać Boże Słowo. 
Jeśli nie mam Bożego Słowa na podorędziu, 

w pamięci, to zadanie pokusy jest ułatwione 
– to tak, jakby nasze myśli pozbawić zapory 
firewall, murów obronnych. Po trzecie – wie-
dzieć, że tylko miłość jest twórcza. A zatem 
– zło jest nudne. To znaczy, że jest dość prze-
widywalne, podpowiada nam zawsze te same 
albo bardzo podobne pokusy.

Gdy pojawia się pokusa głodu, pokusa na-
rzekania na warunki, pokusa grymaszenia  
i marudzenia (por. Wj 16), to warto przeciw-
działać dziękczynieniem (por. I Czytanie z 
Pwt 26,4-10). Pokusa mówi: „brak pieniędzy, 
spokoju, czasu, uczuć, za mało jedzenia, pi-
cia, seksu”. Pokusa podpowiada, że warto na-
rzekać na to, że się starzejemy, że już nie je-
steśmy tak piękni. Otóż, w to wszystko trzeba 
walić bombą atomową dziękczynienia! Za to, 
co mamy, za to, ile mamy.

Gdy pojawia się pokusa idolatrii, poku-
sa czczenia innych niż Bóg: bogów, bożków, 
idoli, to trzeba przeciwdziałać wyznaniem 
wiary (por. II Czytanie z Rz 10,8-13). Poku-
sa robienia sobie złotego cielca, który będzie 
na moje rozkazy, szybko okaże się bowiem 
bardzo kosztowna – konstruowanie złotego 
cielca i adoracja jego nieruchomych kopyt 
zabie rają siły, zostawiają z niczym, odsyłają 
do domu z moralnym kacem i wstydem. 

Gdy pojawia się pokusa nieakceptowa-
nia historii – to trzeba się trzymać Bożych 
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planów. Pokusa będzie podpowia-
dała rozwiązania spektakularne, 
wspaniałe, egzotyczne, niesamo-
wite, rzucanie się z narożników 
świątyń itp. Kto jednak oddał się 
w opiekę Panu Bogu swemu, śmiele 
rzec może, że ma obrońcę – Boga 
i że nie przyjdzie na niego żadna 
straszna trwoga. I że nie potrzebuje 
odstawiać przedstawień i show, aby 
udowodnić swoją wartość.

Od początku istnienia świa-
ta trwa walka o nasze uszy. Co do 
nich wpuścimy? Pokręconą i poko-
lorowaną paplaninę pokus, nudną 
jak flaki z olejem, czy Słowo, które 
daje życie, zawsze świeże, ciekawe 
i piękne? 

13 MARCA 2022, 
2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
EWANGELIA: ŁK 9,28B-36

Aneksja terytorium 
przy pomocy rozstawiania 
namiotów?

Jeśli zestawimy dzisiejszą Ewan-
gelię z I Czytaniem (Rdz 15), to 
otrzymamy bardzo ciekawy dyptyk, 
w którym zderzą się ze sobą dwie sce-
nografie – jedna namalowana przy 
pomocy ciemnych kolorów, druga 
naszkicowana przy pomocy światła. 
Tematyka zaś obu skrzydeł dyptyku 
podobna – mowa o obietnicy.

W pierwszym panelu Abram 
mierzy się z ciemnością, z uczu-
ciem lęku. Na ziemi leżą poprze-

OBRAZ: 
JEZUS NA SZCZYCIE ŚWIĄTYNI,
JAMES TISSOT,
 1886-1894 
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rąbywane na pół części zwierząt: jałowicy, 
kozy, barana. Do tego synogarlica i gołębica. 
Są martwymi świadkami przymierza, któ-
re Pan zawiera z Abramem. Przymierze jest 
jednostronne, bo to Pan składa obietnicę, 
Abram nic nie mówi. Obietnica dotyczy po-
tomstwa i dotyczy ziemi. Jedno bez drugie-
go nie ma sensu. Potomstwo bez ziemi ozna-
czałoby bezdomność, ziemia bez potomstwa 
oznacza brak przyszłości. 

W drugim panelu Piotr, Jakub i Jan. I oni 
mierzą się z uczuciem lęku, choć tym razem 
wszystko skąpane jest w świetle. Zamiast le-
żących na ziemi, poprzerąbywanych na pół, 
zwłok zwierząt – są Mojżesz i Eliasz, którzy 
rozmawiają z Jezusem. I tym razem rozlega się 
głos Boga. I tym razem Bóg mówi o potom-
stwie, ale w centrum jest Jego Syn: „To jest mój 
Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. Gdzie jest 
obietnica? To On jest obietnicą! I to On będzie 
opowiadał Apostołom o powstaniu z mar-
twych (wersja Łukasza pomija tę informację, 
ale wiemy o tym z relacji pozostałych Ewange-
listów: Mk 9,2-10; Mt 17,1-9). Będzie mówił o 
powstaniu z martwych, a zatem o przyszłości. 

Piotr chce zaanektować kawał ziemi, bu-
dując namioty dla Mojżesza, Jezusa, Eliasza. 
Jednakże głos Ojca i wyjaśnienia Jezusa po-
kazują, że tu i teraz to nie jedyny wymiar 
naszego życia. Jest inne terytorium, które 
otrzymamy w darze (w Ewangelii Jana Jezus 
powie, że w domu Jego Ojca jest mieszkań 
wiele – por. J 14,2). 

Jedyną rzeczą, którą ma robić Abram, aby 
pomóc w spełnieniu się obietnicy – to wie-
rzyć. Jedyną rzeczą, do której są zaproszeni 
uczniowie – to słuchać. „Jego słuchajcie!” – 
mówi głos Ojca, wyznaczając nam konkretne 
zadanie. 

To kolejny raz, jak wielkopostne Słowo 
Boże zaprasza nas do zrewidowania zawar-
tości tego, co wpuszczamy do naszych uszu. 
Kogo słuchamy? Czego słuchamy? Czas zro-
bić obrachunek i policzyć, tak bardzo kon-
kretnie, ile czasu w ciągu dnia poświęcam na 
słuchanie Pana, Jego Słowa, o Nim i o Jego 
Świętych Słowach?

20 MARCA 2022, 
3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
EWANGELIA: ŁK 13,1-9

Żartów nie ma, ale jest nadzieja!

Czy nie można było jakoś prościej roz-
wiązać sprawy wyjścia z Egiptu? Po co całe to 
zamieszanie z upartym faraonem, z plagami, 
z zabiegami dyplomatycznymi i negocjacja-
mi prowadzonymi przez Mojżesza i Aarona? 
Nie można było posłać ze czterech fajnych 
aniołów, żeby na tydzień, na przykład, spara-
liżowało wszystkich Egipcjan? Albo na przy-
kład, żeby przyszła plaga skręconych kostek? 
W obu nogach. Tylko u Egipcjan. Nie mogli-
by łazić, a zanimby im te nogi wyzdrowiały, 
to Izrael już by był daleko, w drodze.

Wyjście jest skomplikowaną sprawą, ale 
dzięki tej starożytnej historii dowiadujemy 
się czegoś więcej o Panu i o Jego ludziach, 
na przykład o Mojżeszu. Ot, przykładowo, 
w którymś momencie Bóg i Mojżesz robią 
swego rodzaju zawody na temat tego, kto 
jest bardziej miłosierny. Gdy lud grzeszy na 
pustyni i podczas nieobecności Mojżesza 
buduje sobie złotego cielca, Mojżesz mówi: 
„Oto niestety lud ten dopuścił się wielkiego 
grzechu, gdyż uczynił sobie boga ze złota. 
Przebacz jednak im ten grzech! A jeśli nie, to 
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wymaż mnie natychmiast z Twej księgi, którą 
napisałeś” (Wj 32,32). Mojżesz wyzywa Boga 
na pojedynek. Jeśli On, Bóg, nie zechce być 
miłosierny, to on, Mojżesz, składa dymisję  
i ludem nie będzie się więcej zajmował...  

Mojżesz ma swoich następców. Podob-
ny do Mojżesza jest pracownik winnicy z 
dzisiejszej Ewangelii, który wstawia się za... 
figowcem! Jezus mówi, używając przykła-
du figowca, o dogodnym momencie na na-
wrócenie. Ten moment jest teraz, nie ma co 
zwlekać. Tak jak figowiec będzie ścięty, jeśli 
nie przyniesie owoców, tak samo będą ścięci 
ci, którzy się nie nawrócą – będą ścięci jako 
„bezowocni”, a zatem jako ci, którzy zmar-
nowali życie. W przypowieści o figowcu po-
jawia się figura robotnika winnicy, który 
proponuje, aby jeszcze rok poczekać, spróbo-
wać wyleczyć drzewo. 

Z jednej strony – zapowiedź nieubłaga-
nego sądu, z drugiej – nadzieja. Jest jeszcze 

szansa. Oskarżony, figowiec, staje się pacjen-
tem, którego trzeba spróbować uleczyć. Pra-
cownik winnicy, podobnie jak Mojżesz z Bo-
giem, targuje się z właścicielem o dodatkową 
porcję czasu. Zostaje dana. 

Jest zatem nadzieja,

ale nie ma co zwlekać. 

Jest nadzieja, ale nie można 

sobie pozwolić na 

zaprzepaszczenie okazji, 

bo druga może się nie pojawić. 

Życie jest poważną sprawą. 

Pozostaje dobrze wykorzystać 

ten „dodatkowy rok”, 

który jest nam dany. 

OBRAZ: 
DRZEWO FIGOWE,

JAMES TISSOT, 
1886-1896
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27 MARCA 2022, 
4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
EWANGELIA: ŁK 15,1-3.11-32

Czy nawrócenie 
ma zapach 
grillowanej cielęciny?

Niby te dzisiejsze teksty mówią o nawró-
ceniu, o miłosierdziu, ale tyle w nich o je-
dzeniu, że można mieć wątpliwości, jaki jest 
główny temat dzisiejszych czytań.

I Czytanie mówi o ostatnim zbiorze 
manny, lud celebruje Paschę już w Ziemi 
Obiecanej i od teraz będzie jadł nie pokarm 
z nieba, ale płody ziemi. Pamiętamy, że na-
rzekał na tę mannę, oj, narzekał... Ale to 
dzięki niej wędrował przez pustynię. Psalm 
też mówi o jedzeniu, zaprasza bowiem do 
tego, aby skosztować... – jak dobry jest Pan! 
A Ewangelia zaczyna się od tego, że Jezus je z 
grzesznikami. I gdy na to jedzenie z grzesz-
nikami obruszają się faryzeusze, Jezus opo-
wiada przypowieść. O jedzeniu!

Oto syn marnotrawny. Nie ma ochoty jeść 
w domu, chce jeść po swojemu i idzie w świat. 
Nie wychodzi mu ten pomysł do końca, bo 
zaczyna cierpieć głód, ale nikt mu nie chce 
dać nawet tego, co świnia nie zeżre... Marzy 
zatem o chlebie, który jedzą najemnicy w 
domu ojca, i chce wrócić, po to, aby stać się 
najemnikiem i móc jeść chleb. Gdy przycho-
dzi do domu, jedną z pierwszych rzeczy, któ-
re słyszy, to ta, że trzeba zabić utuczone cie-
lę. Jego nawrócenie ma zatem smak cielęciny  
i zapach grillowanego mięsa. 

O tuczonym cielęciu będzie jeszcze dwa 
razy w dzisiejszej Ewangelii. Starszemu sy-
nowi cała ta zabawa w pieczenie cielęciny 

MARYJA W LITURGII
FORMACJA
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tak się nie będzie podobała, że wygarnie 
ojcu to, co o nim myśli: „Nigdy nie dałeś 
mi koziołka, żeby grilla z kumplami zrobić!  
A teraz wraca ten łajdak, któren się wsze-
tecznie wszem i wobec chędożył, i każesz 
piec wołowinę!”.

Ot, opowieść o naszym życiu. Nie sma-
kuje nam czasami nasze życie, nasze relacje, 
nasza historia, nasze dni. Chcemy jeść co in-
nego, mamy apetyt na dziwne rzeczy. Inne, 
wyszukane, egzotyczne. I idziemy w świat, 
zaczynamy konsumować bez umiaru, ale po-
tem zaczynamy przymierać głodem. I chce-
my z powrotem do domu, do naszego świata, 
który nagle odkrywamy piękny. A po przyj-
ściu do domu odkrywamy, że jest on jeszcze 
piękniejszy, bo można urządzić święto. Oto 
jedna z historii. Ta o marnotrawnym synu. 

Druga z historii to ta o synu starszym. 
To historia o tych, którzy nie mają odwagi 
pójść w świat. A zatem pozostaje im siedzieć 
w domu i narzekać... Okazuje się jednak, że 
można było cały czas świętować, wystarczyło 
pogadać z ojcem... 

Nawrócenie smakuje befsztykami z cie-
lęciny (wersja wegańska przewiduje grillo-
wane bakłażany?). Jest nadzieja dla grzesz-
ników – mogą wrócić. Jest nadzieja i dla 
tych, którzy posępnym wzrokiem patrzą na 
tych, co wrócili, tak jakby zazdrościli im 
tego, że poszli w świat i spróbowali innych 
potraw. (Ale uwaga – ich zazdrość często 
zbudowana jest przez pokusę, która przy-
krywa ogonem tę część opowieści, w której 
mowa o głodzie. Za głupotę grzechu płaci 
się głodem). ■

WOŁAMY DO MARYI 
O POMOC

TEKST: KS. PROF. DR HAB. JANUSZ KRÓLIKOWSKI

„Do Ciebie wołaliśmy, Święta Boża Rodzicielko, i przez Ciebie 
otrzymaliśmy pomoc od Pana”.

Stosunkowo późno chrześcijanie zaczęli 
modlić się do Maryi w swoich osobistych po-
trzebach, w tym, co łączy się z ich zwyczajnym 
życiem i codziennymi niepokojami. Św. Grze-
gorz z Nazjanzu († 390) w Mowie 24. opowia-
da, że dziewica Justyna, która poniosła mę-
czeństwo w 305 roku, wzywała Maryję, by w 
niebezpieczeństwie, w którym się znalazła, 
chroniła jej dziewictwa: „Poprosiwszy Dzie-
wicę Maryję o pomoc w niebezpieczeństwie, 
święta dziewica szuka obrony w poście i sypia-
niu na gołej ziemi”. Jest to jednak przypadek 
odosobniony, że ktoś w starożytności wzywa 
pomocy Maryi w swojej osobistej potrzebie.  
W późniejszym okresie w Bizancjum pojawia 
się wzywanie Maryi w potrzebach cesarstwa. 
Staje się Ona obroną i niejako tarczą państwa 
w jego potrzebach, zwłaszcza w obliczu zagro-
żeń ze strony najeźdźców. Tak rozwija się stop-
niowo wiara w Jej opiekę i Jej wstawiennictwo, 
czyli w Jej bliskość w stosunku do każdego 
wierzącego. Wzywanie Maryi w osobistych po-
trzebach, wyrażanych w kierowanych do Niej 

OBRAZ: 
MODLĄCA SIĘ KOBIETA,

JEAN-EUGÈNE BULAND,
1885



KS. PROF. DR HAB. JANUSZ KRÓLIKOWSKI
 UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II 

W KRAKOWIE

modlitewnych prośbach, pojawia się dopie-
ro w X wieku, co w sposób szczególny łączy 
się z głębszym sensem obecności Maryi pod 
Krzyżem i z Jej opłakiwaniem śmierci Syna. 

Skoro poznała Ona dogłębnie 

boleść ludzkiego losu, 

dlatego może stać się 

wsparciem dla ludzi 

w ich ludzkich potrzebach 

i bólach. Z tej racji na początku 

modlitwa do Maryi łączy się 

z Jej kultem jako Matki Bolesnej.

Przełom duchowy, który tutaj wspomi-
namy, od początku wyraził się w pobożno-
ści maryjnej w sposób bardzo wyraźny, a z 
biegiem czasu niemal ją zdominował. Czcić 
Maryję zaczęło oznaczać kierowanie do Niej 
próśb i wzywanie Jej w ludzkich i codzien-
nych potrzebach. Owszem, nie zapominano 
o uznaniu dla misji Maryi w dziejach Zba-
wienia, o Jej obecności w Kościele, o miło-
ści do Niej, o naśladowaniu Jej cnót, ale te 
wszystkie przejawy czci zaczęły wyrażać 
się w ramach tego głównego jej przejawu, 
którym stało się Jej modlitewne wzywanie 
(invocatio). Świadectwem tego faktu są nie-
zliczone modlitwy, które przechowuje du-
chowy skarbiec Kościoła, do którego może-
my łatwo się odwoływać, aby w ten sposób 
uczyć się dzisiaj ufności do Maryi i zyskiwać 
Jej wstawiennictwo.

Przywołana na początku antyfona pocho-
dzi z I Nieszporów z uroczystości Najświętszej 

TEKST: O. JAN M. OLSZEWSKI OFMCONV

RYCERZ 
IDEAŁU ZA DRZWIAMI 

NIE ZOSTAWIA
CZĘŚĆ XIV

ROZMOWA Z SAMYM SOBĄ O RYCERZU NIE Z TEJ BAJKI
FORMACJA

Maryi Panny Królowej Polski. W syntetyczny 
sposób streszcza ona wielowiekowe, polskie 
doświadczenie maryjne, które pozostaje ściśle 
związane z wołaniem kierowanym do Maryi 
i z uzyskaniem od Niej pomocy, wynikają-
cej z Jej skutecznego wstawiennictwa u Boga.  
To wstawiennictwo wyraża się zarówno w po-
trzebach narodowych i wspólnotowych, jak  
i w potrzebach osobistych. Sam tytuł: Królo-
wa Polski, nadany Maryi, wyrasta bardziej z 
duchowego doświadczenia niż z jakiejś deter-
minacji teologicznej i z jakiegoś ściśle dogma-
tycznego namysłu. Teologia w tym przypadku 
niejako bardziej ratyfikuje doświadczenia po-
bożności i stara się je uzasadnić niż je wzbu-
dzać, choć ma niewątpliwie duże zasługi w 
uzasadnianiu, że to polskie doświadczenie jest 
jak najbardziej prawomocne i spójnie wpisuje 
się w całość wiary chrześcijańskiej.

Trzeba jednak zauważyć, że to doświad-
czenie wzywania Maryi zawsze ma charakter 
wstawienniczy, to znaczy odwołujemy się do 
Maryi, ale po to, by Ona ze swej strony od-
wołała się do Pana, polecając Mu nas i nasze 
potrzeby. Może to czynić tym skuteczniej, im 
bliżej jest związana z Jego misją zbawczą i im 
bardziej uczestniczy w niej i w jej wypełnie-
niu w chwale. Ożywia nas ufność, że Ta, któ-
ra była blisko Zbawiciela, jest dzisiaj blisko 
każdego z nas i może nam pomagać. ■
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FOT. ARCHIWUM NIEPOKALANÓW

TEGO I INNYCH ARTYKUŁÓW
MOŻESZ POSŁUCHAĆ ZA DARMO 

W WERSJI AUDIO NA 
YOUTUBE I SOUNDCLOUD



Ja: Średniowieczne pieśni i opo-
wiadania, choćby te sztandarowe, 
jak: Pieśń o Rolandzie, Legendy o 
Rycerzach Okrągłego Stołu, Poemat 
o Cydzie, Pieśń o Nibelungach, któ-
re kształtowały wiele pokoleń ry-
cerzy, ukazywały szereg idealnych 
postaw i cech rycerskich. Ten ideał 
nie tylko im przyświecał, ale sta-
wał się treścią ich przysięgi i był 
przedkładany ponad inne wartości 
materialne.

Rycerz: Ciągle ci muszę przypomi-
nać, abyś pohamował swą fascyna-
cję. Model idealnego rycerza – tak 
doskonałego, że nieosiągalnego 
– z trudnością (jeżeli w ogóle był 
wcielany) wpisywał się w konkret 
życia nawet owych rycerzy. Przed-
stawiany idealny wzór pozostawał 
jednak (może i wyłącznie) w sferze 
fikcji literackiej. Jednakże nie zna-
czy to, aby o nim nie rozmawiać. 
Prawdziwa rycerskość to nie ideal-
ny świat, to świat formowany we-
dług ideału.

Ja: Ale pomarzyć można. Ożywie-
nie świata bohaterów i cnót poma-
ga także dzisiaj wielu dotkniętym 
mozołem życia czy doświadcza-
nym trudem własnych wyrzeczeń 
nie tylko oczekiwać przyszłej na-
grody, ale ubarwić i ożywić ich 
egzystencję. Takie marzenie o 
pięknie i szczęściu może stać się 
motorem do próby urzeczywist-
niania tego (choć „wymyślonego”) 

świata. Taki marzyciel żywi przecież przeko-
nanie, że może udoskonalić siebie i otoczenie 
na miarę owych bohaterskich rycerzy. Czy 
nie to czynię w moich solilokwiach o rycerzu 
nie z tej bajki?

Rycerz: Widzę, że przygotowałeś się do roz-
mowy i przeczytałeś fragmenty książki ską d-
inąd poważanego znawcy tematu, jakim jest 
Johan Huizinga. Faktycznie, autor – mimo że 
uważa naśladownictwo idealnej przeszłości za 
iluzoryczne – dostrzega jednak, że marzenie 
o minionej doskonałości uszlachetnia życie 
i jego formy, napełnia je pięknem i na nowo, 
także etycznie, może je kształtować. Ale nie o 
tym nam dyskutować. Przyglądasz się nie ide-
alnemu rycerzowi, ale Niezwykłemu Rycerzo-
wi z krwi i kości, podpatrując przez pryzmat 
Jego słów i świadectw Jego prawdziwe życie, 
potwierdzone złożeniem najwyższej ofia-
ry. Zapytaj więc siebie, skąd Mu się to brało, 
skąd czerpał siły, dlaczego Jego busola zawsze 
wskazywała właściwy kierunek.

Ja: Pamiętam, jak na naszym spotkaniu je-
den z braci przywołał referat wygłoszony w 
Warszawie w dniu Rycerstwa Niepokalanej 
w 2017 roku przez o. Paulina Sotowskiego 
OFMConv, cenionego znawcę tematyki kol-
biańskiej. W jednym z punktów prelegent za-
uważył, że termin „ideał” wpisuje się głęboko 
w język Ojca Kolbego i zarazem całego Ry-
cerstwa Niepokalanej. Zwłaszcza po powro-
cie z Japonii starał się On ożywić u swoich 
braci, a przez nich u innych rycerzy i ryce-
rek, ducha Rycerstwa Niepokalanej. Dla tego 
celu napisał, wygłosił i opublikował konfe-
rencję pod znamiennym tytułem: Nasz ideał  
(Pisma, 1109).

ROZMOWA Z SAMYM SOBĄ O RYCERZU NIE Z TEJ BAJKI
FORMACJA

ROZMOWA Z SAMYM SOBĄ O RYCERZU NIE Z TEJ BAJKI

OBRAZ: 
RYCERZ KRÓLA ARTURA,

CHARLES ERNEST BUTLER, 
1903
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Rycerz: Ojciec Maksymilian od początku 
swojej drogi szukał ideału życia, w zakonie 
pytał się o ideał franciszkański, pragnął pobu-
dzić swoich braci do otwartości i żywotności, 
proponując im ideał misyjny. Jednak niewąt-
pliwą dominantą był dla Niego ideał rycer-
stwa, i do tego niezwykłego – Niepokalanej.

Ja: Chciałoby się po dziecięcemu zapytać:  
„A dlaczego?... Czemu?... Po co?”.

Rycerz: Właśnie na te pytania odpowiada 
Ojciec Kolbe w cytowanym przez ciebie ar-
tykule (por. Pisma, 1109; 1146). Wychodzi z 
Niego trochę neoscholastyczny filozof, któ-
ry nawiązuje do znanych arystotelesowskich 
przyczyn. 

Wśród nich przeważa 

ta sprawcza i celowa: 

Co ciebie skłoniło do tego, 

aby porzucić wszelkie 

wygody życia i wstąpić na drogę

rycerskiego wyrzeczenia, 

co więcej, opuścić bliskie 

twemu sercu zabezpieczenia 

i udać się w nieznaną dal 

i przygodę? 

Dlaczego rycerz gotowy jest poświęcić na-
wet życie, by bronić swych ideałów i zasiewać 
je na całym świecie? Do czego dążysz, cze-
go szukasz? Nie są to, co prawda, dosłowne  
pytania, ale taki jest ich duch.



O. JAN M. OLSZEWSKI OFMCONV
 MARIOLOG, SEKRETARZ STUDIÓW

W WSD W ŁODZI ŁAGIEWNIKACH

Ja: Chodzi więc o danie punktów podparcia 
dla mojego życia i wskazanie punktów od-
niesienia dla moich działań – bym nie po-
gubił się w moim rycerstwie i nie zatracił  
w moich bataliach.

Rycerz: Do tego są potrzebne ideały. „Od-
dalenie się od ideału z jednej strony i brak 
rzutkości w zastosowaniu się do zmieniają-
cych się warunków i okoliczności powodują 
osłabienie życia, żywotności, karłowacenie” 
(Pisma, 562) – zauważa nasz Mistrz. Dlatego 
też boleje nad rycerzami, którzy ideałem się 
nie przejmują, ani też nie mają wcale chęci się 
przejąć (por. Pisma, 312).

Ja: Istnieje też i inne niebezpieczeństwo:  
rutyna. Nawet najszczytniejsze idee tra-
cą swój blask pośród trudów codzienności.  
Co więcej, w zderzeniu z innymi ideami, 
bardziej nachalnymi czy zewnętrznie atrak-
cyjniejszymi, łatwo jest odejść od pierwot-
nych ideałów.

Rycerz: Każdy rycerz musi sobie zdawać z 
tego sprawę. Sam Maksymilian był tego jak 
najbardziej świadomy, pisząc do rycerzy i ry-
cerek Niepokalanej w przeddzień Jej święta: 
„Kłopoty i troski codzienne głuszą nieraz 
wyższe ideały..., a wrażenia świeższe przytła-
czają dawniejsze, chociażby one o wiele waż-
niejsze były” (Pisma, 1126). „Co więc uczy-
nimy?” – zastanawia się. I konsekwentnie 
zachęca do refleksji i odnowy swego ideału. 
Ten temat często powracał, gdy w Japonii 
nasz Święty musiał zderzyć się z inną kul-
turą i z innymi wartościami. A po powro-
cie do Polski, gdy dostrzegł, że blednie pięk-
no owego ideału, gorliwie pobudzał innych  

do odszukania go i w nim odnawiania swojej 
rycerskości.

Ja: Dzieliłem się kiedyś ze swoimi braćmi, 
którzy przyjechali aż z Turcji, że Japonia 
dla św. Ojca Maksymiliana była swoistym 
tyglem, w którym była doświadczana Jego 
niezwykłość. Musiał tam przełykać nierzad-
ko gorzkie „cukierki”, noszące także imiona 
konkretnych braci, którzy z trudnością rozu-
mieli ideał rycerski Ojca Kolbego.

Rycerz: Jak już wspominasz japońskie bojowa-
nie naszego Mistrza, to zwróć uwagę na jesz-
cze inne niebezpieczeństwo, któremu musiał 
tam stawić czoło: jego przerabianie, tłuma-
czone potrzebą przystosowywania do aktual-
nej sytuacji. Skarży się więc na wspomniane-
go brata, że próbuje go nagiąć do okoliczności  
i napotkanej rzeczywistości: „nie życie po-
święcić dla ideału, ale ideały podporządkować 
życiu” (Pisma, 321). Przeciwnie, niezwykły 
rycerz winien być gotowy nawet życie złożyć 
w ofierze: „chociażby mu krwią przypieczęto-
wać ten ideał przyszło, owszem, za największe 
szczęście, za szczyt marzeń uważa sobie zło-
żyć ofiarę całkowitą nawet z własnego życia” 
(Pisma, 1198, zob. n. 767; 931).

Ja: Niezwykły Rycerzu Maksymilianie, przy-
gotuj mnie, abym umiał żyć, cierpieć, praco-
wać i umierać, nie z niskich pobudek, ale dla 
ideału Rycerstwa Niepokalanej; i naucz mnie 
nigdy nie kłaniać się okolicznościom, a ide-
ałom kazać, by za drzwiami stały. ■

Abyśmy w Wielkim Poście uświadomili sobie, 
że wszystko ma swój czas – czas choroby i czas uzdrowienia, 

oraz zawierzyli ten czas opiece NMP Niepokalanej.

35

Marzec rozpoczął się Wielkim Postem. 
Wielu z nas na pewno pomyślało: „Jak ten 
czas szybko leci; dopiero co mieliśmy Boże 
Narodzenie, a tu już Środa Popielcowa”. Tak, 
szybko mija czas. Niektórzy twierdzą nawet, 
że przyspiesza. Czy to możliwe? Nie wiem. 
Ale wiem i każdy z nas wie, że płynie. Nastę-
pują po sobie godziny, dni, tygodnie, miesią-
ce i lata. I nie ma możliwości, żeby je zatrzy-
mać albo cofnąć. Tak wygląda nasze ludzkie 
życie – zanurzone w czasie, przemijające. 
Ale czy to jest cała prawda? Na szczęście nie. 
Przedwieczny Bóg – Pan Historii – stworzył 
nas z nieskończonej miłości, abyśmy i my ko-
chali Go nieskończenie. Śmierć, kres przemi-
jania człowieka, weszła na świat przez grzech. 
Ale Bóg nie pozostawił nas w tej biedzie – 
sam stał się człowiekiem, aby to, co grzech  

KTO UKOI MÓJ BÓL?
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zniszczył, naprawić. W Wielkim Poście od-
krywamy miłość Boga, który przyjmuje cier-
pienie: Chrystusa umęczonego, umierające-
go. W perspektywie mamy jednak Wielką 
Noc – zwycięstwo nie tylko nad bólem, ale 
także nad śmiercią, nad przemijaniem.

Okres Wielkiego Postu jest czasem pokuty 
i nawrócenia, czyli czasem, w którym „odbie-
ramy zapłatę” za zło, za grzech i zmieniamy 
swoje postępowanie. Sami szukamy sposobów 
na ekspiację – chcemy zapłacić za zło, które 
wyrządziliśmy, i wrócić do jedności z Bogiem  
i z bliźnimi, których swoimi grzechami krzyw-
dziliśmy. No, właśnie: „krzywdziliśmy”, a nie 
„krzywdzimy”. Bo pokuta jest owocem, ale  
i prowadzi nas do nawrócenia – zmiany swe-
go postępowania: koniec z grzechem! Koniec 
z krzywdą, którą zadaję! Warto zatem szukać 
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Czytelnicy „Rycerza” zdążyli się już nieco oswoić z Abba Włodkiem, 
takim naszym wymyślonym pustelnikiem, leśnikiem. 

A zatem nie objaśniamy w tym numerze, co to za jeden 
i dlaczego mieszka w Konigórtku obok Rytla, obok Chojnic. 

Dzisiaj wybierze się na wycieczkę do Trąbinka, co to koło Dolska 
jest położony, pod Poznaniem. Wiosny jeszcze nie widać na horyzoncie, 

więc Abba Włodek zakłada czapkę na uszy i wyrusza na południe. 

Człowiek 
na czwórkę z plusem

Opowieści z lasu. Odcinek XIII

Abba Włodek spojrzał w kalendarz. 
Wszystkie znaki na ziemi i na niebie na to 
wskazywały, że to dzisiaj trzeba wsiąść do 
pociągu i śmignąć do Trąbinka. Jego dobry 

znajomy, Chudy, miał urodziny i zapraszał 
na ciasto bananowe, które zwykle na tę oko-
liczność przygotowywała jego małżonka – 
Maja. Włodek przygotował pokaźną porcję 
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tych czynów pokutnych, które choć w jakimś 
stopniu będą dla nas dotkliwe, bolesne – żeby 
współczuć z dotkniętymi przez zło. Często my 
sami jesteśmy ofiarami czyichś grzechów: nie-
sprawiedliwości, kłamstwa, oszczerstwa, py-
chy, zgubnych nałogów. Jako uczniowie Jezusa 
powinniśmy pracować zarówno nad osobistą 
poprawą, jak i nad zdolnością do – jak uczy 
katechizm – cierpliwego znoszenia krzywd  
i chętnego darowania uraz.

Cierpienie przychodzi na człowieka w róż-
nym czasie, z różnych powodów, często nie-
oczekiwanie. Jest pewnego rodzaju tajemnicą. 
Trochę tak, jak sama śmierć. Nie znamy dnia, 
nie znamy godziny... Może zatem zamiast za-
dawać pytania: „Dlaczego? Za co?”, zamiast 
szukać przyczyny i sprawcy, trzeba nam 
ukojenia szukać nie tyle w posiadaniu wie-
dzy o mechanizmach zła, ile w przylgnięciu 
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do dobra. Szukajmy ukojenia – jak to ufne 
dziecko – w ramionach matki. Tam dziecko 
nie znajduje odpowiedzi na pytanie: „Dlacze-
go mnie boli?”, ale ciepło, serdeczność i czu-
łość. Niepokalana pragnie przytulić każdego, 
kto jest zmęczony, każdego, kto cierpi, kto 
traci nadzieję. W Jej ramionach nie tylko po-
czujemy ulgę, Ona nie tylko ukoi ból przemi-
jania, ale przede wszystkim pomoże odkryć 
tajemnicę nieśmiertelności. Życia bez grze-
chu, bez bólu, bez śmierci. Maryja pod Krzy-
żem wzięła w ramiona martwe ciało swoje-
go Syna... To niewyobrażalnie trudna próba 
dla kochającej Matki. Próba miłości. I my 
kochajmy swoje ciało, choć często dostarcza 
nam bólu. Płacąc tę cenę za grzech, radujmy 
się perspektywą życia. Życia wiecznego. ■
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nałowionych przedwczoraj 
pstrągów i poszedł na stację. 
Dojechanie do Trąbinka nie 
było prostym zadaniem, ale 
Włodek nie przejmował się 
zbytnio czasem spędzonym 
w pociągach. Czytał. Różni-
ca między czytaniem w fo-
telu w domu a czytaniem w 
pociągu była tylko w tempe-
raturze otoczenia, reszta nie 
miała znaczenia. Wsiadł do 
pociągu w Rytlu, dotarł do 
Chojnic. Przesiadł się do po-
ciągu do Piły, a w Pile prze-
skoczył przez dwa perony  
i wsiadł do pociągu do Poznania. I jeszcze 
jedna przesiadka: do Jarocina. Najbliżej by-
łoby pojechać do Śremu, ale niestety, stacja 
w Śremie od pewnego czasu nie działała.  
Wysiadł więc w Jarocinie. Chudy już na nie-
go czekał. Znali się od prawie 40 lat, więc 
złożenie życzeń urodzinowych nie potrwało 
długo, bo było wiadomo, co kto komu życzy 
i dlaczego. 

– Wuwu Włowło! – wrzasnęło coś z sa-
mochodu. To dzieci Chudego i Mai, Mirmił 
i Jaśmina, poznały, kto przyjechał. Gwo-
li wyjaśnienia: ich starsza kuzynka odkryła 
kiedyś, gdy miała mniej niż dwa lata, że ję-
zyk polski zbudowany jest według prostego 
algorytmu. Otóż, wystarczy wziąć jakąś sy-
labę, podwoić ją i już nowe słowo jest goto-
we: „mama”, „tata”, „baba”. Jedna sylaba razy 
dwa. I już. I tak „wujek” stał się „wuwu”, bo 
tak wynikało z algorytmu, a z „Włodka” zo-
stało tylko „Włowło”. Dzieciaki rosły, „wuwu 
Włowło” rozprzestrzeniło się po rodzinie 
i tak już zostało... 
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Włodek przywitał się z Chudym i dzieć-
mi, wskoczył do pojazdu. Ruszyli w stronę 
Trąbinka. 

– Wuwu, a przywiozłeś ryby? Tak jak za-
wsze? – zapytały dzieciaki.

– Przywiozłem. 
– A jakie? 
– Pstrągi.
– A ja znam inne ryby! – pochwalił się z 

tylnego siedzenia Mirmił, lat pięć. 
 – Ale ja znam więcej! Glonojada znam! – 

zawołała Jaśmina. 
– A ja znam pstrąga! 
– A ja szczupaka!
– A ja gupika!
– A ja łososia!
Dzieciaki zaczęły licytację, wymieniając 

wszystkie możliwe gatunki ryb, jakie znały, 
miksując słodkowodne z morskimi, te, któ-
re nadają się na patelnię, z tymi akwario-
wymi. Zrobiło się bardzo wesoło. Mirmił w 
którymś momencie wyczerpał zapas rybich 
nazw, ale nie skończyła mu się kreatywność, 

więc zaczął rzucać wykorzystanymi już 
wcześniej nazwami, dodając do nich różne 
kolory. I tak do całej kolekcji leszczy, kar-
pi i okoni doszły: złoty pstrąg, szary pstrąg, 
żółty okoń, karp błękitny i leszcz w paski. 
Licytacja została zakończona swego rodza-
ju krzyżówką genetyczną, wymyśloną przez 
Mirmiła:

– Szczupaty łosoś!
Chudy z Włodkiem parsknęli. Jaśmina 

oburzyła się, że chyba nie ma takiej ryby. 
Mirmił stwierdził, że się absolutnie na ry-
bach nie zna, bo jest dziewczyną i już. Dojeż-
dżali do Trąbinka. Dzieci objaśniały Włod-
kowi wszystko, co było widać po drodze. 

– To są wiatraki. Jeden nazywa się Ulle, 
drugi nazywa się Lasse. A to jest górka, stąd 
zjeżdża się na sankach. A tu mieszka pani Ja-
skólska. A tu jest pole pana Szrona. 

– A ja, jak będę duży, to sobie kupię trzy 
traktory i będę miał pole! – zapowiedział 
Mirmił. – Będę farmerem w poniedziałki,  
we wtorki, w czwartki i w piątki. 

– A w środy? 
– To chyba jasne! W środy będę maszyni-

stą. I w sobotę. Będę prowadził pociąg. A w 
niedzielę będę miał wolne i będę przychodził 
do rodziców na obiad. 

Trzeba było przyznać, że plan był spryt-
ny... Jaśmina, niewzruszona planami zawo-
dowymi Mirmiła, objaśniała dalej: 

– A tu mieszka pani Ula i ona jest bardzo 
dobra.

– A dlaczego jest bardzo dobra? 
– Bo się uśmiecha. 
– Tak, tak, pani Ula jest dobra – potwier-

dził wersję siostry Mirmił. 
– Pani Ula, powiadacie... Więcej tu u was 

takich dobrych ludzi? – zapytał Włodek.

– Całe mnóstwo – zawyrokowała Jaśmi-
na. – Chyba z 98 procent populacji przecież. 

– Widzę, że dokładnie masz to policzone. 
A te pozostałe dwa procent? – zastanowił się 
na głos Włodek, próbując sprowokować ma-
luchy do dalszej dyskusji. – Są źli i nie mają 
szans? Czy może i oni mogą być dobrymi 
ludźmi?

– Mogą – zawyrokował Mirmił. – Bo to 
łatwe! 

– Łatwe? A kto to jest dobry człowiek?
– Przecież ja wiem, kto to jest dobry 

człowiek. – Mirmił nie wahał się ani chwi-
li. – Dobry człowiek pomaga innym ludziom  
i jest dla nich dobry. 

A Jaśmina podrapała się po głowie i do-
dała: 

– A ja też wiem. Dobry człowiek to jest 
człowiek, który odstępuje ważne rzeczy dru-
giej osobie, który się dzieli i pomaga. Czyli że 
te dwa procent też może być dobrymi ludź-
mi, jeśli będzie się dobrze zachowywać.

Chudy uśmiechnął się pod nosem. Spoj-
rzał w stronę Włodka:

– Dobrzy są, czyż nie? Filozofia, panie 
dzieju, najwyższej próby...

– ...która ujęła dobro jako coś objawiają-
cego się w relacjach... Z ich definicji wynika-
łoby, że nie jestem w stanie zawyrokować o 
kimś, że jest dobry, jeśli obok niego nie ma 
kogoś, kto o tej dobroci zaświadczy – sko-
mentował Włodek.

– No, drogi Włodku, aleś tu Tischnerem 
zagadał – skomentował Chudy. 

– Tischnerem? 
– Podobnie gdzieś mówił. 
– Co to znaczy „zagadać”? – zapytał Mir-

mił z tylnego siedzenia. Chyba wiedział, kto 
to Tischner, bo o niego nie zapytał. 
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Włodek spróbował wyjaśnić dzieciom, co 
ich tata miał na myśli. Na całe szczęście po-
dróż powoli się kończyła. Maja czekała przy 
wejściu do domu. 

– Chętnie bym was powitała chlebem  
i solą, ale wieje i sól rozdmucha po całej oko-
licy. 

– A jak spadnie na drogę, to samocho-
dy nie będą się ślizgały. I traktory – za-
obserwował Mirmił.

– Mama, a wiesz, że Wuwu Włodek przy-
wiózł ryby? – pospieszyła z informacją Ja-
śmina. 

– Bardzo pięknie! Pewnie bardzo dobre te 
ryby, bo Wujek to dobry człowiek! 

Włodek z Chudym popatrzyli na siebie,  
a potem na Maję. 

– Podsłuchiwałaś nas? Pegasusa nam za-
montowałaś w samochodzie?

– A skąd takie pytanie? 
– Bo my tu z dziećmi właśnie o dobrych 

ludziach gadamy. I o tym, kto się do tej kate-
gorii kwalifikuje, a kto nie. 

– Wy jesteście dobre ludzie, ale jak w dwie 
sekundy nie wejdziecie do domu, to odbio-
rę wam kwalifikacje. Zimno jest! Wchodzić, 
drzwi zamykać!

Weszli, przygotowali, co trzeba, zapa-
rzyli herbatę, zabrali się za ciasto banano-
we, siedzieli i gaworzyli. A Włodkowi zaczął 
w przerwach pogawędki chodzić po głowie 
problem dobra. Wychodziło mu, że dzieci 
miały rację. O tym, iż do tego, by stwierdzić, 
czy ktoś dobry, czy niedobry, to punktu od-
niesienia potrzebuje. Ale nawet gdyby sam 
był na świecie, to można by było stwierdzić, 
czy dobry, czy niedobry. Bo punktem odnie-
sienia byłby on sam. Pojawiłoby się pytanie, 
czy jest dobry dla siebie samego. Bo przecież 
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można się z jakąś nieżyczliwością do same-
go siebie odnosić. Ale można siebie samego 
również dobrze traktować... Z szacunkiem.

Włodek konstatował, że można pomyśleć 
o dobroci jako o stopniu na świadectwie. Do-
bry, bardzo dobry. Dobry człowiek to byłby 
zatem taki człowiek na czwórkę, a bardzo do-
bry to taki człowiek na piątkę. A to, czy ktoś 
jest na czwórkę, czy na piątkę, to się okazuje 
w trakcie sprawdzianu, w trakcie kartkówki, 
w trakcie egzaminu. A przecież życie egzami-
nuje nas non stop, bezustannie stawia przed 
nami ludzi, którzy przepytują nas z chęci 
udzielenia pomocy, z chęci zaangażowania 
się w coś, z ochoty na zauważenie kogoś. I to 
życie czasami wystawia nam również oceny 
dostateczne, mierne, niedostateczne.

– Coś się tak zamyślił, Włodku? – zapytał 
Chudy.

– Bo zastanawiam się, co chciałbym mieć 
napisane na grobie. 

– I co? – Chudy był przyzwyczajony, że 
dla Włodka przejście z rozmowy o rybach na 
refleksję o śmierci jest czymś tak samo natu-
ralnym, jak dla ryb woda. 

– Mogłoby być na przykład: „Tu leży Wło-
dek – człowiek na czwórkę”. 

– „Człowiek na czwórkę”?! 
– No, bo to by oznaczało, że dobry. Gdyby 

było, że na czwórkę z plusem, albo na piąt-
kę, to już w ogóle byłoby super, ale czwórka 
by wystarczyła. Głupio by chyba było pod 
koniec życia dowiedzieć się, że się zdało ży-
cie na trzy z dwoma. Że nie było się dobrym 
człowiekiem, ale niedostatecznym albo mier-
nym. 

– Wyobraź sobie, że idziesz do nieba – Chu-
demu włączyła się wyobraźnia – a tam same 
dobre ludzie, wszyscy z czwórkami... albo 
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czwórkami z plusem. Potem są błogosławieni  
i święci: ci, którzy dostali z życia bardzo dobry 
i celujący. Podchodzisz do św. Piotra, a on so-
bie wyciąga tablecik, skanuje ci twarz i mówi: 
„Trzy z dwoma”. Albo: „Mierny z plusem”...  
To chyba faktycznie lekki wstyd... Może są 
jakieś możliwości poprawy? Na przykład za 
mierny z plusem – do czyśćca, na poprawkę. 

 – Miejmy nadzieję, że oni też tam inten-
cję uwzględniają. Tischner kiedyś mówił, że 
„wiele w tym życiu «musimy», ale że nie mu-
simy czynić zła i że jeśli nawet jakaś siła, jakiś 
strach, zmusza nas do czynienia zła, to nie 
zmusi nas, byśmy tego zła chcieli” – myślał 
na głos Włodek. 

– Ty to się ze św. Franciszkiem znasz, bo w 
lesie i ze zwierzakami mieszkasz, to on pew-
nie tam poprawi ci te oceny. Jak jego ludzie 
wchodzą do nieba, to on wyprzedza św. Pio-
tra i krzyczy: „Dzień dobry, dobrzy ludzie!” 
– jak do tych mieszkańców w Poggio Busto-
ne wrzeszczał. Św. Piotr słyszy, że Franciszek 
deklaruje wchodzących jako dobrych ludzi  
i nawet jak mu się w tablecie coś nie zgadza, 
to i tak zaczyna rozmowę od czwórki. Może 
to tak działa?

– Czyli wróciliśmy do punktu wyjścia.  
Do tego, o czym z dziećmi rozmawialiśmy. 
Że do tego, by odkryć, czy sam jestem do-
bry, potrzebuję drugiego człowieka, który we 
mnie tę dobroć potwierdzi. Takiego... święte-
go Franciszka...

Maja chyba nie była w stanie słuchać dłu-
żej tego rozważania. Przerwała im, sprowa-
dzając ich na ziemię: 

– Aleście teorię stworzyli... Koniec tego 
gadania, skoro ten tutaj dobry człowiek przy-
wiózł ryby, to ty, mężu drogi, okaż się teraz 
też dobrym człowiekiem i pomóż mu te ryby 

wyczyścić. Sprzątamy po kawie, zabieramy 
się za kolację. Potem napiszę do św. Piotra, 
że może wam średnią ocen podnieść. Wszak: 
„Dobroć miła jest Bogu, i hojny Oddawca nie 
pozwala, ażeby była kiedykolwiek pozbawio-
na owocu obfitej nagrody; a miłujący dobroć 
nie jest pozbawiony zgoła dobroci Boga”.

– Żono, czy ty cytatami do nas mówisz? – 
zapytał Chudy.

– Mówię i mówić nie przestanę, jeśli się za 
ryby nie zabierzecie. A i wówczas nie wiem, 
czy będę mogła uznać i „zatwierdzić” to wa-
sze dobro, gdyż ten Franciszek, o którym 
wspominaliście, to mówi jeszcze, że „wszel-
kie dobro należy odnosić do Pana Boga 
Najwyższego i uznawać za Jego własność”.  
I dodaje: „dziękujmy za wszystko Temu, 
od którego pochodzi wszelkie dobro, który 
sam jest dobry”. Więc nawet jak mi te ryby 
ładnie wyczyścicie, to Panu Bogu najpierw  
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Listy od Czytelników
Podziękowania Najświętszej Maryi Pannie, 

św. Maksymilianowi i naszym świętym Orędownikom

PODZIĘKOWANIA

Na łamach „Rycerza Niepokalanej” pra-
gnę podziękować za łaskę zdrowia dla mo-
jej babci, która w wieku 89 lat ciężko prze-
szła chorobę koronawirusa. Lekarze nie 
dawali żadnych szans na życie. Pomimo to 
babcia dziś jest z nami. Także dziękuję Bogu 
w Trójcy Jedynemu, Matce Bożej, św. Ricie, 
św. Agacie, bł. Bolesławie Lament, św. Ju-
dzie Tadeuszowi za łaskę zdrowia dla mo-
ich rodziców, którzy także ciężko chorowali 
na wirusa. Na łamach „Rycerza Niepokala-
nej” dziękuję za łaskę zgody między moim 
mężem i moimi rodzicami. Mimo wielu kon-
fliktów żyją między sobą i są w dobrych 
stosunkach. Panie Boże, Panie Jezu, Matko 
Boża, św. Agato, św. Rito, św. Judo Tade-
uszu, bł. Bolesławo Lament – dziękuję za 
opiekę nad moją rodziną i moimi bliskimi. 

RYCERKA NIEPOKALANEJ

 

Pragnę spełnić obietnicę i podziękować 
na łamach „Rycerza Niepokalanej” św. Jó-
zefowi, św. Antoniemu, św. Janowi Paw-
łowi II, św. Faustynie, św. Filomenie oraz 
o. Wenantemu Katarzyńcowi za pomoc  
i wstawiennictwo w pewnej sprawie. Moje 
modlitwy zostały wysłuchane i za to dzię-
kuję. Dziękuję św. Ojcu Maksymilianowi.  
Życie ogólnie mam ciężkie. Pokładam jed-

nak ufność w Panu Bogu i Matce Najświęt-
szej. Czuję ich obecność i opiekę nade mną, 
mimo że jestem słaby i grzeszny. Zmagam 
się z nałogiem palenia papierosów. Dlatego 
proszę gorąco o modlitwę w mojej intencji 
i w intencji mojej dziewczyny, która choru-
je na stwardnienie rozsiane, w intencji mo-
jej bratowej, która choruje na raka piersi, 
w intencji mojej mamy, która jest w pode-
szłym wieku oraz w intencji mojego ojca, 
który choruje na astmę. Dziękuję Ci, Matko 
kochana, za Twoją opiekę nad moją rodzi-
ną. Szczególnie dziękuję za zdrowie, pracę, 
wiarę. Dziękuję Bogu za wysłuchanie mo-
ich próśb i opiekę nade mną i nad Barbarą 
oraz nad naszymi rodzinami, naszą Ojczy-
zną. Miej w opiece naszych zmarłych. 

GRZEGORZ Z ŁYSZKOWIC

 

Przed 20 laty oczekiwałam na dość trud-
ną operację, która mnie przerażała. Poru-
szałam się z największym trudem, więc 
najczęściej siedziałam i modliłam się bez 
konkretnej intencji, jakby odnajdując spo-
kój i ucząc się skupienia. Pewnego dnia 
w czasie odmawiania Ojcze nasz odczu-
łam niespodziewaną, wielką radość, tak 
że z entuzjazmem głośno wołałam: „Niech 
się święci imię Twoje, niech przyjdzie kró-
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podziękuję, bo bez Niego nic byście dobrego 
nie zdziałali. Amen. 

Maja pracowała w Wydawnictwie Wyju-
stowane do Pionu, a ostatnie zlecenie, które 
otrzymała, dotyczyło tekstów franciszkań-
skich. Sporo z nich zapadło jej w pamięć, 
jak widać. Rozważania o dobroci przerwał 
dźwięczny głosik:

– Wujek, a ty umiesz układać kostkę? 
Przed Włodkiem stała Jaśmina, lat 7, w 

pełnej gotowości bojowej, to znaczy wypo-
sażona w kilka kostek Rubika. Miała ze sobą 
trzy klasyczne kostki 3 x 3 x 3, ale oprócz tego 
z dumą prezentowała nowy nabytek, prezent 
urodzinowy: przepięknie wykonaną kostkę 
4 x 4 x 4. Włodek zrozumiał, że będzie mu-
siał się nauczyć układać, bo skoro Mała py-

tała, czy umie, to znaczy, że sama dawno 
temu opanowała tę sztukę i chce go nauczyć. 
A zatem nie pójdzie spać o normalnej porze. 
Ale jeśli chce się zasłużyć na tytuł człowieka 
na czwórkę albo człowieka na piątkę, czło-
wieka dobrego albo bardzo dobrego, to nie 
można się na siebie oglądać. Trzeba się dać 
innym zjeść. Nie na darmo się mówi, że do-
brzy ludzie są jak świeże pieczywo. Dobrzy 
jak chleb. ■

TERMINY

22-24 lipca – 2. stopień
29-31 sierpnia – 1. stopień
7-9 października – 1. stopień
4-6 listopada – 1. stopień
2-4 grudnia – 1. stopień

KONTAKT

28-30 stycznia – 2. stopień
18-20 lutego – WSD Łagiewniki
25-27 marca – 1. stopień
22-24 kwietnia – 3. stopień
27-29 maja – 4. stopień
20-24 czerwca – rekolekcje w nowicjacie

O. Sylwester M. Gąglewski
ul. Teresińska 32
96-515 Teresin
+48 781 213 240
barkafranciszkanie@gmail.com
barka.franciszkanie.pl 



lestwo Twoje, niech będzie wola Twoja!”.  
W tej właśnie chwili poczułam cudowny po-
wiew. Pierwszą moją myślą było: „Już się 
nie boję”. Rzeczywiście od tego momentu ni-
gdy już nie pojawił się lęk przed zabiegiem, 
ja natomiast zaczęłam się uczyć rozumieć 
modlitwę. Niech będzie uwielbiony Pan Bóg 
w swoich aniołach i w swoich Świętych.

CZYTELNICZKA

 

Za pośrednictwem miesięcznika „Rycerz 
Niepokalanej” pragnę złożyć podziękowa-
nie Matce Bożej za wyzdrowienie z choroby  
COVID mojej mamusi, Czytelniczki „Ryce-
rza". Odmawiam Nowennę Pompejańską w 
intencji uzdrowienia i zostałam wysłuchana. 

WDZIĘCZNA CÓRKA

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chry-
stus i Maryja zawsze Dziewica. Mam 83 
lata i całe moje życie czułam opiekę Matki 
Bożej Niepokalanej. Do Rycerstwa Niepo-
kalanej wstąpiłam 16 maja 1948 roku. 40 
lat temu, gdy jechałam rowerem, potrą-
cił mnie samochód. Krzyknęłam: „Matko, 
ratuj!”, myśląc, że nie wrócę już do domu, 
do moich sześciorga dzieci. Rower ska-
sowany, w samochodzie przednia szyba 
roztrzaskana moją głową, a ja cała. Mat-
ka Najświętsza mnie ocaliła. Dziewięć lat 
temu, 14 sierpnia, we wspomnienie św. Oj- 
ca Maksymiliana, przeszłam ciężki zawał. 
15 sierpnia, w uroczystość Matki Bożej 
Wniebowziętej, wszystko oddałam w ręce 
Maryi, mówiąc: „Matko Boża, Tyś Patronką 

mojej duszy”. W ten dzień miałam zabieg 
koronografii. Maryja wszystkim kierowała. 
Mam pięć ciężkich chorób, a sześć lat zma-
gam się z nowotworem, ale Maryja jest ze 
mną i nigdy nie zawodzi. W domu rodzinnym 
mój dziadek miał „Rycerza”, ja też od wielu 
lat prenumeruję. Kilka lat temu był apel w 
„Rycerzu”, że na 100-lecie Rycerstwa każ-
dy rycerz powinien rozprowadzić 100 Cu-
downych Medalików. Zamówiłam Medaliki 
i nie miałam problemu rozprowadzić ich. 
Szczególnej opieki, wsparcia i pomocy od 
Matki Najświętszej doznałam przez ostatnie 
trzy lata, kiedy mój małżonek był po cięż-
kim udarze. Było bardzo ciężko, ale Maryja 
była z nami i nigdy nie zawiodła. Prosiłam: 
„Matko, pomóż, widzisz, jak nam ciężko.  
Św. Józefie, bądź mu podporą, święci Anio-
łowie Stróżowie, pomagajcie”. Bez Bożej po-
mocy i wsparcia ukochanej Matki sami nic 
byśmy nie mogli. Trzy tygodnie temu, gdy 
byliśmy całą rodziną, mąż odszedł do Pana, 
mając 89 lat. Dziękuję Matce Najświętszej, 
św. Józefowi, świętym Aniołom, św. Micha-
łowi Archaniołowi i wszystkim Świętym za 
wsparcie w tych ostatnich chwilach. To była 
wielka lekcja pokory, modlitwy, patrzenia na 
życie z innej strony. Szczęść Boże. 

JADWIGA

 

Pragnę na łamach „Rycerza Niepokala-
nej” podziękować Panu Bogu i Matce Naj-
świętszej za łaskę, jaką otrzymałam. Gdy 
córka zaszła w ciążę, wszyscy bardzo się 
cieszyliśmy, a jeszcze bardziej, że to będą 
bliźniaki. Wszystko było dobrze, ale w 27. 
tygodniu ciąży znalazła się w szpitalu po-
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wiatowym. Po tygodniu została przewie-
ziona do szpitala wojewódzkiego, a lekarze 
wezwali zięcia i powiedzieli, że jest niedo-
brze. Stwierdzono, że odkleiło się łożysko  
i jak się sytuacja pogorszy, to będą ratować 
żonę, a nie dzieci. Z całą rodziną zaczęliśmy 
się gorąco modlić do Jezusa Miłosiernego. 
Posłałam na Msze święte do Lichenia i do 
Krakowa oraz naszej parafii. Obiecałam Ma-
tuchnie, że podziękuję w „Rycerzu” za ura-
towanie wnucząt. Minęły 32 tygodnie. Córka 
dostała zatrucia ciążowego, a lekarze zrobi-
li cesarskie cięcie. Na świat przyszły dwie 
wnuczki – zdrowe, samodzielnie oddychały, 
a w inkubatorze leżały tylko dwa dni. Bar-
dzo szybko przybierały na wadze. Po tygo-
dniu córka wraz z dziećmi została wypisana 
do domu. Dziś moje 16-letnie wnuczki są z 
nami, uczą się bardzo dobrze, a wszystko 
dzięki Niepokalanej i Jej wstawiennictwu 
u Boga. Piszę, by przekazać innym, że Bóg 
przez Niepokalaną pomaga wszystkim. Nie-
ważne, czy na to zasłużyli, czy nie. Ważne, 
by uwierzyć, polecać się Matce Bożej i go-
rąco się modlić. Modlitwa pomaga i może 
zdziałać cuda. 

WDZIĘCZNA MARIA

 

Podziękowania dla Maryi! Minęło już 
bardzo dużo czasu, odkąd chciałam po-
dziękować Maryi za otrzymane łaski. Kie-
dy byłam dziewczynką, pamiętam, że zna-
jomy mojego dziadka, zakonnik, przysyłał 
nam czasopismo „Rycerz Niepokalanej”. 
Pewnego dnia też zaczęłam czytać „Ry-
cerza”. Bardzo duże wrażenie wywarły  
na mnie podziękowania, które były tam 

drukowane. Postanowiłam, że i ja podzię-
kuję Maryi, jeśli mi pomoże. Okazało się, że 
pomoc i opieka Najświętszej Panienki była  
i jest ogromna. Maryjo, z całego serca 
dziękuję za wszystkie otrzymane łaski, 
za nieustanną opiekę. Nie sposób opisać 
ogromu Twojej dobroci. Jeszcze raz dzię-
kuję za wszystko i proszę: miej mnie w 
swojej opiece i całą moją rodzinę. Wielka 
dłużniczka Twoja. 

JOLA

Kilka razy dziękowałam za otrzymane 
łaski kochanej Matuchnie. Pragnę jednak 
podziękować jeszcze za te wszystkie łaski, 
o których zapomniałam, że je otrzymałam. 
Jakieś 50 lat temu, idąc do pracy, nie wi-
działam jadącego samochodu. Koleżanka, 
która szła ze mną, złapała mnie za rękę  
i obie stanęłyśmy, chociaż ona też nie wi-
działa tego samochodu. Syn, jadąc rowe-
rem, zderzył się z koleżanką, też na rowe-
rze, i miał złamaną szczękę, ale nie trzeba 
było usuwać ani jednego zęba. Innym ra-
zem drugi syn, jadąc rowerem, zderzył się 
z autobusem. Skończyło się bez złamań. 
Mąż po wypadku miał złamaną rękę w kil-
ku miejscach. Miał źle założony gips i miał 
mieć ponownie łamaną rękę podczas ko-
lejnej operacji. Po moich modlitwach nie 
trzeba było nic robić. Ja kilka razy unik-
nęłam wypadków dzięki opiece Matki Bo-
żej. Za to gorąco dziękuję i proszę o dalszą 
opiekę kochaną Matuchnę i Pana Boga nad 
naszą rodziną. 

MARIA

PODZIĘKOWANIA
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Dziękuję Bogu w Trójcy Jedynemu, Matce 
Najświętszej oraz św. Antoniemu, Ojcu Pio, 
św. Ojcu Maksymilianowi Kolbemu za otrzy-
mane łaski, o które prosiłam. Dziękuję za 
86 lat życia mojej mamy. Mama była bardzo 
schorowana. Miała silną miażdżycę, przeży-
ła dziesięć zawałów serca i nie raz była w 
bardzo ciężkim stanie, ale dzięki Bożej po-
mocy dożyła tych lat. Zmarła kilka lat temu. 
Ja choruję od wielu lat na astmę oskrze-
lową. W związku z tą chorobą przeżyłam 
ciężkie chwile w życiu. Po wielu przeżyciach 
w rodzinie i odrzuceniu przez ZUS udzie-
lenia renty chorobowej, zachorowałam na 
silną depresję. Nie mogłam jeść ani spać, 
ani normalnie funkcjonować. Znalazłam 
się w szpitalu specjalistycznym. Po miesią-
cu leczenia zostałam wypisana do domu. 
Ale jeszcze chora. Dopiero po powrocie do 
szpitala na inny oddział i leczeniu przez trzy 
miesiące mój stan zdrowia zaczął się po-
prawiać. Był to bardzo ciężki okres w moim 
życiu, ale dzięki Bożej pomocy przetrwałam 
to. Obecnie czuję się dobrze. Dziękuję z ca-
łego serca za łaskę zdrowia i za wiele in-
nych łask otrzymanych przeze mnie i moją 
rodzinę. Proszę o dalszą opiekę świętych 
Orędowników i Najświętszą Matkę. 

JOLANTA

  

Na łamach „Rycerza Niepokalanej” pra-
gnę podziękować Panu Jezusowi oraz Matce 
Bożej Nieustającej Pomocy za łaskę uzdro-
wienia mnie z choroby koronawirusa. Mając 
89 lat, ciężko przeszłam chorobę. Lekarze 
nie dawali żadnych szans na przeżycie; po-
mimo to gorąco się modliłam i dziś mogę 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
Czytelnikom nadsyłającym świadectwa 
otrzymanych łask.

być ze swoimi dziećmi, wnukami i prawnu-
kami i cieszyć się życiem. Panie Jezu, Matko 
Boża, dziękuję za łaskę zdrowia i za życie.

IRENA Z WILNA

 

Z całego serca dziękuję Ci, Matko Boża, 
i Twojemu Synowi za cud. Córka przez kil-
ka lat bardzo chorowała na bulimię i ano-
reksję. Potem dołączyły się i inne choroby. 
Lekarze rozkładali ręce, byli bezradni; ro-
dzina trwała na modlitwie. Były zamawiane 
Msze święte, też w Niepokalanowie. Trwało 
to dość długo, ale powoli stan zdrowia się 
poprawiał. Było coraz lepiej, przybierała na 
wadze. Zaczęła chodzić do lekarzy, chcia-
ła być całkiem zdrowa. Po pewnym czasie 
z mężem zaczęli myśleć o dziecku. Każdy 
lekarz mówił, że ona nigdy nie zajdzie w 
ciążę, bo organizm jest bardzo wyniszczo-
ny. Jednak dla Boga nie ma rzeczy niemoż-
liwych. Boże miłosierdzie nie ma granic,  
a Nowenna Pompejańska ma niesamowi-
tą moc. Kto odmawia tę modlitwę, nigdy 
nie zginie! Córka jest już w 5. miesią cu cią-
ży. Nie wiem, jak mam dziękować za dar 
nowego życia Tobie, Matuchno, i Twojemu 
Synowi. Z całego serca dziękuję. Maryjo, 
proszę, otaczaj nieustanną opieką córkę  
i jej maleństwo, aby było zdrowe, by zdro we  
przyszło na świat. Jezu, ufam Tobie! Maryjo, 
proszę, opiekuj się całą naszą rodziną. 

WDZIĘCZNA MAMA ■
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RYCERSKIE WSPOMNIENIE Z WĄSOSZA GÓRNEGO
ZMARŁ KS. ABP STANISŁAW NOWAK

Ks. Abp Stanisław Nowak był wyjątkową postacią w dziejach 
archidiecezji częstochowskiej i polskiego Kościoła. Z wielkim smutkiem 

i bólem serc przyjęliśmy wiadomość o odejściu do domu Ojca 
tego Przyjaciela wąsoskiej parafii, Rycerza Niepokalanej. 

WSPOMNIENIE

Ks. Abp. Nowaka poznaliśmy niedługo 
po jego nominacji na pasterza diecezji czę-
stochowskiej. Wizytował naszą parafię. Był 
zachwycony położeniem Wąsosza Górnego 
w zakolu rzeki Warty, pięknem kościoła, hi-
storią parafii, życiem duchowym wiernych. 
Lecz największe wrażenie wywarły na Ar-
cybiskupie ruiny kapliczek przedwojennej 

Kalwarii w pobliskim wąwozie. Abp Nowak 
od dziecka związany był z Kalwarią Zebrzy-
dowską (pochodził z Jeziorzan w parafii Lisz-
ki), kapłańskim sercem kochał nabożeństwa 
kalwaryjskie, dlatego postanowił odbudować  
i rozbudować wąsoską Kalwarię.

Kiedy w 2008 roku na zasłużoną emery-
turę odszedł już proboszcz wąsoskiej parafii,  



4948 · RYCERZ NIEPOKALANEJ · MARZEC 2022

WSPOMNIENIE

ks. prałat Zygmunt Pilarczyk, to z woli  
Abp. Nowaka nowym proboszczem został 
ks. Krzysztof Jeziorowski – prefekt Wyższe-
go Seminarium Duchownego w Częstocho-
wie, asystent kościelny Rycerstwa Niepoka-
lanej w archidiecezji. W Wąsoszu Górnym 
miał powstać archidiecezjalny ośrodek MI, 
a ks. Jeziorowski został wybrany na kierow-
nika tego przedsięwzięcia. Prawda była taka, 
że o Rycerstwie w parafii niewielu wiedziało 
i słyszało. Nowy proboszcz ofiarnie, z wiel-
kim zaangażowaniem uczył nas wszystkiego.  
8 grudnia 2008 roku, w uroczystość Niepo-
kalanego Po częcia NMP, na wieczorną Eu-
charystię przyjechał Abp Stanisław Nowak, 
który pasował na rycerzy Niepokalanej po-
nad 300 parafian. Ze wzruszeniem opowie-
dział nam wtedy swą rycerską historię. Już 
jako dziecko wiele słyszał o okrucieństwie 
w niemieckim obozie koncentracyjnym w 
Oświęcimiu-Brzezince. Gdy został klery-
kiem krakowskiego seminarium, zafascy-
nował się osobą Ojca Kolbego – szczególnie 
Jego wielką miłością do Niepokalanej i ideą 
zdobycia świata dla Jezusa przez Jej wsta-
wiennictwo. Będąc na drugim roku studiów 
kapłańskich, wstąpił w szeregi Rycerstwa. 
Postanowił wtedy trwać przy Jezusie i Ma-
ryi do końca życia.

Obecnie pod przewodnictwem asystenta 
ks. Krzysztofa Jeziorowskiego wąsoscy ryce-
rze zaczęli swą formację. Uczestniczyli w ja-
snogórskich czuwaniach, na których zawsze 
był obecny Abp Nowak. W czasie głoszonych 
konferencji mówił o swej pobożności kalwa-
ryjskiej i maryjnej. Mówił, że w życiu często 
zmagamy się z brakiem czasu, ale zawsze mu-
simy go znajdować na modlitwę. Musimy być 
otwarci na głos Niepokalanej, bezgranicznie 

Odejście na emeryturę 
Abp. Nowaka i przedwczesna 
śmierć ks. Krzysztofa wiele 
zmieniły. Jednak od 2014 do 
2020 roku Abp Senior każ-
dego roku był na uroczysto-
ściach odpustowych w lipcu. 
Chociaż ubywało sił fizycz-
nych, a choroba zostawiała 
trwałe ślady na ciele, umysł  
i duch do końca były spraw-
ne, a radosny uśmiech gościł 
na twarzy Ks. Arcybisku-
pa. Długie godziny trwało 
nabożeństwo, a Pasterz bez 
zmęczenia nauczał o Jezusie 
i Niepokalanej. Na wzór św. 
Ojca Maksymiliana prosił o 
odwagę wobec naporu róż-
nych wrogich katolickiej wie-
rze ideologii. Mówił, że na 
naszych oczach trwa walka 
z Krzyżem, brutalnie niszczy 
się kościoły, parafie, święte 
figury i obrazy. My, rycerze, 
nie pozwólmy na to. Walcz-
my dobrym przykładem, mo-
dlitwą, nie rozpaczajmy, nie 
opuszczajmy rąk, trwajmy 
mocno w wierze i pamiętaj-
my, co powiedziała Maryja: 
„Na koniec moje Niepokala-
ne Serce zwycięży”. Nie daj-
my sobie zniszczyć, odebrać 
wiary, żyjmy tajemnicą mi-
łości. 

W ostatnich miesiącach 
Abp Stanisław upodobnił się 
do swego Mistrza z Nazaretu. 

Został przybity do krzyża przez chorobę i ogromne cierpienie. 
Do końca modlił się za wierny Lud Boży oraz o nowe powoła-
nia kapłańskie i zakonne, o wierność tym powołaniom.

Abp Nowak swoje życie często porównywał do łodzi, która 
płynie w stronę nieba. Starał się, aby obok niego zawsze byli 
Jezus i Maryja.

Głęboko wierzymy, że cel swój zrealizował i teraz wszyst-
kim wierzącym, wszystkim rycerzom Niepokalanej błogosławi 
z domu Ojca.

Z modlitewną pamięcią, 
wdzięczni rycerze Niepokalanej 

z Wąsosza Górnego ■

zaufać woli Bożej. Modlitwa jest najpotężniej-
szym środkiem do doskonałości, jest spotka-
niem z Jezusem i Maryją w miłości. Musimy 
pokochać adorację Najświętszego Sakramentu 
i modlitwę różańcową.

Rycerze Niepokalanej z archidiecezji po-
stanowili każdego roku w Wielkim Poście 
odbywać w Wąsoszu Górnym archidiecezjal-
ny dzień skupienia. Pierwsze takie spotkanie 
miało miejsce 2 kwietnia 2011 roku. Nad mo-
dlitewnym przebiegiem czuwał o. Stanisław 
M. Piętka, a w roku następnym o. Ryszard  
M. Żuber z Niepokalanowa.

Na prośbę rycerzy kolejny dzień skupienia 
odbył się w pierwszą niedzielę lipca, w uroczy-
stość odpustu kalwaryjskiego. Wydarzeniu 
przewodniczył Abp senior Stanisław Nowak. 
Wieczorem, po modlitewnej części, odbyła się 
rycerska agapa, na której był obecny Abp Sta-
nisław. Na zakończenie powiedział, że to był 
dzień naznaczony spotkaniem z ludźmi peł-
nymi Bożego ducha. Przed odjazdem żegnał 
się z każdym rycerzem, błogosławił i prosił, by 
trwać przy Jezusie i Niepokalanej i „nie gasić 
ducha Ojca Maksymiliana”.

3 grudnia 2011 roku Wydział Katechetycz-
ny Dzieci i Młodzieży oraz Szkół Katolickich 
Kurii Metropolitalnej w Częstochowie zorga-
nizował Sympozjum Katechetyczne na temat: 
„Święty Maksymilian Maria Kolbe – Patron 
trudnych wyborów”. Sympozjum rozpoczę-
ło się Mszą świętą w kościele seminaryjnym, 
sprawowaną pod przewodnictwem Abp. Sta-
nisława Nowaka, który na zakończenie otrzy-
mał pamiątkowy złoty medal „Zasłużony dla 
Rycerstwa Niepokalanej”. O przyznanie tego 
wyróżnienia wnioskowało Rycerstwo archi-
diecezji z ks. kanonikiem Krzysztofem Jezio-
rowskim na czele.
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Chcąc zamówić prenumeratę, wybierz dogodną dla siebie opcję:

TELEFON

Kraj: +48 46 864 23 13
Zagranica: +48 46 864 21 38

E-MAIL

prenumerata@niepokalanow.pl

W treści wiadomości wpisz swoje dane: 
imię, nazwisko, dokładny adres.

 LIST

W treści listu wpisz dane: imię, nazwisko, 
dokładny adres i wyślij na adres:

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów
ul. Ojca Maksymiliana Kolbego 5, 96-515 Teresin

Za prenumeratę „Rycerza Niepokalanej” przyjmujemy 
dobrowolne ofiary, podobnie jak to czynił św. Ojciec Maksymilian. 

Czytelnicy, których nie stać na opłacenie prenumeraty, 
a pragną otrzymywać „Rycerza Niepokalanej”, 

powinni powiadomić nas o tym listownie 
pod koniec każdego roku.

Przybliżone roczne koszty wydruku i wysyłki pisma to:
70 zł / 40 EUR / 50 USD / 60 AUD

NUMERY KONTA

PKO BP 12 1020 1185 0000 4102 0012 3877
PKO BP 84 1020 1185 0000 4602 0077 7862

IBAN EUR: PL 23 1020 1185 0000 4202 0177 5055
IBAN USD: PL 30 1020 1185 0000 4902 0177 5071

SWIFT (BIC): BPKOPLPW

„RYCERZYK NIEPOKALANEJ” 

„Rycerzyk Niepokalanej” to katolicki mie
sięcznik dla dzieci. Liczne opowiadania 
umieszczone na stronach „Rycerzyka” wpro
wadzają dzieci w świat wartości, przyjaźni; 
oswajają z przyrodą, ale także zapraszają do 
kreatywnego spędzania czasu. 

Numer marcowy pomoże Najmłodszym 
dobrze przeżyć czas Wielkiego Postu. Prak
tyczne wskazówki odnajdą w rozważaniu 
Ewangelii z 3. Niedzieli Wielkiego Postu.  
Bohaterowie opowiadań przybliżą Czytel
nikom, czym jest miłosierdzie i jak można je 
okazywać innym. W tym numerze dzieci po
znają Wincentego Witosa, trzykrotnego pre
miera polskiego rządu i wielkiego patriotę.



ZAMÓWIENIA:
Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów

ul. Ojca Maksymiliana Kolbego 5, 96-515 Teresin
+48 46 864 22 40; +48 46 864 21 69, e-mail: kontakt@niepokalanow.pl

e-sklep: wydawnictwo.niepokalanow.pl

DROGA KRZYŻOWA NA KAŻDY TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU
o. Jerzy Szyran OFMConv

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, którego początki wiążą się  
z zakonem franciszkańskim, już od wielu wieków wpisuje się 
w polską pobożność pokutnopasyjną. Można je odprawiać 
we wspólnocie kościelnej, jak i indywidualnie. W książce znaj
dziemy modlitwy na siedem takich nabożeństw, czyli na każdy 
tydzień Wielkiego Postu. Mogą one być pomocne w głębszym 
przeżyciu Męki naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

OPRAWA: miękka STRON: 112
FORMAT: 120 × 165 mm CENA: 14,00 zł

+48 46 864 22 08 

ŚLADAMI ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA
Kazimierz Braun

Opowieść uczestnika pielgrzymki ukazuje najważniejsze 
miejsca, w których przebywał Ojciec Maksymilian Maria Kol
be. Uczestnicy pielgrzymki zwiedzają: Zduńską Wolę, Pabia
nice, Lwów, Kraków, Grodno, Rzym, Nagasaki, Niepokalanów 
i Auschwitz. Bardzo ważny aspekt tej podróży to „(...) próba  
zbliżenia się do duchowości Świętego. Z pewnością na tej dro
dze będziemy wielokrotnie stawać przed tajemnicą”. 

OPRAWA: miękka  STRON: 168
FORMAT: 143 × 203 mm  CENA: 20,00 zł




























