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Drodzy Parafianie
i Sympatycy
naszego kościoła!

Mamy 30. lat!
Dokładnie 11 kwietnia 1991 r. ówcze-

sny biskup warmiński Edmund Piszcz ery-
gował naszą parafię powierzając ją na sta-
łe Zakonowi Braci Mniejszych Kapucynów. 
Pierwszy proboszcz o. Andrzej Chludziński 
objął parafię 3 maja tego samego roku. 

Postanowiliśmy tę rocznicę uczcić wyda-
niem okolicznościowej gazetki, w której znaj-
dą się ciekawe artykuły, wspomnienia doty-
czące naszego kościoła. 30. rocznica wizyty 
Św. Jana Pawła II w Olsztynie i Eucharystii 
sprawowanej przez papieża niedaleko na-
szego kościoła skłoniły nas także do przypo-
mnienia tego doniosłego wydarzenia. Z racji 
ogłoszonego przez papieża Franciszka roku 
2021 jako „Roku Św. Józefa” chcemy przy-
bliżyć naszym czytelnikom cudowną opiekę 
tego Świętego Patriarchy nad braćmi kapu-
cynami i klasztorami. Z „Rokiem Św. Józefa” 
wiąże się ogłoszony przez Ojca Świętego – 
„Rok Rodziny”. Parafia składa się z rodzin, 
z małżeństw. Stąd kilka artykułów kierujemy 
do małżonków. Bieżący rok ogłoszony przez 
Sejm RP „Rokiem Kard. Stefana Wyszyńskie-
go” zmotywował nas, by pokazać posługę 
duszpasterską Prymasa Tysiąclecia na War-
mii. W parafii prowadzonej przez Zakon Braci 
Mniejszych Kapucynów chcemy odnotować 
800. rocznicę (1221-2021) powstania Regu-
ły niezatwierdzonej Św. Franciszka z Asyżu. 

Chcemy, by gazetka parafialna ukazywa-
ła się jako kwartalnik. W numerze na Boże 
Narodzenie planujemy dalej zamieszczać róż-
ne artykuły, wspomnienia dotyczące wspo-
mnianych wyżej wydarzeń i rocznic. W dru-
gim numerze pragniemy także m.in. przybliżyć 
naszym Czytelnikom osobę Sługi Bożego ks. 
Franciszka Blachnickiego z racji jego 100. 
rocznicy urodzin. Zapraszamy Parafian i Sym-
patyków naszego kościoła do współpracy:

ostrabrama1991@interia.pl 
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Serdeczne
podziękowania

dla JE O. Bpa Antoniego P. Dydycza, bi-
skupa seniora diecezji drohiczyńskiej, który 
jako definitor generalny – na zaproszenie JE 
Ks. Bpa Edmunda Piszcza – przyjeżdżał z Rzy-
mu do Olsztyna, by wybrać lokalizację pod 
naszą parafię. Od początku popierał projekt 
obecności kapucynów w Olsztynie i wspierał 
jego realizację duchowo i materialnie! Niech 
zapłaci Pan Jezus i Św. nasz o. Franciszek!

W VI 1991 r. odwiedził Olsztyn papież Jan 
Paweł  II. Ołtarz, przy którym Ojciec Św. sprawował 
Mszę św. wieńczył duży, stalowy krzyż. Obecnie 
znajduje się on przy wznoszonym klasztorze 
i kościele pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

O utworzenie parafii przy ul. Pana Tadeusza 
podjęła starania Kuria Biskupia już w listopadzie 
1990 r. Kilka miesięcy później do Olsztyna 
przybyli OO. Kapucyni. Kolejne wydarzenia 
potoczyły się bardzo szybko. 11 kwietnia 1991 r. 
erygowano parafię pw. MB Ostrobramskiej, a już 
3 maja, czyli w 200-setną rocznicę ustanowienia 
Konstytucji, ustawiono prosty, drewniany krzyż 
i poświęcono plac budowy. Pierwsze Msze 
św. zaczęto sprawować w namiocie. Nie wszyscy 
jednak byli z tego zadowoleni. W nocy 6 lipca 
1991 r. namiot podpalono. Nie spłonęły jednak 
prowizoryczny ołtarz i papierowy obrazek MB 
Ostrobramskiej, co zostało odczytane jako 
szczególny znak opieki Matki Bożej. W następnym 
miesiącu jeszcze dwa razy niszczono ustawiony 
nowy namiot. Wśród parafian zawiązał się 
więc „komitet ochronny”. Równocześnie 
w błyskawicznym tempie wznoszono murowaną 
kaplicę, której fronton przypomina kościół 
Św. Franciszka w Asyżu. Wyposażona została 
w duży obraz MB Ostrobramskiej, ołtarz, 
ambonkę i tabernakulum. Pierwszą Mszę św. 
odprawiono w niej już 27 września, czyli po 
trzech miesiącach od rozpoczęcia budowy. 
Poświęcono ją 4 października, w Uroczystość 
Św. o. Franciszka. Przy kaplicy wzniesiono także 

tymczasowe mieszkania dla wspólnoty zakonnej. 
Budowę właściwego kościoła i klasztoru 
rozpoczęto w 1994 r. W 3. rocznicę utworzenia 
parafii i poświęcenia placu, 3 maja 1994 r., został 
wmurowany kamień węgielny. Sprowadziło 
go z Ostrej Bramy olsztyńskie Towarzystwo 
Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, a poświęcił 
papież  Św. Jan Paweł II. Obydwa obiekty 
wznoszone są w stylu toskańskim, który 
stworzono w okresie tzw. Renesansu florenckiego. 
Architektura ta jest szczególnie ulubiona przez 
kapucynów w Polsce. Podobne budowle istnieją 
już w Lublinie i Lubartowie (…). Wprowadzono 
jednak pewne elementy charakterystyczne dla 
architektury warmińskiej, wykorzystując przy 
elewacjach czerwoną cegłę klinkierową, a nawet 
elementy drewniane. Projekty przygotowali 
architekci Józef Żołądkowicz i Bohdan Brodowski. 

Cała budowla wygląda imponująco. Pięknie 
też została wkomponowana w otoczenie, 
które z jednej strony stanowi park im. Janusza 
Kusocińskiego, a z drugiej strony monotonne 
bloki. Stanowić zapewne będzie najpiękniejszy 
obiekt w tej części miasta. O nadanie nowej 
parafii tytułu MB Ostrobramskiej zabiegali 
olsztyńscy Wilnianie. Starania te docenił ks. Abp 
Edmund Piszcz, ustanawiając 16 XI 1996 r. przy 
klasztorze Archiprezbiterialne Sanktuarium NMP 
Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia.

Ks. Prof. Andrzej Kopiczko

Kościół Matki Boskiej Ostrobramskiej 1

 1 A. Kopiczko „Kościoły i kaplice w Olsztynie”, Olsztyn 2000.



Mgr inż. Józef Żołądkowicz, architekt

Architektura
Architektura budynków zespołu parafialne-

go kościoła i Klasztoru Braci Mniejszych Kapu-
cynów NMP Ostrobramskiej w Olsztynie stanowi 
próbę odpowiedzi na kilka, leżących u podstaw 
projektowych założeń, a mianowicie:

1. usytuowania obiektów w konkretnym, moc-
no eksponowanym miejscu miasta, na stoku 
pomiędzy terenem rekreacyjno- sportowym 
od południa i zabudową wielorodzinną od 
północy w taki sposób, aby zespół stanowił 
czytelny i oczywisty znak sakralny kontrastu-
jący jakością architektury z istniejącym wielo- 
płytowym  osiedlem  mieszkaniowym. Stąd  
miękkość   formy szczytów i detali architek-
tonicznych mających swe inspiracje w tradycji 
klasycznej odmiany baroku oraz kontrast ma-
teriałów użytych w elewacji (czerwona cegła, 
biały fakturowy tynk, kamienne detale);

2. nawiązanie do tradycyjnych form zespołów 
kapucyńskich przez integralne związanie prze-
strzenne kościoła i klasztoru z zachowaniem 
dominacji bryły kościoła nad funkcją klasztor-
ną, zaniechanie budowy wieży dzwonnej;

3. dostosowanie wielkości kościoła do faktycz-
nych potrzeb parafii;

4. wyeksponowanie w architekturze ze-
wnętrznej podstawowych funkcji we-
wnętrznych: kościół, chór zakonny, zaplecze 
zakrystii, refektarz, sala rekreacji, czę-
ści mieszkalne na poddaszu oraz pomocnicze 
i gospodarcze w podpiwniczeniu, a także wy 
raźne zaznaczenie głównych wejść do kościo-
ła i klasztoru;

5. zorganizowanie funkcji klasztornych wokół 
wewnętrznego dziedzińca nawiązującego 
do tradycyjnego wirydarza;

6. optymalne  powiązanie  funkcjonalne  i  komu-
nikacyjne zespołu z parafią poprzez wygodne 

dojazdy i dojścia piesze do kościoła i klaszto-
ru, w tym dla osób niepełnosprawnych, utwo-
rzenie obszernego placu przedkościelnego;

7. wydzielenie funkcji klauzurowych klasztoru 
od przestrzeni ogólnodostępnych.

Budynek kościoła
Założono tradycyjny, podłużny układ bazyli-

kowy o 3 nawach, z których środkowa nawa głów-
na jest 2-krotnie wyższa i 3-krotnie szersza od naw 
bocznych. Układ ten został uwidoczniony w bryle 
zewnętrznej, a szczególnie w szczycie północnym, 
frontowym i elewacjach bocznych.

Wejście główne zaprojektowano od północy, 
z tego bowiem kierunku podąża do kościoła około 
75% parafian. Wyróżnienie architektoniczne fron-
tu wejściowego jako najważniejszej elewacji było 
zamierzeniem projektowym. Służą temu: osiowość 
kompozycji, zaznaczenie dużego środkowego okna 
przeznaczonego na witraż Matki Boskiej Ostro-
bramskiej, podcień wejściowy wsparty na dwóch 
dużych filarach i bogatszy detal architektoniczny.

Budynek kościoła zlokalizowany został na 
terenie o znacznym spadku, co wymusiło odpo-
wiednio wysokie wzniesienie poziomu parteru 
i wykonanie podpiwniczenia. Przykryty został wie-
lostopniowym dachem dwuspadowym, z zamknię-
tą przełazową przestrzenią strychową nad nawą 
główną.

Szczyt południowy (od strony ołtarza) zwień-
czony został sygnaturką z Krzyża.

W projektowanej przestrzeni wewnętrznej 
kościoła dążono do uzyskania jednoznacznie Sa-
kralnego jej charakteru, sprzyjającego zgromadze-
niom liturgicznym i modlitwie indywidualnej. Stąd 
oddzielenie nawy głównej od bocznych dwoma 
rzędami proporcjonalnie smukłych słupów pod-
trzymujących żelbetonowe ramy, tworzące 6 przę-
seł, z których skrajne północne zawiera kruchtę 
i emporę dla chóru, zaś skrajne południowe zajmu-
je przestrzeń prezbiterium.

Nawy boczne sklepione są odcinkowymi ko-
lebkami, zaś nawa główna posiada dwuspadowy 
sufit gładki, podzielony gęstym ożebrowaniem po-
przecznym.

Główna ściana ołtarza zakomponowana jest 
osiowo i zawiera obraz Patronki Parafii obramowa-
ny obszernym łukiem, nawiązującym do łuku tę-
czowego, który u podstaw „podparty” jest dwoma 
postaciami świętych - świętego Franciszka z Asyżu 
i Ojca Pio.

Prezbiterium obszerne, zawiera na osi ołtarz 
ofiarny, za nim sewillę i w ścianie szczytowej taber-
nakulum, po obu stronach ołtarza ambonki słowa 
Bożego i przewodniczenia.

Oświetlenie kościoła odbywa się poprzez 
okna w zachodniej ścianie podłużnej (nawy bocz-
nej) zaopatrzone w witraże oraz przez doświetle-
nie rozproszonym światłem dochodzącym z górnej 
części nawy głównej, przez rzędy wąskich okienek 
usytuowanych nad galeriami, biegnącymi wzdłuż 

Ideą witraży w kościele jest przedstawienie 
historii zbawienia, objawienia Bożego planu wobec 
człowieka i jego udziału -odpowiedzi na zamiary 
Boga.

Historia ta obejmuje kolejno wydarzenia Sta-
rego Testamentu poczynając od dzieła stworzenia 
poprzez grzech pierwszych rodziców, dzieje Abra-
hama, ofiarę z Izaaka, dzieje Jakuba, Józefa, Mojże-
sza zakończone zawarciem przymierza na Synaju, 
i dalej zdobycie Jerycha, Arka Przymierza, Salomon, 
Dawid po wydarzenia Nowego Testamentu poczy-
nając od zwiastowania; narodzenia Pana Jezusa, 
jego działalności publicznej po wydarzenia pas-

chalne - męki, śmierci i zwiastowania, zakończone 
wydarzeniami Pięćdziesiątnicy - zesłaniu Ducha 
Świętego  - utworzenia Kościoła Nowego Przymie-
rza. Ostatnie witraże przedstawiają Kościół i jego 
drogę do zbawienia przez wyobrażenia szeregu 
świętych z kręgu franciszkańskiego a szczególnie 
kapucyńskiego.

Jeden z witraży przedstawia Matkę Bożą jako 
Królową Różańcową i najważniejsze miejsca Jej ob-
jawień.

Witraż główny nad wejściem obrazuje NMP 
Ostrobramską i pejzaże wileńskie z Ostrą Bramą 
włącznie.

Mgr inż. Józef Żołądkowicz, architekt

Założenia artystyczne i ideowe zaprojektowanych
witraży w kościelepw. NMP Ostrobramskiej

całego kościoła, nad nawami bocznymi.
Posadzka i użyta okładzina kamienna i ce-

glana na ścianach wewnętrznych kościoła, ich za-
gospodarowanie obrazami i witrażami podkreśla 
osiowe założenia wnętrza i zmierza do uwydatnie-
nia sakralnego charakteru i funkcji tej przestrzeni, 
w której ma się nieustannie dokonywać spotkanie 
człowieka z Bogiem.



Mija już trzydzieści lat, od kiedy cieszymy się 
w Olsztynie obecnością Wielebnych Ojców Kapucy-
nów, a którzy to właśnie wtedy rozpoczęli pracę na 
terenie naszej parafii.

Pamiętam ten szczególny dzień, ponieważ był 
3 maj - Święto NMP Królowej Polski. Byliśmy wraz 
z rodziną na Mszy św. za Ojczyznę w Kościele NSPJ, 
ponieważ była to nasza macierzysta parafia. Tam 
dowiedzieliśmy się, że o godz. 17.00 na łące przy 
ul. Pana Tadeusza w Olsztynie, przy polowym ołta-
rzu zostanie odprawiona Msza św. przez  Ks. Abpa 
Metropolitę Warmińskiego w nowo erygowanej Pa-
rafii NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. (…) 
Była piękna pogoda, naokoło majowa zieleń, polowy 
ołtarz i duża liczba przybyłych mieszkańców, rów-
nież spoza naszej parafii. (…) W najbliższą niedzielę 
poszliśmy wszyscy na Mszę świętą już do swojego 
„kościoła”, który stanowił wypożyczony namiot woj-
skowy, a wewnątrz był zbudowany z brzozowych 
pni i kilku desek ołtarz, przyozdobiony wiosennymi 
kwiatami. Przy wejściu do namiotu, nad ołtarzem, 
osobiście zawiesiłam przyniesiony z domu obrazek 
Matki Boskiej Ostrobramskiej, której kult był zawsze 
pielęgnowany w moim domu, ponieważ jestem cór-
ką zesłańców syberyjskich i ten wizerunek Maryi 
towarzyszył im zawsze na „nieludzkiej ziemi”. Msze 
św. były odprawiane w namiocie, a wierni stali na 
łące, niekiedy w prażącym słońcu i podczas padają-
cego deszczu; było kilka ławek do siadania dla tych, 
którzy nie mogli stać. Później w większości osoby 
starsze zabierały ze sobą na Mszę św. krzesełka. Te 
wszystkie trudy trwania na Eucharystii i na modlitwie 
w warunkach polowych, rekompensowały płomien-
ne kazania O. Proboszcza Andrzeja Chludzińskiego. 

Porwał nas, wiernych Jego młodzieńczy entuzjazm 
i zapał, żarliwa modlitwa i franciszkańska duchowość 
oraz wielka troska o ten żywy Kościół. Staraliśmy się 
współpracować z O. Proboszczem i Jego współbrać-
mi, na miarę naszych skromnych możliwości i umie-
jętności. Po krótkim okresie radości z istnienia naszej 
parafii, chociaż w tak skromnych warunkach, przy-
szły dni bardzo bolesne dla nas wszystkich. Którejś 
nocy, nasz „kościół” - namiot został spalony przez 
nieznanych sprawców.

Jedynym ocalałym z pożaru elementem na-
miotu - kościoła, był obrazek z wizerunkiem Matki 
Boskiej Ostrobramskiej; nadpaliły się jedynie drew-
niane ramki obrazka i nieco zmieniła się na nim pod 
wpływem płomieni kolor sukni Maryi. Na wieść 
o tym, co się zdarzyło płakaliśmy. Następnego dnia 
zabrałam do domu ocalały z pożaru obrazek Ma-
donny (wisi nad moim łóżkiem), a nowy obrazek i w 
nowych ramkach, wspólnie z moimi sąsiadami po-
nownie zawiesiliśmy nad ołtarzem kolejnego już na-
miotu, o który postarał się O. Proboszcz. W krótkim 
czasie od tamtego zdarzenia, ten bolesny incydent 
powtórzył się. Nieznani sprawcy spalili kolejny na-
miot. Tak jak poprzednio, tym razem również jedy-
nym ocalałym z pożaru elementem okazał się obra-
zek z ostrobramskim wizerunkiem Maryi, a który jest 
w posiadaniu OO. Kapucynów.

Matka Najświętsza najwyraźniej dała znak 
chęci pozostania w tym miejscu i w tym wizerunku i, 
jak zawsze Zwycięska -trwa z nami już od 30. lat jako 
Królowa i Patronka naszej parafii.

 Po doświadczeniach tych bolesnych incyden-
tów, do czasu wprowadzenia się do nowo budującej 
się kaplicy z częścią mieszkalno-klasztorną, my wier-
ni pełniliśmy nieustanne nocne dyżury, strzegąc na-
szego kościoła. Noce spędzaliśmy siedząc w samo-
chodach lub wręcz spacerując po kilka osób na około 
drogich naszym sercom obiektów. Do czasu zbudo-
wania kaplicy i części klasztornej nasi OO. Kapucyni 
mieszkali w wynajętym mieszkaniu, tak się składa, że 
znajdowało się ono w sąsiedniej klatce mojego blo-
ku, w którym mieszkam przy ul. Pana Tadeusza 4. (…) 
Bezgraniczna radość przepełniała nasze serca, kiedy 
na święto MB Ostrobramskiej 16 XI 1991 r. wpro-
wadziliśmy się do nowej kaplicy. Chociaż też była 
tymczasowa, ale była piękna, zawsze w godzinach 
jej otwarcia była wypełniona wiernymi, trwającymi 
na modlitwie. Służyła nam przez dziewięć lat.

Niezapomnianym przeżyciem była dla Olszty-
na i dla naszej parafii wizyta Ojca Św. Jana Pawła II 
w czerwcu 1991 r. To na terenie naszej parafii zbu-
dowano ołtarz papieski, a niemy świadek tego spo-
tkania - tzw. papieski Krzyż stoi do dziś obok naszej 
świątyni, upamiętniając tamte godziny spotkania kil-
kuset tysięcy wiernych z Umiłowanym Ojcem Świę-
tym. Kustoszami Krzyża, tej wspaniałej pamiątki, są 
Ojcowie Kapucyni. Podczas tej wizyty na terenie 
naszej parafii, Ojciec Święty poświęcił kamień wę-
gielny pod budowę naszej nowej świątyni. Budowa 
świątyni trwała dziewięć lat, a prowadził ją niestru-
dzony O. Proboszcz Andrzej Chludzińskiego.

W lecie 2000 r. proboszczem w naszej parafii 
został O. Apoloniusz Leśniewski. To dzięki jego wy-
siłkom i niezwykłym wprost zdolnościom organiza-
torskim, na Pasterkę Roku Jubileuszowego 2000, 
o północy dzwon kościelny na nowo wybudowanym 
kościele zapraszał nas wiernych do nowej świątyni. 
Mszy świętej przewodniczył Ks. Arcybiskup Edmund 
Piszcz. W październiku 2005 roku odbyły się pierw-
sze w naszej parafii Misje święte, a w listopadzie - 
Ks. arcybiskup Edmund Piszcz dokonał konsekracji 
świątyni.

Halina Gniedziejko

Matka Boska Ostrobramska
- Patronka i Królowa naszej Parafii

o. Ireneusz Naumowicz OFMCap

Odsłona nowości
Nowość miewa różne znaczenia. W olsztyń-

skiej parafii Matki Bożej Miłosierdzia (tej z Wilna) 
obowiązki proboszcza objąłem 3 lipca 2006 r. Swo-
ją posługę jako proboszcz zakończyłem pod koniec 
czerwca 2012 r. Było to dla mnie pierwszym do-
świadczeniem duszpasterstwa parafialnego. Wcze-
śniej nie byłem proboszczem. Jeszcze ciekawiej - 
nie byłem na placówce parafialnej. Zrozumiałe jest, 
że musiałem czuć się niepewnie, nieco zagubiony 
w relacjach parafialnych, zupełnie nieobyty z „pa-
pierami” i księgami w kancelarii. 

Oswajanie się było dynamiczne, bo niemalże 
od razu pogrzeb, kilka dni później ślub. Natychmiast 
doświadczyłem życzliwości Parafian. Ktoś zadzwo-
nił podpowiadając ważne rzeczy o zmarłej osobie, 
„bo proboszcz jest nowy i pewnie nie wie, że...”. To 
uchroniło przed „pospolitym” zachowaniem się, 
które byłoby niesprawiedliwe wobec Zmarłej i ro-
dziny. I jestem wdzięczny za wiele takich sugestii. 
Jeszcze tego samego miesiąca spotkanie z kapła-
nami z dekanatu - zmiana proboszcza w parafii 
NSPJ. Konkretni, otwarci, życzliwi, bezpośredni, 
i dyskretni. Takimi pamiętam ich do dziś wspomi-
nając spotkania dekanalne, odpustowe, i te mniej 

oficjalne. Parafianie, to ludzie o różnych odcieniach 
co do pochodzenia. Moje odczucie ogólne pozo-
stało dość jasne: ludzie gorliwi, pobożność prze-
sączona modlitwą - szczególnie różańcową, głębia 
serdeczności, gościnność z bogactwem „nośników” 
spotkania, prosta otwartość, uczynna dobroć trosz-
cząca się o sprawy duchowe i te bardziej prozaicz-
ne. Z niedowierzaniem zauważałem w kartotekach 
notatkę „ŻR”. Po solidnym przeliczeniu okazało się, 
że blisko 800 osób należy do „Żywego Różańca”. 
Oczywiście, że w tym kontekście wspominam gru-
py duszpasterskie, które tworzyły bogatą mozaikę 
duchową parafii. Bardzo piękny odcień tej parafii, 
to cechy charakterystyczne dla ludzi pochodzących 
z Wileńszczyzny, mający swoista melodykę mowy 
i niepowtarzalną serdeczność. Szczególną odsłonę 
w mojej pamięci stanowią chorzy. Myślę to o tych 
leżących, których odwiedzaliśmy systematycznie. 
Oni bardzo pięknie duchowo przyjmowali swoje 
dolegliwości nadając im wartość Bożą przez mo-
dlitwę. Pamiętam też chorych, którzy byli samo-
dzielni życiowo, ale naznaczeni ogromnym cier-
pieniem. Ich codzienne uczestnictwo we Mszy św. 
było świadectwem zjednoczenia ze zbawczą Ofia-
rą Jezusa. Pamiętam jeszcze i tych, którzy z wielką 
miłością - nieraz to była heroiczna miłość - z jaką 
pielęgnowali chorych.

Czas na ogólny pejzaż zapisany w umyśle, 
a nade wszystko w sercu. A jest to piękny, wielo-
barwny pejzaż malowany przez parafian aktywnie 
przeżywających swoją wiarę w Boga z głębokim 
przylgnięciem do Kościoła, rozmodlonych, wyra-
żający praktyczne spostrzeżenia duszpasterskie... 
Oczywiście, doświadczyłem bardzo wiele prak-
tycznej dobroci, życzliwości - myślę tu o wielu oso-
bach angażujących się w kończenie „dolnego ko-
ścioła”, pielęgnowanie zieleni w obejściu świątyni 
i jej troskliwe sprzątanie. Nie do zapomnienia jest 
też życiowe zainteresowanie parafian potrzebami 
braci kapucynów, którzy - podążając duchowymi 
drogami powołania zakonnego i kapłańskiego - 
mają potrzeby co do ciała.... Tak oto moja pamięć 
sześćdziesięciolatka zapisała w sercu piękny obraz 
sześcioletniej posługi w Olsztynie.

Wszystkim, dziś żyjącym i wzrastającym 
w przestrzeni parafii - Braciom Kapucynom i Wier-
nym - na przyszłość, tę zaraz i tę dalszą - życzę 
bliskości Boga pełnej łask, duchowego dynami-
zmu i mądrości Ducha na modlitwie w codzien-
nych dążeniach ku Niebu. Życzę matczynej i czułej 
opieki Matki Bożej Miłosierdzia oraz skuteczne-
go orędownictwa świętych Patronów ze Chrztu 
i Bierzmowania.                                                                      



o. Apoloniusz Leśniewski OFMCap1

Mój związek z nowo powstałą parafią NMP 
Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia w Olsztynie, 
datuje się od kolędy z przełomu lat 1991-1992, 
w której pomagałem pierwszemu proboszczowi 
o. Andrzejowi Chludzińskiemu. Niezwykle życzli-
we spotkania kolędowe z rodzinami, które dekla-
rowały się jako wierzący i praktykujący katolicy, 
sprawiły, że spodobała mi się nasza nowa parafia. 
Nie myślałem wówczas, że w przyszłości będę jej 
przewodził.

Po kapitule prowincjalnej w lutym 2000 
roku, o. Prowincjał poinformował mnie, że jestem 
wyznaczony na proboszcza parafii Najświętszej 
Maryi Panny Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia 
w Olsztynie i na gwardiana klasztoru Braci Mniej-
szych Kapucynów przy tejże parafii. Sądziłem, że 
dobrze by było, aby ten, kto rozpoczął dzieło, 
doprowadził je do końca. A ponieważ budowa 
kościoła i klasztoru nie osiągnęła jeszcze w pełni 
stanu surowego - wymawiałem się od wyznaczo-
nego dla mnie obowiązku. Wbrew moim oporom, 
definitywna decyzja z 23 czerwca 2000 r. sprawi-
ła, że z posłuszeństwa polecono mi powrót z Italii 
i objęcie 12 sierpnia 2000 r. posługi duszpaster-
skiej w Olsztynie, z obowiązkami wypełnianymi 
do dziś. Atmosfera towarzysząca zmianom per-
sonalnym, nieznajomość założeń budowlanych 
oraz zadłużenie sięgające miliona PLN - nie napa-
wały mnie optymizmem. Musiałem iść do szko-
ły życia i uczyć się nie tylko czytania projektów 
budowlanych, ale przede wszystkim uczyć się ro-
zumieć ludzi, często zbuntowanych, nie rozumie-
jących zasad życia zakonnego i uważających, że 

zmianą skrzywdzono i poprzednika i ich samych. 
Zacząłem trudną drogę „pod prąd”. I tak było pra-
wie przez cały czas mojej posługi. Uważano, że 
moim pierwszoplanowym zadaniem jest konty-
nuacja budowy kościoła i klasztoru i, przy skrom-
nych możliwościach parafii, znalezienie funduszy 
na finansowanie zaplanowanych dzieł. Powsta-
nie kościoła i klasztoru to konieczne warunki do 
spełniania najważniejszego zadania, jakim dla 
każdego proboszcza jest prowadzenie parafii tak, 
aby była szkołą: wiary, modlitwy i miłości brater-
skiej.

Szczególną troską starałem się otoczyć 
przepowiadanie Słowa Bożego czy to w kościele, 
przez głoszenie homilii i kazań, czy różnego ro-
dzaju nauk dla poszczególnych Wspólnot para-
fialnych. Doroczne rekolekcje adwentowe i wiel-
kopostne były okazją do ubogacenia parafian 
przepowiadaniem znakomitych kaznodziejów jak 
choćby najwybitniejszego, zwanego „Skargą na-
szych czasów” - Ks. Bpa Józefa Zawitkowskiego. 
W zakresie katechezy szkolnej nieocenioną po-
mocą była współpraca katechetek świeckich z ka-
płanami naszej parafii. Przepowiadanie, zarówno 
w kościele jak i w szkole, pomagało w pogłębia-
niu wiedzy religijnej, poznawaniu Chrystusa, umi-
łowaniu Go i naśladowaniu. Sobór Watykański II 
uczy, że wszyscy wierzący powinni być „świad-
kami życia i zmartwychwstania Chrystusa, oraz 
znakiem Boga żywego”. W pracy ewangelizacyj-
nej nie do przecenienia jest pomoc Wspólnot 
parafialnych, takich jak: Żywy Różaniec - liczący 
72 Róże, Franciszkański Zakon Świeckich, Gru-
pa Modlitwy O. Pio i Akcja Katolicka. To oni, lu-
dzie świeccy, żyjący duchem Ewangelii, „czynią 
obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach 
i w takich okolicznościach, w których tylko dzięki 
nim może on stać się solą ziemi” (Sobór Waty-
kański II). W tym miejscu wszystkim członkom 
Wspólnot parafialnych pragnę przypomnieć sło-
wa Pana Jezusa: „nie wyście Mnie wybrali, ale Ja 
was wybrałem i przeznaczyłem was na to, aby-
ście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” 
(J 15,16). Dziękuję Panu Bogu za wasze osobiste 
powołanie oraz trud i poświęcenie, z jakim pra-
cujecie dla budowania Ciała Chrystusowego, 
którym jest Kościół w cząstce naszej parafii.

Inauguracja nowego kościoła Pasterką 
Roku Wielkiego Jubileuszu 2000, dała nam Dom 
Boży i bramę do nieba oraz parafialny Wieczer-
nik modlitwy. W tym momencie składam ser-

deczne podziękowanie inicjatorom powstania tej 
placówki duszpasterskiej: J.E. ks. Arcybiskupowi 
Edmundowi Piszczowi, Definitorowi Generalne-
mu o. Pacyfikowi Dydyczowi, obecnie biskupowi 
drohiczyńskiemu oraz ks. inf. Julianowi Żołnier-
kiewiczowi proboszczowi macierzystej parafii 
NSPJ.

Chylę czoło przed architektem p. Józefem 
Żołądkowiczem i budowniczymi kościoła, a klę-
kam przed dobrocią tych, którzy swoimi ofiarami, 
często połączonymi z ogromnym wyrzeczeniem, 
cegła po cegle, kamień po kamieniu, wznosili 
tę świątynię. Dziękuję wszystkim bezimiennym 
ofiarodawcom, a szczególnie tym, których ofia-
ry imienne były przekazane w kopertach lub na 
konto bankowe i są odnotowane w kartotece 
parafialnej. Nie znajduję słów podziękowania dla 
niektórych ofiarodawców, którzy ciągle składali 
ofiary, jakby wyręczając tych, którzy nie mogli 
zdobyć się na położenie własnej cegiełki. Mimo 
ofiarności wielu parafian, świątynia i cały zespół 
sakralny nie byłby jeszcze wykończony, gdyby nie 
Zakon Braci Mniejszych Kapucynów i jego pomoc 
w ogromnej większości ponoszonych kosztów. 
Dlatego składam serdeczne podziękowanie ów-
czesnemu Prowincjałowi o. Piotrowi Stasińskie-
mu, że z troskliwością odpowiedzialnego Ojca 
pomagał mi w załatwianiu potrzeb najmłodszego 
„dziecka” naszej Prowincji Zakonnej, którym jest 
kościół i klasztor w Olsztynie. Dziękuję Braciom 
Kapucynom z Prowincji Asyskiej, w której bezpo-
średnio przed przyjściem do Olsztyna pracowa-
łem przez sześć lat. Dziękuję za pomoc Kapucy-
nom Prowincji Nowojorskiej i wszystkim Braciom 
naszej Prowincji, szczególnie tym, którzy praco-
wali w Olsztynie. Wszystkim, przez wstawiennic-
two Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia i świę-
tego naszego Ojca Franciszka, niech zapłaci Pan 
Jezus według Swojej Boskiej miary.

Wyposażenie kościoła ułatwia skupienie 
i modlitwę. Do inwentarza kościoła należą: ta-
bernakulum pozłacane wewnątrz, ołtarz z mar-
muru karraryjskiego, obraz ostrobramski Matki 
Miłosierdzia, ozdobiony srebrnymi sukienkami i 
złotymi: aureolą, koronami i pół księżycem; rzeź-
bione w drzewie figury świętego Franciszka i 
świętego o. Pio, dwie ambonki, stacje Drogi 
Krzyżowej, organy, rzutnik i sprzęt nagłaśniają-
cy. W blendach jest obraz Miłosierdzia Bożego i 
dwa obrazy z cyklu „Wyobraźni Miłosierdzia” bł. 
Honorata - miłosierdzie przez Sakrament Poku-
ty i świętego Feliksa - miłosierdzie przez troskę 
o biednych i opuszczonych. (…)

Z umiłowanym Ojcem Świętym Janem Paw-
łem II zachęcałem do modlitwy rodzinnej, bo „Ro-
dzina, która modli się zjednoczona, zjednoczoną 
pozostaje”. Jak powietrze dla ciała tak modlitwa 
potrzebna jest duszy. Dlatego uczy Chrystus „za-
wsze trzeba się modlić i nie ustawać” i całe życie 
tak kształtować, aby „czy jemy czy pijemy czy co-
kolwiek innego czynimy, byśmy wszystko czynili 
na chwałę Bożą”. (…).

Tak jak w budowli materialnej, ciągle trzeba 
coś uzupełniać, a pozostałe szkody naprawiać, 
podobnie i w życiu duchowym, o czym przypomi-
na nam św. Franciszek, ciągle musimy zaczynać 
od nowa. (…) Budowę kościoła i klasztoru rozpo-
częto 31 maja 1994 roku. Od samego początku 
prace budowlane były prowadzone przez firmę 
„Przemysłówka” Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego HOLDING Spółka z o.o. W Olsz-
tynie. Przez cały czas trwania budowy kadra in-
żynieryjna Wraz z załogą Wytrwale dążyła do 
ukończenia prac, których uwieńczeniem stał się 
piękny kościół Wraz z klasztorem.

Wśród Wielu osób zasłużyli się W tym dzie-
le: Prezes mgr inż. Stanisław Radzik, Wiceprezes 
mgr inż. Walerian Łoś, Kierownik Budowy - Wła-
dysław Zalewski.

Jeśli coś z tych dobrych spraw zostało doko-
nane w minionym piętnastoleciu -  to Bogu niech 
będą dzięki, a parafianom uznanie, że umieli 
współpracować z łaską Bożą wypełniając własny 
charyzmat. Wiele jest jeszcze do zrobienia! Bo 
świętość nie jest statyczna. Ciągle do niej dąży-
my.

Drodzy Parafianie! Zechciejcie wybaczyć 
mi moje błędy, braki, niedociągnięcia i zaniedba-
nia. Współpracujcie z następcą i całym zespo-
łem duszpasterskim klasztoru tak, aby nie tylko 
nasz kościół był piękny, ale by i nasza para-
fia była najpiękniejszą  i  najlepszą  na  chwałę  
Boga  w Trójcy Jedynego,  na cześć Ostrobram-
skiej Matki Miłosierdzia i świętego Franciszka 
z Asyżu, ku radości naszej i Kościoła świętego.1 Proboszcz parafii NMP Ostrobramskiej w latach 2000-2006. Tekst został napisany w związku z 15. rocznicą powstania parafii.



Był 13 maja 2015 roku. Prowadziłem misje, 
kiedy ówczesny o. Prowincjał Andrzej Kiejza za-
dzwonił do mnie z zapytaniem czy nie chciałbym 
przyjąć posługi gwardiana i proboszcza w naszej 
placówce w Olsztynie. Poczułem w sercu jasność  
i pewność, ze powinienem się zgodzić. Uczyniłem 
tak bez wątpliwości. Olsztyn był mi zawsze bli-
ski, bo właśnie tu przyjąłem święcenia diakonatu 
29 grudnia 1991 roku, z rąk biskupa Wojciecha 
Ziemby, (jako pierwszy z braci naszej prowincji na 
tej nowej placówce). Miało to miejsce w kaplicz-
ce, która w owym czasie pełniła rolę tymczaso-
wego kościoła. O. Andrzej Chludziński, pierwszy 
gwardian i proboszcz przyjął mnie i wraz ze swy-
mi parafianami zorganizował wszystko jak nale-
ży. Poznałem wtedy Państwa Olechnowiczów 
i Państwa Piłatów, którzy serdecznie ugościli 
moją rodzinę podczas przyjęcia z okazji święceń 
diakonatu. Potem wielokrotnie przyjeżdżałem do 
pomocy w kolędzie na zaproszenie gwardianów  

o. Andrzeja i o. Apoloniusza, spotykając się wte-
dy z grupami AA, działającymi przy kościele, gdzie 
poznałem Państwa Marię i Lecha oraz innych 
wspaniałych ludzi.

Moja obediencja na placówkę do Olszty-
na była wyznaczona dokładnie na dwa miesiące 
od telefonu O. Prowincjała, czyli na 13ego lipca. 
Przyjechałem w dniu nabożeństwa fatimskiego, 
a zatem obecność Matki Bożej w tym Bożym pla-
nie stała się dla mnie bardzo czytelna. Zostałem 
serdecznie przyjęty przez Parafian i Braci. (…). At-
mosfery życzliwości ze strony Parafian, doświad-
czałem przez całą kadencję mojego pobytu, aż do 
wyjazdu z Olsztyna 03 lipca 2018. Trzy lata, a tak 
bardzo zapisały się w mojej pamięci i sercu. 

Nasza stosunkowo młoda parafia – już z trzy-
dziestoletnim stażem – według mnie charaktery-
zuje się trzema istotnymi wymiarami tworzącymi 
jej charyzmat:

1. Jest archiprezbiterialnym Sanktuarium 

Najświętszej Maryi Panny Ostrobram-
skiej Matki Miłosierdzia.

2. U początków jej powstania był tu wśród 
nas 06.06.1991 św. Jan Paweł II, czego 
pamiątką jest Krzyż Papieski ustawiony 
przy naszym kościele.

3. Nasza obecność, jako duchowych synów 
św. Franciszka z Asyżu.

Te trzy wymiary są pewnym dziedzictwem 
i zobowiązaniem stojącym przed nami, aby od-
dawać chwałę Bogu przez kult Matki Bożej Mi-
łosierdzia, poznawać nauczania św. Jana Pawła II 
i pielęgnować duchowość św. Franciszka.

Miło wspominam pracę duszpasterską ze 
wspólnotami działającymi przy naszej parafii. Wy-
mienione wyżej aspekty charyzmatu parafii wyra-
żają się w specyfice tychże wspólnot, którymi są: 
Żywy Różaniec, Franciszkański Zakon Świeckich, 
Grupa Modlitewna św. o. Pio, ponadto Odnowa 
w Duchu Świętym, Koło Przyjaciół Radia Mary-
ja, Oaza Młodzieżowa, Wspólnota Męska, Mini-
stranci. W salkach duszpasterskich spotykały się: 
grupa AA, były Spotkania Małżeńskie, ponadto 
mieli swoje spotkania Ochotnicy Cierpienia, Har-
cerki, Artyści Niezależni, Drugi Oddział Związku 
Sybiraków. Najstarszą część naszej parafii stano-
wią przesiedleńcy z Wileńszczyzny i Kresów Dru-
giej Rzeczpospolitej, dla których tytuł naszego 
kościoła Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia jest 
bardzo ważnym czynnikiem integrującym. Nawią-
zując do tego, na 1050 lecie Chrztu Polski wyko-
naliśmy i umieściliśmy w kościele obrazy świętych 
Pańskich, związanych tematycznie z Matką Bożą 
Ostrobramską, a są nimi Św. Królowa Jadwiga – 
Matka Chrzestna Litwy i Św. Kazimierz królewicz, 
patron Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Aby 
ożywić duchową więź z Patronką naszej parafii, 
dwukrotnie pielgrzymowaliśmy do Ostrej Bramy 
w Wilnie i do macierzystego klasztoru św. Fausty-
ny, sekretarki Bożego Miłosierdzia.

Szczególnym rysem naszego zaangażowa-
nia, jako duchowych synów św. Franciszka była 
posługa wobec ubogich i potrzebujących. Speł-
niała ją dynamicznie działająca parafialna Caritas i 
jej zaangażowanie zarówno w program unijny, jak 
również „Spiżarnię Caritas”. Z pewnością ubogimi 
naszych czasów, do których posyła nas Chrystus 
przez św. Franciszka, są osoby uzależnione od 

środków psychoaktywnych, a zwłaszcza alkoholu. 
Stąd systematycznie, co miesiąc organizowaliśmy 
spotkania i tematyczną konferencję dla uzależ-
nionych i ich rodzin, również spoza naszej parafii. 
Opieką duchową objęte zostały dzieci i młodzież 
ze szkół w których katechizowały panie kate-
chetki ze SP Nr 3 oraz o. Sebastian katechizujący 
w przedszkolach, w Niepublicznej Szkole Podsta-
wowej i w Zespole Szkół Chemicznych i Ogólno-
kształcących. Ponadto w czasie wakacji organizo-
waliśmy w klasztorze dwutygodniowe półkolonie 
dla dzieci z ubogich rodzin, z zaangażowaniem 
naszych braci i pań katechetek. Systematycznie 
współpracowaliśmy z sąsiadującym z nami Przed-
szkolem nr 37.

Bracia pieczołowicie dbali o duszpasterstwo 
w kościele i poza nim (jak np. duszpasterstwo 
sióstr), należycie wypełniając wyznaczoną po-
sługę sakramentalną. Słowo Boże głosiliśmy co-
dziennie na wieczornych Mszach świętych a spo-
wiedź pół godziny przed każdą Mszą Świętą, stała 
się praktyką dobrze postrzeganą przez parafian 
i gości. Prawdziwą moją radością było angażo-
wanie się parafian w czytania mszalne podczas 
codziennych Eucharystii, w których uczestniczy-
ło każdego dnia od dwudziestu do czterdziestu 
osób. Chorzy parafianie byli objęci sakramentalną 
opieką w każdy pierwszy piątek miesiąca i w za-
leżności od potrzeb.

W sali pod kościołem – odbywały się różne 
wydarzenia religijne i kulturalne np. dla przedszko-
li „Bal Wszystkich Świętych”, inauguracja działal-
ności Caritas „Pola Nadziei” i Wigilia dla samot-
nych parafian, organizowane przy współpracy z 
władzami Osiedla. Ponadto urządzaliśmy festyny 
w maju czy przy okazji Jubileuszu 25-lecia parafii i 
innych okazjach, z pięknym śpiewem chóru para-
fialnego pod batutą pani Joanny, organistki nasze-
go kościoła, a także pana Leszka z chórem Tęcza, 
który artystycznie ubogacał nasze uroczystości. 
Dużym wydarzeniem dla parafii i klasztoru była 
wizytacja kanoniczna biskupa Ordynariusza oraz 
nawiedzenie relikwii bł. Honorata. Współpraca z 
osobami zaangażowanymi w życie parafii i klasz-
toru, była dla mnie prawdziwą radością. Za pracę: 
w kuchni dziękuję paniom Irenie i Wiesławie; w 
pralni pani Elżbiecie; w kancelarii pani Genowe-
fie; w ogrodzie pani Małgorzacie i panu Marce-

o. Marek Skowroński OFMCap

Trzy lata u stóp
Matki Bożej Ostrobramskiejw Olsztynie  



Moja miłość z parafia Matki Bożej Ostro-
bramskiej zaczęła się w lipcu 1992 roku. Po świę-
ceniach kapłańskich 7 czerwca 1992 r. zostałem 
skierowany do pracy na Białorusi od połowy sierp-
nia. Wśród różnych zajęć, które mi zlecono w cza-
sie oczekiwania na wyjazd do Subotnik w diecezji 
Grodzieńskiej, był miesięczny pobyt w Olsztynie. 
Pod koniec czerwca udałem się autostopem do 
Olsztyna. Przywitał mnie dużo starszy w kapłań-
stwie współbrat o. Mieczysław Wasyk. Przeło-
żonego domu i proboszcza parafii nie zastałem, 
ponieważ dzień wcześniej rozpoczął urlop. Moim 
zadaniem było: pomoc duszpasterska o. Mieczy-
sławowi i tworzenie dwuosobowej wspólnoty. Po 
wspaniałym miesiącu udałem się na Białoruś, aby 
za rok wrócić na stałe zgodnie z obediencją Mini-
stra Prowincjalnego. Drugi raz przybyłem do Olsz-
tyna pociągiem z Gdyni. Dobrze, że rok wcześniej 
poznałem Olsztyn, dlatego bez problemu trafiłem 
do domu zakonnego przy ul. Pana Tadeusza 16A. 
Przywitał mnie przełożony i proboszcz o. Andrzej 
Chludziński, wikary o. Tadeusz Trojanowski oraz 
o. Bujnowski. Po roku pobytu odszedł o. Tadeusz, 
a przybył o. Marian Puta.

Do moich zadań należało katechizowanie 
klas 7 i 8 w Szkole Podstawowej i wszystkie kla-
sy maturalne w Zespole Szkół Chemicznych. Po 
dwóch latach uczenia i rozwiazywania różnych 
problemów kadrowych w ostatnim półroczu 
miałem prawie 40. lekcji tygodniowo. Oprócz 
katechizowania moim obowiązkiem była w każ-
dą niedziele Msza Św. dla dzieci. Z racji, ze by-
łem najmłodszy we wspólnocie i zajmowałem 

się młodzieżą, odpowiadałem za ministrantów, 
OAZĘ, która była przy parafii oraz powołałem do 
życia Młodzież Franciszkańską. Po zorganizowa-
nym wspólnie z nauczycielami charytatywnym 
meczu piłkarskim „Księża kontra Nauczyciele”, 
Klub Piłkarski ”Stomil Olsztyn” z błogosławień-
stwem Ks. Abpa Edmunda Piszcza mianował 
mnie klubowym kapelanem. W ciągu dwóch lat 
raz wyjechałem z Różami Różańcowymi do Toru-
nia i dwa razy z młodzieżą na Europejskie Spotka-
nia Młodych TAIZE do Monachium i do Paryża. 
Silę do pracy zawdzięczałem modlitwom para-
fian, Margaretek i Koła Przyjaciół Misji, a przede 
wszystkim chorych, których w I piątki m-ca od-
wiedzałem. 

Podsumowując pobyt w parafii Matki Bożej 
Ostrobramskiej dziękuję Panu Bogu za przeżyty 
czas, który był wspaniałym przygotowaniem do 
wypełniania późniejszych obowiązków, a modli-
twa parafian nadal dodaje mi sił.

o. Jarosław Daniluk OFMCap, Szwecja

Mój Olsztyn

lowi; przy dystrybucji żywności pani Halinie, czy 
osobom dbającymi o czystość i wystrój kościoła 
pani Iwonie i wielu innym. Pragnę tym wszystkim 
bliskim mi osobom, w tym rocznicowym wspo-
mnieniu, serdecznie podziękować. W każdą środę 
w modlitwach nowennowych z ufnością poleca-
liśmy Ostrobramskiej Matce Miłosierdzia trudne 
sprawy naszych parafian, których tez nie brako-
wało.

Cieszę się, że udało się nam przeprowadzić w 
kościele pewne inwestycje: wymieniliśmy główne 
wejściowe drzwi do kościoła; wykonaliśmy w ścia-
nach kościoła skarbony; odnowiliśmy tabernaku-
lum.  W celu ochrony przed deszczem i śniegiem 
zostały zamieszczone płyty poliwęglanowe nad 
okapami wokół kościoła i w klasztornym klau-
strum; w kościele zostały położone ocieplające 
siedziska na ławki a także został wykonany klęcz-
nik przed jednym z bocznych ołtarzy. W klaszto-
rze uporządkowaliśmy ogród klasztorny: w celu 
zachowania koniecznej intymności klasztornej 
posadziliśmy tuje będące częścią ogrodzenia. Po-
nadto przedłużyliśmy w ogrodzie istniejącą ścież-
kę z bruku a także posadziliśmy drzewka owocowe  
i ozdobne.  W celu ożywienia modlitwy – jak jest 

w tradycji naszych klasztornych ogrodów – umie-
ściliśmy figurę św. Franciszka. W podziemiach 
wyremontowaliśmy dwie salki dla celów duszpa-
sterskich. Na cmentarzu, na naszym klasztornym 
nagrobku, gdzie w tym czasie został pochowany 
nasz świątobliwy współbrat Eliasz Gołaszewski, 
postawiliśmy granitowy krzyż. Nasza parafia, ko-
ściół i klasztor w Olsztynie są harmonijną jedno-
ścią nie tylko pod względem architektonicznym, 
ale także duszpasterskim. Praca tu jest wdzięcz-
na i rozwojowa, a obecność coraz większej liczby 
młodych rodzin jest nadzieją tej parafii na przy-
szłość. 

Dziękuję Opatrzności Bożej, że z woli ów-
czesnego Prowincjała i Zarządu, dane mi było być 
jednym z proboszczów, wpisujących się w pięk-
ną tradycję parafii Matki Bożej Ostrobramskiej 
w Olsztynie. Życzę o. Proboszczowi Łukaszowi, 
Wspólnocie i całej Parafii, Bożego błogosławień-
stwa i opieki Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia, 
obfitych łask na zbliżającą się 30 rocznicę istnie-
nia Parafii i na każdy czas.

      

Z wyrazami wdzięczności Bogu i ludziom



30-lecie wizyty
Św. Jana Pawła II w Olsztynie.

Abp Wojciech Ziemba

Jan Paweł II w Olsztynie
 Jana Pawła II gościliśmy w Olsztynie w dniach 
05 – 06 czerwca 1991 r. Była to IV pielgrzymka Ojca 
Świętego do Polski. Przebiegała ona pod hasłem: 
„Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”. Wizyta ta była 
pierwszą pielgrzymką do wolnej Polski. (…) Zmiany 
ustrojowe w Polsce zawierały w sobie pytanie: Jaka 
ma być przyszłość naszej Ojczyzny? IV Pielgrzymka 
Papieska do Ojczyzny przypadła na czas, kiedy Pola-
cy doświadczali trudów wywalczonej wolności, kie-
dy nie umieli jako naród i społeczeństwo odnaleźć 
się w nowych warunkach politycznych i gospodar-
czych, kiedy rozmywały się i gasły idee solidarności, 

wzrastały nastroje antyklerykalne. Był to również 
czas, kiedy prawa stanowione przez ludzi wysuwa-
no ponad prawo Boże, a prasa sprzyjała nastrojom 
nietolerancji i postawom konsumpcjonistycznym. 
W swoich homiliach papież koncentrował się na 
Dekalogu. To znaczy, że wskazał na istotne funda-
menty ładu życia społecznego i politycznego, jakim 
w naszej europejskiej cywilizacji jest Dekalog. Jako 
naczelny temat Ojciec Święty wysuwał problem: 
„Prawo Boże fundamentem odnowy”. (…). 
 Bardzo ważnym zagadnieniem było ustale-
nie miejsca głównego spotkania z Ojcem Świętym 
w Olsztynie. Mieliśmy już za sobą trzy papieskie 
pielgrzymi do Polski, a więc można by szukać pew-
nych wzorców, gdy chodzi o organizację. Zdawali-
śmy sobie  sprawę z tego, że z Warszawą, Krako-
wem, Gdańskiem czy Częstochową nie możemy się 

równać. Trzeba mierzyć siły na zamiary. (…) Wyszli-
śmy z założenia, że trzeba się starać, aby miejsca 
spotkania z Ojcem Świętym były w miarę łatwe do 
zorganizowania tam miejsca modlitwy i by można 
je w jakiś sposób zachować na przyszłość. Ołtarz 
celebry papieskiej zaprojektowali i wykonali sce-
narzyści z olsztyńskiego teatru im. St. Jaracza: mgr 
Artur Nichhauser, mgr Mirosław Smerek, mgr Tade-
usz Wójcik. Dnia 05 czerwca 1991 r. na lotnisku w 
Dajtkach witaliśmy Jana Pawła II. Była piękna po-
goda. Ojciec Święty przybył z Białegostoku. Wielu 
z otoczenia Papieża podkreślało piękno krajobrazu 
Warmii i Mazur widzianego z helikoptera. (…) Przy-
gotowania do przyjęcia Dostojnego Gościa przed 
trzydziestu laty zmobilizowały do współpracy wiele 
środowisk, organizacji, lokalne władze samorządo-
we i państwowe, leśników, Policę, wojsko, itd. Mó-
wiliśmy wówczas, że jeszcze przed przybyciem do 
Olsztyna Jan Paweł II odniósł pierwszy sukces jed-
nocząc naszą lokalną społeczność. Podczas eucha-
rystycznego spotkania z wiernymi zgromadzonymi 
na placu przy stadionie klubu sportowego Stomil 
w Olsztynie dnia 06 czerwca 1991 r. Ojciec Świę-
ty wypowiedział m.in. zdanie: Kościół zawdzięcza 
Warmii papieża. Te słowa padły w kontekście po-
dziwu dla piękna przyrody północno-wschodniej 
Polski. Wiedzieliśmy, że w przeszłości Karol Woj-
tyła najpierw jako ksiądz i duszpasterz akademicki, 
a następnie jako biskup, właśnie na rzekach, jezio-

rach i w lasach naszego regionu odpoczywał, nabie-
rając sił do pracy duszpasterskiej. Z tego powodu 
olsztyńskie dziękczynienie Ojca Świętego na ogół 
rozumieliśmy w takim znaczeniu: Dnia 20 sierpnia 
2014 r. odwiedziliśmy bpa Juliana Wojtkowskiego 
w Ośrodku CARITAS w Rybakach, gdzie przybywał 
na urlopie. (…) Podczas tego spotkania bp Julian 
dał historyczną interpretację słów św. Jana Pawła 
wypowiedzianych w Olsztynie: Kościół zawdzięcza 
Warmii papieża. Właśnie niedaleko stąd, w sierpniu 
1958 r., ksiądz Karol Wojtyła z grupą krakowskich 
studentów spędzał wakacje na spływie kajakowym 
po rzece Łynie. We wsi Kurki dotarła do niego wia-
domość, że musi pilnie stawić się w Warszawie. 
Było to wezwanie do Prymasa Polski (kard. Stefana 
Wyszyńskiego), aby odebrać nominację na biskupa 
pomocniczego w Krakowie. Ta wdzięczność Kościo-
ła za papieża miałaby swoje uzasadnienie w tym, 
że przyszły papież został powołany na Warmii do 
posługi biskupiej w Krakowie, a później na Stolicę 
Piotrową. (…)
 Ślady Karola Wojtyły, a później Ojca Święte-
go Jana Pawła II w Metropolii Warmińskiej nabiera-
ją nowego wyrazu po jego kanonizacji 27 kwietnia 
2014 r. Dzisiaj są to ślady Świętego Jana Pawła II. 
Kroczymy po nich z ogromnym wzruszeniem, gdyż 
okazuje się, że i dzisiaj święci są wśród nas.

Po II wojnie światowej w diecezji warmińskiej 
zaszły duże zmiany. Przede wszystkim wskutek 
decyzji politycznych administrację przejęli księża 
narodowości polskiej. Pierwszym administrato-
rem diecezji został 15 sierpnia 1945 r. ks. Teodor 
Bensch, kapłan archidiecezji poznańskiej. To on 
otwierał poczet rządców diecezji, którzy przybywali 
z terenów historycznie polskich. Jedynie w latach 
1951–1953 wikariuszem kapitulnym był autochton 
ks. Wojciech Zink. Należy też wspomnieć o prawie 
całkowitej wymianie ludnościowej, nowych sto-
sunkach wyznaniowych, a także problemach zwią-
zanych z pozyskiwaniem świątyń poewangelickich 
dla osiedlających się katolików. Wytworzyła się 
również nowa mozaika kulturowa, którą stworzyli 

przybywająca na Warmię i Mazury przesiedleńcy 
z Wileńszczyzny, Wołynia i Polesia oraz terenów 
położonych bliżej – przede wszystkim z Kurpiów. 
W pejzaż kulturowy regionu wpisały się cerkwie 
greckokatolickie i prawosławne, kaplice i obrazy 
Matki Boskiej Ostrobramskiej czy zwyczaje wileń-
skie (m.in. Kaziuki). 

 Zmiany te spowodowały, że większą rolę niż 
przed II wojną światową zaczął odgrywać Kościół 
katolicki. Oczywiście, należy pamiętać, że na samej 
Warmii we wcześniejszym okresie przywiązanie do 
wiary katolickiej było jeszcze mocniejsze, ale biorąc 
od uwagę cały region dawnych ewangelickich Prus 
Wschodnich sytuacja wyglądała nieco inaczej. Nic 
zatem dziwnego, że w nowej rzeczywistości poli-

Ks. Prof. Dr hab. Andrzej Kopiczko

Św. Jan Paweł II w Olsztynie w 1991 r.
– przygotowania do papieskiej pielgrzymki, 
przebieg oraz przesłanie.



tycznej przywiązanie do tradycyjnych form poboż-
ności oraz do hierarchii kościelnej i samego papieża 
było bardzo duże. Wyrażało się to w akceptowaniu 
nauczania moralnego i społecznego oraz okoliczno-
ściowych modlitwach. Jeszcze większego znacze-
nia nabrało papiestwo po wyborze na namiestnika 
Chrystusowego Jana Pawła II. Na masową skalę 
stały się popularne pielgrzymki i wycieczki do Wa-
tykanu, zawieszanie wizerunków Ojca Świętego 
w domach. Na Warmii wybór Karola Wojtyły nabrał 
jeszcze większego znaczenia, ponieważ w XV w. 
nowo mianowany biskup warmiński Eneasz Syl-
wiusz Piccolomini został 19 sierpnia 1458 r. papie-
żem i przybrał imię Pius II. Jest zatem zrozumiałe, że 
odczuwano silne pragnienie, by diecezję warmińską 
odwiedził papież Polak. 

Było to niemożliwe w okresie Polski Ludowej, 
nawet gdy na tronie Piotrowym zasiadł Jan Paweł II. 
Miejscowe władze partyjno-państwowe alergicznie 
reagowały na wszelkie nowe inicjatywy kościelne. 
Wystarczy tylko przypomnieć, że budowę nowego 
gmachu seminarium duchownego po przeszło trzy-
dziestu latach starań można było rozpocząć dopiero 
w 1988 r. To samo dotyczyło wznoszenia nowych, 
tak potrzebnych świątyń czy zatwierdzania stowa-
rzyszeń religijnych. Zatem gdy Jan Paweł II przyby-
wał do Polski w 1979, 1983 i 1987 r., trudno było 
nawet pomyśleć, że odwiedzi także Olsztyn, mimo 
pewnej nadziei, ponieważ – jak wiemy – wcześniej 
bardzo często bywał na Warmii i Mazurach – naj-
pierw jako ksiądz i duszpasterz akademicki, potem 
arcybiskup i kardynał. W grudniu 1987 r., w związku 
z wizytą ad limina Apostolorum, przebywał w Rzy-

mie biskup Edmund Piszcz, który podczas spotkania 
z papieżem 19 grudnia powiedział: „Warmia bardzo 
pragnie wizyty papieskiej”, a Jan Paweł II żywo miał 
odpowiedzieć: „Ja też chcę”. To chyba pierwsze ofi-
cjalne wypowiedzi na ten temat, choć można do-
mniemywać, że takie pragnienie, by diecezję war-
mińską odwiedził papież Polak było wyrażane przez 
biskupów warmińskich już wcześniej, przy okazji 
układania programów pielgrzymek papieskich do 
Polski. 

Okazało się, że słowa papieża z grudnia 1987 
r. szybko zaczęły się konkretyzować. Wizyta Ojca 
Świętego w diecezji warmińskiej została odnoto-
wana w „Pro memoria” z 18 maja 1989 r. Kościół 
w Polsce chciał wówczas zaprosić papieża w związ-
ku z dokonującymi się przemianami społeczno-po-
litycznymi. Biskup pomocniczy diecezji warmińskiej 
Wojciech Ziemba zapisał w prywatnych notatkach, 
że miejscem spotkania wiernych diecezji warmiń-
skiej z Janem Pawłem II mógłby być stadion. Dodał 
też, że papież chciałby odwiedzić Stoczek Warmiń-
ski – miejsce odosobnienia prymasa Stefana Wy-
szyńskiego. W związku z tym pojawiła się suge-
stia, by tam zorganizować ogólnopolskie spotkanie 
z wiernymi obrządku wschodniego. Trzeba przy tym 
pamiętać, że w 1989 r. z prośbami o odwiedzenie 
swoich diecezji zwrócili się do Ojca Świętego także 
inni biskupi, w tym biskup białostocki Edward Kisiel. 

Rozmowy na temat organizacji IV pielgrzym-
ki papieża zaczęto prowadzić w pierwszej połowie 
1990 r., m.in. podczas 239. Konferencji Plenarnej 
Episkopatu Polski. W marcu Prezydium Konferen-
cji Episkopatu Polski skierowało oficjalne pismo do 
Jana Pawła II, serdecznie zapraszając go do kolej-
nych odwiedzin ojczyzny i proponując jako termin 
pierwszą połowę czerwca 1991 r. Nadmieniono 
w nim, że będzie to okazja zobaczenia innej Polski, 
która „rodzi się wysiłkiem całego pluralistycznego 
społeczeństwa”. Równocześnie prośbę do papieża 
o odwiedziny skierowały najwyższe władze Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Pismo podpisali m.in. prezydent 
RP Wojciech Jaruzelski i premier Tadeusz Mazo-
wiecki. Wspomniano w nim trzy wcześniejsze piel-
grzymki i zapewniono: „Wykonujemy wielką pracę 
nad takimi przeobrażeniami w naszej Ojczyźnie, 
które odpowiedziałyby na nowy ład społeczny, go-
spodarczy i polityczny, tworzymy państwo oparte 
na ładzie prawnym i na wartościach, po które sięga-
my do naszej historii. […] 

Wizyta Waszej Świątobliwości przyniosłaby 
wszystkim pokrzepienie i umocnienie, a wątpią-
cych podniosłaby na duchu”. W komunikacie z 241. 
Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski z 15 i 16 

czerwca 1990 r. zamieszczono już informację o pro-
gramie czwartej pielgrzymki Ojca Świętego do Oj-
czyzny w czerwcu 1991 r. i wymieniono miasta, 
które miał odwiedzić. Na szlaku pielgrzymim odno-
towano również Olsztyn (po Białymstoku, a przed 
Włocławkiem). Dodano, że „będą to chwile wiel-
kiego dziękczynienia Bogu za odzyskaną wolność, 
a także dni wdzięczności dla Ojca Świętego za Jego 
przeogromny wkład w przemiany, które dokonały 
się w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej”. 
Spotkanie Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyj-
nego IV Pielgrzymki z udziałem księży biskupów 
diecezjalnych, którzy mieli gościć papieża, odby-
ło się 26 czerwca 1990 r. w siedzibie Sekretariatu 
Konferencji Episkopatu Polski. Poruszono wówczas 
zagadnienia dotyczące hasła i sugestii do homilii. 
Takie materiały miały być przedłożone papieżowi 
do 29 września. W ich przygotowanie zaangażo-
wał się ówczesny biskup włocławski Henryk Mu-
szyński. Jako temat główny przyjęto słowa: „Prawo 
Boże – fundamentem odnowy narodu – Ecce nova 
facio omnia (Ap 21, 5 i 2 Kor. 5, 17). Zamierzano 
także odwołać się do 200. rocznicy Konstytucji 
3 Maja oraz II Synodu Plenarnego. Przypomniano, 
że „budowanie nowego porządku w naszym kraju, 
będzie także budowaniem nowego porządku w Eu-
ropie”. Kanwą rozważań miał być Dekalog. W Olsz-
tynie na temat homilii wybrano przykazanie ósme: 
„Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźnie-
mu swemu”. W konspekcie sugestii do homilii dla 
Ojca Świętego napisano: „Prawda w życiu człowie-
ka i narodu; prawda objawiona a prawdy ludzkie; 
prawda i prawdomówność jako fundament życia 
społecznego; państwo w służbie prawdy i człowie-
ka; umiejętność słuchania i otwarcia na prawdę; 
jedność prawdy i życia – «Ja jestem drogą, praw-
dą i życiem» (J 14,6). Prawda i miłość – wzajemne 
uwarunkowania. Zagrożenia: Kłamstwo w służbie 
systemów totalitarnych; kłamstwa polityków i ma-
nipulacja opinią publiczną przez środki masowego 
przekazu; kłamstwo w wymiarze życia osobistego”. 

Biskup warmiński Edmund Piszcz 3 lip-
ca 1990 r. przedstawił już na piśmie propozycje 
odnośnie do wizyty Ojca Świętego w Olsztynie. 
6 czerwca 1991 r. o godz. 9.30 papież miał przy-
być z Białegostoku. Lądowanie pięciu helikopterów 
przewidziano wstępnie na stadionie wojskowym 
przy ul. Warszawskiej. Później papież z osobami 
towarzyszącymi i przedstawiciele z diecezji war-
mińskiej, na czele z biskupami, mieli przejechać na 
główną uroczystość o 10.00 na placu w parku przy 
stadionie „Stomil”, który mógł pomieścić około 500 
tysięcy osób. Jej zakończenie planowano na 12.30 

i następnie przejazd papieża z gośćmi do Semina-
rium Duchownego „Hosianum” w Redykajnach. 
Tam o 13.00 miał być obiad, a o 15.30 wyjazd do 
Gietrzwałdu na spotkanie z młodzieżą Warmii, Ma-
zur i Powiśla przy Źródełku (na placu dla ok. 20 ty-
sięcy). O 17.00 przewidywano odjazd do prokatedry 
św. Jakuba w Olsztynie na spotkanie z kapłanami, 
siostrami zakonnymi i służbą kościelną. O 18.30 
miała być kolacja w seminarium, a po niej poświę-
cenie i wmurowanie kamienia węgielnego oraz po-
święcenie części już wybudowanej. Zakończenie 
tych uroczystości planowano na godz. 20.00. Kolej-
nego dnia, czyli w piątek 7 czerwca, przewidziano 
o 8.00 śniadanie i o 9.00 odlot do Włocławka. Jak 
się okazało, ten wstępny program uległ później mo-
dyfikacjom. 

Okres wakacyjny 1990 r. nie sprzyjał dalszym 
przygotowaniom do wizyty Ojca Świętego, ale za-
raz po jego zakończeniu prace zintensyfikowano. 
12 września 1990 r. zwołano w Bibliotece Semi-
naryjnej przy ul. Kopernika 47 sesję organizacyjną, 
podczas której powołano komitety: honorowy i or-
ganizacyjny. Do pierwszego, oprócz biskupa ordy-
nariusza Edmunda Piszcza zaproszono także wice-
marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Teresę 
Dobielińską-Eliszewską (lekarza z Olsztyna), woje-
wodów: olsztyńskiego dr. Romana Przedwojskie-
go, elbląskiego mgr. inż. Zdzisława Olszewskiego 
i suwalskiego mgr. inż. Franciszka Wasika, a także 
prezydenta Olsztyna mgr. Jerzego Bukowskiego14. 



Natomiast w skład komitetu organizacyjnego we-
szli: biskupi pomocniczy diecezji warmińskiej – bp 
Julian Wojtkowski, bp Wojciech Ziemba i bp Józef 
Wysocki oraz 5 księży i 21 osób świeckich, peł-
niących funkcje kierownicze w instytucjach nauki i 
kultury, mediach i zakładach pracy. Przewodniczą-
cym został biskup Wojciech Ziemba, a sekretarzem 
– ks. Edward Wiszowaty. W ramach komitetu or-
ganizacyjnego utworzono również sekcje, które od-
powiadały za konkretne zadania przygotowawcze i 
logistyczne pielgrzymki (m.in. dekoracje, nagłośnie-
nie, muzykę i śpiew, sanitariaty, łączność etc.). 

Podczas zebrania 12 września uwzględnio-
no już zmodyfikowany program wizyty papieskiej. 
Miała ona rozpocząć się w środę wieczorem, a za-
kończyć w czwartek wieczorem. Przyjęto także ha-
sło dla diecezji warmińskiej, które zaproponował 
ks. Edward Michoń: „Ja jestem drogą, prawdą i ży-
ciem” (J 14,6). Do tych słów nawiązał biskup war-
miński Edmund Piszcz w liście pasterskim na przy-
jazd Ojca Świętego do Olsztyna. Podał w nim datę, 
wskazał na doniosłość wydarzenia (pierwsza wizyta 
papieska w dziejach diecezji) oraz dodał, że „przygo-
towanie do spotkania z Ojcem Świętym przebiegać 
powinno na dwojakiej płaszczyźnie: „organizacyjnej 
oraz duchowej, moralnej”. Poinformował również 
o powołaniu komitetów honorowego i organizacyj-
nego, o wydawaniu „Biuletynu Oczekiwania” oraz 
że papież będzie mieszkać w Seminarium („nie z na-
szej winy wznosimy je dopiero od ubiegłego roku 

i to z ogromnym trudem”). Zachęcał, by szesnastego 
dnia każdego miesiąca (poczynając od października) 
organizować adoracje Najświętszego Sakramentu. 
Dalej pisał, że „czas oczekiwania winien być przede 
wszystkim okresem jakiejś wewnętrznej przemiany 
w każdym z nas. Jeszcze większej i głębszej prze-
miany w kierunku dobra, wzajemnej życzliwości, 
porzucenia niezgody czy nienawiści, w kierunku 
prawdziwej, ewangelicznej miłości”. Nawiązał rów-
nież do przyjętego hasła pytaniem: „Czy Chrystus 
jest dla mnie drogą, prawdą i życiem?”.

Kolejnym zadaniem było przygotowanie ma-
teriałów informacyjnych o regionie, diecezji, Olsz-
tynie, miejscach spotkań z papieżem, konkatedrze 
św. Jakuba, szpitalu dziecięcym i służbie zdrowia, 
ruchach i stowarzyszeniach religijnych, szkolnic-
twie świeckim i kościelnym. W charakterystyce 
diecezji podano, że przedstawia ona różnorod-
ną mozaikę, gdy chodzi o zamieszkującą te ziemie 
ludność. Tylko znikomy procent stanowili tam już 
Warmiacy i Mazurzy. Władza ludowa „potrakto-
wała [ich] bardzo źle, a niekiedy nawet okrutnie”. 
Dalej pisano, że przybyła ludność to przede wszyst-
kim osoby z Wileńszczyzny, z Ziemi Kurpiowskiej, 
z dawnych Kresów (często po latach łagrów i wię-
zień w Rosji), wreszcie Ukraińcy obrządku grecko-
katolickiego z południa Polski i Łemkowie. Po ich 
osiedleniu się zaczął się proces kolektywizacji wsi, a 
Warmia i Mazury stały się terenem rozmaitych „ko-
lektywnych eksperymentów”, które doprowadziły 

do poczucia tymczasowości. Podkreślono zasługi 
Kościoła, który przyczynił się do zbudowania nowej 
tradycji – narodowej i religijnej. Stał się też jedy-
nym czynnikiem integrującym tę ludność (zarówno 
rzymskokatolicką, jak i obrządku greckokatolickie-
go). W pierwszych latach zauważalne były anta-
gonizmy między ludnością polską i ukraińską, ale z 
czasem zanikły. „Dużo dobrego w tej dziedzinie zro-
biło prawie roczne nawiedzenie kopii Obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej, który przyjmowały rów-
nież parafie greckokatolickie” – pisał Piszcz. Waż-
ną rolę odrywają sanktuaria Maryjne: Gietrzwałd, 
Stoczek Warmiński i Święta Lipka. Gromadzą one 
w ciągu roku wielu wiernych, którzy indywidualnie 
i w licznych pielgrzymkach przychodzą, by uczcić 
Boga w Jego Matce, prosić o Łaski i oczyścić swe 
serce z grzechów. Również kapłani odbywają w 
tych sanktuariach swoje doroczne rekolekcje. Do-
dano również, że do tych sanktuariów każdego roku 
przybywają Warmiacy, którzy tu się urodzili i miesz-
kali, a potem musieli opuścić ojcowiznę i wyjechać 
do Republiki Federalnej Niemiec. Biskup Piszcz pi-
sał, że nie żywią oni żadnych „uczuć odwetowych”, 
a wręcz przeciwnie – kontakty są dobre, również z 
wizytatorem apostolskim dla Warmiaków – księ-
dzem infułatem Johannesem Schwalke (urodzo-
nym w Gietrzwałdzie). Zaznaczył, że nie ma w tym 
regionie przemysłu, a przeważa rolnictwo „mocno 
zniszczone po rozmaitych socjalistycznych ekspe-
rymentach”. Władze polityczne i administracyjne 
były na tym terenie szczególnie złośliwe i nasta-
wione antykościelnie. Smutną spuścizną po okresie 
Polski Ludowej jest nadużywanie alkoholu. Wskazał 
zatem na potrzebę poruszenia kwestii trzeźwości. 
Te wybrane fakty z prezentacji diecezji warmińskiej 
wskazują na główne problemy, ale też i specyfikę 
miejsca. Jak się okazało, do niektórych wątków na-
wiązał papież w swoich przemówieniach. Biskup 
Julian Wojtkowski przekazał dodatkowo dane sta-
tystyczne o diecezji: 1440 tysięcy mieszkańców, 
1360 tysięcy katolików łacinników, 60 tysięcy gre-
kokatolików, 635 kapłanów diecezjalnych, 200 za-
konników, 396 parafii, 41 dekanatów obrządku ła-
cińskiego i 1 greckiego. W krótkiej charakterystyce 
diecezji dodał, że ważnym problemem jest odpływ 
młodzieży ze wsi do miast, a tym samym wyludnie-
nie się wsi, znikanie całych miejscowości z map, po-
stępująca depegeeryzacja Pomorza Wschodniego 
i wynikające z tego obniżenie religijności, moralno-
ści i kultury itp.

 22 września 1990 r. biskup pomocniczy 
Wojciech Ziemba rozesłał do księży opracowania 
o papieżu, jego encyklikach i innych dokumentach 
kościelnych oraz przemówieniach papieskich do 

Polaków, by proboszczowie mogli je wykorzystać. 
Były już też gotowe materiały informacyjne dla Sto-
licy Apostolskiej, które dwóch księży miało przetłu-
maczyć na język włoski. 3 października zebrał się 
ponownie komitet organizacyjny. Natomiast 14 li-
stopada do Olsztyna przybył jezuita Roberto Tucci, 
który odpowiadał za organizację pielgrzymek. To-
warzyszyli mu m.in. nuncjusz apostolski arcybiskup 
Józef Kowalczyk i biskup Alojzy Orszulik, a także 
wiceminister spraw wewnętrznych, przedstawicie-
le ochrony watykańskiej i polskiego BOR-u. Wy-
słannicy zaakceptowali miejsca spotkań z Ojcem 
Świętym. Wątpliwości budziło jedynie lądowisko 
wojskowe przy ul. Warszawskiej, które zresztą zo-
stało potem zmienione na lotnisko w Dajtkach. 
Równocześnie od 13 października każdego mie-
siąca ukazywał się „Biuletyn Oczekiwania”. Pierw-
szy numer zawierał treść listu pasterskiego biskupa 
Edmunda Piszcza, dane dotyczące komitetów ho-
norowego i organizacyjnego oraz o przygotowa-
niu logistycznym pielgrzymki. W numerze drugim 
dużo uwagi poświęcono problematyce trzeźwości, 
ale też np. ks. Alojzy Szorc zamieścił krótki tekst pt. 
Stolica Apostolska a Warmia. W trzecim numerze 
z 13 grudnia 1980 r. podano program pielgrzymki 
i trasy przejazdu. W numerze piątym z lutego 1991 
r. zawarto informację o zebraniu Komitetu Organi-
zacyjnego 22 stycznia 1991 r. w domu parafialnym 
przy kościele Chrystusa Odkupiciela Człowieka, 
a ks. Szorc przedstawił tekst: Diecezja warmińska 
bezpośrednio podległa Rzymowi. W kolejnych nu-
merach zamieszczono wypowiedzi różnych osób na 
temat oczekiwania na papieża. Ponadto w numerze 
siódmym biskup Piszcz zaapelował o ofiary na rzecz 
budowy ołtarza oraz o zgłaszanie się za pośrednic-
twem proboszczów do Kościelnej Służby Porządko-
wej mężczyzn w wieku od 20 do 55 lat (potrzeb-
nych było ok. 7 tysięcy osób). 

Niezwykle ważną i jedyną w swoim rodzaju 
w tym czasie inicjatywą było nadawanie przez Ra-
dio Olsztyn od adwentu 1990 r. w niedziele o 7.30 
i powtarzanych w poniedziałki o 13.00 cotygodnio-
wych audycji religijnych „Oczekiwanie”, w których 
biskup Piszcz dzielił się rozważaniami związanymi 
z zapowiedzianą pielgrzymką. Jak podano w „War-
mińskich Wiadomościach Diecezjalnych”, audycja 
składała się „z 15-minutowej konferencji ascetycz-
nej biskupa warmińskiego, a następnie rozmaitych 
innych wiadomości, związanych z przygotowaniem, 
zwłaszcza duchowym, na spotkanie z Ojcem Świę-
tym w naszej Ojczyźnie”.                                 

Cdn.
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1. „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6). 
Chrystus wypowiada te słowa w wieczerniku 
w przeddzień swej męki i śmierci na krzyżu. Wypo-
wiada je do apostołów, którzy wówczas byli z Nim 
razem. Przez apostołów wypowiada je do wszyst-
kich — apostołowie bowiem i Kościół mieli te słowa 
zanieść do wszystkich ludzi i ludów... aż na krańce 
ziemi. Chrystus więc mówi do nas tu zgromadzo-
nych — i do wszystkich, którzy tu, na tej ziemi war-
mińskiej i mazurskiej, żyli kiedykolwiek przed nam i 
i którzy przyjdą po nas w następnym tysiącleciu. „Ja 
jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przycho-
dzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (J 14,6). 
Właśnie przyszedł czas, ażeby Chrystus wypowie-
dział tę prawdę: dojrzał czas. Nazajutrz ogarnie Go 
męka i śmierć krzyżowa — a potem nastąpi zmar-
twychwstanie. I On sam, Syn Przedwieczny, odej-
dzie do Ojca. Trzeba przeto, żeby dowiedzieli się 
wszyscy, iż odchodząc — otwiera nam drogę, aby-
śmy, idąc za Nim, doszli do Ojca. Nikt nie przychodzi 
do Ojca, jak tylko przez Niego. On jest naszą drogą. 
Nie ma innej drogi, nie ma innego Pośrednika mię-
dzy Bogiem a ludźmi, tylko On: Jezus Chrystus. 

2. Jest Drogą i Życiem. Gdy to mówi do apo-
stołów, wie, że czeka ich śmiertelna trwoga. Trwoga 
ta ogarnie ich niedługo, gdy będą świadkami Jego 
pojmania, kaźni, agonii na Golgocie i wreszcie samej 
hańbiącej śmierci. I dlatego uprzedza ich lęk: „Niech 
się nie trwoży serce wasze” (J 14,1). Oto bowiem 
rozpoczyna się ostateczne Przejście: odkupieńcze 
przejście Syna do Ojca. Przejście to — czyli Pascha 
— prowadzi przez ofiarę Krzyża — ale: „niech się nie 
trwoży serce wasze (...), gdy odejdę i przygotuję 
wam miejsce, przyjdę powtórnie” (J 14,3). To przej-
ście — Pascha Odkupiciela świata — prowadzi przez 
śmierć do nowego objawienia Życia w dniu zmar-
twychwstania. „Przyjdę powtórnie” — przyjdę, da-
jąc świadectwo Życia, które jest we Mnie — życia, 
które przewyższa śmierć i przezwycięża, życia, które 
ludzkiej śmierci zadaje śmierć. To Życie jest z Boga: 
tylko Bóg jest Życiem. To Życie jest we Mnie. Ja je-
stem tym Życiem. To Życie we Mnie jest dla was... 
dla was — Dwunastu i dla wszystkich, którzy przez 
wasze słowo uwierzą we Mnie. To Życie jest osta-
tecznym darem nieśmiertelnego Boga dla śmiertel-
nego człowieka. „Przyjdę powtórnie i zabiorę was do 

siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”(J 14,3). 
Gdzie? „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele” 
(I 14,2). Niech się przeto nie trwoży serce wasze. 
Niech nie przeraża was ziemska konieczność śmier-
ci. „Wierzycie w Boga? I we M nie wierzcie!” (J 14,1). 

3. „Ja jestem drogą i życiem, i prawdą”. W kon-
tekście tych słów, które są nasycone najgłębszą 
treścią, słów, w których wyraża się absolut Boga 
— w kontekście tych słów nabiera pełnej wymo-
wy ustanowienie Eucharystii, którego zapis (naj-

dawniejszy) znajdujemy w Pierwszym Liście Pawła 
Apostoła do Koryntian: „Pan Jezus tej nocy, kiedy 
został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, po-
łamał i rzekł: To jest Ciało moje za was (wydane). 
Czyńcie to na moją pamiątkę!” . A potem nad kie-
lichem wina: „Ten kielich jest Nowym Przymierzem 
we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, ma 
moją pamiątkę!” (11, 23-25). Apostoł podaje praw-
dę o ustanowieniu Eucharystii, tak jak była ona po-

wszechnie znana i sprawowana w pierwszym po-
koleniu uczniów Chrystusa. Z kolei dodaje: „Ilekroć 
bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, 
śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie” (1 Kor 11,26). 
Sakramentśmierci i Zmartwychwstania Odku-
piciela. Sakrament Jego Przejścia przez Krzyż do 
Ojca. Sakrament Drogi i Życia dla wszystkich, któ-
rzy w nim uczestniczą. Ten sakrament jest szczytem 
i pełnią świętej liturgii Kościoła. Jest przypomnie-
niem, uobecnieniem i zapowiedzią. W nim Chrystus 
jest Drogą i Prawdą, i Życiem dla wszystkich, któ-
rzy uczestniczą... dla wszystkich. 

4. Kiedy w wieczerniku powiedział: „Ja jestem 
prawdą”, powiedział to jako Bóg z Boga i Światłość 
ze Światłości — bo tylko Bóg „jest Prawdą”. Rów-
nocześnie powiedział to jako człowiek, który — sam 
jeden — jest „Świadkiem Wiernym ” (por. Ap 1,5) ca-
łej tajemnicy Boga: całej Prawdy, która jest w Bogu. 
Wszelka prawda, do której dochodzi umysł stworzo-

ny, jest tylko cząstką i odblaskiem tej Prawdy, jaka 
jest w Bogu. Prawda ta przerasta człowieka. Pa-
miętamy pierwszą zapowiedź Eucharystii — po cu-
downym rozmnożeniu chleba w pobliżu Kafarnaum. 
Pamiętamy, jak wówczas słuchacze gotowi byli Je-
zusa obwołać ziemskim królem, ale tej prawdy przy-
jąć nie mogli. Tak bardzo prawda Eucharystii prze-
rastała ich wyobrażenia, ich zakres pojmowania. To, 
co się stało nazajutrz po ustanowieniu Eucharystii, 

także przekraczało zakres ludzkiego pojmowania: 
ukrzyżowanie Boga, śmierć Syna Bożego na drze-
wie hańby. A przecież właśnie tę śmierć  mamy 
głosić, właśnie tę śmierć, bo przez nią objawiło się 
życie niczym niepokonalne. Przez nią też wypełnia 
się sakramentalna prawda Eucharystii — tak niepo-
jęta dla człowieka. Ja jestem Prawdą. Jako Prawda 
jestem Drogą i jestem Życiem. Wierzymy w to Ży-
cie. W dniu zmartwychwstania Chrystus ostatecz-
nie potwierdził prawdziwość całej swej mesjańskiej 
misji. Całego ewangelicznego orędzia. To ostatecz-
ne świadectwo stało się miarą prawdy wszystkiego. 
I tylko Bóg może mierzyć taką miarą. 

5. Moje pielgrzymowanie po ziemi ojczystej 
związane jest w tym roku z katechezą dziesięciu 
przykazań. Ósme przykazanie Dekalogu w szcze-
gólny sposób wiąże się z prawdą, która obowiązuje 
człowieka w obcowaniu z innymi ludźmi w całym 
życiu społecznym: „Nie mów fałszywego świadec-
twa”. Tym przykazaniem Bóg Przymierza szczegól-
nie daje poznać, że człowiek jest stworzony na Jego 
obraz i podobieństwo. Dlatego właśnie całe ludzkie 
postępowanie poddane jest wymogom prawdy. 
Prawda jest dobrem, a kłamstwo, fałsz, zakłama-
nie jest złem. Doświadczamy tego w różnych wy-
miarach i w różnych układach. Przypatrzmy się zna-
czeniu prawdy w naszym życiu publicznym. 
W odnowionej Polsce nie ma już urzędu cenzury, 
różne stanowiska i poglądy mogą być przedstawia-
ne publicznie. Została przywrócona — jakby powie-
dział Cyprian Norwid — „wolność mowy” (Rzecz 
o wolności słowa, I. Co znaczyłaby Ludzkość, w. 53). 
Wolność publicznego wyrażania swoich poglądów 
jest wielkim dobrem społecznym, ale nie zapewnia 
ona wolności słowa. Niewiele daje wolność mówie-
nia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne. Jeśli 
jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstę-
pem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla in-
nych — dla tych na przykład, którzy różnią się naro-
dowością, religią albo poglądami. Niewielki będzie 
pożytek z mówienia i pisania, jeżeli słowo będzie 
używane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać 
prawdę i dzielić się nią, ale tylko po to, by zwyciężać 
w dyskusji i obronić swojego — może właśnie błęd-
nego — stanowiska. Słowa mogą czasem wyrażać 
prawdę w sposób dla niej poniżający. Może się zda-
rzyć, że człowiek mówi jakąś prawdę po to, żeby 
uzasadnić swoje kłamstwo. Wielki zamęt wprowa-
dza człowiek w nasz ludzki świat, jeśli prawdę pró-
buje oddać na służbę kłamstwa. Wielu ludziom 
trudniej wtedy rozpoznać, że ten świat jest Boży. 
Prawda zostaje poniżona także wówczas, gdy nie 
ma w niej miłości do niej samej i do człowieka. 
W ogóle nie da się zachować ósmego przykazania 
— przynajmniej w wymiarze społecznym — jeśli bra-

1 Za: Studia Warmińskie XXVIII (1991)



kować będzie życzliwości, wzajemnego zaufania 
i szacunku wobec tych wszystkich odmienności, 
które wzbogacają nasze życie społeczne. Każdy 
podstęp wobec drugiego człowieka, każda skłon-
ność do używania osoby ludzkiej w charakterze na-
rzędzia, każde używanie słów po to, aby wpływać 
na innych swoim zagubieniem moralnym, swoim 
wewnętrznym nieporządkiem — wprowadza w życie 
społeczne atmosferę kłamstwa. Przez wiele lat do-
świadczaliśmy w wymiarze społecznym, że publicz-
nie nie mówiono prawdy — i nie dopuszczano do jej 
mówienia. Istnieje przeto wielka potrzeba odkła-
mania naszego życia w różnych zakresach. Trzeba 
przywrócić nie zastąpione niczym miejsce cnocie 
prawdomówności. Trzeba, by ona kształtowała ży-
cie rodzin, środowisk, społeczeństwa, środków 
przekazu, kultury, polityki i ekonomii. Jeszcze raz 
wróćmy do tego przykazania w jego brzmieniu sy-
najskim, w jego brzmieniu ewangelicznym . «Nie bę-
dziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliź-
niemu twemu».  Wydaje się, że jest to pewna 
sytuacja ściśle określona. Na przykład taka, w jakiej 
znalazł się Chrystus wobec sądu, gdzie powiedział: 
«Daj świadectwo o złym. Jeżeli źle powiedziałem, 
daj świadectwo o złym. A jeżeli nie, dlaczego Mnie 
bijesz?» Człowiek, świadek, sądzi. «Nie mów fałszy-
wego świadectwa przeciw bliźniemu twemu». Nie 
mów fałszywego świadectwa przeciw temu bliźnie-
mu twemu, którym jest Jezus z Nazaretu. Nie mów 

fałszywego świadectwa przeciw żadnemu twemu 
bliźniemu, żadnemu człowiekowi. Zarazem to przy-
kazanie stwierdza, że prawda jest dobrem dla czło-
wieka, jest dobrem dla człowieka w odniesieniach 
międzyludzkich, jest dobrem dla człowieka w odnie-
sieniach szerszych, społecznych. Jest dobrem. Drugi 
człowiek ma prawo do prawdy. Człowiek ma prawo 
do prawdy. Czasem człowiek nie ma prawa do peł-
nej prawdy, dlatego my patrzymy z podziwem na lu-
dzi, którzy wobec przemocy — na przykład w czasie 
okupacji — potrafili nie wydać, nie powiedzieć praw-
dy, ponieważ do tej prawdy nie miał prawa ten, któ-
ry jej żądał, który ją wymuszał przemocą. Jednakże 
to przykazanie w takim brzmieniu ma zasięg szerszy. 
Nie chodzi tylko o sytuację oskarżonego wobec try-
bunału, nie chodzi tylko o sytuację świadka, który 
mówi nieprawdę. Chodzi o sytuacje wielorakie, 
w których słowo ludzkie daje złe świadectwo. 
«Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźnie-
mu twemu». Wciąż się w różnych wymiarach odby-
wa ten sąd nad słowem człowieka, nad słowem, 
które on mówi. Jeżeli nie jest słowem prawdy, jeżeli 
daje fałszywe świadectwo, odbywa się ten sąd. 
Bo ludzie słyszą, niekoniecznie tylko w sądzie. Całe 
ludzkie bytowanie jest jakimś wielkim trybunałem. 
Ludzie słuchają, ludzie słyszą i albo dociera do nich 
prawda, albo też nie. Zwłaszcza w naszym społe-
czeństwie nowożytnym, gdzie tak bardzo spotęgo-
wały się sposoby mówienia, metody mówienia, 
wszystkie tak zwane środki przekazu myśli. To prze-
cież spotęgowana ludzka mowa. Spotęgowana 
mowa, która albo daje świadectwo prawdzie, albo 
też przeciwnie. My zresztą znamy to z naszego do-
świadczenia i przez wiele lat byliśmy wobec tego 
dość dobrze zabezpieczeni. Więc jest szczególna 
odpowiedzialność za słowa, które się wypowiada, 
bo one mają moc świadectwa: albo świadczą o 
prawdzie, albo są dla człowieka dobrem, albo też 
nie świadczą o prawdzie, są jej zaprzeczeniem i wte-
dy są dla człowieka złem, chociaż mogą być tak po-
dawane, tak preparowane, ażeby robić wrażenie, że 
są dobrem. To się nazywa manipulacja. Więc rów-
nież i to zwięzłe przykazanie Dekalogu otwiera 
człowieka, otwiera ludzkie społeczeństwo na cały 
szereg różnych wymiarów egzystencjonalnych. 
Bo człowiek bytuje w pewien sposób w związku 
ze świadectwem, jakie otrzymuje i jakie przyjmuje. 
Chrystus był bardzo na to wrażliwy. Chrystus bar-
dzo nas przestrzegał przed tym. «Nie sądźcie, aże-
byście nie byli sądzeni». To są właśnie takie wymow-
ne słowa, które wskazują, jak delikatny, 
odpowiedzialny jest ten rejon prawdy i nieprawdy 
w życiu ludzkim, jak on wiele może kosztować. Prze-
cież wiemy, że istnieje chociażby taka zwyczajna, 
potoczna obmowa. Niby mówi się prawdę, ale się 

szkodzi drugiemu człowiekowi. A więc przykazanie 
jest precyzyjne, kiedy mówi o świadectwie przeciw 
bliźniemu twemu. Istnieją różne formy zniesławia-
nia człowieka, czasem typu propagandy szeptanej, a 
czasem bardzo jawne. Istnieje wreszcie oszczer-
stwo, to znaczy: mówi się o człowieku drugim źle 
i nieprawdę. To jest szczególna postać niszczenia 
prawdy, szczególna postać przekraczania tego przy-
kazania, które zobowiązuje nas do dawania świa-
dectwa. Chrystus zobowiązał uczniów do dawania 
świadectwa: «Będziecie moimi świadkami». Będzie-
cie świadkami prawdy. To świadectwo będzie was 
kosztować, tak jak kosztowało mnie. Przecież pa-
miętamy, że na tym ostatecznym, dramatycznym 
także i po ludzku trybunale, Chrystus przed Piłatem 
zapytany, czy jest królem, odpowiedział: «Jam się po 
to narodził i po to przyszedłem na świat, ażeby dać 
świadectw o prawdzie». A jeżeli czytamy Ewangelię, 
jeżeli ją wciąż czytamy i wciąż nad nią myślimy, to 
uświadamiamy sobie, że ta sprawa między prawdą 
a kłamstwem, między świadectwem prawdy, świad-
kami prawdy a ojcem kłamstwa, jest jakąś sprawą 
pierworodną i podstawową. Człowiek jest wolny, 
człowiek jest wolny także, ażeby mówić nieprawdę. 
Ale nie jest naprawdę wolny, jeżeli nie mówi praw-
dy. Chrystus daje na to jasną odpowiedź: «Prawda 
was wyzwoli». Życie ludzkie jest więc także dąże-
niem do wolności przez prawdę. To jest bardzo waż-
ne w epoce, którą przeżywamy. Bo zachłystujemy 
się wolnością, wolnością słowa i różnymi innymi 
wolnościami, które z tym się wiążą. Zachłystujemy 
się tą wolnością, której przedtem nam odmawiano, 
tak jak zresztą i wolności religijnej, choć w Polsce 
nie było pod tym względem najgorzej. Ale równo-
cześnie zapominamy o tym wymiarze podstawo-
wym, że nie ma prawdziwej wolności bez prawdy. 
Tylko prawda czyni wolnymi. Przed czterema laty 
mówiłem, że czeka nas praca nad pracą. Dziś czeka 
nas wielka praca nad mową, jaką się posługujemy. 
Ogromna praca. Nasze słowo musi być wolne, musi 
wyrażać naszą wewnętrzną wolność. Nie można 
stosować środków przemocy, ażeby człowiekowi 
narzucać jakiejś tezy. Te środki przemocy mogą być 
takie, jakie znamy z przeszłości, ale w dzisiejszym 
świecie także i środki przekazu mogą stać się środ-
kami przemocy, jeżeli stoi za nimi jakaś inna prze-
moc, niekoniecznie ta przemoc fizyczna. Jakaś inna 
potęga. Słowo ludzkie jest i powinno być narzę-
dziem prawdy. «Prawda was wyzwoli — powiedział 
Chrystus (J 8,32). Tak — «prawda was wyzwoli». 
To jest dopowiedzenie ósmego przykazania. Staraj-
my się odnaleźć pełne znaczenie i wartość prawdy: 
prawda, która wyzwala — wolność przez prawdę. 
Nigdy poza prawdą. Poza prawdą wolność nie jest 
wolnością. Jest pozorem. Jest nawet zniewoleniem.

 6. A od tej prawdy, jaką czyni człowiek, jaką 
stara się kształtować swe życie i współżycie z inny-
mi, prowadzi droga do Prawdy, którą jest Chrystus. 
Prowadzi ta droga do wolności, do której Chrystus 
nas wyswobodził. To jest perspektywa naszych cza-
sów. Pomiędzy wolnością, do której Chrystus nas 
wyzwolił i stale wyzwala, a odejściem od Chrystusa 
w imię tak często bardzo głośno propagowanej wol-
ności. Wolność, do której Chrystus nas wyzwolił, to 
jedna droga. Druga droga to wolność od Chrystu-
sa. Bo często się tutaj stosuje takie słowa pozorne, 
mówi się „klerykalizm ”, „antyklerykalizm”, a na dnie 
chodzi o to jedno: wolność, do której Chrystus nas 
wyzwolił, czy też wolność od Chrystusa. To są te 
dwie drogi, którymi idzie i pójdzie na pewno Europa. 
Europa ma szczególne związki z Chrystusem, tu się 
zaczęła ewangelizacja, ale tu także zrodziły się i sta-
le się rodzą różne postacie odchodzenia od Chry-
stusa, programy odchodzenia od Chrystusa. I przed 
nami również otwiera się ta dwoistość, ten rozstaj. 
Wolność, do której Chrystus nas wyzwala, wolność 
przez prawdę. Prawda nas wyzwala. Albo też wol-
ność od Chrystusa. Droga Ewangelii i Eucharystii. 
Niech nigdy nie zabraknie jednej i drugiej w życiu 
ludu Bożego, który przez tę piękną ziemię pełną 
lasów i jezior pielgrzymuje do wiecznych przezna-
czeń. Niech nigdy nie zabraknie Ewangelii i Eucha-
rystii. «To jest wolą Ojca (...), aby każdy, kto widzi 
Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. I Ja go w 
skrzeszę w dniu ostatecznym » (J 6,40).



Rok Św. Józefa. 
Kapucyni o Św. Józefie.
o. Honoriusz Lisowski OFMCap,
Serpelice

Święty Józef
– niezawodny Opiekun.

Doświadczyli tego OO. Kapucyni z Prowincji 
Warszawskiej będący w Dachau. Kiedy zmarło prze-
szło dwudziestu kapucynów w hitlerowskim obozie, 
reszta oddała się w opiekę Św. Józefa. Po uzyska-
niu wolności przez wiele lat jeździli do Sanktuarium 
Św. Józefa w Kaliszu. Tam 19 marca dziękowali za 
łaskę zostania przy życiu. Drugi fakt opieki Św. Jó-
zefa to klasztor kapucynów w Łomży. Miasto było 
bardzo zniszczone. Klasztor ocalał. Żadna bomba 
nie upadła na klasztor. W dowód wdzięczności każ-
dego dnia po Mszy św. konwenckiej odmawiano 
ltanię do Św. Józefa. Ta praktyka trwa już przeszło 

o. Jan Bońkowski OFMCap, Łomża

Obrońca kapucyńskiego
kościoła w Łomży. 

Drugą wojnę światową przeżyłem jako dziecko. 
Urodziłem się bowiem 1938 roku w Łomży. Najbardziej 
pozostały w mojej pamięci ostatnie miesiące wojny, gdy 
w 1944 roku przez miasto przetaczała się najbardziej 
groźna linia frontu. Niemcy, wycofując się z pola walki, 
bombardowali miasto ze szczególnym zamiarem znisz-
czenia najbardziej drogocennych obiektów. Jako 6-latek 
wraz z rodzicami i czworgiem rodzeństwa chroniliśmy się 
w Szpitalu Świętego Ducha, gdzie pracowała najstarsza 
moja siostra – pielęgniarka. Znaleźliśmy się tu za sprawą 
ówczesnego dyrektora szpitala, który nie dozwolił, aby-
śmy, zgodnie z zamiarem rodziców, schronili się w lesie. 
Wówczas obok siostry zatrudnił się ojciec w charakterze 
sanitariusza, a matka zatrudniła się pracą w kuchni szpi-
talnej. Wkrótce w szpitalu pojawili się gestapowcy, którzy 
za kilka godzin mieli go zburzyć. W tym czasie personel 
szpitalny zebrał się w kaplicy, aby wyprosić za pośrednic-
twem Matki Bożej ocalenie szpitala. I oto Niemcy zabrali 

70. lat. Obraz Św. Józefa w klasztorze w Łomży też 
jest dowodem wdzięczności za specjalną opiekę. 

Ja osobiście każdego dnia odmawiam Lita-
nię do Św. Józefa. Mam nadzieję, że następne po-
kolenia kapucynów każdego dnia będą modlili się 
do Św. Józefa.

przywiezione ze sobą materiały wybuchowe i odjechali. 
Za kilka dni ogromny wybuch spowodował, że w szpitalu 
wypadło wiele okien. Okazało się, że Niemcy wysadzi-
li w powietrze pobliski kościół pojezuicki, który w roku 
1853 został przekazany Niemcom wyznania protestanc-
kiego. Tego samego dnia (o czym dowiedziałem się już 
z historii Łomży) Niemcy udali się do łomżyńskiej katedry, 
aby ją zniszczyć. I tu po długiej modlitwie bpa Stanisława 

Łukomskiego w kaplicy Matki Bożej, niemieccy przyby-
sze, podobnie jak w opisanej sytuacji szpitala, zabrawszy 
ze sobą materiały wybuchowe, odjechali. Katedra została 
uratowana.

 A co z kościołem kapucyńskim p.w.  Matki Bożej 
Bolesnej?

 Kilka lat po wojnie zostałem ministrantem ko-
ścioła kapucyńskiego. Przemierzając drogę z domu do 
kościoła, przechodziłem obok ogromnych zwałów ruin 
„niemieckiego kościoła” oraz ulicami, przy których za-
miast budowli, straszące swoim wyglądem ruiny. Jedynie 
w całej okazałości jawił się kościół i klasztor kapucynów, 
dokąd zmierzałem. Tu poznałem ówczesnego przełożone-
go klasztoru o. Jana Kantego Trockiego, którego uśmiech 
i dobroć, szczególnie pociągała młodych chłopców do 
liturgicznej służby ołtarza. On to zaprowadził nabożeń-
stwo do św. Józefa, które najczęściej było sprawowane 
w każdą środę przed ołtarzem św. Franciszka, przy którym 
był umieszczony obraz św. Józefa. Często przed tym ob-
razem paliły się świece lub lampki oliwne. Dlaczego takim 
kultem otoczony jest św. Józef w kościele kapucyńskim 
w Łomży, dowiedziałem się od samych świadków jego 
opieki podczas wojny. Przez Łomżę przechodziła wojenna 
linia frontu. Samo miasto jest położone na lewobrzeżnej 

wyżynie Narwi. Po przeciwnej zaś stronie, również na 
wzgórzach Piątnicy rozmieszczone są wojenne forty, z 
których nieprzyjaciel jak na dłoni miał widok rozciągające-
go się nadnarwiańskiego grodu, ścisłej zabudowy Łomży. 
Najbardziej wysuniętym punktem strategicznym oka-
zał się kompleks zabudowań klasztoru kapucyńskiego. 
I oto, jak na ironię, w podziemiach tego klasztoru, w ka-
takumbach, schroniło się bardzo wielu (mówi się ok. stu) 
mieszkańców miasta. W tych dniach, pełnych trwogi, 
spadających bomb, pocisków artyleryjskich, nalotów 
zrzucających ogień na miasto, gwardianem klasztoru łom-
żyńskiego był o. Jan Trocki. Ufny we wstawiennictwo św. 
Józefa, polecił Jego opiece kościół i klasztor, a zwłaszcza 
wiernych, którzy tam się ukrywali. I pomimo wielkich 
zniszczeń zabudowy miasta (które zostało zniszczone 
w 80 %), kościół i klasztor kapucynów zostały nietknięte.

 Stąd każdego dnia w ciągu całego roku, ponad 70 
lat, w klasztorze kapucynów łomżyńskich odmawiana 
była litania do św. Józefa, a w każdą środę do dziś wraz 
z wiernymi po pierwszej Mszy św. w kościele jako wotum 
dziękczynne za ocalenie kościoła, klasztoru i tych, którzy 
chronili się w podziemnych katakumbach.

o. Roland Prejs OFMCap, Lublin

Zaufali świętemu Józefowi
Jak co roku, 1 września 1939 roku, miał się roz-

począć kolejny rok nauki w Wyższym Seminarium 
Duchownym Kapucynów w Lublinie. Niezbędne wy-
jaśnienie: seminarium kapucyńskie działało w tym 
czasie w dwóch klasztorach: w Zakroczymiu mieściło 
się studium filozofii, w Lublinie zaś studium teologii. 
Ponadto klerycy zazwyczaj otrzymywali święcenia 
kapłańskie przed ukończeniem całości studiów, na 
przedostatnim roku i ostatni rok studiów przerabia-
li już jako kapłani. Tak więc mieli rozpocząć naukę 
dwaj kapłani: Andrzej Gozdal i Michał Skorupiński 
oraz klerycy Kajetan Ambrożkiewicz, Leander Barto-
szewicz, Fidelis Chojnacki, Leon Cis, Krzysztof Dą-
browski, Julian Drabarek, Benedykt Drozdowski, Au-
gustyn Fila, Zdzisław Gardocki, Ambroży Jastrzębski, 
Zygmunt Klimowicz, Tarsycjusz Romaniuk, Edmund 
Różycki, Jan Vianney Salwowski, Benignus Sosnow-
ski, Zbigniew Świstak, Wiesław Wrzos i Leopold Wi-
leński.

 Tymczasem rzeczywistość wojenna okazała 
się inna: najpierw bombardowanie Lublina: hitle-
rowcy mieli świetny wywiad i wiedzieli, że niedaleko 
od klasztoru, w hotelu Victoria, ulokował się sztab 
wojsk polskich. Potem konieczność udzielania po-
mocy rannym w szpitalach, bądź ludziom, którzy 
znaleźli się bez dachu nad głową i środków do ży-
cia. Mimo wszystko przełożeni próbowali normalnie 
zorganizować zajęcia seminaryjne. Zaczęły się, ale 
25 stycznia 1940 roku zostały brutalnie przerwane 

przez wejście Niemców do klasztoru. Zakonników 
aresztowano, osadzając w więzieniu na Zamku Lu-
belskim, skąd 20 czerwca 1940 roku zostali wywie-
zieni do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, 
a stamtąd 14 grudnia 1940 roku do obozu w Dachau. 
Do kleryków zostali dołączeni kapłani: Wincen-
ty Czajkowski, Robert Dąbrowski, Efrem Kanabus, 
Henryk Krzysztofik, Aleksy Lechański, Rafał Nienał-
towski, Wiator Rytel, Bonawentura Stadnik i Florian 
Stępniak. Przypadek sprawił, że aresztowania unik-
nęli ojciec Andrzej Gozdal oraz klerycy Augustyn 
Fila, Zdzisław Gardocki i Wiesław Wrzos – po zda-
nym dzień wcześniej egzaminie poszli na całodzien-
ną przechadzkę i akurat byli nieobecni w klasztorze.

 Obóz koncentracyjny w Dachau powstał 
21 marca 1933 roku z rozkazu Heinricha Himmle-
ra. Mieli być w nim osadzeni przeciwnicy nazizmu, 
Żydzi i duchowieństwo. Rychło stał się obozem 
„wzorcowym”. Więźniowie otrzymywali numery, 
zamiast nazwisk, byli poddani morderczemu regu-
laminowi, zmuszani do ciężkiej pracy, głównie na 
plantacjach lub w kamieniołomach, odżywiani bar-
dzo niewielkimi racjami żywnościowymi, wykony-
wano na nich pseudoeksperymenty medyczne (np. 
wszczepanie chorób zakaźnych i obserwowanie, jak 
organizm zwalcza je bez podawania leków). Śmier-
telność wśród więźniów była ogromna: zmarłych 
palono w krematorium, chorych lub niezdolnych 
do pracy, uśmiercano w komorach gazowych lub do 



bijano zastrzykami. Polskich księży, kleryków, braci 
zakonnych znalazło się w Dachau 1777 – przeżyła 
połowa.

 W styczniu 1941 roku, po interwencji Stolicy 
Apostolskiej władze obozowe otworzyły kaplicę, w 
której co jakiś czas można było odprawić mszę świę-
tą, dostępną tylko dla duchowieństwa – inni więź-
niowie nie mieli prawa brać w niej udziału. Z tego 
„przywileju” polscy duchowni zostali wyłączeni we 
wrześniu 1941 r. – odtąd przysługiwał on tylko księ-
żom niemieckim i wyjątkowo innym narodowościom.

 Tymczasem 5 czerwca 1942 roku do Dachau 
przybyła druga grupa polskich kapucynów: ojcowie 
Archanioł Brzeziński, Jacek Dąbrowski, Innocen-
ty Hański i Józef Natorski, klerycy Augustyn Fila, 
Zdzisław Gardocki i Wiesław Wrzos (ci sami, któ-
rzy wcześniej uniknęli aresztowania w Lublinie) oraz 
bracia Leonard Sosnowski i Zenon Żukowski. Zostali 
aresztowani w klasztorze w Warszawie 27 czerwca 
1941 roku i poprzez obóz w Auschwitz trafili do Da-
chau.

 W 1945 roku wszyscy wiedzieli, że wojna ma 
się ku końcowi, że Niemcy przegrywają na wszyst-
kich frontach, to jednak nie oznaczało, że więźniowie 
swobodnie opuszczą obóz. Przecież komendantura 
mogła nakazać rozstrzelanie wszystkich więźniów 
lub spalenie ich w krematorium, mogła do ostatniej 
chwili wykorzystywać więźniów do morderczej pra-
cy. Dlatego w miarę jak zbliżał się front amerykański, 
polscy więźniowie w Dachau patrzyli z niejakim lę-
kiem, co ich czeka. Dziś już trudno ustalić, kto pierw-
szy rzucił tę myśl: prawdopodobnie był to któryś 
z księży diecezji włocławskiej: księży tej diecezji było 
w Dachau dość dużo, a w diecezji znany był otoczo-
ny kultem wiernych obraz świętego Józefa czczony 
w kolegiacie w Kaliszu. Wśród polskiego duchowień-
stwa szybko rozeszła się wieść i zachęta: oddajmy się 
świętemu Józefowi, zawierzmy Jemu nasze ostatnie 
dni obozowe. Niech pozwoli nam pomyślnie wrócić 
do naszych diecezji, zakonów… 21 kwietnia 1945 r. 
rozpoczęli w tej intencji specjalną nowennę. Oczy-
wiście odprawiali ją ukradkiem – o żadnych publicz-

nych nabożeństwach w Dachau 
nie było mowy. Czynili to czy to 
po ułożeniu się na spoczynek, 
czy podczas pracy, czy w jeszcze 
innym miejscu, gdzie nie dojrzał 
wzrok esesmana. Nie wiedzieli, 
jaki los szykowali im hitlerowcy, 
choć mogli się domyślać. Nie 
wiedzieli, że uratuje ich przypa-
dek. Przypadek? Czy u Boga są 
przypadki?

 Ostatniego dnia nowen-
ny, 29 kwietnia 1945 roku, po 
godz. 17.00 do obozu wkroczył 
niewielki oddział wojsk ame-
rykańskich. Mieli rozkaz zająć 
obóz dopiero po godz. 22.00, 
tymczasem dowódca uznał, że 

skoro są w pobliżu Dachau, więc 
po co mają czekać pięć godzin? Niemcy byli zupełnie 
zaskoczeni i nie próbowali się bronić. Na powitanie 
Amerykanów wybiegli niemal wszyscy więźniowie. 
Amerykanom jednak zjeżyły się włosy na głowie, 
gdy zobaczyli to, co zobaczyli: przygotowane do 
spalenia stosy ciał zmarłych, wychudzone szkielety 
ludzkie, z trudem poruszające się o własnych siłach. 
Teraz dopiero okazało się, że rozkaz Heinricha Him-
mlera polecał, aby 29 kwietnia 1945 roku o godz. 
21.00 obóz zniszczyć (spalić), a więźniów zamordo-
wać. Gdyby Amerykanie wykonali rozkaz swego do-
wództwa i przybyli za pięć godzin… Dowódca ame-
rykańskiego oddziału miał tylko jedną odpowiedź: 
wezwał więźniów, aby każdy głośno, w swoim języ-
ku, odmówił „Ojcze nasz”, bo po ludzku nie dawało 
się wytłumczyć tego „przypadku”.

 Przypadek? Czy u Boga są przypadki? Więź-
niowie z Dachau byli głęboko przeświadczeni, że 
uratował ich święty Józef.

 Co działo się dalej z polskimi kapucynami: 
Kapłani Brzeziński, Czajkowski, Hański i Natorski 
wrócili do Polski. Podobnie wrócili do kraju bracia 
Sosnowski i Żukowski. R. Dąbrowski, J. Dąbrowski, 
Kanabus, Lechański, Nienałtowski i Stadnik udali się 
z posługą duszpasterską do środowisk emigracji pol-
skiej, głównie w Stanach Zjednoczonych. Klerycy: 
Ambrożkiewicz, Bartoszewicz, Cis, Dąbrowski, Dra-
barek, Drozdowski, Fila, Gardocki, Jastrzębski, Ro-
maniuk, Różycki, Sosnowski i Wileński dzięki pomo-
cy kapucynów francuskich i belgijskich po wyjściu 
z Dachau i podleczeniu dokończyli studia, przyjęli 
święcenia i wrócili do Polski, podejmując obowiązki 
zakonne w klasztorach, natomiast Klimowicz i Sal-
wowski podjęli pracę wśród emigrantów. Dopóki 
mogli, dopóki pozwalało im zdrowie, każdego roku, 
29 kwietnia, gromadzili się w Kaliszu, przed cudow-
nym obrazem świętego Józefa w miejscowej kole-
giacie, by dziękować za ten „przypadek”.

 Ostatni z ocalonych zakonników, ojciec Le-
opold Wileński i ojciec Zygmunt Klimowicz, odeszli 
do wieczności w 2010 roku.

o. Jan Fibek OFMCap, Biała Podlaska

Św. Józef w Łomży1

Codziennie w klasztorze OO. Kapucynów 
w Łomży odmawia się litanie do św. Józefa. Trady-
cja to już dawna, sięgająca czasów końca II wojny 
światowej. Najstarsi mieszkańcy klasztoru wspo-
minają bowiem rok 1944, kiedy jako małe dzieci 
przeżywali trwogę zniszczenia miasta przez oku-
pujących Niemców. Jesienią tegoż roku rozpoczęto 
przygotowania do walki z Sowietami, którzy nacie-
rali ze Wschodu. W pierwszej kolejności wysadza-
no budynki sakralne, szpitale, szkoły… Tak zniszcze-
niu uległa m.in. kirche (czyli świątynia ewangelicka 
umiejscowiona blisko naszego klasztoru w dawnym 
pojezuickim kościele). Podminowana miała być też 
katedra łomżyńska i tylko dzięki interwencji bpa 
Łukomskiego przed Cudownym Obrazem Matki 
Bożej Łomżyńskiej zawdzięczała swoją dalszą eg-
zystencję. W piwnicach i zabudowaniach klasztoru 
OO. Kapucynów skrywało się wiele rodzin, wysie-
dlonych ze swych domostw w trakcie organizo-
wania linii obronnej w tej jesiennej fazie 1944 r. O 
ich zabezpieczenie materialne starali się kapucyni. 
Do dziś wspomina się poświęcenie o. Jana Kante-
go oraz o. Atanazego Niziołka. Niestety klasztor 
położony na skarpie nad rzeką Narwią stał się do-
godnym celem. Mimo pozostawienia go bez pod-
minowania groziło zbombardowaniem przez jedną 
z walczących stron. Postanowiono szukać pomo-
cy przez pośrednictwo Św. Józefa, zawierzając mu 

domostwo i znajdujących się w nim zakonników i 
osoby świeckie. Odprawiano nabożeństwa błagal-
ne i wzywano w Litanii do Św. Józefa opieki Ob-
lubieńca NMP. Ocalenie przyszło. Bez większych 
uszczerbków ocalał kościół, klasztor, budynek kole-
gium i zabudowania gospodarcze. 

 Pamiątką jest - jak wspomniałem - codzienne 
modlenie się litanią. A tutejszy zakrystian – br. An-
toni przez wiele lat dbał, by nie zaniedbano odpra-
wiania w środy wotywnej Mszy św. do tego możne-
go Patrona (…).

o. Tomasz Płonka OFMCap, Zakroczym

Opieka Św. Józefa nad braćmi kapucynami
Warszawskiej Prowincji 

Papież Franciszek kończy swój list apostolski 
Patris corde piękną modlitwą do Świętego Józefa: 
„Witaj, opiekunie Odkupiciela, i oblubieńcze Marii 
Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego Syna; tobie 
zaufała Maryja; z tobą Chrystus stał się człowie-
kiem. O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, 
i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam ła-
skę, miłosierdzie i odwagę, i broń nas od wszelkiego 
zła. Amen”. Bracia Mniejsi Kapucyni Warszawskiej 
Prowincji zakonu wielokrotnie doświadczyli czu-
łej, ojcowskiej opieki cichego Świętego z Nazaretu. 
O. Piotr Stasiński, radny generalny Zakonu Braci 

Mniejszych Kapucynów w Rzymie, „od wczesnych 
lat duchowo związany ze Świętym Józefem”, daje 
świadectwo o jego opiece nad warszawską i nowo-
miejską wspólnotą kapucynów: „Gdy zostałem mia-
nowany gwardianem w Warszawie (1994 r.), ekono-
mia klasztorna była fatalna, nie było żadnej gotówki, 
a nawet jakieś rachunki pozostały niezapłacone. 
Pierwsze pieniądze, kilkaset złotych na funkcjo-
nowanie wspólnoty, pożyczyłem czy też dostałem 
od Prowincjała. W tamtym czasie kościół domagał 
się remontu, więc powierzyłem sprawę Świętemu 
Józefowi. Gipsowa figura Patrona była w zakrystii, 

 1. Za: Braciszkowie Świętego Franciszka, Rok XXIII, nr 135/Kwiecień 2014



w miejscu mało wyeksponowanym, więc za zgodą 
wspólnoty przenieśliśmy ją na obecne miejsce, na 
«skrzyżowanie dróg» przed wejściem na pierwsze 
piętro nowego skrzydła. Prosiłem braci, by pamię-
tali o kwiatach przed figurą. Niektórzy bardzo się 
o to starali (np. o. Franciszek Rożkowski). Kiedy po 
trzech latach kończyła się moja kadencja, wszystkie 
konieczne prace zostały wykonane (i także dodat-
kowe, wcześniej nieplanowane, np. parking klasz-
torny). Jedno, czy drugie zdarzenie związane z po-
zyskaniem pieniędzy było w jakiś sposób niezwykłe, 
ale troska Świętego Józefa – w moim przekonaniu, 
wyrażała się w stabilnej ekonomii i administracji. 
Dawałem o tym świadectwo wielokrotnie”. Ta figu-
ra Świętego Józefa, obmodlona przez braci klaszto-

ru warszawskiego i przez braci w nim goszczących, 
budzi wielką ufność i zachęca do powierzenia siebie 
i swych trosk wstawiennictwu Świętego. 

„Po zakończeniu budowy Kuchni dla Ubogich 
(«Domu bł. Aniceta») – czytamy dalej w świadectwie 
o. Piotra – która też jest owocem Bożej Opatrzno-
ści, bracia z klasztoru warszawskiego ustawili jesz-
cze jedną figurę Świętego Józefa, w pięknie urzą-
dzonym drugim klaustrum. Myślę, że to jest także 
wyraz podziękowania za orędownictwo Tego, któ-
rego nazywa się «Pociechą nieszczęśliwych» i «Mi-
łośnikiem ubóstwa».

W Nowym Mieście nad Pilicą po roku 2003 
„odnalazłem” chyba nieco już zapomniany i zanie-
dbany obraz Świętego Józefa na ścianie klaszto-
ru, w kącie, w pobliżu szczotek i ścierek. Święty 
Józef z tego obrazu (pozbawionego ram – zostały 
w ołtarzu) ustąpił miejsca bł. Honoratowi w bocz-
nym ołtarzu kościoła, po beatyfikacji Ojca. To nie 

„Święty Józefie, Ty wiesz w Bogu, kto ma być 
moim mężem, pomóż mi spotkać tego człowieka. 
Obiecuję mówić innym, że tak dobrego męża mam 
dzięki Tobie. Obiecuję też, św. Józefie, że mojemu 
pierwszemu dziecku – synkowi, dam na imię Jó-
zef”. Tak przed laty modliła się Anna, która obec-
nie jest szczęśliwą żoną Krzysztofa i mamą małego 
Józia. A wszystko zaczęło się od modlitwy do św. 
Józefa w olsztyńskiej konkatedrze pw św. Jakuba. 
W tej to właśnie świątyni znajduje się ołtarz wyko-
nany w 1876 r., we wnękach którego umieszczone 
są figury św. Jana Ewangelisty i św. Anny, a w cen-
tralnej jego części piękna figura św. Józefa z Dzie-
ciątkiem Jezus na ręku. Przez kolejne lata wierni, 
których przytłaczały ciężary fizyczne czy duchowe, 
przychodzili tutaj, aby prosić Opiekuna Pana Jezusa 
o pomoc i orędownictwo. 

Dlaczego ze wszystkimi problemami zwra-
cali się właśnie do św. Józefa? Bo, jak mawiała 
św. Teresa z Avila: „Innym Świętym, rzec można, dał 
Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrze-
bie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym 
wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspo-
magania nas we wszystkim”. I rzeczywiście, ludzie 
przychodzili do olsztyńskiej świątyni, do św. Józefa, 
z przeróżnymi sprawami, o czym świadczą, między 
innymi, pozostawione pod ołtarzowym nakryciem 
lub ukradkiem wrzucone za ołtarz małe kartecz-
ki, na których umieszczali swoje prośby i błagania: 
o nawrócenie, o zerwanie z nałogiem, o zdrowie, 
o uratowanie życia, o potrzebne środki materialne, 
o szczęśliwe urodzenie dziecka, o dobrego męża czy 
żonę. Wielokrotnie na ołtarzu pozostawiali później 
róże lub małe bukieciki, wyraz miłości i wdzięczno-

był przypadek, że ówczesny burmistrz miasta, 
śp. Jerzy Markiewicz,  właśnie w tym czasie, spo-
tkawszy mnie na ulicy, powiedział o pewnej sumie 
pieniędzy, którą ma w budżecie miasta do wyko-
rzystania na renowację zabytków, a sam nie miał 
pomysłu, jak je spożytkować... Dziś ten obraz, po-
święcony na nowo w czasie wizytacji przez Pro-
wincjała, br. Sławomira Siczka, oprawiony w nowe 
ramy, „króluje” na poczesnym miejscu w klasztorze 
nowomiejskim. Historia obrazu z połowy XIX wie-
ku warta jest opisania, jego autorem jest Żyd, Józef 
(sic!) Buchbinder”.

Święty Józef cieszy się również kultem kapu-
cynów w Zakroczymiu. Sprzyja temu figura Święte-
go w ogrodzie klasztornym, z tyłu kościoła. 12 mar-

ca 2020 roku wielka wichura zwaliła duży świerk 
w ogrodzie. Od dłuższego czasu drzewo stało po-
chylone w stronę alejki między klasztorem i sta-
rym budynkiem Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości. 
Potężny świerk upadł jednak w przeciwnym kie-
runku, bardzo blisko figury Świętego Józefa z Dzie-
ciątkiem Jezus, nie wyrządzając delikatnej figurze 
najmniejszej szkody. Widać w tym wyraźny znak 
opieki Świętego Józefa nad wspólnotą zakroczym-
ską w 150. rocznicę ogłoszenia go patronem Ko-
ścioła powszechnego przez bł. Piusa IX. 

W Zakroczymiu istnieje jeszcze drugi klasztor 
kapucynów: Centrum Duchowości „Honoratianum”. 
W 2011 roku lub 2012 roku, gdy jego wspólnota 
miała trudności finansowe, z inicjatywy o. Piotra 
Stasińskiego ustawiono piękną figurę Świętego Jó-
zefa przed zakrystią. „Co do modlitw związanych 
z tą figurą – daje świadectwo br. Michał Deja, od 
2018 roku gwardian klasztoru – to mam tylko jeden 

S. Kamila Leszczyńska CSC

Męża mam dzięki Tobie!
ści wobec Tego Wielkiego Orędownika.

W 2016 r. do grona czcicieli św. Józefa 
dołączyła Anna, która w tym czasie studiowała  
w Olsztynie. Pewnego dnia przyszła do kate-
dry na modlitwę. Zauważyła tam, przy jednym  
z filarów, ołtarz poświęcony św. Józefowi. Ucieszy-
ła się, bo właśnie do tego Świętego modliła się już 
od pewnego czasu o znalezienie męża. Z ciężkim ser-
cem uklękła przed ołtarzem i wpatrywała się w po-
stać opiekuna Jezusa i Maryi. Czuła się osamotniona  
i zraniona nieudanymi próbami związania się z ja-
kimś mężczyzną, z którym mogłaby dzielić dalsze 
swoje życie. „Józefie – szeptała – uproś mi dobrego 
męża!” Annie nie chodziło o spotkanie jakiegokol-
wiek mężczyzny, ale o człowieka danego jej przez 
Pana Boga, takiego, z którym będzie mogła przez 
dalsze lata życia wzrastać duchowo i wspólnie podą-
żać do nieba. Zdawała sobie jednak sprawę, że nie 
wystarczy tylko się modlić i czekać z założonymi 
rękami, ale trzeba też działać.  Słyszała, że w kilku 
miastach w Polsce są grupy ludzi, którzy gromadzą 
się na wspólnej modlitwie o dobrego męża i o dobrą 
żonę. Postanowiła więc pójść w ich ślady i założyć 
w Olsztynie wspólnotę skupiającą ludzi szukają-
cych, podobnie jak ona, prawdziwej miłości. 

Najpierw jednak musiała znaleźć kościół i ja-
kąś salkę, miejsce spotkań. Po długich poszukiwa-
niach wróciła ostatecznie do konkatedry św. Jaku-
ba. Spotkała tutaj księdza, któremu przedstawiła 
swoje pragnienia. Kapłan zgodził się być duchowym 
opiekunem mającej powstać wspólnoty. Potem 
było drukowanie plakatów informujących o miejscu 
i czasie spotkań oraz szereg innych przygotowań. 
„Św. Józef nie kazał mi zbyt długo czekać – wspo-

fakt, którym mogę się podzielić. Chodzi o legaliza-
cję CDH. Przez wiele dziesiątków lat była to spra-
wa bardzo trudna do załatwienia. Kiedy podjąłem 
się tego, aby na nowo ruszyć tę kwestię, okazało 
się, że taki proces legalizacji może być związany z 
karą w wysokości 2 mln zł, a oprócz tego, trzeba 
było liczyć się z realizacją wymogów stawianych 
przez nadzór budowlany, straż pożarną, oraz Sa-
nepid, co oznaczało jeszcze przynajmniej 1 mln zł. 
Kiedy traciłem już nadzieję na legalizację, jedna z 
matek generalnych ze zgromadzenia honorackiego, 
która zajmowała się podobnymi sprawami, przy-
pomniała mi o figurze Świętego Józefa, stojącej w 
naszym domu i podpowiedziała, żeby tę sprawę 
powierzyć Świętemu Józefowi. Tak też zrobiłem. 

To była moja prywatna modlitwa, osobiste zawie-
rzenie tej sprawy Świętemu Józefowi. Po niedługim 
czasie spotkałem inżyniera, który zaproponował mi 
sporządzenie profesjonalnej ekspertyzy prawnej. 
Na jej podstawie ustaliliśmy z nadzorem budowla-
nym ścieżkę legalizacji, która zwalniała nas z kary 
i dawała możliwość przeprowadzenia procesu le-
galizacji na podstawie prawa budowlanego jeszcze 
z lat 70.  XX wieku. Urząd poszedł nam tak daleko na 
rękę, że zinterpretował definicję «budynku zamiesz-
kania zbiorowego» w taki sposób, że bardzo szybko 
i bardzo niewielkim kosztem mogliśmy dokonać for-
malnego odbioru. Jestem przekonany, że mogliśmy 
tego dokonać dzięki modlitwie Świętego Józefa”.



mina z uśmiechem Anna. – Już podczas drukowania 
plakatów poznałam chłopaka, Krzysztofa, który za-
interesował się mającą powstać grupą. Zaprosiłam 
go więc na spotkanie. Krzysiek przyszedł i od tam-
tej pory więź między nami zaczęła się zacieśniać”. 
W każdy drugi piątek miesiąca Ania i Krzysztof wraz 
z innymi członkami wspólnoty „Studnia”, bo tak na-
zwali swoją grupę, zbierali się na Mszy św., a po 
jej zakończeniu przedstawiciele wspólnoty klękali 
przed ołtarzem św. Józefa i, w imieniu wszystkich 
zebranych, odczytywali, czasem drżącym głosem, 
modlitwę o dobrego męża i dobrą żonę. 

Czy św. Józef wysłuchał? Tak! W lipcu 2018r. 
Anna i Krzysztof wzięli ślub, a w październiku 
2019r. urodził się i im synek, któremu, zgodnie 
ze złożoną obietnicą, dali na imię Józef. Trzy inne 

pary, które poznały się na co-
miesięcznych modlitwach do 
św. Józefa, również zawarły 
związki małżeńskie i obecnie 
są już szczęśliwymi rodzicami. 
Zawiązały się też inne przy-
jaźnie, potem pary, które za-
częły się regularnie spotykać. 
Niestety, trwająca pandemia 
uniemożliwiła organizowa-
nie wspólnotowych spotkać 
i nie są znane dalsze losy 
sympatyzujących ze sobą par. 
„Św. Józefie – prosiła przed 
laty Anna – spraw, żeby czło-
wiek, którego spotkam, był 
dobrym mężem, który będzie 
mnie kochał i szanował, jak Ty 
kochałeś i szanowałeś Mary-
ję”. I zdarzyło się coś niezwy-
kłego: św. Józef, któremu Ania 
zaufała i do którego gorąco się 
modliła, pomógł jej zrozumieć, 
że aby znaleźć dobrego męża, 
sama musi zmieniać się na lep-
sze, musi nad sobą pracować. 
I to był pierwszy cud św. Józe-
fa: przemiana serca dziewczy-
ny. „Święty Józefie, obiecuję 
mówić innym, że tak dobrego 
męża mam dzięki Tobie”. Fak-
tycznie, teraz Ania – szczę-
śliwa żona i mama – często 
powtarza, że to św. Józef wy-
prosił jej męża, dobrego męża!

Oto jedna z historii, któ-
ra dzięki wstawiennictwu św. 
Józefa znalazła swoje szczęśli-

we zakończenie. Jednak to nie koniec niezwykłych 
łask otrzymanych za wstawiennictwem  Wielkie-
go Orędownika. Już od 145 lat św. Józef, w swoim 
katedralnym wizerunku, wysłuchuje próśb i błagań 
modlących się, przed dedykowanym Mu ołtarzem, 
ludzi. Niektóre wysłuchane łaski są znane, inne  po-
zostają we wdzięcznych sercach, tych którzy o nie 
prosili. A jeżeli ktoś prosił, a nie otrzymał?  Św. Tere-
sa od Jezusa mówiła:  „Od wielu już lat, o ile pamię-
tam, co roku w dzień św. Józefa proszę Go o jakąś 
łaskę i zawsze ją otrzymuję. A jeśli prośba moja jest 
w czymś niewłaściwa, On ją zawsze sprostuje dla 
większego mojego dobra”. Czasem więc św. Józef 
musi sprostować nasze prośby, aby ich wysłucha-
nie przyniosło dobro duchowe nam samym lub tym, 
za których się modlimy.  

Rok Św. Rodziny
„Amoris laetitia”
Papież Franciszek
do Polaków
o rozpoczęciu obchodów
Roku Rodziny „Amoris laetitia”:

Niech Maryja, Królowa Polski wyprasza wszystkim dar pięknej miłości, 
by fundamentem Waszych rodzin była ewangeliczna wizja małżeństwa, 
wzajemne zrozumienie i szacunek dla życia ludzkiego. 

Papież Franciszek

Miłość
w małżeństwie

(…) Nie możemy bowiem zachęcać do drogi 
wierności i wzajemnego daru z siebie, jeśli nie po-
budzimy rozwoju, umocnienia i pogłębienia miłości 
małżeńskiej i rodzinnej. Łaska bowiem sakramentu 
małżeństwa ma w istocie przede wszystkim „udo-
skonalać miłość małżonków” (…). 

Nasza powszednia miłość
90. W tak zwanym „Hymnie o miłości” napisa-

nym przez św. Pawła, widzimy pewne cechy praw-
dziwej miłości: „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi 
się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka 
swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; 
nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współwe-
seli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu 
wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko 
przetrzyma” (1 Kor 13, 4-7). Przeżywa się to i udo-
skonala w życiu, jakie małżonkowie dzielą codzien-
nie ze sobą i ze swoimi dziećmi. Z tego względu 
warto zatrzymać się i wyjaśnić znaczenie wyrażeń 
tego tekstu, aby spróbować je zastosować do kon-
kretnego życia każdej rodziny. 

Cierpliwość
91. Pierwsze wyrażenie to makrothymei. 

Słowa tego nie można tłumaczyć jedynie jako 
„wszystko przetrzyma”, ponieważ idea ta jest wy-
rażona na końcu wersetu siódmego. Jego znacze-
nie możemy pojąć z greckiego tłumaczenia Starego 
Testamentu, gdzie mowa o tym, że Bóg jest „nie-
skory do gniewu” (Wj 34, 6; Lb 14, 18). Ma to miej-
sce, gdy osoba nie daje się ponieść impulsom i unika 
napaści. Jest to cecha Boga przymierza, który wzy-



wa do naśladowania Go także w życiu rodzinnym. 
Teksty, w których św. Paweł używa tego terminu, 
należy odczytywać w kontekście Księgi Mądrości 
(por. 11, 23; 12, 2.15-18): chwaląc umiarkowanie 
Boga, aby dać miejsce na pokutę, równocześnie 
uwypukla się Jego moc objawiającą się wówczas, 
kiedy działa miłosiernie. Cierpliwość Boga jest wy-
pełnianiem miłosierdzia wobec grzeszników i uka-
zuje prawdziwą moc. 

92. Uzbrojenie się w cierpliwość nie oznacza 
pozwalania, aby nas nieustannie maltretowano, ani 
też tolerowania agresji fizycznej czy zgody na to, 
by nas traktowano jak przedmioty. Problem rodzi 
się wówczas, gdy żądamy, aby relacje były idyllicz-
ne czy też, aby ludzie byli doskonali, albo gdy sta-
wiamy siebie w centrum i oczekujemy wyłącznie, 
aby działo się tak, jak chcemy. Wtedy wszystko nas 
niecierpliwi, wszystko prowadzi nas do reakcji agre-
sywnych. Jeśli nie dbamy o cierpliwość, to zawsze 
będziemy mieli wymówki, aby reagować gniewem 
i w końcu staniemy się ludźmi, którzy nie potrafią 
żyć z innymi, typami aspołecznymi, niezdolnymi do 
opanowania impulsów, a rodzina stanie się polem 
bitwy. Dlatego słowo Boże zachęca nas: „Niech 
zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, 
gniew, wrzaskliwość, znieważenie – wraz z wszelką 
złością” (Ef 4, 31). Ta cierpliwość umacnia się, gdy 
uznaję, że także druga osoba ma prawo do życia na 
tej ziemi wraz ze mną, taka, jaka jest. Bez wzglę-
du na to, czy jest dla mnie przeszkodą, czy zmienia 
moje plany, czy denerwuje mnie jej sposób bycia 

lub jej idee, czy jeśli nie jest całkiem taka, jak się 
spodziewałem. Miłość zawsze ma poczucie głębo-
kiego współczucia, które prowadzi do zaakcepto-
wania drugiej osoby jako części tego świata, nawet 
gdy działa w inny sposób, niż bym sobie tego życzył. 

Postawa życzliwości 
93. Następne słowo to chresteuetai, unikalne 

w całej Biblii, pochodzące od chrestos (osoba dobra, 
okazująca swoją dobroć w czynach). Jednak, biorąc 
pod uwagę w jakim kontekście znajduje się to sło-
wo, w ścisłym paralelizmie z poprzednim czasow-
nikiem, staje się jego uzupełnieniem. Tak więc św. 
Paweł chce wyjaśnić, że „cierpliwość” wymieniona 
jako pierwsza, nie jest postawą całkowicie pasyw-
ną, ale towarzyszy jej aktywność, dynamiczna i kre-
atywna reakcja wobec innych. Wskazuje, że miłość 
czyni innym dobro i je krzewi. Dlatego tłumaczy się 
jako „życzliwa”. 

94. W całym tekście widać, że św. Paweł pra-
gnie podkreślić, iż miłość to nie tylko uczucie, ale 
należy ją rozumieć w tym sensie, jaki słowo „mi-
łość” ma w języku hebrajskim, to znaczy „czynienie 
dobra”. Jak powiedział św. Ignacy Loyola: „Miłość 
winno się zakładać więcej na czynach niż na sło-
wach”. W ten sposób może ona ukazać całą swoją 
płodność, i pozwala nam doświadczyć radości z da-
wania, szlachetności i wspaniałości dania siebie w 
darze obficie, bez miary, bez żądania zapłaty, tylko 
dla przyjemności dawania i służenia.

Cdn.

o. Piotr Zajączkowski OFMCap, Zakroczym.

Bóg kocha proces w małżeństwie.
Ojciec Św. Franciszek „Amoris laetitia”: 11. 

Para, która kocha i rodzi życie, jest prawdziwą 
żywą „figurą” (ale nie żadną z tych wykonanych z 
kamienia lub złota, jakich zakazuje Dekalog), zdolną 
ukazać Boga Stwórcę i Zbawiciela. Dlatego płodna 
miłość staje się symbolem intymnej rzeczywistości 
Boga (…).

o. Piotr Zajączkowski: Papież mówi o tym, 
że para, która kocha, rodzi życie i żyje miłością jest 
prawdziwą, żywą figurą obrazu Boga. To jest nie-
zwykłe, bo mogę sobie uświadomić, że ja razem ze 
swoim mężem/żoną – tacy, jacy jesteśmy - jesteśmy 
figurą Boga, który nas stworzył na swój obraz i po-
dobieństwo. Małżonkowie są figurą zdolną ukazać 
Boga. Jednym z celów, dla których Pan Bóg wymy-
ślił małżeństwo jest nie co innego jak to, żebyśmy 
tu na ziemi stawali się lustrem – figurą relacji, którą 
Bóg ma w Trzech Osobach. Między tymi Osobami 
jest głęboka harmonia, głęboka więź, głęboka rela-

nież na tym, że ja chcę z miłości służyć, ofiarowywać 
siebie. Chcę komuś się dawać. 

Ojciec Św. „Amoris laetitia”: 122. Jednak nie 
należy mylić różnych poziomów: nie należy zrzucać 
na dwie osoby mające swoje ograniczenia ogromne-
go ciężaru konieczności odtworzenia doskonałego 
związku między Chrystusem a Kościołem, ponieważ 
małżeństwo oznacza „proces dynamiczny, przebie-
gający powoli przez stopniowe włączanie darów 
Bożych” .

o. Piotr Zajączkowski: Chodzi o małżonków, 
którzy mają swoje ograniczenia. Są słabi. Św. Paweł 
mówi, że miłość małżonków jest takim związkiem, 
jak związek Chrystusa z Kościołem. A miłość Chry-
stusa do Kościoła zaprowadziła Jezusa na krzyż. 
Niejednokrotnie tak bywa, że małżonkowie kato-
liccy mogą czuć na sobie ogromny ciężar, bo chcą 
koniecznie odtwarzać w swoim związku, doskonały 
związek miedzy Chrystusem a Kościołem. W śro-
dowiskach kościelnych bardzo często zachęca się 
małżonków do takiego postrzegania swojej relacji. 
Małżonkowie żyjąc tutaj na ziemi nie osiągną nigdy 
doskonałości. Słowo „doskonałego” można zastą-
pić jeszcze innym słowem - perfekcyjnego związku. 
I to jest ten właśnie problem. W bardzo wielu gło-
wach małżonków istnieje taki nacisk, presja, że na-
sze małżeństwo powinno być już teraz doskonałe, 
perfekcyjne. Jeżeli będziemy zrzucać na małżonków 
konieczność odtworzenia doskonałego związku mie-
dzy Chrystusem a Kościołem, to małżonkowie ciągle 
będą się „biczować”, obwiniać, narzekać na paskud-
nego współmałżonka, że ciągle jest tu coś nie tak. 
Możemy nigdy nie odkryć prawdziwej radości z mał-
żeństwa na co dzień, bo będziemy uważać, że do-
piero wtedy będziemy szczęśliwym małżeństwem, 
jeśli wszystko uda nam się poukładać.  A to nie o to 
chodzi. Zaprzeczamy bardzo ważnej prawdzie. Ide-
alizując obraz małżeństwa ciągle nam się wydaje, że 
ja ciągle powinienem jakiś być. Ciągle muszę jakiś 
być. Zapominamy albo sprzeciwiamy się prawdzie 
Wcielenia Syna Bożego. Prawda o Wcieleniu mówi, 
że Syn Boży, żywy i prawdziwy, doskonały, idealny 
Bóg stał się człowiekiem. Stał się grzechem. Oprócz 
grzechu był całkowicie podobny do człowieka. Prze-
żywał chwile grozy, dramatu, wątpliwości, lęku, pła-
czu. Może to być dla kogoś gorszące. Jak to w tym 
moim pokręconym, wykoślawionym małżeństwie 
jest Bóg? Przecież tu jest tyle cierpienia, bólu?!? 
Taka jest prawda o grzeszności człowieka, ale z dru-
giej strony jeśli jest to sakramentalne małżeństwo, 
to w takich słabych ludziach mieszka Bóg. Moja wła-
sna słabość nie zaprzecza boskiej rzeczywistości we 
mnie. Jeżeli coś jest boskie, to znaczy, że jest ludz-
kie, a nie pomimo, że jest ludzkie. Jest tym bardziej 
boskie, im bardziej ludzkie i tym bardziej ludzkie, im 
bardziej boskie. To nie ma żadnego dualizmu. Mał-
żeństwo oznacza proces dynamiczny przebiegający 
powoli przez stopniowe włączanie darów Bożych. 

cja. Bóg chciał się podzielić pięknem życia miłością 
w relacji. Bogu jest tak dobrze w tym kochaniu, że 
nie chciał tego zostawiać dla siebie. Chciał się tym 
podzielić. Stworzył więc mężczyznę i kobietę. Za-
prosił ich do małżeństwa i zaprosił ich do tego, by 
oni w swojej więzi i w swojej relacji stawali się fi-
gurą samego Boga. Małżonkowie patrząc na siebie 
uświadamiają sobie, że są ikoną, symbolem intymnej 
rzeczywistości Boga. To jest fantastyczna sprawa. 
Mogą pojawić się pytania, wątpliwości w rodzaju: 
Czy na to zasługujemy? Czy nasze życie codzienne 
w małżeństwie licuje z tym? Zwłaszcza, gdy może 
swoje małżeństwo uważam za nie do końca udane, 
szczęśliwe. Może mam różne odczucia, może ktoś 
jest mniej zadowolony, ale Ojciec Święty pisze, że 
małżonkowie już teraz są figurą, symbolem intymnej 
rzeczywistości Boga. Te słowa mówią o niezwykłej 
godności małżeństwa. Miłość płodna nie oznacza 
tylko rodzenia dzieci. Płodność miłości polega rów-

Śp. Ks. Grzywocz powtarzał często, że Bóg kocha 
proces. Jakie to jest szalenie ważne, że moja relacja 
z mężem, z żoną jest w drodze, w pielgrzymce. Od 
punktu A idziemy do punktu B. Ta relacja się rozwija. 
A zatem: Czy musze gorszyć się sobą? Czy muszę 
chodzić niezadowolony z siebie? Kiedy zderzamy się 
z upadkami w kochaniu, w miłowaniu to możemy 
przeżywać frustracje. Jesteśmy małżeństwem sa-
kramentalnym, modlimy się, regularnie chodzimy na 
Eucharystię, czytamy Słowo Boże, a często jest coś 
nie tak. I to jest właśnie norma. Może być czasami 
fatalnie mimo, że staramy się być blisko siebie, stara-
my się szanować, być blisko Boga, bo jest to właśnie 
proces. Można powiedzieć, że rzeczywistość słabo-
ści, fatalności mojego małżeństwa jest mi potrzebna 
do rozwoju. Dzięki moim słabościom miłość mojego 
męża może się rozwijać. On może przebaczać, może 
okazać miłosierdzie. Gdyby żona była taka idealna, 
cukierkowata, mąż nie rozwinąłby się w miłosier-
dziu, w służbie. Ten świat, który nas otacza pokazu-
je małżeństwo od strony hedonistycznej. Mówi, że 
małżeństwo wtedy ma sens, kiedy jest tylko przy-
jemnie. Świat nie dopuszcza do słabości, do formacji 
i procesu. Reklamy oszukują nas wizją perfekcyjne-
go małżeństwa. Nasza ograniczoność oraz prawda o 
procesie dynamicznym mówi nam, że w tym proce-
sie nie powinno być miejsca tylko na osiągnięcia np. 
potrafię przebaczać, potrafię już się nie zdenerwo-
wać, ale i na słabości. Na miłosną historię mojego 
małżeństwa składają się także upadki. Słowa, które 
powiedziałeś do męża/żony i żałujesz tego. Może 
myślisz: Jakim ja byłem egoistą, że myślałem tylko 
o sobie?!? To jest też historia miłosna twojego mał-
żeństwa. Małżeństwo to proces dynamiczny, prze-
biegający powoli przez stopniowe włączanie darów 
Bożych. Nie należy idealizować. Historia miłosna to 
również historia dramatów i kryzysów.        Cdn.



Eugenia i Lucjan Jędrychowscy

Bliżej Boga – bliżej siebie. 
W Domowym Kościele rodzina jest podsta-

wowym miejscem formacji opartej o zasadę ducho-
wości małżeńskiej. Krąg jest strukturą rozszerzającą 
tę zasadę na inne rodziny. Oprócz formacji podsta-
wowej bazującej na wymienionej wyżej zasadzie 
i zobowiązaniach, wspólnoty podejmują również 
działania wzbogacające. Do nich należą rekolekcje i 
okresowe dni skupienia, w tym wielkopostny dzień 
skupienia. Rejon III Domowego Kościoła taki dzień 
przeżywał 13 marca w Parafii Matki Bożej Ostro-
bramskiej w Olsztynie. (…). Celem Wielkopostnego 
Dnia Skupienia było wyprostowanie ścieżek życia 
uczestników. Pomocne były w tym Droga Krzyżowa, 
Eucharystia z konferencją i Adoracja Najświętszego 
Sakramentu.

Spotkanie rozpoczęła para rejonowa Joan-
na i Piotr Wajler witając serdecznie zebranych 
uczestników i zapoznając z programem. Bardzo 
głęboko przeżyliśmy Drogę krzyżową, której prze-
wodniczył o. Robert Zbierański OFMConv., a roz-
ważania, ukierunkowane na problematykę rodziny 
we współczesnym świecie, w sposób bardzo głę-

boki i doskonale przygotowany prowadziła para 
rejonowa. (…) Kolejnym punktem spotkania była 
celebrowana przez  o. Roberta Zbierańskiego OFM-
Conv.  Msza Św., podczas której Celebrans wygłosił 
konferencję opartą o myśli Ojca Blachnickiego doty-
czące współdziałania działań ludzkich z wolą Bożą 
i w tym kontekście porządkowanie życia rodzinnego. 
Bardzo pomocne w zgłębianiu myśli były przykłady 
nawiązujące do aktualnego życia rodzinnego. Spo-
tkanie z Chrystusem w Eucharystii zostało przedłu-
żone poprzez akt Adoracji w milczeniu Najświętsze-
go Sakramentu. Zakończone błogosławieństwem 
Najświętszym Sakramentem. Całemu spotkaniu to-
warzyszyło Światło Chrystusa (świeca zapalona na 
początku spotkania) oraz relikwie Krzyża Świętego 
i Św. Maksymiliana Kolbe.

Kontakt do Pary Rejonowej rejonu III Joanny i 
Piotra Wajlerów – naszych parafian –

rejon3@domowykosciol.olsztyn.pl

Rok Kard. Stefana 
Wyszyńskiego.
Marianna Hołubowska

Na drodze ku Maryi

Obecny rok poświęcony Słudze Bożemu Kard. 
Stefanowi Wyszyńskiemu skłania nas do poszuka-
nia śladów Jego posługi na Warmii i Mazurach. 

Prymas Tysiąclecia, Kard. Stefan Wyszyń-
ski sprawował swój urząd przez 33 lata, od 1948 
do 1981 roku. Były to czasy niezwykle trudne dla 
Po ski i dla polskiego Kościoła, pełne napięć, niepo-
koju i trudności, bo naznaczone przekształcaniem 
społeczno-politycznego ustroju kraju, wdrażaniem 
ideologii marksistowskiej w dosłownie każdej sfe-
rze życia, nie pomijając sfery duchowej. Lata pięć-
dziesiąte i sześćdziesiąte to nieustanna walka wła-
dzy ludowej z Kościołem: prześladowanie księży, 
nękanie kleryków, grabież lub niszczenie mienia ko-
ścielnego, ale także rozbijanie i łamanie ducha wiary 
i jedności w narodzie, odciąganie ludzi od Kościo-
ła wszelkimi metodami. (…) W latach 1953 -1956 
Prymas Tysiąclecia został aresztowany i więzio-

ny kolejno w Rywałdzie k. Grudziądza, w Stoczku 
Warmińskim, kilkadziesiąt kilometrów na północ od 
Olsztyna, w Prudniku Śląskim i w Komańczy. (…). 

To właśnie w Stoczku Warmińskim, w po-
czątkowym okresie swego uwięzienia, kardynał 
Wyszyński, znany z wielkiej pobożności maryj-
nej, dokonał aktu osobistego oddania się Matce 
Najświętszej w macierzyńską niewolę, a przez Nią 
Bogu: „Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico, obieram 
sobie dzisiaj Ciebie za Panią, Orędowniczkę, Patronkę, 
Opiekunkę i Matkę moją. (…) Wszystko, cokolwiek czy-
nić będę, przez Twoje ręce niepokalane, Pośredniczko 
łask wszelkich, oddaję ku chwale Trójcy Świętej – Soli 
Deo”. Jak tłumaczył to później, to właśnie w więzie-
niu w Stoczku Warmińskim zrozumiał „znaczenie 
Matki Najświętszej w Kościele polskim jako siły 
jednoczącej, siły w imię której można poruszyć Pola-
ków i zmobilizować ich dla każdej wielkiej i słusznej 



sprawy”. Wielki Prymas wiedział, że pobożność ma-
ryjna, rozumiana często jako tzw. pobożność ludo-
wa, była od zawsze elementem polskiej tożsamości 
narodowej, spoiwem duchowym ratującym i inte-
grującym wspólnotę wiernych w czasach przełomu i 
wojen. W rodzinnym domu kardynała Wyszyńskie-
go, w czasach jego dzieciństwa, gdy część Polski 
była pod zaborem rosyjskim i nie wolno było wie-
szać w domu godła polskiego, obraz Matki Bożej 
zastępował niejako godło państwowe jako wyraźny 
emblemat polskości, z zaciekłością zresztą tępiony 
przez carat. (…). 

W czasie swojej posługi prymasowskiej nie-
strudzenie przemierzał Polskę wzdłuż i wszerz do-
konując w sumie 47. koronacji wizerunków maryj-
nych, wśród których dwie koronacje miały miejsce 
na Warmii i Mazurach. 10 X 1967 r. Prymas Polski 
ks. kard. Stefan Wyszyński uczestniczył w korona-
cji obrazu Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Uroczysta 
ceremonia miała nie tylko charakter religijny, ale 
i zdecydowanie patriotyczny. Była okazją do po-
dziękowania Bogu za łaski, jakich tutejsza, warmiń-
ska społeczność  doznawała w dziejowych przeciw-
nościach i za to, że wytrwała w wierze i polskości. 
Mogło się tak stać dzięki objawieniom Matki Bożej 
w 1877 roku, która przemawiała do dzieci w zaka-
zanym ówcześnie na terenie zaboru pruskiego języ-
ku polskim. Uroczystość koronacyjna stała się też 
okazją do podziękowania mieszkańcom Warmii za 
wierność Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. W homilii, 
Prymas Polski mówił: „Nakładamy na Twoje skro-
nie, Święta Matko Ziemi Warmińskiej, złote korony, 
abyś będąc Matką – królowała! Klękamy przez Tobą 
w duchu pełnego oddania się Tobie w macierzyńską 
niewolę, byleby tylko tym aktem wyprosić wolność Ko-
ściołowi w świecie i w naszej Ojczyźnie, byleby tylko 
zabezpieczyć Polsce pokój i ducha jedności”. Po uro-
czystościach w Gietrzwałdzie biskup diecezji war-

mińskiej Józef Drzazga zaprosił Prymasa do kościo-
ła NSPJ w Olsztynie. Tam dzieci uczęszczające na 
religię przy parafii NSPJ w Olsztynie pod bacznym 
okiem s. Stanisławy przygotowały okolicznościo-
we pieśni i wiersze na cześć znamienitego gościa. 
Wśród wykonawców znalazła się także autor-
ka tego tekstu, która miała też zaszczyt wręczyć 
bukiet kwiatów Prymasowi Polski, co widać na za-
łączonym zdjęciu. Rok później, to jest 11 sierpnia 
1968 r. Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński 
powrócił na Warmię i Mazury, aby w obecności ok. 
60 tys. wiernych dokonać koronacji obrazu Matki 
Bożej Jedności Chrześcijan w sanktuarium w Świę-
tej Lipce. I znów była to okazja do podkreślenia roli 
zmagań lokalnej społeczności o wiarę katolicką na 
ziemi leżącej na skraju ziemi warmińskiej i mazur-
skiej i do wskazania, że to Maryja pomogła ludziom 
przetrwać czas próby wierności wierze katolickiej 
wobec nasilającego się protestantyzmu.  W odnie-
sieniu do ówczesnych aktualności, Prymas podkre-
ślał w homilii: „Nasze wymagania rodzime, ojczyste za-
warte są w Akcie Ślubowań Jasnogórskich z roku 1956. 
Są one pogłębione przez Akt z dnia 3 maja 1966 r., wy-
powiedziany ustami episkopatu, w imieniu ochrzczone-
go narodu, który oddawaliśmy w macierzyńską niewolę 
miłości Bogurodzicy, aby przez ten heroiczny Akt wiary, 
wyjednać wolność Kościołowi w Polsce i świecie całym. 
Akt ten zobowiązuje nas do obrony wiary naszej i wiary 
tych, którzy idą w nowe Tysiąclecie – dzieci i młodzieży 
– oraz do obrony moralności chrześcijańskiej”. W obu 
uroczystościach koronacyjnych na Warmii i Ma-
zurach towarzyszył Prymasowi Tysiąclecia ówcze-
sny metropolita krakowski ks. kard. Karol Wojtyła. 
To właśnie on, już jako papież Jan Paweł II, dokonał 
w Częstochowie w 1983 r. koronacji obrazu Matki 
Pokoju ze Stoczka Warmińskiego, „w cieniu którego 
cierpiał i modlił się (...) Prymas Tysiąclecia”. 

Gietrzwałd, 
Święta Lipka, Sto-
czek Warmiński 
to bardzo ważne 
miejsca kultu ma-
ryjnego na mapie 
regionu warmiń-
sko-mazurskiego. 
Warto o nich pa-
miętać i do nich 
często wracać 
szczególnie w kon-
tekście dziedzictwa 
myśli i wartości, ja-
kie pozostawił nam 
Kardynał Stefan 
Wyszyński.

Marcin Cichorek

Refleksje Prymasa z lektury „Potopu”.
Wychowałem się na Sienkiewiczu. Lubię jego 

książki i wiele z nich przeczytałem. W roku poświę-
conym Słudze Bożemu kard. Stefanowi Wyszyń-
skiemu chciałbym przybliżyć w niniejszym artyku-
le odwołania Prymasa Wyszyńskiego do mojego 
ulubionego pisarza – Henryka Sienkiewicza. 

W czasie uwięzienia w Prudniku Śląskim 
Prymas Wyszyński przebywał od 6 X 1954 r. do 
27 X 1955 r. Podczas tego pobytu w sercu ks. 
kard. Stefana Wyszyńskiego zrodziło się pragnie-
nie ułożenia ślubów jasnogórskich. Prymas chciał 
w ten sposób nawiązać do jubileuszu królewskich 
ślubów Jana Kazimierza złożonych Matce Bożej 
w katedrze lwowskiej w 1656 r. (…). Tak pisał o tym 
w „Zapiskach więziennych”: „Siedziałem drugi 
rok w więzieniu w Prudniku Śląskim, niedaleko Gło-
gówka. Cała Polska święciła wtedy pamięć obrony 
Jasnej Góry przed Szwedami i Ślubów Jana Kazi-
mierza sprzed trzystu lat. Dzieje Narodu niekiedy 
się powtarzają... Czytając “Potop” Sienkiewicza, 
uświadomiłem sobie właśnie w Prudniku, że trze-
ba pomyśleć o tej wielkiej dacie. Byłem przecież 
więziony tak blisko miejsca, gdzie król Jan Kazi-
mierz i prymas Leszczyński radzili, jak ratować Pol-
skę z odmętów. Pojechali obydwaj na południowy 
wschód, do Lwowa; drogę torowali im górale, jak to 
pięknie opisuje Henryk Sienkiewicz. Myśli o odno-
wieniu Kazimierzowskich Ślubów w ich trzechse-
tlecie zrodziły się w mej duszy w Prudniku, w po-
bliżu Głogówka, gdzie król i prymas przed trzystu 
laty myśleli nad tym, jak uwolnić Naród z podwój-
nej niewoli: najazdu obcych sił i niedoli społecznej.” 
I dodawał: „Warto myśleć o «obronie Jasnej Góry» 
roku 1955. – Jest to obrona duszy, rodziny, Naro-
du, Kościoła – przed zalewem nowych «czarów»”. 
Ks. Kard. Stefan Wyszyński w wydarzeniu narodo-
wym ślubów jasnogórskich widział program odno-
wy społecznej i moralnej Polaków.

 „Potop” naszego noblisty Henryka Sienkie-
wicza został napisany ku pokrzepieniu serc, gdy 
Polski nie było na mapie Europy. Autor nawiązuje 
do czasów, kiedy na naszą ojczyznę spadły plagi w 
postaci powstania kozackiego, potopu szwedzkie-
go oraz najazdu moskiewskiego. Przyrzeczeniami 
na których wzorował się Prymas Tysiącle-
cia, były Śluby lwowskie, które zostały złożone 
1 kwietnia 1656 roku, przez króla Jana II Kazimie-
rza Wazę  w  katedrze Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny we Lwowie (…). Autorem tek-
stu ślubów lwowskich był św. Andrzej Bobola. 

Król Jan Kazimierz oddał Rzeczpospolitą pod 
opiekę Matki Bożej, którą nazwał Królową Koro-
ny Polskiej. Monarcha obiecał, że poprawi sytu-
ację chłopów i mieszczan, kiedy tylko kraj zostanie 
uwolniony spod okupacji. Śluby zostały dokonane 
z inicjatywy królowej Polski Ludwiki Marii Gonza-
gi, a wzorowane były na ślubach kardynała Armand 
Jean Richelieu, który dwadzieścia lat przedtem, po 
pokonaniu swoich wrogów, oddał Francję pod opie-
kę Matki Bożej. W tekście ślubów Prymas Wyszyń-
ski przypominał o wielowiekowej wierności narodu 
polskiego chrześcijańskiemu przesłaniu, dziękował 
za liczne dowody opieki Maryi obecne w histo-
rii Polski, ale także przepraszał za niedochowanie 
poprzednich „przyrzeczeń ojców”, zawartych w ro-
cie Jana Kazimierza. 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej 
Górze odnowiono Śluby Kazimierzowskie. W uro-
czystościach złożenia Jasnogórskich Ślubów Na-
rodu, na błoniach przed klasztorem jasnogórskim, 
uczestniczyło około miliona wiernych. Tekst ślubów 
kard. Wyszyński napisał w  miejscu odosobnienia, 
w Komańczy. Rotę Ślubów odczytał bp Michał Kle-
pacz, pełniący obowiązki przewodniczącego Episko-
patu Polski. Na fotelu przeznaczonym dla prymasa 
Polski leżały biało-czerwone kwiaty. Kard. Wyszyń-
ski składał Śluby w miejscu swojego odosobnienia 
w Komańczy w łączności z Jasną Górą, o 10 minut 
wcześniej, jedynie w obecności Marii Okońskiej. 
(…).  26 sierpnia 2006 r., w 50. rocznicę Ślubów Ja-
snogórskich, na Jasnej Górze zebrało się ponad 200 
tysięcy wiernych, a tekst ślubów odczytał Śp. Kard. 
Józef Glemp, ówczesny Prymas Polski. 

Pamiętajmy, że nie ma granicy łask otrzyma-
nych za wstawiennictwem Matki Bożej. Jednak tyl-
ko nasze ponowne nawrócenie, którego fundamen-
ty stanowią: post, modlitwa i jałmużna (…) mogą 
być punktem zwrotnym w naprawie naszych serc, 
a co za tym idzie, przywrócenia katolickiej Polski.



800-lecie
Reguły niezatwierdzonej
Św. Franciszka z Asyżu
o. Daniel Kowalewski OFMCap1

800-lecie
powstania Reguły niezatwierdzonej (1221-2021)

Historia Zakonów sięga pierwszych wieków 
Kościoła, kiedy to niektórzy chrześcijanie udawali 
się na miejsca odosobnione, aby prowadzić życie 
całkowicie poświęcone Panu Bogu. Z czasem ruch 
pustelników ewoluował w zorganizowane wspól-
noty, a podstawowe zasady ich funkcjonowania 
oraz zwyczaje zapisywano w tekście o charakterze 
prawnym nazywanym Regułą. W tym dokumencie 
znajdowały się między innymi normy dotyczące 
pracy, nauki, odprawiania modlitw, ćwiczeń du-
chowych, przyjmowania nowych kandydatów do 
Zakonu itp. Na przestrzeni wieków powstało wiele 
Reguł, ale cztery z nich wywarły największy wpływ 
na życie zakonne w Kościele. Pierwsze trzy Reguły 
są autorstwa św. Bazylego († 379), św. Augustyna 
(† 430) oraz św. Benedykta († 547), natomiast 
czwartą Regułę sporządził św. Franciszek z Asyżu, 
dając tym samym początek nowej rodzinie zakon-
nej. 

 Tradycja hagiograficzna widziała w powsta-
niu Reguły Zakonu Braci Mniejszych interwencję 
samego Boga, który natchnął Biedaczynę do zre-
dagowania tego dokumentu. Święty Bonawentura 
dostrzegał analogię w powstaniu Reguły do biblij-
nego opisu nadania Tory Mojżeszowi na górze Sy-
naj (Legenda maior, 4,11). Natomiast franciszkańscy 
kaznodzieje z XIII wieku interpretując w kluczu 
teologii dziejów fragment biblijny z księgi Da-

niela, o trzech mężach wrzuconych na rozkaz 
króla Nabuchodonozora do rozpalonego pieca 
(por. Dn 3,92) wyjaśniali, że ci trzej młodzieńcy 
reprezentowali trzech starożytnych założycieli: 
św. Bazylego, św. Augustyna i św. Benedykta, na-
tomiast czwarty mąż podobny do „Syna Bożego”, 
który przybył do nich jako posłaniec Boga, był ob-
razem Stygmatyka z Asyżu, autora nowej Reguły 
i twórcy nowego Zakonu (Repertorium sermonum 
latinorum medii aevi, 186-188). Takie interpretacje 
powstania Reguły nie tylko oddają religijność i du-
chowość biblijną ludzi średniowiecza, ale również 
pokazują przekonanie tamtych ludzi o wyjątkowo-
ści tego dokumentu na tle ówczesnego prawodaw-
stwa kościelnego. Reguła franciszkańska oparta 
na fundamentalnym założeniu „powrotu do Ewan-
gelii”, przedstawiała bowiem nowy sposób życia 
zakonników, w którym podstawowym odwoła-
niem biblijnym nie była, tak jak w poprzednich 
Regułach, wspólnota pierwszych chrześcijan 
w Jerozolimie opisana w Dziejach Apostolskich 
(por. Dz 2, 42-47; Dz 4, 32-35), ale wspólnota Jezusa 
i Apostołów ukazana w Ewangeliach. Na tle epoki, 
gdzie obowiązywał model feudalny i system zasad-
niczo dzielący ludzi na konkretne stany i kategorie, 
model franciszkański jawił się jako nowa propozycja 
życia konsekrowanego. Naśladowcy św. Franciszka 
byli zjednoczeni w braterstwie (fraternitas), gdzie 
relacje między nimi przypominały więzi rodzinne. 
Każdy brat miał taką samą godność, a funkcje spra-
wowane we wspólnocie miały zawsze charakter 
służby na wzór Chrystusa. Źródła franciszkańskie 

informują nas, że Franciszek nazywał swoich bra-
ci „rycerzami Okrągłego Stołu” (Speculum, 72,14). 
Takie określenie zaczerpnięte z literatury rycerskiej 
ilustrowało bardzo dobrze jego oryginalną kon-
cepcje wspólnoty. Tak jak przy okrągłym stole nie 
ma bardziej lub mniej uprzywilejowanego miejsca, 
podobnie we fraternitas bracia cieszyli się takimi 
samymi prawami i wypełniali te same obowiązki. 
Aby opisać wzajemne relacje braterskie Franciszek 
odwoływał się też do ewangelicznej sceny umywa-
nia nóg Apostołom przez Jezusa podczas Ostatniej 
Wieczerzy (por. J 13,1-15). Podobnie jak Chry-
stus stał się sługą wobec swoich uczniów, również 
i bracia mieli okazywać sobie nawzajem wsparcie 
i pomoc. W Regule napominał braci: „I nikogo nie 
można nazywać przeorem, lecz wszyscy bez różnicy 
niech nazywają się braćmi mniejszymi. I jeden dru-
giemu niech umywa nogi” (Reguła niezatwierdzona, 
6,3-4).

 Pierwsi bracia mieszkali w prowizorycznych 
miejscach, utrzymywali się z pracy rąk własnych, 
prowadzili życie wędrowne, głosząc ludziom pro-
ste kazania pokutne. Każdy kto przystępował do 
fraternitas rozdawał wszystkie swoje dobra lu-
dziom ubogim i decydował się, na życie w ubóstwie 
i niepewności jutra. Franciszek chciał, aby wspól-
nota braci była rodziną, gdzie każdy mógł znaleźć 
wsparcie i schronienie. O tym wspominał Biedaczy-
na w swojej Regule: „I gdziekolwiek bracia przeby-
wają lub spotkaliby się, niech odnoszą się do sie-
bie jak członkowie rodziny. I niech jeden drugiemu 
z zaufaniem wyjawia swoje potrzeby, jeśli bowiem 
matka karmi i kocha syna swego cielesnego, o ileż 
troskliwiej powinien każdy kochać i karmić swego 
brata duchowego” (Reguła zatwierdzona, 7,7-8). 
W porównaniu do innych Reguł zakonnych, tylko 
franciszkanie mieli w swoich przepisach zapis, który 
zalecał braciom, aby byli radosnego usposobienia: 
 „i niech strzegą się, bym swym zewnętrznym wyglą-
dem nie robili wrażenia smutnych i posępnych ob-
łudników; lecz niech okazują się radosnymi w Panu” 
(Reguła niezatwierdzona, 7,16). Dla Franciszka ra-
dość duchowa była oznaką zdrowia duszy. Dla tych, 
którzy byli pogrążeni w smutku i w zmartwieniu 
zalecał wytrwałą modlitwę: „tak długo trwaj przed 
Ojcem najwyższym, aż wróci tobie swą zbawienną 
radość” (Memoriale, 125,9). Święty widział w rado-
ści remedium na wszelkie podstępy i zasadzki złe-
go ducha, który widząc „sługę Chrystusa pełnego 

świętej radości, nie może mu w niczym zaszkodzi
„(Memoriale, 125,9). Reguła św. Franciszka 

przeszła kilka etapów redakcyjnych za nim przy-
jęła ostateczny kształt i została zatwierdzona 
w 1223 roku przez papieża Honoriusza III bullą So-
let annuere. Jednym z takich etapów był tekst tzw. 
Reguły niezatwierdzonej, który Biedaczyna sporzą-
dził w 1221 roku wraz z bratem Cezarym ze Spiry. 
Jest to wyjątkowy dokument, który skodyfikował 
po raz pierwszy w sposób obszerny dotychczaso-
we doświadczenia Franciszka i jego towarzyszy. 
To w nim znajdziemy opisane najważniejsze ele-
menty duchowości franciszkańskiej, które Bieda-
czyna będzie bronił do końca swojego życia. Jak 
relacjonuje Zbiór Asysyki podczas Kapituły braci w 
1222 roku, św. Franciszek miał powiedzieć: „Bracia 
moi, bracia moi, Bóg powołał mnie na drogę poko-
ry i ukazał mi drogę prostoty; nie chcę abyście mi 
wspominali o jakiejś regule: ani świętego Augusty-
na, ani świętego Bernarda ani świętego Benedykta. 
Pan powiedział mi, że chce, abym był nowym sza-
leńcem w świecie; i nie chciał Bóg poprowadzić nas 
inną drogą, jak przez tę wiedzę” (Zbiór Asyski, 18). 
Franciszek z wielką determinacją będzie bronił ide-
ałów ubóstwa, małości, braterstwa i prostoty, które 
stały u początków jego powołania, i które też ufor-
mowały tekst jego Reguły. 

 Obchody jubileuszowe 800-lecia powstania 
Reguły niezatwierdzonej są więc okazją, aby po-
znać myśl i ideały św. Franciszka z Asyżu i odkryć 
na nowo piękno i uniwersalność charyzmatu fran-
ciszkańskiego.

1 Pochodzi z Olsztyna. Obecnie pracuje
w Kolegium Historycznym Kapucynów w Rzymie.



 kącik poetycki
Pani Irena, nasza parafianka często przy różnych spotkaniach lubi recytować poniższe wiersze. Autor nieznany.

O Matko Boska co jesteś w Niebie

O Matko Boska ja kocham Ciebie
Ja Ciebie kocham z serca całego
O Matko Boska, strzeż mnie od złego.

Strzeż mego Ojca i moją Mateczkę
I pobłogosław każdą chateczkę
Tak żeby ludzie szczęśliwie żyli
Ii Ciebie Matko w Niebie wielbili.

Tam za lasem niedaleko

Tam za lasem niedaleko 
Była sobie cicha wioska 
Przyszła do niej raz podróżna 
A to była Matka Boska
Ludzi o tym nie wiedzieli 
Bo ubrana była z wiejska 
Gospodarze nie poznali 
Że Królowa to anielska
Wszystkie we wsi gospodynie 
Zapraszały ją do chaty 
Spocznij sobie my Cię prosim 
Wysusz przemoczone szaty
Dziwili się jeszcze bardziej 
Że gdy liczko jej zaświeci 
Weselą się starzy ludzie 
A zdrowieją chore dzieci
Tam najwięcej wstępowała 
Gdzie są wdowy i sieroty 
Miała dla nich pocieszenia 
Miała dla nich uśmiech złoty
Ty co rządzisz ziemią niebem 
Obdarz dzieci swoje chlebem 
Ty nam daj urodzaj złoty 
My Ci damy trudy poty
Tak chodziła Matka Boska 
Pocieszała ludzkie biedy 
Może i do naszej chaty 
Ta podróżna przyjdzie kiedy.
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W 2021 r. (I-IV) do domu Ojca
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