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Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,
że Panna czysta, że Panna czysta
porodziła Syna.

Chrystus się rodzi, nas 
oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta 
klękają,
cuda, cuda ogłaszają.
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2 KALASANCJUSZ RZESZOWSKI

Jak Ojciec Tomasz, wykładowca i wychowawca młod-
zieży, po raz pierwszy w życiu został proboszczem, 
a teraz Go gdzie indziej wola Prowincjała przenosi, czyli
o czterech latach na Wilkowyi opowiada Stanisławowi
Alotowi kończący kadencję proboszcza o. Tomasz 
Jędruch 

Zadanie proboszcza według o. Tomasza i zarządzanie
pijarami na Wilkowyi po o. Tomaszu

Czy w innych parafiach też Ojciec realizował się spor-
towo?
O. Tomasz Jędruch – To była pierwsza moja parafia, gdzie
byłem proboszczem (śmiech); natomiast we wcześniejszych
miejscowościach, np. w Krakowie, gdzie pracowałem w li-
ceum i w seminarium, szukałem okazji, by z gronem znajo-
mych i przyjaciół trochę się poruszać. Preferowałem piłkę
nożną – od dawna mnie interesowała i ciągnęła. Ale z nau-
czycielami z liceum graliśmy w siatkówkę. Czyli były dwie
dyscypliny sportowe (śmiech).

Zaraz, zaraz, a słyszałem, że wcześniej ojciec pływał ka-
jakami, nawet na dłuższych spływach, a u nas raczej
tylko krótsze wyprawy udało się Ojcu zrealizować?
– Tak, tutaj jednodniowe, wcześniej razem z młodzieżą, na
wakacjach – tygodniowe, nawet dziesięciodniowe i to spływy
rzeką, czasem rzeką od źródeł do ujścia, jak np. w Borach
Tucholskich czy Szlakiem Jana Pawła II Wdą. Tak kiedyś sobie
poskładałem spływy: raz Brdą, potem po Wdzie, znów po
Brdzie, i pomyślałem – czas na Gwdę – i przepłynąłem
wszystkie trzy: Brdę, Wdę i Gwdę (śmiech). 

O. Tomasz sportretowany przez Agatkę Chmiel – na jubileuszo-
wym torcie 18 maja 2016 r.

Czym się proboszczowanie różniło od rozmaitych
wcześniejszych zadań pijarskich – katechety, wikariu-
sza, wykładowcy? 
– Pierwsza i najważniejsza różnica: jest się „dla” i „z” ludźmi
w sposób jak najbardziej otwarty na wszystkich, Broń Boże
bez zamykania się na jakąkolwiek grupę czy grupkę w para-
fii. Pracując w szkole, jako wychowawca czy katecheta –
byłem skupiony na młodzieży, ich rodzicach, nauczycielach
też – to raczej zamknięta grupa. W seminarium też – z grupą
jeszcze mniejszą, zawężoną – klerycy i współbracia. A w pa-
rafii? Przychodzę i przeróżne rzeczy, problemy zaskakują –
są różni ludzie, różne wspólnoty, różne grupy, nawet wie-
kowe! To nowe, mniej znane, ale piękne – bycie z ludźmi –
to pierwsza rzecz! Nasuwa się biblijny obraz Dobrego Paste-
rza, Pana Jezusa – odzwierciedla się Słowo Boże w innej skali
(śmiech) – ale w takim ewangelicznym rozumieniu. 

Rozumiem. Ale teraz Ojciec przestaje być proboszczem.
– Nie. Zostaję przez Ojca Prowincjała wybrany, a Kapituła
Prowincjalna potwierdziła swymi głosami, że będę Asysten-
tem do Spraw Parafii, ale Ojciec Prowincjał polecił mi rów-
nież zadanie bycia proboszczem w parafii pw. Matki Boskiej
Ostrobramskiej w Krakowie na Wieczystej. Będę dalej pro-
boszczem…

A oprócz proboszczowania –
– a oprócz bycia proboszczem w Krakowie będę Asystentem
Prowincjała.

Tego akurat nie wiedziałem – i nie ja jeden, jak sądzę. 
– Wierni są pewnie nie tylko tą wiadomością zaskoczeni. Pa-
nuje pewna niejasność co do struktury w naszym Zakonie
wśród pijarów na Wilkowyi (śmiech). Tam w Krakowie będę
proboszczem, ale nie będę przełożonym wspólnoty pijarów.
W Rzeszowie byłem i proboszczem, i przełożonym pijarów,

Wzorce do mojej modlitwy czerpałem od parafian

O. Tomasz Jędruch podczas uroczystości Bożego Ciała w 2017 r.
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a parafianie będą powoli odkrywać różnice organizacji u pi-
jarów (śmiech). 

Proboszcz to jedna funkcja, a przełożony wspólnoty pi-
jarów to opat… 
– nie, u nas nazywa się go Rektorem Kolegium, Rektorem
Wspólnoty Zakonnej.

Czyli Rektorem Wspólnoty Pijarskiej w Rzeszowie jest
Ojciec Józef Matras.
– Tak.

Dyrektor Szkoły – Ojciec Mariusz Siódmiak, a Magister
Nowicjatu to Ojciec Łukasz Adamusiak.
– Tak.

Ale rozumiem, że przełożonym wszystkich pijarów 
w Rzeszowie, łącznie z pełniącymi funkcje w Zakonie
jest Ojciec Józef.
– Tak. 

Ja to zapiszę; jak pijarzy to ogarnęli, to i my, laicy, damy
radę (śmiech). Ojców przybyło, organizację trzeba do-
stosować.
– Będzie wszystkich pijarów we wspólnocie siedmiu. 

Parafia w Rzeszowie w ocenie pijarów z Prowincji 
Polskiej Zakonu Kleryków Regularnych Ubogich

Matki Bożej Szkół Pobożnych

A teraz zapytam o coś innego; w wielu rozmowach pro-
wadzonych z pijarami spotykałem się ze zdaniem po-
wszechnym, że dobrze do parafii w Rzeszowie trafić, że
wielu by chciało, ale nie wszystkim chętnym się udało.
Nasza parafia cieszy się dobrą opinią?
– Tak, bez dwu zdań; Rzeszów jest postrzegany jako parafia
żywotna, otwarta, w której można wiele zrobić, bo jest inte-
rakcja między duszpasterzami a parafianami, pomysły dusz-
pasterzy łatwiej tu zrealizować, jest więcej parafian chętnych
do pomocy i pracy niż gdzie indziej. W dodatku, gdy dusz-
pasterzowi zabraknie pomysłów, parafianie coś podpo-
wiedzą i zrobią. I tak łatwiej w Rzeszowie o „żywy Kościół”. 

I słyszałem, że do Rzeszowa trudno pijarowi trafić. 
– I powiem tak – śmiejąc się rozmawiamy, w każdym razie 
z niektórymi ze współbraci, że jest taka kolejka pijarów chęt-
nych do pracy w Rzeszowie. Obawiam się, że teraz z kolejki
wypadłem i szybko do niej nie wrócę (śmiech).

Jak Bóg da, to Ojciec wróci. A czy któryś z pomysłów, 
z dzieł na Wilkowyi zrealizowanych przyda się probosz-
czowi w nowej parafii? Da się wykorzystać coś z doś-
wiadczeń rzeszowskich w Krakowie? Może któryś 
z pomysłów rzeszowskich przyda się Asystentowi Pro-
wincjała? 
– Są rzeczy, które są bardzo dobre i chciałbym je przenieść
do nowego otoczenia. Chciałbym, ale nie wszędzie jest taka
sama atmosfera, takie samo środowisko wiernych. Piękna
jest cecha pogłębiania ducha, wiary i pobożności, i chęć
dużej części wiernych z mojej już byłej parafii do włączania
się w formację duchową. „Parafia to wspólnota wspólnot” –
cytuję dokumenty Soboru Watykańskiego II, i kiedy wierni
chcą się włączyć i budować tę więź z Jezusem, i przez tę więź
ze sobą, w grupach, mniejszych wspólnotach, z rodzinami –
chcą budować żywy Kościół, chcą Kościół rozwijać – to jest
życie Kościoła. To się dzieje w Rzeszowie i chciałbym tego
ducha życia wspólnotowego przeszczepić do nowej parafii.
Szczególnie zależy mi na formacji rodzin –  a dzięki dzieciom
szukającym Jezusa  – łatwiej oddziaływać na rodziców, na ro-
dziny.

Szkoła pijarska w Rzeszowie, czyli pijarzy w swoim
żywiole, a raczej charyzmacie

A spodziewa się Ojciec, że z czasem przyjadą pijarzy –
nauczyciele, by uczyć w szkole, w liceum – jak kiedyś 
w Kolegiach Pijarskich bywało?
– Są nauczyciele pijarzy i pewnie przyjadą, ale już dziś są pi-
jarzy w Rzeszowie, którzy mają uprawnienia do nauczania,
np. matematyki i informatyki może uczyć Ojciec Łukasz. To
jest w naszym Zakonie dość ważne – pijar nie tylko jest ka-
techetą, ale uczy innego przedmiotu szkolnego.

O. Tomasz z Piotrem Wąsaczem na rekolekcjach Pijarskiej Wspól-
noty Wiary w pijarskim liceum w Krakowie 23 marca 2018 r.

O. Tomasz z Pucharem Proboszcza na pikniku parafialnym 
3 września 2017 r.
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4 KALASANCJUSZ RZESZOWSKI

Przecież od tego zaczynaliście jako pijarzy!
– Dokładnie. I stąd bardzo możliwe, że to się stanie za dwa,
trzy lata. Zmieniamy się, jak parafianie wiedzą, i może przy-
będzie do Rzeszowa ktoś z Łowicza z uprawnieniami do
nauki biologii, czy z Krakowa z uprawnieniami do geografii
i będzie uczył w Rzeszowie. 

A jak Ojciec sądzi, czy przedmiot przywrócony, choć
tylko w szczątkowej formie – filozofia oparta na klasy-
kach, starożytnych Grekach i Rzymianach i tylko w kla-
sie pierwszej – nie powinna uzyskać rangi wyższej 
w szkołach pijarskich? Przecież bez podstaw filozofii
trudno, jeśli to w ogóle możliwe, mówić o wykształce-
niu średnim. 
– Filozofia jest w szkołach średnich dla chętnych, nawet do
zdawania na maturze jako przedmiot dodatkowy – jak his-
toria sztuki, czy historia tańca. 

A macie pijarów przygotowanych do nauczania filozofii?
– Tak. Na szczeblu akademickim na razie.
Pytam, bo nauczanie filozofii w szkołach pijarskich
byłoby jednym z kilku wyróżników odróżniających te
szkoły od wszystkich innych. 
– Problemem jest zawsze realizacja podstawy programowej
wprowadzonej przez MEN. Trudno jest potem dokładać ko-
lejne przedmioty, tak jak Ojciec Mariusz, Dyrektor szkoły
podstawowej, dołożył po jednej godzinie do nauczania ję-
zyka polskiego, matematyki, języka obcego. Trzeba się zmie-
ścić w liczbie godzin obowiązkowych – to bardzo trudne –
również dla dzieci, potem młodzieży – trudno siedzieć ósmą,
dziewiątą godzinę lekcyjną w szkole. 

Osiem godzin siedziałem w szkole wraz z milionami
moich rówieśników i potem kilka godzin w domu przy
zadaniach i rysunkach – i nie umarłem (śmiech wspólny). 
– Pamiętam w moim liceum lekcje od ósmej do piętnastej
piętnaście i też daliśmy radę.

O. Tomasz i Damian Ruszel podczas uroczystej gali z okazji piątej
rocznicy powstania teatru ATMOSFERA 10 czerwca 2017 r.

O. Tomasz na opłatku parafialnym 10 stycznia 2016 r.

A teraz pytanie dotyczące pracy w pijarskiej szkole:
nauczyciele przekazują uczniom informacje o przy-
padkowości życia na Ziemi, a katecheci – o stworzeniu
świata przez Boga. Czasem w klasach licealnych któryś
z uczniów zapyta o tę rozbieżność. Może w Centrum 
Calasanz udałoby się zorganizować zajęcia na ten te-
mat? Młodzi raczej w większości przejmują się sprząta-
niem Ziemi, niszczeniem Ziemi przez człowieka, przyj-
mują osiągnięcia naukowe za prawdziwe. Przecież jeśli
w szkole młodzież zacznie bezkrytycznie wierzyć w na-
ukę, to trochę łatwiej będzie można młodym Polakom
wmówić nienaukowość wiary w Boga, sprzeczność mię-
dzy wiarą a nauką na niekorzyść „nienaukowej wiary”.
– Ale czy młodzi ludzie się nad tym zastanawiają? Raczej to
wchodzi w ich sposób myślenia, a najbardziej ich interesuje
świat tu i teraz. Nie przejmują się sprzecznościami. Trochę
jak z historią – coraz mniej uczniów wybiera ten przedmiot
jako maturalny, coraz mniej jest studentów na tym kierunku,
a pamiętam, kiedyś (śmiech), że historia była bardzo popu-
larna. 

Świadomie na początku wieku zerwano związek szkol-
nej historii z literaturą, plastyką i muzyką, w dodatku
ucząc historii jak najmniej. Młodzi mają być po takiej
szkole „Europejczykami”. Ale to na inną rozmowę.
Teraz ważne pytanie: Kościół z ludem, czy lud z Koś-
ciołem? 
– Nie da się tego rozdzielić, jak nie można pasterza od owiec
oddzielić. Trzeba rzeczywistość w głowach wiernych po-
rządkować, ułatwiać rozeznanie, ułatwiać życie – żyjemy we
wspólnocie. Ale porządkowanie rzeczywistości nie będzie za-
wsze tak się toczyło, jakby każda osoba z osobna sobie
życzyła. To tyczy i parkowania przed kościołem, i zachowania
dzieci na mszy, i stroju w letnie dni, i zachowań na festynach.
Wspólnocie nie można narzucać zachowania jednostki!
Trzeba norm i podporządkowania się zasadom, a dochodzić
do zasad najlepiej przez rozmowy, tak tworzyć lub podtrzy-
mywać jedność we wspólnocie, jedność między pasterzem
a owcami, i odwrotnie (śmiech).
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Duszpasterzowanie to nie jest łatwa misja, choć Palec
Boży na dobro wskazuje

Zauważyłem, i to nie tylko ja, że nierzadko stykam się
z wiadomościami o radosnych, niewytłumaczalnych
zdarzeniach nazywanych przez laików „cudami”. W do-
datku te „cuda” dzieją się blisko, czasem wśród para-
fian, czasem wśród znajomych lub rodzin parafian od
św. Józefa Kalasancjusza. To nie tylko niewytłumaczalne
uzdrowienia, ciąża, uratowanie życia w wypadku, po-
wrót do kraju po wieku latach – to również zaniechanie
wieloletniego sporu, pogodzenie nienawidzących się
rodzin, itp. Ktoś o coś bardzo Boga prosił – i stało się.
Nazywam to „cudem”, ale zapytam specjalisty – czy
takie „dziwne zdarzenia” związane z modlitwą, często
wieloletnią – nie powinny być ujawniane i wykorzysty-
wane przez księży w duszpasterzowaniu? 
– Powinniśmy o tym mówić, bo – wracając do Biblii – cuda
Jezusa miały uwiarygodniać Jego nauczanie, przekonać nie-
dowiarków. Teraz jesteśmy w innej sytuacji – Ewangelia już
jest – ale te przykłady, piękne zdarzenia, mogą wzmocnić
nasze nauczanie. Dylemat jest – zdarzenie jest związane 
z konkretnymi osobami, z konkretną rodziną, i nie zawsze te
osoby chcą stanąć w centrum uwagi, nie pragną rozgłosu.
Pytałem się za każdym razem o zgodę i były osoby, które
chciały zachować takie zdarzenie dla siebie. 

I jeszcze coś; Ojciec Rektor w niedzielnej homilii przy-
pomniał, jak należy rozumieć biblijne określenie boga-
ty – ubogi; żyjący według boskich praw – ubogi i bogaty
– kierujący się wartościami z tego świata. Myślę, że
przypomnienie tych biblijnych znaczeń na kilku kolej-
nych mszach byłoby zbliżeniem Ewangelii do dwu-
dziestego pierwszego wieku. W przypowieściach Jezus
odróżniał ludzi przestrzegających boskich praw od
ludzi bogatych – szukających swego celu tylko na ziemi,
bez Boga. Może było to wyjaśniane na szkolnej kate-
chezie, może nie – ale wyjaśnienie w trakcie homilii po-
mogłoby przybliżyć choć części laików sens wielu
przypowieści i Ewangelii. Ludzie zapominają – przypo-
minać trzeba…
– Niewielki procent ludzi młodych, którzy spotykają się z ka-
techezą, znajduje chęć, może czas i chęć, by rozwijać to, co
poznali. Ale inni – zatrzymują się, potem cofają się w swoim
rozeznaniu Jezusa. Zajmują się czymś teraz ważniejszym, bez
odniesienia do Słowa Bożego. Dopiero po latach – kiedy coś
się wydarzyło w życiu, albo był wstrząs, albo łaska Boża –
żeby człowieka, już nie nastolatka, coś obudziło. To moje
życie i idzie coś nie tak! To miało być oparte na wartościach,
na Słowie Bożym! Dlatego tyle mówię o grupach, o forma-
cji, bo tylko stałe rozważanie Słowa i łączenie Go z codzien-
nością, może sprawić, że nie będziemy zatrzymywali się, nie
będziemy zapominali, będziemy rozumieli Ewangelię i bę-
dziemy jej teraz używali, z Nią porównywali nasze wybory. 

Zapytałem, bo nie tylko moje wnioski czy doświadcze-
nia z katechezy wnuczek czy innych młodych ludzi są…
nieporywające. Przejaskrawię pewnie, ale sama histo-
ria życia Jezusa, czy w żłóbku, czy Droga Krzyżowa –
nie daje szans dorastającym młodym ludziom w zde-
rzeniu z medialnymi wyzwaniami bezbożnej, a raczej
antyklerykalnej „cywilizacji śmierci” (według św. Jana
Pawła II). 
– To są dwa wątki w pytaniu: po pierwsze połączenie Biblii
przekazywanej w trakcie katechezy z codziennością, aby
dzieci – zależnie od wieku – zrozumiały, że tamta opowieść
jest również dla nich i by zrozumiały, że Chrystus jest rów-

nież dla nich – a często brakuje tego odniesienia. Brakuje
zrozumienia historii biblijnych: dla dzieci przejście suchą
nogą przez Morze Czerwone jest wręcz abstrakcyjne, nie do
pojęcia. Wtedy zamykają się na następne opowieści – tego
nie rozumiem, to było dawno, to nas nie dotyczy. A drugi
element, to zdolności dydaktyczne katechetów. Przygotowa-
nia każdy z katechetów przechodzi, egzamin zdaje, ale to nie
oznacza, że umieją przekazać dzieciom treści, że mają 
to „coś”. 

Droga Krzyżowa ulicami parafii – 7 kwietnia 2017 r.

Wigilia Paschalna – 26 marca 2016 r.
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1050 rocznica Chrztu Polski, 16 kwietnia 2016 r.

Wiem, że to trudne, ale jak to jest z docieraniem do
młodego pokolenia; do dzieci – udaje się, a do nastolat-
ków – jakoś mniej. W trakcie ubiegłorocznej kolędy
drzwi dla kapłanów były szeroko otwarte, ale studen-
tów i licealistów w odwiedzanych przez pijarów domach
– zwykle brakowało. Pojawia się dziura pokoleniowa, 
a ci unikający kolędy, pełnoletni, dorastają, pracują, wy-
jeżdżają za granicę, zakładają rodziny, albo singlują lub
mieszkają jak partnerzy wiele lat bez ślubu. Co zrobić,
by na msze przychodzili koledzy i koleżanki naszej licz-
nej i doskonale działającej Liturgicznej Służby Ołtarza?
– To zadanie-wyzwanie dla parafii i Kościoła. Nie można się
usprawiedliwiać, że jednak trochę młodzieży na mszę przy-
chodzi, jest Liturgiczna Służba Ołtarza, jest Teatr Atmosfera
i jest w porządku, i możemy spocząć na laurach. Tak nie ma.
Widziałem grupę przygotowującą się do bierzmowania, cho-
dzili do spowiedzi, przychodzili na spotkania, bo mieli taki

uczestniczy do czterdziestu procent parafian (śmiech). Zos-
taje część młodych bierzmowanych, podobnie jak część pa-
rafian, którzy nie włączyli się do wspólnot, ale jest wierna
Panu Bogu, Kościołowi, rodzinie, tradycji i do kościoła na
niedzielną liturgię przychodzą, do spowiedzi też. Ale część
odpada. Sposobem jest mozolna praca, od podstaw. 

Jeden z nowicjuszy, dziś już w seminarium, powiedział,
że w grupie młodych ci zostawali na dłużej, którzy do-
stali zadanie, nawet najmniejsze. Ważne było to dla
chłopaków – nie ma zadania – to nie jestem potrzebny!
– Owszem, to prawda. Ale żeby wiara miała fundamenty, nie
może być oparta tylko na zadaniach, musi być relacja 
z Panem Bogiem, musi być pragnienie podążania za Panem
Bogiem. Brak zadania nie może być powodem do odłącze-
nia się od Boga.

Kiedyś Ojciec wspomniał, że trudno nie ochrzcić
dziecka, choć jego rodzice nie są w związku sakramen-
talnym i jako żywo, nie dają pewności pozostawania za
sobą i wychowywania dziecka zgodnie z przyrzecze-
niem chrzcielnym, w wierze i wartościach chrześcijań-
skich, a początki są bardzo złe. W dodatku wcale nie
maleje liczba rozwodów i można przypuszczać, że
coraz więcej dzieci będzie rodziło się w związkach nie-
sakramentalnych. 
– To duży problem; społeczny i Kościoła. Ale podchodzę do
tego i wielu rzeczy – pozytywnie (uśmiech). Wolę widzieć
dobro i kiedy przychodzą rodzice – zaczynam z nimi rozma-
wiać. Dziękować Bogu, a dotyczy to nie jednej rodziny, ale
przez te cztery lata kilkunastu rodzin, które przez chrzest
dziecka – doszły do sakramentalnego małżeństwa. A moją
radością była i ich decyzja, by zawrzeć związek sakramen-
talny, i ich radość, kiedy z dzieckiem szli do naszego koś-
cioła, by uczestniczyć w Eucharystii i przyjąć Komunię 
Świętą – to są cuda.

Czy dorośli ministranci też mogliby do mszy służyć?

I niech tak się darzy jak najczęściej, by dzieci miały ro-
dziców wierzących w Boga i w takiej wierze wycho-
wujących swoje dziecko, może dzieci. 
Co by było, gdyby do mszy, niekoniecznie niedzielnej,
służyli dorośli? To nie jest przeciw Liturgicznej Służbie
Ołtarza, ale dorośli np. z Męskiej Grupy, Wspólnoty Ob-
lubieńca, czy Domowego Kościoła mogliby być minist-
rantami na Mszach Świętych odprawianych dla tych
wspólnot. Co Ojciec o tym sądzi? 
– Jestem za tym, jak najbardziej. Mówiąc obrazowo: przy-
chodzenie ministranta do ołtarza – niezależnie od wieku,
każde zbliżanie się, by być bliżej Eucharystycznego Jezusa –
jest czymś ogromnie pozytywnym. Gdyby ktoś chciał, to
można wszystko ustawić, a lektorzy z LSO i tak mieliby co
robić. Jedna czy druga msza z dorosłymi, gdyby pojawiła się
taka inicjatywa – dlaczego nie? Wiem, że jest wielu ludzi, któ-
rzy nie widzą się we wspólnocie, ale bardzo chcieliby być
bliżej Jezusa. Przygotowanie się do mszy, udział w mszy – to
dla nich ważne wydarzenie. To jest pogłębianie ich wiary, ich
zbliżanie się do Boga, ich formacja. To jedna z dróg kształto-
wania się wiary. Pewnie nie dla wszystkich, ale pamiętam
mszę bez lektora, nikogo nie „wyrwałem” spośród wiernych,
to po pieśni do Ducha Świętego zobaczyłem ruch, jeden 
z mężczyzn wychodzi z ławek, podchodzi do ambony, nie-
umawiany, nieproszony, i czyta pierwsze, potem drugie czy-
tanie. Zastąpił brakującego lektora jakby nigdy nic. Znałem
go, wiedziałem, że jest ze wspólnoty, ale taki zaskakujący
ruch był pięknym świadectwem. 

Procesja Bożego Ciała w 2016 r.

obowiązek, ale w pierwszej klasie liceum czy technikum
przychodziło do spowiedzi już mniej młodych ludzi. To wy-
zwanie dla nas, księży, i wcale nie będzie łatwo ten stan zmie-
nić. Ale coś zaczęliśmy robić – podjęliśmy próbę zachęcania
bierzmowanych do udziału w spotkaniach już po przyjęciu
Sakramentu – w ubiegłym roku o. Dariusz zorganizował wy-
jazd – wypoczynkowy, ale z modlitwą, z mszą codzienną – 
i część młodzieży zatrzymała się przy parafii. No więc 
w bieżącym roku część bierzmowanych pojechało na Spot-
kanie Młodzieży Pijarskiej – nie wszyscy, ale choć część. To
trochę jak u dorosłych w parafii – z pięćdziesiątki bierzmo-
wanych zatrzymujemy choć dwadzieścia pięć procent – 
w LSO, w teatrze, we wspólnotach, a stale w życiu parafii

Kalasancjusz_10-12_2019:Layout 1  2019-12-18  10:33  Strona 6



KALASANCJUSZ RZESZOWSKI 7

Takich ludzi jest mało, więcej z nas czeka na wybranie.
Chcemy być raczej zaproszonymi, wyróżnionymi,
chcemy być docenieni – pewnie to skromność. 
– Mam wiele takich doświadczeń, że trzeba prosić. Wspól-
noty, które powstawały: Pijarska Wspólnota Wiary, Kręgi Do-
mowego Kościoła nie powstawały z ochotników zaraz po
ogłoszeniu. To wymagało ode mnie podchodzenia do po-
szczególnych rodzin, proponowania, pytania się o zamiar
włączenia się we wspólnotę, i ten proces tworzenia się grup
nie trwał tydzień czy miesiąc. To zwykle pół roku, czasem
rok. To jednak czekanie na zaproszenie, to czas na roz-
ważenie swojego udziału. Trzeba mieć świadomość tego
oczekiwania i duszpasterze powinni to umieć cierpliwie wy-
korzystywać. 

Przekażę tę obserwację i doświadczenie nowemu Pro-
boszczowi (śmiech), niech wykorzysta w swojej kaden-
cji. Kolega, bardzo dorosły zresztą, który od lat jeździ
do Ziemi Świętej, wielokrotnie służył do mszy, bo mi-
nistrantów w grupie jakoś nie było. Lektorzy kończą
szkoły, idą na studia, nowi przychodzą, ale i dawni lek-
torzy, już jako osoby dorosłe, i inni dorośli – mogą czy-
tać fragmenty Biblii, mogą służyć przy ołtarzu. W końcu
seniorów przybywa…
– To jest piękno Kościoła, które w parafii w Rzeszowie za-
uważyłem; wielopokoleniowość i uczestniczących w Eucha-
rystii i angażujących się. I to się dzieje na naszych oczach:
pojawił się teatr młodzieżowy, a rodzice dostrzegli potrzebę
teatru dziecięcego i nawet pojawił się pomysł teatru do-
rosłych – może jeszcze zacznie działać… To samo ze scho-
lami: jest Mały Chór Kalasancjusza, jest Chór Kantylena 
i pojawił się Chór Wielopokoleniowy! Dorośli, jeszcze nie 
seniorzy, chcą śpiewać! A nawet pojawił się, przez rok, 
Mini Chór Kalasancjusza. To ruch pokoleniowy. Myślę, że to
samo może się stać w liturgicznej służbie ołtarza – dorośli też
dadzą radę.

Czego nie usłyszą parafianie na pożegnalnej 
Mszy Świętej?

Teraz czas nadszedł, by zapytać Proboszcza odcho-
dzącego o słowa do parafian – i tych rzadziej, a zwłasz-
cza tych częściej do kościoła przychodzących i w róż-
nych wspólnotach działających, zanim nadejdzie nie-
dziela i oficjalne pożegnanie. Co wówczas usłyszymy?
– W niedzielę nie wiem, czy powiem jakieś słowo. Chyba
tylko: – „Dziękuję!” (śmiech) 

Lepiej powiedzieć teraz, niż później, mniej emocji, spo-
kojniej…
– Miałem okazję spotkać się z wieloma wspólnotami i to, co
im mówiłem, odnosi się do większości parafian. Po pierwsze,
wspominam nastrój sprzed czterech lat, mnóstwo życzli-
wości, uśmiechów, ciepła, serdeczności, sympatii w przyj-
mowaniu mnie, nowego proboszcza – tak, jak byśmy się
znali, jak byśmy zaczynali po przerwie. Za to mogę dzięko-
wać. Druga rzecz, to modlitwa parafii i parafian. Wcale nie-
rzadko wzorce do mojej modlitwy czerpałem od parafian.
Widziałem wielu systematycznie się modlących, długo się
modlących, przeżywających swą wiarę autentycznie. I to nie
u pojedynczych osób. Właśnie teraz widzę ich – przychodzą
mi do głowy – modlących się, nawet tylko tych parafian 
z niedzielnej Eucharystii, ale modlących się mocno, żarliwie,
szczerze – to dla mnie są przykładem ZA. A jeszcze trzeba
wspomnieć mnóstwo modlitw we wspólnotach, grupach –
za kapłanów, za Ojczyznę, za chorych, w sprawach społecz-
nych, we wszystkich innych intencjach. Ileż razy dowiady-
waliśmy się o chorobie kogoś i później część, albo cała

społeczność parafialna trwała na modlitwie. Dla mnie to
piękna rzecz, wsparcie i wzajemna pomoc – modlitwą.
Po trzecie, trzeba dziękować za hojność i ofiarność; najpierw
za wsparcie materialne – zbiórka na organy, składki nie-
dzielne, datki na kwiaty i sprzątanie kościoła – wiemy z co-
rocznych sprawozdań, że to 30–40 procent parafian. 

Ale ostatnio coraz więcej ludzi podchodzi do mnie, gdy
przyjmuję datki na kwiaty i sprzątanie kościoła, i mówi:
– „Ja nie jestem z tej parafii, ale chciałem, chciałam dać
ofiarę”. 
– To ogromna, zaangażowana, długotrwała ofiarność, ale to
tylko jeden wymiar ofiarności. Trzeba przypomnieć bardzo
dużo ofiarności w chrześcijańskim caritas, pomocy prze-
różnym osobom będącym w rozmaitych potrzebach. I to nie
tylko o pomocy materialnej chcę powiedzieć – chodzi o go-

O. Tomasz w dniu rocznicy I Komunii Świętej, 13 maja 2018 r.

O. Tomasz w grocie na Polu Pasterzy w Betlejem podczas para-
fialnej pielgrzymki do Ziemi Świętej w listopadzie 2019 r.
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W dniu tak znamienitym, dzisiaj my – Parafianie Parafii
pod wezwaniem Świętego Józefa Kalasancjusza – chcie-
liśmy podziękować przede wszystkim Ojcu Tomaszowi
Proboszczowi – Człowiekowi, który zawszy był otwarty
na  nasze, ludzkie problemy i zmagania, który zawsze nas
wspierał w doli i niedoli, ale też  cieszył się naszym
szczęściem i towarzyszył nam w dniach chwały.

Chcielibyśmy podziękować Ojcu Tomaszowi Pro-
boszczowi – Kapłanowi, który nie tylko kontynuował
działo poprzedników, ale też zakładał nowe wspólnoty 
i pokazywał nam, że możemy jeszcze bardziej i lepiej
chwalić Pana. Przyjęliśmy – jako swoje – słowa, które 
tak często wypowiadał: w wolności. Bo rzeczywiście,
Opatrzność rodziła piękne dzieła, ale tylko wtedy, 
gdy one wypływały bezpośrednio z nas, ze środka, 
w wolności. A nie z przymusu, że tak trzeba, wypada, po-
winno się. 

W ostatniej części chciałbym podziękować Ojcu To-
maszowi Proboszczowi – Menedżerowi. Menedżerowi
naszej Parafii, który nie bał się zaryzykować na początku
swojej kadencji i podpisać umowy na zakup nowych organów. I tak, Ojcze Proboszczu Tomaszu, wspólnie daliśmy radę
w tak krótkim czasie uzbierać te 120 tys. złotych. Gdy inni proboszczowie zazdrościli i dziwili się, że tak można... Tak, 
daliśmy radę.

Nie mówię już o tym, co działo się w całym tym czasie, ale pewne jest, że w Kronice Parafii będzie zapisane, że pierw-
szy dzwonek w naszej długo, bardzo długo oczekiwanej szkole pijarskiej wybrzmiał w czasie Twojej kadencji, Ojcze 
Tomaszu. Składamy też podziękowania Ojcu Dyrektorowi, który jest wśród nas, ale cóż, w Kronice zapewne zostanie za-
pisane, że Proboszczem był wtedy Ojciec Tomasz. 

Za to wszystko dzisiaj dziękujemy Ojcze Tomaszu i obiecujemy, że będziemy Cię wspierać naszą modlitwą i polecać
Matce Bożej słowami Pod Twoją obronę uciekamy się… 

Proszę Ojcze, przyjmij te pięćdziesiąt róż w najpiękniejszym kolorze, świadczącym o naszym uznaniu i podzię-
kowaniu. Bóg zapłać! 

Podziękowanie wygłoszone 6 października 2019 r. przez Grzegorza Pelczara, wiceprzewodniczącego Rady Para-
fialnej, w dniu pożegnania o. Tomasza Jędrucha, proboszcza naszej parafii w latach 2015–2019
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towość pomocy, o poświęcenie swojego czasu i swoich
umiejętności dla innych. To naprawdę coś pięknego, to
dobry znak dla nas wszystkich. I jeszcze wrócę do aktywności

parafian – nie zawsze proboszcz, czy któryś z pijarów coś
wspólnocie proponowali – to często parafianin, jakaś grupa,
wspólnota przychodzili z pomysłem do proboszcza. I już od
początku było zaufanie do proboszcza – ktoś przychodził do
mnie ze swoim kłopotem, dzielił się, czasem szukał rady, ale
najczęściej szukał kogoś, kto go wysłucha, poradzi, pomoże.
To był znak wielkiego zaufania do nas, do pijarów, bo nie
tylko ja, ale i moi współbracia pomagali w miarę możliwości,
albo chociaż wysłuchali. 

Czego odchodzący Proboszcz życzy wspólnocie para-
fialnej na Wilkowyi, a czego do tej pory nie powiedział?
– Po pierwsze, żebyście jako parafianie nadal wytrwale i gor-
liwie się modlili, po drugie, abyście troszczyli i walczyli o jed-
ność, nawet w różnorodności, po trzecie, żebyście dalej byli
otwarci na siebie nawzajem i na wszystkich, którzy przy-
chodzą. I najważniejsze – aby wszyscy wiedzieli, że naj-
wspanialsze melodie i obrazy czekają nas w Królestwie
Bożym. I niech wszyscy tam chcą dotrzeć. 

Tego brakuje we współczesnym świecie – niezależnie
od tego, jak piękne i kolorowe blaski ma ten świat, to
życie na nim jest krótkie, świat jest poznany i do obje-
chania, czy oblecenia, ale co potem? 
– To tylko przedsionek, przedsmak najwspanialszego Świata
Boga. Bóg miłosiernie czeka.
Dziękuję za rozmowę, szkoda, że na koniec kadencji.
Szczęść Boże.

O. Tomasz na pożegnalnej Mszy św. 6 października 2019 r.

Czcigodny Ojcze Proboszczu Tomaszu!
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W dniach od 4 do 6 października br. w Licheniu odbyło się
VI Święto Laikatu Pijarskiego pod hasłem W mocy Ducha
Świętego. Na spotkanie przyjechało ponad sto osób świec-
kich i duchownych tworzących różne dzieła pijarskie w Bo-
lesławcu, Bolszewie, Elblągu, Jeleniej Górze, Katowicach,
Krakowie, Łowiczu, Poznaniu, Rzeszowie i w Warszawie. 

Motywem przewodnim spotkania był Duch Święty, dla-
tego też wykłady miały za zadanie zaciekawić nas i zadziwić
Trzecią Osobą Trójcy Świętej, której nie widzimy, ale której
działanie jest w naszym życiu bardzo owocne. 

Pierwszy wykład, pod tytułem Dary Ducha Świętego,
wygłosił w sobotni poranek o. Piotr Różański. Już na po-
czątku rozważania przeczytał znamienne słowa św. Pawła 
z Listu do Galatów, chcąc pokazać, jakie są owoce życia bez
Ducha Świętego, bo ten fragment jest często, jakby wstydli-
wie, pomijany: Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą
się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie
bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburze-
nie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy,
zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich za-
powiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się
takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odzie-
dziczą (Ga 5,19-21). Następnie przypomniał fragment o owo-
cach Ducha Świętego: Owocem zaś ducha jest: miłość,
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma
Prawa (Ga 5,22-23). W dalszej części wykładu o. Piotr przy-
pomniał nam, czym są charyzmaty i dary Ducha Świętego: –
„Dary Ducha Świętego są to łaski indywidualne, osobiste, dla
mnie konkretnie. Charyzmaty, to są łaski, które otrzymuję, by
nimi służyć innym ludziom. Czyli charyzmaty są społeczne, 
a dary są indywidualne, osobiste. Charyzmaty, to również tal-
enty, którymi jesteśmy obdarowani, by służyć innym. Pan Bóg
daje nam talenty, które zmieniają nas tak, byśmy jak najlepiej
realizowali jakieś dzieło, na przykład dzieło św. Józefa Kala-
sancjusza, w służbie dzieciom, uczniom”. 

Posiłkując się słowami Pierwszego Listu do Koryntian,
przypomniał nam, czym są charyzmaty Ducha Świętego: Jed-
nemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, dru-
giemu umiejętność poznawania według tego samego
Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu
łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynie-
nia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie du-
chów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska
tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam
Duch, udzielając każdemu tak, jak chce (1 Kor 12,8-11). 

O. Piotr wyjaśnił nam, że o darach Ducha Świętego do-
wiadujemy się już z Księgi Izajasza, są to tak zwane dary mes-
jańskie: I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się

odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch
mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bo-
jaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie bę-
dzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek; raczej
rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda
słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika,
tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego (Iz 11,1-4).
„Modląc się do Ducha Świętego, możemy być pewni, że Bóg
udziela nam daru męstwa, byśmy mężnie wyznawali naszą
wiarę, byśmy odważnie potrafili przyznać się, że należymy
do Boga, do Kościoła. Dar mądrości i rozumu uzdalniają nas,
jako ludzi, do posługiwania się chyba najpiękniejszym
darem od Pana Boga, którym jest nasz rozum. Dar rady, to
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O. Piotr Różański, wykładowca i organizator Laikatu

O. Eugeniusz Grzywacz prezentuje wizerunki Jezusa i Maryi

VI Święto Laikatu 
Pijarskiego

VI Święto Laikatu 
Pijarskiego
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dar, który uzdalnia mnie do tego, by doradzać innym, ale
również by słuchać natchnień, które daje mi Duch Święty.
Dar wiedzy i pobożności są nam znane – kojarzą się z pijar-
skim hasłem: Pobożność i Nauka. Bojaźń Boża mylona jest
często z lękiem przed Bogiem, a bierze się to z fałszywego
obrazu Boga Ojca. A przecież Bojaźń Boża, to szacunek, re-
spekt przed Stwórcą, ale pozbawiony lęku”. 

W tym miejscu o. Piotr podał nam kolejny fragment 
z Pisma Świętego, z którego jasno wynika, że Bóg daje nam
Ducha Świętego po to, by wzbudził w nas życie, a ściślej –
Boże życie: …i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby
otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam
mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju wa-
szego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam»
– wyrocznia Pana Boga (Ez 37, 13-14). „Jeśli brakuje nam
radości, jeżeli nasze relacje z ludźmi się psują, jeśli brakuje
nam cierpliwości, albo jeśli stawiane zadania przerastają nas,
albo mamy ciągły spadek energii życiowej, to może znaczy,
że nie ma w nas życia, Bożego życia, że może należałoby na
nowo rozniecić ten ogień, który został nam dany po raz
pierwszy w dniu naszego chrztu, a później jeszcze mocniej
został podkreślony w dniu naszego bierzmowania, byśmy
dosłownie zapłonęli mocą Ducha Świętego. Bo jeśli tego nie
uczynimy, to będziemy wszystko robić tylko własnymi siłami.
I tak jak mijają nam lata i wyczerpuje się zdrowie, tak rów-
nież nasze siły z roku na rok będą po prostu słabły. Ale dla
Boga nie ma przeszkody w biologii, dla Niego w ogóle nie
ma żadnej przeszkody, bo On jest wszechmogący. Jeżeli więc
mówimy, że chcemy w mocy Ducha Świętego realizować
charyzmat św. Józefa Kalasancjusza, to możemy uwierzyć, że

jest to możliwe; że kto pragnie, ten otrzyma; kto szuka, ten
znajdzie. Jeżeli więc uznamy naszą słabość lub sytuację,
która nas przerasta, i staniemy z tą bezradnością w obecności
Boga, mówiąc: – Boże, daj mi moc Ducha Świętego, to skoro
Bóg przez Jezusa mówi nam, że każdy, kto prosi – otrzyma,
to znaczy, że również i ty prosząc – otrzymasz. Kiedy zaczyna
się w nas życie w Duchu Świętym? Wtedy, kiedy nasz inte-
lekt przyjmuje prawdę o Duchu Świętym, kiedy uznajemy
naszą słabość, naszą niegodność, kiedy uznajemy własny
grzech i słabość, kiedy stajemy przed Bogiem, mówiąc: – Daj
mi moc, nie moją, ale Twoją moc, byś mną mógł się posługi-
wać. I wtedy rozpoczyna się najwspanialsza przygoda z Du-
chem Świętym; co nie znaczy, że nie będzie trudności, że nie
będzie pokus, że nie zdarzy się, że rodzic lub dyrektor pod-
niesie nam ciśnienie. Ale będziemy te wszystkie trudności
przeżywali w mocy Ducha Świętego i zmieni się patrzenie
na sprawy, w które jesteśmy zanurzeni. Życie na co dzień 
z Duchem Świętym, to nasza nieustanna modlitwa do Ducha

10 KALASANCJUSZ RZESZOWSKI

Niedzielna Msza święta

Sobotnia Msza św. w kaplicy Trójcy Świętej w Licheniu

Świętego, aby był On obecny, aby zstępował na nas nieu-
stannie. Działanie Ducha Świętego poznajemy po Jego owo-
cach, po radości i pokoju. Ale są jeszcze inne owoce Ducha
Świętego, niewymienione w Piśmie Świętym: miłość do
Boga i tęsknota za wiecznością. Duch Święty ma nas przy-
gotować do najpiękniejszego dnia w naszym życiu – do dnia
naszej śmierci, ponieważ to w tej chwili, kiedy będziemy
umierać, spotkamy Boga twarzą w twarz. Jeżeli jest w nas
tęsknota za Bogiem, który jest miłością, i wiemy, że Bóg
tęskni za nami jeszcze mocniej, niż my za Nim, to czyż śmierć
nie będzie najwspanialszym momentem naszego życia?
Przed nami przygoda z Duchem Świętym, On jest tchnie-
niem życia, jest tchnieniem Ojca”.

W sobotni wieczór był czas na wspólne zabawy i tańce
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Następny wykład, ilustrowany licznymi obrazami, wygło-
sił o. Eugeniusz Grzywacz, znany w środowisku pijarskim
historyk sztuki, tym razem mierząc się z tematem: Duch
Święty – rzeczywistość nienamalowana. Jak sztuki pla-
styczne przybliżają nam tajemnicę Ducha Świętego”. 
O. Eugeniusz pokazał nam na początku prezentacji wiele
mniej lub bardziej znanych dzieł malarskich przedsta-
wiających Trójcę Świętą, potem omówił liczną grupę obra-
zów ukazujących moment Zesłania Ducha Świętego, 
w końcu był czas na zadumę i refleksję nad dziełami, które
są malarską próbą wyjaśnienia tajemnicy działania Ducha
Świętego – ukazującymi powiew wiatru, blask światła, błysk
ognia i ożywcze działanie wody.

W sobotni wieczór uczestniczyliśmy w Eucharystii, słu-
chając homilii o. Józefa Tarnawskiego, a następnie był czas
na wspólne zabawy i tańce, prowadzone przez kleryka 
Arkadiusza Niewęgłowskiego. Szczerze mówiąc, nie przy-
puszczałem, że mamy wśród pijarów tak żywiołowego i uta-
lentowanego tancerza, muzyka i w ogóle człowieka wielu
talentów, niech Duch Święty prowadzi go właściwymi
ścieżkami…

Niedziela, to czas Eucharystii z homilią Ojca Prowincjała
Mateusza Pindelskiego, następnie wykład tegoż samego Ojca
Mateusza pod tytułem Duch Święty w listach kalasantyń-
skich i następnie bardzo przyjemny czas dla laureatów licz-
nych nagród przyznanych przez Polską Prowincję Zakonu
Pijarów. W tym roku czworo zasłużonych nauczycieli szkół
pijarskich otrzymało z rąk Ojca Prowincjała nagrodę Sapere
auso pro Professoribus, natomiast statuetki Kalasancjusz
z dzieckiem zostały wręczone czternastu osobom, które
pracują w szkołach, świetlicach i parafiach lub są zaan-
gażowane w inne dzieła pijarskie. Wśród laureatów nagrody
Kalasancjusz z dzieckiem znalazły się cztery panie z Rze-
szowa: Ewa Dziedzic, Marta Pado, Agnieszka Rycko i Elżbieta
Tarnawska. Serdecznie im gratulujemy!

Opracował: Igor Witowicz Statuetki Kalasancjusz z dzieckiem

Wspólne tańce pijarskie

Osoby nagrodzone statuetką Kalasancjusz z dzieckiem, obecne na Laikacie w Licheniu. Wśród nagrodzonych, pierwsza z prawej: Ewa
Dziedzic, trzecia z prawej: Elżbieta Tarnawska, piąta z prawej: Agnieszka Rycko
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Uczestniczyłem też w dniach skupienia u pijarów. Myśli 
o kapłaństwie z czasem połączyłem z życiem zakonnym. Im
bardziej poznawałem pijarów i ich charyzmat, tym bardziej
stawało się dla mnie jasne, że to jest moja droga. I wstąpiłem
do pijarskiego nowicjatu zaraz po maturze. Rok nowicjatu
przeżywałem w Łowiczu, bardzo piękny okres, potem semi-
narium w Krakowie, następnie byłem w Cieplicach – rok
jako kleryk, rok jako diakon, rok jako ksiądz. I dalej Bol-
szewo, skąd po roku ze względu na ciężką chorobę mojej
Mamy prosiłem o przeniesienie do Krakowa, na Wieczystą,
tam gdzie dziś o. Tomasz Jędruch jest proboszczem. Po nie-
całym roku Mama zmarła.

I znów Kraków, dawniej Galicja. I stąd ruszył Ojciec
Paweł do Austrii?
– Właściwie tak. W moim trzecim roku w Krakowie na Wie-
czystej był o. Mariusz Siódmiak, który opowiedział o znajo-
mych z Austrii, z Horn, którzy go odwiedzą i potem razem
pojadą do Rzeszowa. Zaciekawiłem się i zapytałem, czy
mógłbym z nimi pojechać. O. Mariusz zgodził się. I właśnie
wówczas Ojciec Prowincjał Józef Tarnawski zaprosił mnie na
kawę i zaproponował posługę w Austrii, w Horn. A jest taka
praktyka w naszym zakonie, że przełożony, chcąc skierować
kogoś za granicę, pyta go najpierw o zgodę. Miałem miesiąc
do namysłu i na razie pojechałem z o. Mariuszem i jego go-
śćmi do Rzeszowa. Okazało się, że znajomi o. Mariusza przy-
byli z Austrii do Polski, by w imieniu tamtejszej wspólnoty
wiernych prosić w Polsce o pijarów chętnych do posługi 
w Horn, gdzie ostatni pijar pracujący w naszym kościele rek-
toralnym zmarł trzy lata wcześniej i placówka opustoszała.

Już po pielgrzymce po Ziemi Świętej z ojcem Pawłem
Nejmanem, nowym proboszczem naszej parafii – 
o szkole, o pijarskich początkach, o włączeniu części
Austrii do Prowincji Polskiej, o Palcu Bożym – rozma-
wia Stanisław Alot

Stanisław Alot – Skąd to, o. Pawle, Bóg prowadził do
Rzeszowa?
O. Paweł Nejman – Pochodzę z Krakowa, tam się urodziłem
17 kwietnia 1974 r. i tam wychowywałem się z kuzynką dwa
lata młodszą, co pewnie chroniło mnie przed żywotem je-
dynaka. W Krakowie również chodziłem do ośmioletniej
podstawówki, a potem do liceum pijarów. Dlaczego trafiłem
do takiego liceum? Moja ciocia, w trakcie rodzinnych roz-
ważań gdzie powinienem pójść po szkole podstawowej, 
a były to ostatnie lata komuny, podpowiedziała mi szkołę pi-
jarów: – „Tam Cię nauczą prawdziwej historii”. Wcześniej nic
nie wiedziałem o pijarach, ale zapamiętałem z podstawówki,
z lekcji historii, temat o szkolnictwie pijarskim w XVIII wieku
– to wszystko, co kojarzyłem z pijarami (śmiech). W roku
1989 uczyłem się w pierwszej klasie liceum w gmachu za-
stępczym, bo pijarski budynek liceum skonfiskowała PRL,
ale w drugiej klasie, czyli w 1990 r. przeżyłem przepro-
wadzkę do wreszcie zwróconego pijarom budynku szkol-
nego.

Rozumiem, pijarzy dzięki lekcji i cioci stali się ważni 
w życiu Pawła. Ale to jeszcze nie powołanie.
– Powołanie? Wpływ na moją wiarę miała przede wszystkim
parafia rodzinna i OAZA oraz związane z nią rekolekcje.

12 KALASANCJUSZ RZESZOWSKI

Witamy w Rzeszowie, Ojcze Pawle!
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O. Paweł Nejman sprawuje Eucharystię w koncelebrze z ks. dzie-
kanem Stanisławem Tarnawskim w dniu wprowadzenia na urząd
proboszcza 13 października br.

Austriacy – małżeństwo Herbert i Maria Grusch – nie wie-
dzieli, że właśnie zastanawiam się nad propozycją ojca Pro-
wincjała, czyli powrotu pijarów do Horn. Czy to niesamowity
zbieg okoliczności, czy Palec Boży? Jak mam postąpić? 

Wiem, że Ojciec w Austrii był. A co zdecydowało? Zdaje
się, że język niemiecki nie był ulubionym językiem o.
Pawła?
– Znałem wówczas dziesięć słów po niemiecku, ale zacząłem
się modlić do Pana Boga i po kilku dniach było czytanie na
Mszy św. z Księgi Izajasza: – I usłyszałem głos Pana mó-
wiącego: „Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?” Odpo-
wiedziałem: „Oto ja, poślij mnie!” Dla mnie były to ważne
słowa. A w trakcie dyskusji w rodzinie, której przedstawiłem
swój wyjazd z Polski na lata, usłyszałem od cioci, zwykle bar-
dzo ostrożnej: – „A czemu nie? Gdyby coś nie pasowało, to
przecież wrócisz!” I zgodziłem się. 

Więc Austria, ale nie parafia w Wiedniu?
– Trafiłem do Horn, do tego samego, z którego przyjechało
do Ojca Prowincjała małżeństwo Grusch prosić o pijarów –
wraz z o. Tomaszem Tomskim. Byliśmy dwa i pół roku we
dwóch, potem o. Tomasz przeszedł do Wiednia, by założyć
seminarium dla młodych pijarów – i zostałem sam. W Wied-
niu pojawili się pijarscy klerycy z Indii, by tu studiować, 
a po święceniach kapłańskich zostać w Austrii. A ja prawie
sześć lat posługiwałem w Horn sam. Dobrze się tam czułem,
ludzie cieszyli się z naszego przybycia, bo chociaż naprzeciw
naszego kościoła był kościół parafialny z bardzo lubianym
proboszczem, to mieszkańcy przychodzili do pijarów, którzy
wreszcie wrócili do Horn, okazywali radość i przywiązanie
do naszego zakonnego kościoła. Widziałem to przywiązanie,
tę radość wśród mieszkańców, widziałem, że ludziom na
obecności pijarów zależało. Czułem się tam potrzebny –
posługiwałem w parafii, w przedszkolu, w szpitalu i byłem
kapelanem w domu starców.

Czyli sukces pijarów i sukces młodego kapłana. To
czemu Horn stracił Patera Paula?
– Podczas kapituły prowincjalnej w 2015 r. i w ramach
dwóch kolejnych wizyt w Austrii Ojca Generała Zakonu była
mowa o restrukturyzacji: O. Generał chciał, bym przeszedł
do Wiednia na proboszcza w Maria Treu (Bazylika Mniejsza
pw. Najświętszej Marii Panny Wiernej). Z czym się to wiązało?

Warunkiem Ojca Prowincjała Józefa Tarnawskiego, wy-
syłającego w roku 2007 dwóch pijarów z Polski, było włącze-
nie Horn do Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, zatem moje
przejście do Wiednia oznaczało dla mnie zmianę Prowincji 
z polskiej na austriacką. Wtedy Horn przestało należeć do
Polskiej Prowincji i znowu na trzy lata opustoszało, do czasu
przybycia współbraci z Indii. W końcu, 1 grudnia 2015 r.
przeniosłem się do Wiednia do najstarszej na świecie ist-
niejącej parafii pijarskiej – obecnie obchodzi trzechsetną
rocznicę powstania. Wtedy było nas tam trzech pijarów z Pol-
ski oraz klerycy z Indii. Stopniowo Polacy wracali do kraju,
a przybywali pijarzy ze świata: dwóch kolejnych z Indii 
i trzech z Kamerunu. Dwa lata temu jeden z Kameruńczy-
ków, o. Jean de Dieu Tagne, stał się przełożonym pijarów 
w Austrii. Krótko po tym zmarł sędziwy, ostatni pijar au-
striackiego pochodzenia. Od dawna pracuje tam dwu Hisz-
panów. Do Austrii jechałem – według słów O. Prowincjała
na sześć, siedem lat, a wróciłem po dwunastu latach. A przed
powrotem do Ojczyzny, gdy rozważałem, dokąd chętnie bym
trafił – niech ktoś wierzy, albo nie – pomyślałem o Rzeszowie
(śmiech), a nowy Prowincjał napisał do mnie: – „Chciałbym,
żebyś pracował w Rzeszowie”.

Znów coś zaskakującego. A był Ojciec w Bieszczadach?
– Byłem tam dawno temu na tygodniowej wędrówce z ku-
zynami, ale nie powiem, bym dobrze poznał te góry. 
A w Austrii rzadko jeździłem na narty w Alpy, najczęściej wy-
bierając Tatry do letnich wędrówek – choć do Alp miałem
bliżej. Wolę polskie Tatry.

A jednym z pierwszych zadań w Rzeszowie była piel-
grzymka parafialna do Ziemi Świętej.
– To piękny początek, i ważny dla poznania części parafian.
Dziękuję za współprowadzenie pielgrzymki i dziękują
za rozmowę.

Uroczyste wprowadzenie o. Pawła Nejmana na urząd proboszcza
naszej parafii

Kalasancjusz_10-12_2019:Layout 1  2019-12-18  10:33  Strona 13



14 KALASANCJUSZ RZESZOWSKI

A kto to jest rektor?
Z o. Józefem Matrasem o dzieciństwie w Beskidzie 
Wyspowym, o życiu zakonnym w Polsce i Włoszech, 
o parafii na Wilkowyi z doskoku aż do funkcji rektora
– rozmawia Stanisław Alot

Stanisław Alot – Ojciec pochodzi z zagłębia księży, die-
cezji tarnowskiej i to w dodatku niedaleko od Pa-
sierbca. Czyli skąd?
Ojciec Józef Matras – Mieszkańcy mojej rodzinnej miejs-
cowości zadają zagadkę: jakie są najsławniejsze miejsca, któ-
rych nazwa zaczyna się na „Las”? Odpowiedź brzmi: Las
Vegas, Las Palmas i... Laskowa. Stąd pochodzę, z malowni-
czej miejscowości położonej w Beskidzie Wyspowym, 
w diecezji tarnowskiej, niemal sąsiadującej z Pasierbcem, 
z którego pochodzi znany w naszej parafii o. Janusz Furtak.
Mam dwie starsze siostry, z których jedna pozostała na gos-
podarstwie, a druga poszła, podobnie jak ja, pijarskimi dro-
gami, wstępując do Zgromadzenia Sióstr Pijarek i swego
czasu była także w Rzeszowie pełniąc obowiązki dyrektorki
szkoły sióstr pijarek. 

A może zostały w pamięci jakieś wspomnienia z dzie-
ciństwa?  
– Pamiętam sytuacje z okresu, kiedy siostry zaczęły już cho-
dzić do szkoły, a ja jeszcze nie. Po ich powrocie ze szkoły do
domu wypytywałem je, czego się uczyły danego dnia, nacis-
kałem, by nauczyły mnie, jak się pisze i czyta kolejne litery,
więc niedługo po rozpoczęciu nauki w I klasie poprosiłem
wychowawczynię, by zapisała mnie do biblioteki i zacząłem O. Józef podczas odpustowej Eucharystii 25 sierpnia br.

pochłaniać w wielkich ilościach kolejne książki z bibliotecz-
nych półek, aż pani bibliotekarka zaczęła się niepokoić, że
niedługo nie będzie już miała mi co wypożyczyć. Wiele czy-
tałem, lubiłem to.

Pasierbiec niedaleko, wspólnota parafialna blisko, ale
do pijarów z Beskidu Wyspowego bardzo daleko. Skąd
się wzięli w życiu ucznia z Laskowej?
– Jakby dwoma torami kształtowały się moje oczekiwania
wobec dorosłego życia: najpierw chciałem być nauczycie-
lem, potem księdzem. Ponieważ szkoła podstawowa w La-
skowej miała za patrona Janusza Korczaka; pamiętam, że to
jego oddanie się dzieciom, aż po pójście z nimi na śmierć 
w obozie śmierci, zapadły mi mocno w pamięć i serce i na
pewno miały swój wpływ na moje życiowe decyzje i wybory.
Postanowiłem pójść na studia z matematyki i zostać nauczy-
cielem tego przedmiotu, który zawsze lubiłem. Stąd wybór
klasy o profilu matematyczno-fizycznym w Liceum Ogól-
nokształcącym w Limanowej, położonej 10 km od Laskowej,
skąd codziennie dojeżdżałem do liceum PKS-em lub pod-
miejskim MKS-em. Natomiast drugą drogą było zaan-
gażowanie się w działania przy parafii, bo rodziła się we
mnie myśl o wyborze drogi życia kapłańskiego i zakonnego,
choć nie wiedziałem, jaki miałby to być zakon, ale czułem, że
w grę nie wchodzi życie księdza diecezjalnego. Z drugiej
strony, będąc już w liceum, coraz bardziej widziałem jako
wykluczające się wspomniane dwie drogi: a więc albo życie
kapłańskie i zakonne, albo zawód nauczyciela. I to były moje
życiowe rozterki, szczególnie w 2 i 3 klasie liceum, kiedy
trzeba było już poważnie myśleć o przyszłości. Warto dodać,
że z trzech domów sąsiadujących z moim domem rodzin-
nym były powołania: mój wujek, Czesław Matras, był pauli-
nem, drugi kolega został księdzem diecezji tarnowskiej i był

O. Józef błogosławi Najświętszym Sakramentem w ostatnim dniu
rekolekcji adwentowych 4 grudnia br.
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jeszcze dom trzeciego kapłana, zakonnika, który pochodził
z Laskowej, ale kiedy ich rodzinny dom spalił się doszczęt-
nie, w 1973 r. jako młody chłopak razem z rodziną przeniósł
się w okolice Krakowa. Miał jednak swoje ciocie i wujków 
w Laskowej, dlatego, będąc już księdzem, w wakacje przy-
jeżdżał do nich w odwiedziny, więc nieraz też przechodził
koło naszego domu czy widywałem go w kościele. Był to 
o. Józef Joniec, pijar, znany m.in. jako założyciel Ruchu Pa-
rafiadowego, który w 2010 r. zginął w katastrofie smoleń-
skiej. To właśnie o. Józef Joniec zaprosił mnie na rekolekcje
organizowane przez pijarów, gdy byłem w 3. klasie liceum.
Pojechałem.... i tak się zaczęła moja przygoda z pijarami, a ja
zrozumiałem, że wspomniane wcześniej dwie życiowe drogi
wcale nie muszą się wykluczać, bo można być księdzem, za-
konnikiem, i poświęcać swoje życie wychowaniu dzieci 
i młodzieży, dlatego po zdanej maturze poprosiłem o przy-
jęcie do Zakonu Pijarów, i dokładnie 30 lat temu, w 1989 r.
rozpocząłem Nowicjat w Łowiczu, który odbyłem razem 
z o. Tomaszem Jędruchem, poprzednim rzeszowskim pro-
boszczem, o. Wojciechem Wojdą, który także do obecnego
roku w tutejszej parafii posługiwał, o. Stanisławem Krzu-
siem, od lat pracującym na misjach w Kamerunie i o. Grze-
gorzem Książkiem, duszpasterzem na Białorusi. Magistrem
Nowicjatu był o. Tadeusz Suślik, z którym moje pijarskie
drogi często się przeplatały, ponieważ był także naszym rek-
torem w Seminarium przez 4 lata.

O. Tadeusz Suślik był również duszpasterzem w Rze-
szowie. Potem młody pijar, o. Józef od Matki Bożej
Dobrych Nauk rozpoczął wieloletnią posługę zakonną.
– Niektórzy współbracia mają bogatą drogę swojej pijarskiej
posługi i wiele placówek na niej. U mnie było skromniej: po
święceniach przeniosłem się tylko kilkaset metrów: z Semi-
narium do budynku parafialnego w Krakowie-Rakowicach,
gdzie uczyłem w państwowej szkole podstawowej, prowa-
dziłem przygotowanie do bierzmowania przy parafii 
i włączałem się w duszpasterstwo. Po dwóch latach prze-
niosłem się do Warszawy, gdzie czekała mnie podobna praca
duszpasterska, ale na krótko, ponieważ przyszedł rok 1999,
Prowincjałem został wybrany o. Tadeusz Suślik, który po
roku w Warszawie przeniósł mnie z powrotem do Krakowa
mianując sekretarzem prowincjalnym i ojcem duchownym
w naszym Wyższym Seminarium Duchownym. Te funkcje
pełniłem przez 10 lat, do 2009 r., kiedy to nowo wybrany
Przełożony Generalny naszego Zakonu, o. Pedro Aguado,
mianował mnie przełożonym kleryków w pijarskim Między-
narodowym Seminarium Duchownym na Monte Mario 
w Rzymie. Nowe miejsce, nowe wyzwania, nowe możli-
wości, ale znów tylko przez dwa lata, ponieważ przyszedł
rok 2011, kolejna Kapituła Prowincjalna, na której zostałem
wybrany na Przełożonego naszej Prowincji, więc po raz ko-
lejny wróciłem do Krakowa. Wybór ten został ponowiony 
4 lata później, a w obecnym roku, nowy Przełożony naszej
Prowincji, o. Mateusz Pindelski, powierzył mi zadanie
przełożonego wspólnoty rzeszowskiej. 

Zanim wyjaśni Ojciec zadania rektora, proszę opowie-
dzieć o zadaniach Prowincjała Prowincji Polskiej.
– Kapituła Prowincjalna odbywa się co 4 lata, dokonując wy-
boru nowego Zarządu Prowincji. Wybierany prowincjał nie
zaczyna więc wszystkiego od nowa, ale jest z jednej strony
kontynuatorem spraw rozpoczętych przez jego poprzedni-
ków, a zarazem poprzez swój punkt widzenia, predyspozy-
cje i odczytywanie wyzwań aktualnego czasu stara się
prowadzić Prowincję takimi drogami, które w najlepszy spo-
sób będą realizacją charyzmatu św. Józefa Kalasancjusza 

O. Józef Matras – jako Prowicjał Polskiej Prowincji Zakonu Pija-
rów – przemawia podczas uroczystości wmurowania kamienia
węgielnego pod budowę szkoły pijarskiej w Rzeszowie 22 wrześ-
nia 2018 r.

w obecnych czasach. Dlatego kontynuowane było wiele
spraw, rozpoczętych przez mojego poprzednika, o. Józefa
Tarnawskiego, szczególnie powrót do prowadzenia szkół.
Udało się otworzyć pijarską szkołę w Bolesławcu, poszerzyć
ofertę edukacyjną szkół już istniejących i zrealizować wielo-
letnie plany powrotu pijarskiej szkoły do Rzeszowa. 

Pełnienie funkcji przełożonego całej Prowincji to także
podejmowanie wielu ważnych decyzji, odpowiedzialność za
współbraci i pasterska troska o nich. Z perspektywy czasu
widzę, jak Bóg przygotowywał mnie do tego zadania. Mam
na myśli czas 10 lat przeżytych jako sekretarz u boku dwóch
Prowincjałów: o. Tadeusza Suślika i o. Józefa Tarnawskiego,
więc pewne sprawy związane z zarządem Prowincją nie były
dla mnie obce. Równocześnie wspomniane 10 lat przeżyte
także jako ojciec duchowny w naszym Seminarium sprawiło,
że znałem młode pokolenie pijarów, a oni mnie, dlatego
wzajemne rozmowy, szukanie rozwiązań i współpraca były 
z pewnością łatwiejsze. Na pewno faktem jest, że nie spo-
dziewałem się takiego wyboru, i to dwukrotnie, więc był to
dla mnie wielki kredyt zaufania ze strony współbraci. Nie
wiem, na ile udało mi się spełnić pokładane we mnie na-
dzieje, ale na pewno jestem wdzięczny za to zaufanie ze
strony współbraci, dyspozycyjność i współpracę w rozwoju
naszej Polskiej Prowincji.

Teraz pełni Ojciec funkcję rektora. Na czym ta funkcja
polega, bo jak dotąd, rektora, który nie jest jednocześ-
nie proboszczem, w rzeszowskiej parafii nie mieliśmy. 
– Starsi parafianie pamiętają czasy, kiedy w Rzeszowie
posługiwał tylko jeden pijar, a potem, gdy parafia się roz-
rastała, było ich przez jakiś czas dwóch, potem ich liczba
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stopniowo wzrastała. Tak więc od jednego współbrata przed
laty, odpowiedzialnego za parafię, doszliśmy obecnie do 
7 pijarów, odpowiedzialnych za różne tutejsze pijarskie
dzieła: parafię, szkołę, Nowicjat, Centrum Kultury Calasanz,
Parafialny Klub Sportowy, istniejące grupy i wspólnoty itp.
Rektor wspólnoty jest więc osobą, która ma scalać i koordy-
nować te różne dzieła, a zarazem ma troszczyć się o właś-
ciwe funkcjonowanie samej wspólnoty, będąc zarazem jej
reprezentantem. Dodam, że prócz zleconej przez o. Pro-
wincjała funkcji Przełożonego wspólnoty, ostatnia Kapituła
Prowincjalna wybrała mnie także na członka zarządu Pro-
wincji, tj. Asystenta ds. formacji początkowej, dlatego zakres
moich zadań czasem wykracza poza granice Rzeszowa, a i ja
sam od czasu do czasu mam okazję odwiedzić Kraków, spo-
tykając się na sesjach Kongregacji Prowincjalnej. Spotykam
się na nich także z o. Tomaszem Jędruchem, który został wy-
brany na Asystenta ds. parafii pijarskich.

Czy teraz ma Ojciec nieco więcej czasu na własne zain-
teresowania, może na czytanie, tak dobrze zaczęte 
w szkole w Laskowej?
– Teraz niestety już tyle czasu na czytanie nie ma, ale za-
miłowanie pozostało. Jako umysł ścisły lubiłem też naukę ję-
zyków obcych, które dość szybko przestawały być dla mnie
obce. Wspomnę może o jeszcze jednym hobby, nieco niety-
powym, a mianowicie od najmłodszych lat pasjonowałem się
rozwiązywaniem krzyżówek, co zaszczepił we mnie mój
wujek, a będąc już w zakonie, w wolnych chwilach zacząłem
je także układać i były drukowane w różnych czasopismach
szaradziarskich. Niestety, kolejne obowiązki, jakie na mnie
spadały, sprawiły, że to hobby ponad 10 lat temu poszło 
w odstawkę, ale może na emeryturze do niego jeszcze po-
wrócę. 

Wiem od wielu pijarów, że parafia na Wilkowyi cieszy
się w Zakonie dobrą opinią. Czy ta dobra opinia o na-
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O. Józef podczas odpustowej Eucharystii 25 sierpnia br.

szej parafialnej wspólnocie ma podstawy według Ojca?
– Nowicjat odbyłem, gdy mieścił się on jeszcze w Łowiczu,
więc nie miałem tego szczęścia formować się w Rzeszowie 
i być otaczanym modlitwą i życzliwością wielu parafian, jak
doświadczają tego tutaj kolejne pokolenia młodych pijarów
już od 21 lat. Gdy sięgam pamięcią wstecz, to wydaje mi się,
że pierwszy raz odwiedziłem Wilkowyję jako kleryk, poma-
gając w czasie liturgii i na cmentarzu przy okazji uroczystości
Wszystkich Świętych. Kolejny raz byłem, również jako kle-
ryk, w czasie poświęcenia kościoła przez ks. Biskupa Rze-
szowskiego Kazimierza Górnego w 1992 r. Odwiedziny 
w Rzeszowie stały się o wiele częstsze, gdy byłem już pro-
wincjałem, przy okazji wizytacji Nowicjatu, ale także przy-
bywając choć na kilka dni, by spotkać się ze wspólnotą 
i pomóc w duszpasterstwie. Wtedy nie rozważałem jeszcze,
czy kiedyś w przyszłości będzie mi dane być w Rzeszowie na
dłużej, ale dzisiaj, kiedy stało się to faktem, cieszę się 
z takiej decyzji o. Prowincjała, bo czuję się tutaj prawie jak 
w moim rodzinnym Las Vegas; parafianie są bardzo życzliwi,
ofiarni, gotowi do pomocy i współpracy, a młodzież 
i dzieci otwarte na propozycje, by dobrze wykorzystywać
czas i formować się w ramach liturgicznej służby ołtarza,
CKC czy innych grup. Ufam, że razem uda się nam zdziałać
wiele dobrego, w wymiarze duchowym i wspólnotowym;
nam – jako parafianom i pijarom, którzy razem tworzymy
jedną rodzinę.

Zarówno parafii, jak i szkole, patronuje nasz Założyciel,
św. Józef Kalasancjusz. Zachwyca mnie i inspiruje w nim
m.in. to, że jest to święty „z krwi i kości”, tzn. taki, który 
w swoim życiu przeżył wiele podobnych sytuacji, jakie my
dzisiaj przeżywamy, dlatego poznając historię jego życia, jego
sposób przeżywania różnych trudności, wyzwań, staje się on
nam szczególnie bliski w różnych sytuacjach i na każdym eta-
pie naszego życia. I tej bliskości św. Józefa Kalasancjusza 
i jego wstawiennictwa życzę wszystkim Parafianom i Czytel-
nikom Kalasancjusza Rzeszowskiego!

Dziękuję za rozmowę Ojcze Rektorze.
– Również serdecznie dziękuję i pozdrawiam.

O. Józef Matras z o. Tomaszem Jędruchem i o. Mariuszem Ko-
żuchowskim podczas odpustu parafialnego 25 sierpnia br.
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O Podlasiu, dzieciństwie na wsi, nieprzypadkowej po-
myłce autobusowej, żyłce misyjnej i sportowej z o. Ma-
riuszem Kożuchowskim po raz trzeci posługującym 
w Rzeszowie – rozmawia Stanisław Alot

Stanisław Alot – Skąd o. Mariusz pochodzi? Czym się in-
teresował? Czy chciał zostać strażakiem? 
O. Mariusz Kożuchowski – Pochodzę z Warszawy, tam się
urodziłem, ale jako dziecko dużo czasu spędzałem na wsi.
Rodzice pochodzą z Podlasia, z okolic Sokołowa Podlaskiego
i kiedy ślubowali sobie przed Bogiem w 1975 r., postanowili
przenieść się do Warszawy. Tu się urodziłem w 1980 r., ale
zanim zacząłem uczyć się w szkole – wychowywałem się na
wsi. Bardzo lubię klimaty wsi, nieskażonej cywilizacją, jak to
się jeszcze spotykało na Podlasiu. Na każdych wakacjach wy-
jeżdżałem na wieś – pomagałem w żniwach, czy w innych
pracach polowych. 

Moje powołanie odkryłem tam, w wiejskim kościele –
mając pięć lat powiedziałem babci, że będę księdzem i jakoś
udało się zrealizować to marzenie. Co prawda w liceum
chciałem zostać kimś innym, a to kierowcą rajdowym, a to
żołnierzem. Talenty, które się ma, Bóg rozwija. 

Liceum było warszawskie?
– Tak, Mikołaja Reya. 

Rozumiem. Obietnica złożona babci to Podlasie, koś-
ciół też Podlasie, to skąd się wzięli pijarzy?
– To było chyba nieprzypadkowe zdarzenie. Rodzice wynaj-
mowali mieszkanie na Grochowie i chcieli tam, na Pradze,

budować dom, ale mama – chyba dzięki Opatrzności Bożej
– wsiadła w nie ten, co trzeba autobus i zajechała na drugą
stronę Warszawy. Tam jej się miejsce spodobało i tam rodzice
zakupili działkę. A było to na terenie parafii pijarskiej. Tam
zostałem przyjęty do grona ministrantów przez o. Józefa
Jońca i pod jego opieką wzrastałem jako ministrant, jako lek-
tor. Wtedy nie widziałem żadnej różnicy między księżmi die-
cezjalnymi a zakonnymi, ale w liceum zobaczyłem, jaka jest
różnica – wybrałem pijarów i cieszę się, że jestem w tym,
a nie innym zakonie.

Nowicjat był…
– W Rzeszowie. Przyjechałem tu we wrześniu 1999 r., od
2000 r. w seminarium przez sześć lat, a po święceniach, jako
młody kapłan, trafiłem do Rzeszowa na dwa lata, od 2006
do 2008. Potem do Bolszewa na trzy lata, w Poznaniu dwa
lata, ale miałem powołanie misyjne. Odczułem je po świę-
ceniach kapłańskich, w Rzeszowie, i zacząłem prosić, pytać
Prowincjała, czy mógłbym udać się na misje. Dlaczego
Chiny? Tak Bóg pokierował. Co roku powtarzałem tę pro-
śbę: i w Rzeszowie, i w Bolszewie, i w Poznaniu, aż – w po-
rozumieniu z Generałem, zostałem wysłuchany i w 2013 r.
wyjechałem na Filipiny. Miałem być miesiąc, by przyjrzeć się
sytuacji w Azji, a potem trafić do Chin. Ale inaczej Pan Bóg
chciał – w Filipinach byłem półtora roku i dopiero wówczas
wyjechałem do Xi’an, dawnej stolicy Chin, gdzie jest dwa-
dzieścia uniwersytetów. Misje w Afryce są inne niż misje 
w Ameryce, a w Chinach jeszcze inaczej, tu nie ma otwar-
tości. Byłem studentem studiującym język chiński na wizie
studenckiej, bo w Chinach nie ma, tak jak na Filipinach, wizy
misjonarskiej. Uczyłem się chińskiego, a nauczyciele objaś-
niali mi szczegóły po chińsku – nie znali angielskiego, było
trudniej, ale uczyłem się szybciej (śmiech). I znów Opatrz-
ność pomogła, że po pół roku studentka zaproponowała mi
pracę: uczenie języka angielskiego w przedszkolu. Zgo-
dziłem się, pracowałem na czarno i mogłem się utrzymać 

O. Mariusz Kożuchowski we wrześniu br.

O. Mariusz w dniu przyjęcia przez parafię relikwii św. Jana Pawła
II 16 listopada br.
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w Chinach. Plan tygodniowy przewidywał od poniedziałku
do piątku poranną Mszę w pokoju, chyba że byłem gdzieś za-
proszony, to wtedy Mszę odprawiałem w cudzym pokoju, 
w sobotę jeździłem do niższego seminarium – są w Xi’an
takie dwa – i tam uczyłem angielskiego, a w niedzielę spoty-
kałem się z młodzieżą katolicką poza uniwersytetem, w wy-
najętym mieszkaniu, gdzie odprawiałem Mszę Świętą,
rozmawiałem z młodymi ludźmi. 

Pamiętam, że w Kalasancjuszu Rzeszowskim zamiesz-
czaliśmy zdjęcia z tych spotkań. Wiem, że Chiny nie
chcą u siebie księży uznających Papieża, tolerują księży
i biskupów, nad którymi panują, muszą mieć pełną
kontrolę, pełne podporządkowanie wszystkich wyznań
rządowi i partii komunistycznej. 
– Tolerują nawet księży, o ile nie mówią nic przeciw władzy
w Chinach. 

Z Chin trafił Ojciec…
– Na miesiąc do Rzeszowa. Starałem się o wizę do USA, by
tam studiować język angielski, ale znów Pan Bóg inaczej po-
kierował. Trafiłem do Bolszewa ponownie na trzy lata i pro-
wadziłem swoje rozpoczęte tam dzieła – wtedy świetlicę,
dziś jest to Centrum Kultury Calasanz. Po tych trzech latach
w 2019 r. przyjechałem do Rzeszowa. 

I teraz jest Ojciec katechetą w szkole? 
– Ja mam przeróżne zadania – w rozkazie moim, w zakonie
nazywa się to obediencja – głównym zadaniem jest bycie
ojcem duchownym w nowicjacie. Do tej pory nie było do-
datkowych zadań dla ojca duchownego, ale jest szkoła, mało
księży, więc mam trzynaście godzin katechezy w szkole, 
w klasach pierwszych i drugich, mam zajęcia indywidualne,
pracę w parafii i jestem opiekunem Przyjaciół Oblubieńca.

Czy mimo tych doświadczeń ze współczesnych Chin,
które nie życzą sobie księży poza państwową kontrolą,

chciałby Ojciec żyłkę misjonarską gdzieś indziej spożyt-
kować?
– Jeśli dobrze przygotowałbym się pod względem ducho-
wym, to pojechałbym do Chin. Dlaczego? Bo to kraj, w któ-
rym najwięcej ludzi przyjmuje chrześcijaństwo. Tylko że
widać ubóstwo pod względem przygotowania kapłanów
tamtejszych. Tam księża diecezjalni uzdolnionych semina-
rzystów kierują do zakonów. Taki kleryk zakonny będzie stu-
diował poza Chinami, najczęściej na Filipinach, gdzie do-
stanie lepsze wykształcenie niż w Chinach. Każdy taki kleryk
może swobodnie wyjechać za granicę. Uzdolnieni kapłani 
w Chinach nie dostają zgody na wyjazd za granicę na studia
teologiczne, a w Chinach takich studiów nie ma. Jest ubó-
stwo; brak ojców duchownych, brak teologów potrzebnych
do kształcenia kapłanów. Dlatego też nie ma rywalizacji mię-
dzy kapłanami diecezjalnymi z Chin a zakonnikami. Rozwój
chrześcijaństwa to zasługa świeckich – to oni szukają i za-
chęcają drugich do przyjęcia wiary Jezusa. Kapłani udzielają
sakramentów i dbają o kościoły.  

Czy oprócz żyłki misjonarskiej i niezrealizowanego 
marzenia o byciu kierowcą rajdowym, coś jeszcze Ojca
interesuje?
– Ogólnie interesuje mnie sport: basen, bieganie, rower. Idzie
zima – będą narty. Jeździłem na nartach w Chinach i tam
miałem najzdolniejszego ucznia – tego samego dnia, kiedy
pokazałem mu jak jeździć na nartach – uczył inną osobę. I to
na marnych nartach – w Chinach coraz więcej wyciągów, ale
kupują stary sprzęt z Austrii, zdezelowany, i oni na tym jeżdżą.
Do nauki dobre – ale pojeździć sobie nie można. 

A czy zapamiętał Ojciec coś z pierwszego pobytu w Rze-
szowie?
– Przepiękne krajobrazy, przepiękne miejsca do jeżdżenia na
rowerze (śmiech).

Dziękuję za rozmowę

O. Mariusz Kożuchowski na Balu Wszystkich Świętych w szkole pijarskiej w Rzeszowie 30 października br.
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Bal Wszystkich ŚwiętychBal Wszystkich Świętych
30 listopada br. w Publicznej Szkole Zakonu Pijarów w Rzeszowie odbył się Pierwszy Bal Wszystkich Świętych. Było 
to niecodzienne wydarzenie, bo zapewne takiej liczby świętych na jednym metrze kwadratowym Rzeszów jeszcze nie 
widział… W Balu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice i parafianie, którzy z radością włączyli się w tańce, gry
i zabawy. Prawie wszyscy byli przebrani za świętych, błogosławionych i aniołów. Dzięki takim radosnym wydarzeniom 
uświadamiamy sobie, że rzeczywistość duchowa istnieje, że święci wstawiają się za nami, że możemy ich naśladować – ko-
chając Boga i bliźnich. Bal Wszystkich Świętych to przypomnienie nam, dzieciom i dorosłym, że też możemy zostać świę-
tymi, takimi jak święci naśladowani na Balu, że właściwie to nawet powinniśmy dążyć do świętości. I jest też znakomitą
alternatywą dla pogańskiego Halloween, podczas którego uczestnicy przebierają się za wampiry, duchy czy czarownice…
A tego w katolickiej szkole na pewno nikt by sobie nie życzył. 

Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami!
Redakcja
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Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…
1 listopada br., w Uroczystość Wszystkich Świętych, wielu wiernych modliło się razem z biskupem rzeszowskim 
Janem Wątrobą i licznie przybyłymi kapłanami, również z proboszczem naszej parafii, ojcem Pawłem, podczas Mszy św.
o godz. 14.00 w kaplicy cmentarnej na Wilkowyi. Następnie był czas na procesyjne przejście przez starszą i najnowszą część
cmentarza oraz modlitwę różańcową w intencji wszystkich zmarłych, zwłaszcza tych spoczywających na cmentarzu na
Wilkowyi. 

Obóz sportowy w Cmolasie
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(Z litanii do św. Jana Pawła II)

Wiele miejsc i świątyń odwiedził w czasie swojego życia 
i pontyfikatu Święty Jan Paweł II. Po odejściu do Domu Ojca
pielgrzymuje duchowo w znaku obrazu i relikwii.

Cieszymy się, że na drodze tego pielgrzymowania 
16 listopada br. znalazła się nasza parafia pw. św. Józefa Ka-
lasancjusza w Rzeszowie.

Postać Jana Pawła II, jego życie, pontyfikat i nauczanie
wciąż są obecne w naszych sercach, sercach Polaków. Szcze-
gólnie ważna jest osoba Świętego Papieża dla członków Akcji
Katolickiej. W Polsce od niedawna został jej Patronem.

W imieniu Akcji Katolickiej i naszej Parafii przedstawi-
cielka Akcji Katolickiej powitała Pielgrzyma z nieba. O go-
dzinie 18.00 rozpoczęła się Msza Święta, w której jedną 
z intencji było dziękczynienie Bogu za kierowanie Akcją Ka-
tolicką od ponad 20 lat przez panią Genowefę Jamrozek.
Głównym celebransem Mszy Świętej był Ojciec Mariusz
Kożuchowski, który wygłosił okolicznościowe kazanie, a po
zakończeniu Mszy Świętej podziękował pani Jamrozek za jej
służbę dla Parafii w Akcji Katolickiej. Potem członkinie Akcji
Katolickiej wspólnie z kapłanem poprowadziły modlitwę
różańcową i Litanię do św. Jana Pawła II, a następnie rozpo-
częło się czuwanie przed Panem Jezusem w Najświętszym
Sakramencie w obecności relikwii i obrazu św. Jana Pawła II,
podczas którego dziękowaliśmy za wszelkie dobra czynione
przez naszego Drogiego, Świętego Rodaka, i zawierzaliśmy je
Jego wstawiennictwu u Boga.

Czuwanie zakończyło się Apelem Jasnogórskim i ucało-
waniem relikwii. Bogu niech będą dzięki za to wydarzenie, 
a Tobie – Święty Janie Pawle II – za to, że i dziś do nas pielg-
rzymujesz, by nam jeszcze raz powiedzieć jak kiedyś: Do zba-

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary – módl się za nami

wienia idzie się przez życie na ziemi, i trzeba, aby to życie
było urządzone po ludzku i po Bożemu. 

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary – módl się za
nami.

W. Malec

Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem o. Mariusza. Po lewej stronie ołtarza obraz i relikwie św. Jana Pawła II 

O. Mariusz dziękuje Pani Genowefie Jamrozek
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Okiem Pana Kleksa
10 listopada 2019 roku po raz ostatni na naszej parafialnej
scenie został wystawiony spektakl „Podróże Pana Kleksa” 
w wykonaniu Teatru ATMOSFERA JUNIOR. Każdy na swój
osobisty sposób przeżył tę przygodę. W jaki sposób do tej
podróży przygotowywała się Emilia Wąsacz, która wcieliła
się postać Ambrożego Kleksa? I czym dla niej była ta teat-
ralna droga? Przeczytajcie sami.

Moja podróż
Wszystko zaczyna się od stresu. Boję się, że zapomnę tekstu,
rekwizytu, odklei mi się broda. Jednak po chwili nie pamię-
tam już o tym, kim byłam za kulisami. Aktorstwo daje nowe
życie, możliwość zostania inną osobą. Po paru minutach nie
muszę już udawać, bo „Ambroży Kleks, doktor filozofii, che-
mii i medycyny…” to właśnie ja.

Mimo to pierwszy spektakl był stresujący. Nie mogę tego
powiedzieć o ostatnim – czułam się bardzo dobrze i pewnie
w mojej roli. Pan Kleks to barwna postać, pełna kontrastów,
dlatego odtworzenie jej było kłopotliwe. Zaczęłam od ko-
munikacji niewerbalnej z odbiorcą. Bardzo ważna była dla
mnie gestykulacja, mimika, ton głosu oraz sama postawa.
Później przeszłam do tekstu i wyglądu, a w trakcie – zajęłam
się ruchem scenicznym, czyli poruszaniem po scenie. 
W przeciwieństwie do grania przed widownią, na próbach
największy problem sprawiało mi utożsamienie się z po-
stacią i zapamiętanie tekstu. Natomiast podczas występów
ratowała mnie improwizacja. Na jednym z przedstawień za-
pomniałam białego atramentu. Stanowiło to poważny pro-
blem, bo dialog w tej scenie opierał się między innymi na
tym rekwizycie. W momencie, gdy miałam go wyciągnąć, uś-
wiadomiłam sobie, że nie mam fiolki. Na całe szczęście
szybko wymyśliłam coś innego i z pomocą koleżanki udało
się zatuszować pomyłkę. 

Moja podróż z panem Kleksem jeszcze się nie skończyła.
Mam nadzieję, że Ambroży zostanie ze mną na dłużej, bo
dzięki tej roli wiele zyskałam. Ta historia nie jest tylko o po-

szukiwaniu atramentu. Dla mnie to opowieść o oddaniu –
nagle w naszym życiu pojawia się ktoś, kto nie odmówi po-
mocy i dotrzyma obietnicy, aż do końca swoich dni. To opo-
wieść o przemijaniu, o ludziach, którzy odchodzą. To
opowieść o autorytetach. O decyzjach, marzeniach. To opo-
wieść o dziecku, które kryje się w sercu każdego z nas.
Przede wszystkim jest to bajka, która ma nas „…uczyć prze-
nosić do świata wyobraźni”.  Dla młodszych może to być
zwykła historia, ale nie wykluczajmy tego, że rozumieją wię-
cej od dorosłych. W końcu to dzieci, a dla nich nie ma nic
niemożliwego.

Emilia Wąsacz

Emilia Wąsacz w roli Pana Kleksa
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W starożytnej Grecji na przełomie marca i kwietnia odby-
wało się huczne świętowanie na cześć boga wina – Dioni-
zosa. Podczas Wielkich Dionizji, bo o nich mowa, Grecy
uczestniczyli w wystawnych ucztach, uroczystych obrzę-
dach religijnych, okazałych procesjach, nie szczędząc sobie
przy tym kulturalnej lampki wina czy spokojnego tańca. Ale
to nie moralnością uczestników tychże wydarzeń chcemy
się dzisiaj zajmować, lecz faktem, że to właśnie owo święto
wina dało początek sztuce znanej dzisiaj jako TEATR.
Gdyby nie chór mężczyzn przebranych za satyrów (półzwie-
rzęce bóstwa leśne) śpiewających pieśni, zwane dytyram-
bami; gdyby nie współzawodnictwo greckich dramaturgów,
zwane agonem, prawdopodobnie nie moglibyśmy dzisiaj
przeżywać kolejnych radości, wzruszeń, chwil dobrej za-
bawy, ale i głębokich przemyśleń, jakie oferuje nam teatr.
Chociaż już kilka dobrych wieków minęło od ostatnich
Wielkich Dionizji, to jednak dzisiaj wciąż możemy celebro-
wać święto już nie wina, lecz teatru. 

I nie trzeba wcale wyjeżdżać do Grecji, by zasmakować
atmosfery tego wydarzenia. Wystarczy wziąć udział w Ogól-
nopolskim Przeglądzie Teatrów Pijarskich w Łowiczu,
który od 17 do 19 listopada 2019 r. już po raz dziewiąty
zgromadził na scenie młodych, zdolnych aktorów z placó-
wek pijarskich z Katowic, Warszawy, Bolszewa, Rzeszowa
oraz Łowicza. Na szczęście, uczestnicy współczesnego
agonu nie muszą już degustować wina czy składać ofiary
Dionizosowi w postaci byka, a aktorem może być już każdy
bez obowiązku noszenia maski, niewygodnego i ciężkiego
onkosu czy występowania na koturnach. Myślą przewod-

Młodzieżowy Teatr ATMOSFERA z opiekunem o. Dariuszem Bakalarzem podczas 9. Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Pijarskich 
w Łowiczu

nią tegorocznych spektakli był Dekalog. Podążając owymi
dziesięcioma wskazówkami, staraliśmy się jeszcze bardziej
poznać Prawdziwego Boga w Trójcy Świętej Jedynego 
(a nie jakiegoś tam Dionizosa) oraz pełniej kochać dru-
giego człowieka. Przygotowany przez nas spektakl pt.
„Paula” (ochrzczony na nowo jako „Wymarzona przez
Boga”) w sposób szczególny zwracał uwagę na pierwsze
przykazanie, znane jako: „Nie będziesz miał bogów cu-
dzych przede mną”. Musical ten opowiada o – cieszącej się
dość skromną popularnością (ale mamy nadzieję, że się to
zmieni) – świętej Pauli Montal, założycielce sióstr pijarek.
Na próżno było szukać podczas Przeglądu pogańskich
obrzędów ku czci Dionizosa, jednak jest coś, co łączy nie-
gdysiejsze Dionizje ze współczesnym wydarzeniem orga-
nizowanym w Łowiczu. Jest to budowanie wspólnoty
wśród uczestników poprzez wspólną pasję, (nie)zwy-
czajne rozmowy, dobrą zabawę i modlitwę. Chociaż każda
grupa teatralna walczyła po cichu o uznanie publiczności
(Nagroda Publiczności została ostatecznie przyznana gru-
pie z Bolszewa za spektakl „Na pełnym morzu”), to jednak
nie zaburzyło to ducha wspólnoty i wymiaru duchowego
wydarzenia. IX OPTP już przeszedł do historii, ale my
idziemy naprzód – po marzenia! A naszym marzeniem jest
przedstawienie Ci, Drogi Czytelniku, musicalu pt. „Wy-
marzona przez Boga”. Mamy gorącą nadzieję, że w lutym
2020 roku uda nam się to marzenie zrealizować i razem 
z Tobą dzielić naszą radość! 
Nie bójmy się marzyć! 

Młodzieżowy Teatr ATMOSFERA

Pijarskie Dionizje w Łowiczu
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Uroczystość odpustowa św. Józefa Kalasancjusza

Uroczystość Chrystusa Króla
Uroczystość Chrystusa Króla, którą obchodzimy w ostatnią
niedzielę roku liturgicznego, zmusza do myślenia. Kim dla
mnie jest Jezus? Czy chcę, aby Chrystus Król panował 
moim życiu? Dla nas – członków Liturgicznej Służby Ołtarza
i Małego Chóru Kalasancjusza – odpowiedź jest oczywista.
Bez tego warunku, nasza posługa nie miałaby żadnego
sensu, ponieważ to Chrystus każdego dnia jednoczy nas przy
swoim Stole. 

Uroczystość, którą świętowaliśmy 24 listopada br., to
szczególny dzień dla całej naszej parafialnej wspólnoty. Tego
dnia miał miejsce obrzęd promocji na kolejne stopnie 
w LSO. Są to kolejno: kandydaci, ministranci: choraliści,
światła, ołtarza i księgi oraz parafialni ceremoniarze. Przed
każdą grupą stoją zadania, których wykonywanie daje niesa-
mowitą satysfakcję. Warto szczególnie wspomnieć o dwóch
ważnych stopniach. W tym roku promocję na ministrantów
choralistów otrzymało trzech kandydatów. Ich zadaniem jest
nauczyć się, jak należy przeżywać Mszę świętą. Dwóch lek-
torów zostało parafialnymi ceremoniarzami. Ich zadanie, to
troska o przebieg Mszy Świętej. Rozpoczynają oni kolejny
etap swojej służby. Serce rośnie, kiedy widzę, z jaką radością
przychodzą do kościoła, wykonując wszystkie liturgiczne
czynności „pobożnie, pilnie i radośnie”. To jest chyba naj-
piękniejsza rzecz, którą udało się wspólnie wypracować.

Tego dnia świętuje także Mały Chór św. Józefa Kalasan-
cjusza, który ubogaca Msze Święte swoim śpiewem. Wielką
radość sprawia obserwowanie, jak wiele dzieci wykorzystuje
w ten sposób swoje talenty. Już św. Augustyn mówił: „Kto
dobrze śpiewa, dwa razy się modli”. Dzieci z Małego Chóru
Kalasancjusza pięknie wypełniają swoje zadanie, a przy tym
robią to z uśmiechem na ustach.

Z pełną świadomością można powiedzieć, że nasza para-
fia jest żywa. Każdego dnia możemy obserwować, jak piękne
owoce daje współpraca we wspólnocie. Jednoczy nas
wspólny cel – troska o liturgię, której centralną postacią jest
Chrystus Król.

Lektorzy odnawiają swoje przyrzeczenia podczas uroczystej Mszy świętej

Dziękujemy szczególnie o. Bartłomiejowi, który jest dla
nas prawdziwym świadkiem wiary i zawsze się o nas troszczy,
a także Gabrieli i Piotrowi Wąsaczom za podjęcie się zadania
prowadzenia parafialnej scholi, za piękną oprawę muzyczną;
dziękujemy Wam, drodzy parafianie, za to, że tworzymy żywy
Kościół.
Króluj nam, Chryste!

Tomasz Stachyra

Ojciec Proboszcz święci odznaki i krzyże, które za chwilę będą
wręczone członkom LSO
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Mały Chór św. Józefa Kalasancjusza z Gabrielą Wąsacz i Ojcami Pijarami

Liturgiczna Służba Ołtarza z ojcem Pawłem Nejmanem, proboszczem i ojcem Bartłomiejem Koszykiem
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24 listopada br. grupa teatralna Wspólnot dla Intronizacji 
Najświętszego Serca Pana Jezusa diecezji rzeszowskiej wy-
stawiła w naszej parafii sztukę o życiu i przesłaniu Sługi Bożej
Rozalii Celak. Sztuka oparta jest na tekście Teresy Dudy z Ja-
nowa Lubelskiego, jednak ciągle ewoluuje w reżyserii Anny
Strączyńskiej (animatorki Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ 
w Tyczynie). Opiekunem grupy jest Zofia Sowa, animatorka
diecezjalna Wspólnot dla Intronizacji NSPJ diecezji rzeszow-
skiej. Grupa apostołuje w dziele Intronizacji NSPJ na terenie
diecezji rzeszowskiej i tam, gdzie jest zapraszana. W ubiegłym
roku sztuka była wystawiana w diecezji warszawsko-praskiej
(w Sanktuarium Matki Bożej na Siekierkach), przemyskiej,
płockiej, a w tym roku w diecezji wrocławskiej i legnickiej 
(w parafii, gdzie był ostatnio cud eucharystyczny). W Polsce
jest kilka takich grup teatralnych (w diecezji białostockiej, lu-
belskiej, gdańskiej i bielskiej). 

W naszej parafii sztuka została bardzo dobrze odebrana
przez licznie zgromadzoną publiczność w auli pod koś-
ciołem. Wydaje się, że zwłaszcza młodsza część widowni po
raz pierwszy usłyszała o Słudze Bożej Rozalii Celakównie 
i o jej szczególnej misji doprowadzenia do Intronizacji Je-
zusa Chrystusa w Polsce i na całym świecie. Nie wdając się 
w artystyczną ocenę spektaklu, trzeba wyraźnie powiedzieć,
że już sam fakt rozpowszechnienia wiedzy o dziele Introni-
zacji jest rzeczą chwalebną i godną podziwu. Dlatego dzię-
kujemy bardzo wszystkim, którzy sztukę wystawili (aktorom,
reżyserowi i całej ekipie technicznej) oraz tym, którzy przy-
czynili się do realizacji tego przedsięwzięcia w naszej parafii.
Bóg zapłać!

Redakcja

Idę śladami Króla królów i Pana panów
Spektakl o Słudze Bożej Rozalii Celak

Rozalia próbuje nawrócić naśmiewające się z niej kobiety

Scena modlitwy małej Rozalii z matką
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PatrociniumPatrocinium
30 listopada br. dzieci z naszej parafii tańczyły, śpiewały, bawiły się i brały udział w różnych konkursach z okazji Święta
Opieki św. Józefa Kalasancjusza w sali pod nowicjatem, czyli w Centrum Kultury Calasanz. Zabawa nie mogłaby się odbyć
bez zaangażowania opiekunów CKC, wolontariuszy i nowicjuszy. Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc! Bóg zapłać!

Redakcja
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Prolog, sobota 16 listopada 2019 r., 
druga grupa, między parafialna i między diecezjalna

12.45 – parking przy ulicy Mazowieckiej pusty, schodzą się
ludzie z walizkami, przyjeżdża autokar, pojawiają się ojco-
wie Paweł i Łukasz, wsiadają pielgrzymi. Ojcowie sprawdzają
obecność i dowiadujemy się, że kilka osób dołączy do nas
dopiero na Okęciu. Jest pielgrzymka, to jest i modlitwa, i tro-
chę rozmów. Pojawia się (i będzie trwał, albo nas prześlado-
wał, wątek „toaletowy”). Przyjeżdżamy przed czasem,
szukamy kaplicy, w której wcześniej niż przewidywano bę-
dzie msza. Wreszcie jesteśmy w komplecie – 43 osoby, bo
pan Przemysław dołączy w Izraelu. W trakcie odprawy ba-
gażu co czwarty z nas (ja też) zostaje wytypowany do kon-
troli bagażu podręcznego – i siebie. A potem jakby nigdy nic
z głośników słyszymy nazwiska tych skontrolowanych do-
datkowo. A gdzie RODO!? Dzięki pieczątkom z kontroli
wiemy, że polecimy; ale musimy schodzić na płytę, by wsiąść
do zatłoczonego autobusu – zimno. Gdybyż były dla nas „rę-
kawy” wprost do samolotu… W końcu Boeing 737 zapełnia
się i opóźnieni startujemy, żeby dolecieć godzinę później –
ale to przez zmianę czasu na izraelski. 

Izrael, lotnisko Ben Guriona, niedziela 17 listopada
Wychodzimy z samolotu „rękawem”, korzystamy z chodni-
ków ruchomych, „sikalni”; kontrola i odpowiedzi na pytania
po angielsku, jakoś to przechodzimy – zwłaszcza dzięki roz-
danym jeszcze w Polsce identyfikatorom pielgrzyma. Dosta-
jemy niebieskie karteczki (przypominają się „Przygody
Tomka Sawyera”), które musimy mieć przy sobie wraz z pasz-
portem, i z bagażem, pouczani i kierowani przez pilota –
przewodnika – opiekuna – pana Przemka, trafiamy do auto-
karu. Jest pół do piątej, chłodno. Ruszamy do hotelu, ale
musimy przejechać przez Jerozolimę, czyli w ciągu godziny
wjeżdżamy osiemset metrów powyżej lotniska. Jeszcze w

Część pierwsza, od 16 do 18 listopada 2019 r.

Polsce poznaliśmy wynik meczu z Izraelem i z zadowoleniem
patrzymy na stadion, który kilka godzin wcześniej był pełen
kibiców – głównie wściekłych po przegranym meczu. To je-
dyny (jak się okaże) przejazd przez Jerozolimę bez korków,
przez rozświetlone miasto, gdzie nie wyłącza się sygnalizacji
świetlnej. Po drodze mijamy mur, w końcu go przekraczamy
– wjeżdżamy do Autonomii Palestyńskiej, bo nasz hotel jest
w Betlejem. 
[Autonomia Palestyńska – od 1994 r. Palestyńskie Władze Na-
rodowe ze stolicą w Ramallach. W 2013 r. prezydent PWN
Mahmud Abbas dekretem powołał Państwo Palestynę. Obej-
muje Strefę Gazy – od 1950 r. do 1967 r. zajętą przez Egipt,
i Zachodni Brzeg – Transjordanię, od 1950 r. do 1967 r. za-
jętą przez Jordanię. To były tereny Palestyny i Transjordanii
– kiedyś tereny tureckiego imperium, po 1920 r. zarządzane
przez Wielką Brytanię, po 1967 r. zdobyte przez Izrael. Obec-
nie mieszka tam pięć milionów obywateli Izraela (ok. 623
osób/km˛) głównie muzułmanów (90%) i chrześcijan oraz
Izraelczyków – w zamkniętych osiedlach. Według Palestyń-
czyków osiedli izraelskich jest dwieście i mieszka w nich pół
miliona osadników. Dochód na głowę to 1000 dolarów – 
w Gazie 600 dolarów, przyrost naturalny u Palestyńczyków –
3,3%. Ponieważ nie mają w PWN ubezpieczeń emerytalnych
ani ubezpieczeń chorobowych, więc obowiązek dbania o se-
niorów spada na dzieci i wnuki (liczne).]

Jest po piątej i kilka tysięcy mężczyzn (głównie) kłębi się
tuż za murem czekając na pracę, czyli na samochody, busy –
z Izraela. Tłumy stoją w kolejkach, nawet na jezdniach –
trudno przejechać. Palestyńczycy tłoczą się na parkingach,
na ulicy – wsiadają, będą pracować – o ile nie zatrzymają ich
na przejściu. Płaca „tam” (w Izraelu) jest siedem razy wyższa,
więc tydzień pracy to utrzymanie w Autonomii na ponad
miesiąc. Jest ciemno, a widok jak z „Ziemi Obiecanej”. Pe-
chowcy będą tam stali do dziesiątej, jedenastej – jak w przy-

Mural Banksy’ego „Opancerzony gołąbek pokoju” w Betlejem, na murze dzielącym Izrael i Autonomię Palestyńską
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powieści o pracy w winnicy – zobaczymy ich za kilka godzin,
kiedy ruszymy do Bazyliki Narodzenia.

Betlejem za murem, niedziela 17 listopada
[Mur otacza żydowskie osiedla i Autonomię – betonowy, wy-
soki na 6 – 8 m, wkopany na 2 m, z wieżami wartowników,
kamerami, czujnikami ruchu, reflektorami, itp. Może być sta-
lowy jak w strefie Gazy, albo – być płotem z kolczastego
drutu. Mur z obu stron ma strefę pustą na dwadzieścia met-
rów, czasem z suchą fosą, więc wyburzano liczne domy. Są
bramy, przejścia pilnowane przez wojsko izraelskie i czasem
policję palestyńską (z kałasznikowami – łatwo poznać). Był
– i jest – powodem protestów i wściekłości, ale pierwszy
przywódca Palestyńczyków Jaser Arafat ponoć miał udziały
w firmie budującej mur – tak pisano po jego śmierci. Izrael
buduje go od 2002 r., jako odpowiedź na Drugą Intifadę
(powstanie palestyńskie: strajki, blokady ulic, bitwy z policją,
rzucanie koktajlami Mołotowa, miny-pułapki, strzelaniny) 
i zamachy terrorystyczne; zbudowano 450 km, brakuje 
350 km.]

Na murze murale Banksy`ego i rodzime napisy – a po
drugiej stronie ulicy – nasz hotel, biznes rodziny katolickiej.
Dostajemy klucze, jest winda – tylko czteroosobowa, ale jeź-
dzi – i mamy czas do 9.00, do śniadania. Z okna widok na Je-
rozolimę – to raptem 9 km. Podobno niektórzy spali...
Śniadanie nieco zaskakujące – brak europejskiego chleba,
dość ostre przyprawy, ale jest chałwa – i strach przed wodą 
z kranu, i przed surówkami. Ratunek w Coca coli albo alko-
holu, choć na razie nie ma ofiar. Wyjeżdżamy w górę Betle-
jem, a pan Przemek wprowadza termin „napadacze”,
„fujarka za dolarka” i odradza użyczanie palestyńskim dzie-
ciom swojego aparatu fotograficznego, by zrobiły nam 
zdjęcie – dziecko z naszym aparatem będzie szybsze.

Na początek „napadacze” z magnesami i bezpłatna po-
rada pana Przemysława: – „Kup dziadku wnukowi fujarkę,
niech Twoje kiedyś niegrzeczne dzieci też dostaną za swoje”
i falstart – msza będzie nie na Polu Pasterzy, lecz w Grocie

Obraz Matki Bożej w Grocie Mlecznej

Wejście do Groty Mlecznej

Mlecznej. Szybko wracamy na pierwszą mszę w Ziemi Świę-
tej – w miejscu narodzenia Jezusa. Cześć pań wysyła fran-
ciszkanina kilka razy po proszek z Groty, który wielu
bezpłodnym kobietom i chrześcijankom, i muzułmankom –
pomógł. „Ale mocno wierzącym!” – dodaje franciszkanin. Le-
genda mówi, że Święta Rodzina uciekała do Egiptu i zatrzy-
mała się na chwilę w grocie, by Maria mogła nakarmić
Dziecko, a krople mleka spadając na kamień wybieliło głazy
– dziś przydymione od świec i lampek. Wracamy dość wąską
uliczką między samochodami; obok sklepy z „napadaczami”
i z pamiątkami. Udaje nam się zajrzeć do warsztatu produ-
kującego dewocjonalia z drzewa oliwnego – lokalną spe-
cjalność (źródło utrzymania) chrześcijańskiej mniejszości 
w Betlejem. Dla każdego coś pięknego – za dolara i za ty-
siące dolarów – malutkie i wielkie szopki, krzyże – naprawdę
pięknie rzeźbione w drzewie z ciemniejszymi żyłkami. Tam
kupiliśmy krzyż na piątkową Drogę Krzyżową – i księża, 
i pielgrzymi. Ponieważ pan Przemek idzie z polską flagą, co
kilka sklepików Palestyńczycy wiwatują na naszą cześć –
wiedzą, że we wczorajszym meczu w piłkę nożną Polacy do-
kopali Izraelowi. Zalew sympatii, ale sprzedać trzeba: wodę,
magnesy, widokówki – nawet za złotówki – mamy walutę wy-
mienialną… 

Niespodzianka – pan Przemek zaprasza do Casa Nuova
(to franciszkański Dom Pielgrzyma) na kawę – w tym dniu to
bardzo pożądana niespodzianka – i toaleta, i odpoczynek 
w pakiecie. Po przerwie pamiątkowe zdjęcie na tle Bazyliki,
na Placu Bożego Narodzenia – prawie wszyscy się decydują,
(pięć dolarków). Przechodzimy do budowli otoczonej mu-
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rami – to Bazylika Narodzenia – najdłużej działający kościół
na świecie, (choć z przerwami na zniszczenia). Jedyne wejś-
cie w wyraźnie zamurowanej potężnej bramie ma 120 cm
wysokości! Oficjalnie to Brama Pokory, by oddać cześć Jezu-
sowi, ale naprawdę zamurowanie miało uniemożliwić arab-
skiej policji konnej wtargnięcia do Bazyliki, zwykle w czasie
mszy. Wizerunki Mędrców ze Wschodu na fasadzie ocaliły
kościół przed spaleniem – Persowie Chosroesa w 614 r. nisz-
czyli wszystkie kościoły Ziemi Świętej, ale zobaczyli uczczo-
nych tu właśnie… Persów w narodowych strojach. Ten
pierwszy kościół związany z Jezusem zbudowała św. Helena
nad Grotą Narodzenia Jezusa ponoć w dwa lata. Czekając na
wejście do Groty po raz pierwszy doznajemy skutków po-
działu chrześcijan – kolejka do Groty czeka dłużej, bo pra-
wosławni greccy kapłani wprowadzają bez kolejki, i bez
żenady, swych współwyznawców, z nimi modlą się w Gro-
cie. I owi kapłani uciszają, albo wręcz wrzeszczą na łacinni-
ków, którzy ośmielają się modlić „po swojemu” w „ich
świątyni”. Dlatego odmawiamy Różaniec szeptem – korzys-
tamy z nadajnika u ojca i ze słuchawek w uchu. Obiektywna
ma być arabska policja Autonomii – też „pilnuje porządku”.
Cztery rzędy kolumn z różowego kamienia (mizzy) z nieda-
lekich kamieniołomów i mozaikowa posadzka konstantyń-
ska widoczna w odkrywkach, przykryta istniejącą –
przypomina o budowniczych Bazyliki: św. Helenie, cesarzu
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Bazylika Narodzenia w Betlejem

Kolejka do Groty Narodzenia, poniżej zabytkowa posadzka w ogrodzeniu

Grota Narodzenia Jezusa

Justynianie, krzyżowcach. Tak jak belki pułapu – ufundo-
wane przez Filipa Dobrego z Burgundii, obrobione i prze-
wiezione przez Wenecjan do Jaffy, i ołów na dach – opłacony
przez Edwarda IV, króla Anglii w 1479 r. Potem Turcy zabrali
ołów na kule. Te zdobienia były możliwe dzięki zabiegom
franciszkanów, którzy opiekowali się Bazyliką aż do 1757 r.,
kiedy greccy prawosławni dostali od sułtana firman im właś-
nie przekazujący Bazylikę, a małą część – Ormianom. 

Nam różaniec pomaga się skupić, a stoimy za wesołą
grupą wyemancypowanych, a może już samotnych, senio-
rek z USA (małżeństwa, czy też pary, są bardziej pow-
ściągliwe). Zbliżamy się do prezbiterium, gdzie 25 grudnia
1100 r. nałożono koronę Jerozolimy Baldwinowi I, (po-
przedni władca krzyżowców odmówił korony, bo tylko Jezus
może być królem, a on może być tylko Obrońcą Grobu
Chrystusa). Przed zejściem pod prezbiterium wielu Rosjan 
i Greków kupuje po kilka wiązek świeczek (33 świeczki na
pamiątkę lat Chrystusa) najpierw zapalanych, potem gaszo-
nych, by takie nadpalone w Betlejem świeczki zapłonęły na
stole bożonarodzeniowym. Przy wysokich, wyślizganych
schodach ścisk, a wejście jest wąskie, dla jednej osoby.
Trudno się skupić w Grocie widząc ręce unoszące smartfony
na tle gwiazdy, wyznaczającej miejsce Narodzenie Boga-
Człowieka. Stąpamy po płytach marmurowych okrywających
kamienie Groty i każdy próbuje wyciszyć się na modlitwę,
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na ucałowanie gwiazdy, na złożenie hołdu – trochę jak pa-
sterze wezwani przez aniołów. Z całego serca śpiewamy pol-
ską kolędę na powitanie Narodzonego. Pielgrzymi nie
protestują, prawosławny Grek o dziwo, też nie.

[Od 1717 r. miejsce Narodzenia oznacza srebrna, czter-
nastopromienna gwiazda na pamiątkę Betlejemskiej z napi-
sem: – Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est – „Tu 
z Maryi Dziewicy narodził się Jezus Chrystus”. Gwiazda ufun-
dowana przez franciszkanów, a jeszcze bardziej łaciński
napis, przeszkadzały Grekom, którzy skradli gwiazdę, a od-
dali ją po sześciu latach nacisków m.in. ambasadora francu-
skiego i sułtana. Gwiazdę oświetla 15 lamp oliwnych – liczba
wyznań chrześcijańskich, 4 lampy należą do łacinników.]

Odwracamy się do Kapliczki Żłóbka, własności łacinni-
ków, która upamiętnia miejsce oddania Jezusowi hołdu
przez pasterzy – tam właśnie zobaczyli Dziecinę zapowie-
dzianą przez aniołów (w Kapliczce Żłobka wolno łacinnikom
odprawiać Msze Święte). W grocie jest jeszcze ołtarz Mędr-
ców ze Wschodu. 

[Ewangelista Mateusz określa tych wędrowców terminem
magoi, jak na dworach Persów i Medów nazywano dorad-
ców – magów. Najtrudniejszą i najbardziej cenioną była
astronomia, przydatna do stawiania horoskopów, więc przy-
pisano wędrowcom znajomość ruchów gwiazd, zwłaszcza,
że szli za Gwiazdą Betlejemską. Objawienie Pańskie to
Święto Trzech Króli, ale w Ewangelii o królach nie ma mowy.
Nie wiemy, ilu ich było, choć sądząc z darów: mirra, kadzidło
i złoto – żywice (cenniejsze od złota) i złoto – to były dary
królewskie składane przed Królem Królów. Wzmianka 
o pokłonie „do ziemi” też wskazuje na pokłon przed kró-
lem. Imion u Mateusza nie znajdziemy, a Kacper, Melchior 
i Baltazar pochodzą z wczesnochrześcijańskiej tradycji. Na
najwcześniejszych malowidłach są przedstawiani jako młody
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Azjata, dojrzały Europejczyk i starzec z Afryki – cały ówczesny
świat pogański oddaje hołd Jezusowi, odrzuconemu przez
część Żydów – dla Narodzonego nie było miejsca w gospo-
dzie, ale Jezus będzie Królem Świata – z Żydami lub bez.]

Wychodzimy z Groty Narodzenia, kolejka ma swoje
prawa. Wychodzimy z Groty – miejsca narodzenia Boga-
Człowieka i inaczej będziemy odczuwali śpiewane w tym
roku kolędy. Obok wyjścia w posadzce „ryba”, znak chrześ-
cijan, niezbyt widoczna. Tak rozpoznawali się chrześcijanie
– opisał to Sienkiewicz w „Quo vadis”.

[„Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym”
św. Marka nazywającego Jezusa – Chrystusem, czyli Mesja-
szem – namaszczonym, Synem Bożym – pozwolił na stwo-
rzenie chrześcijańskiego akrostychu Ichthys (Ι Χ Θ Υ Σ) –
(„ryba”):

Ι – (Jesous) – Jezus,
Χ – (Christos) – Chrystus,
Θ – (Theu) – Boży,
Υ – (Yios) – Syn,
Σ – (Soter) – Zbawiciel.]
Wychodzimy z Bazyliki, ale tylko po to, by znaleźć się 

w wirydarzu z pomnikiem św. Hieronima przed łacińskim
kościołem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, o pięknej akustyce
wykorzystywanej właśnie przez chór chyba z Niemiec. Przy
wejściu przypomnienie o Dawidzie, który stąd pochodził 
i tu został, z kłopotami, namaszczony na króla Izraela przez
Samuela. Jesse, ojciec Dawida, ani pomyślał o swoim ósmym
synu, najmłodszym, który pasł owce, a syn był rudy, miał
piękne oczy, pociągający wygląd – cechy niekonieczne na
władcę. Ale to Dawid został przez Boga wybrany przypomi-
nając nam, że Bóg ma własne kryteria i wybiera, kogo chce.
Tym przypomnieniem Dawida (i papieża Benedykta XVI) jest
płaskorzeźba „Drzewo Jessego” krakowskiego profesora

Ocalałe mozaiki w Bazylice Narodzenia Pańskiego
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Czesława Dźwigaja ufundowana przez franciszkańską Kus-
todię Ziemi Świętej, ofiarowana Ziemi Świętej przez papieża
Benedykta 13 maja 2009 r. W górnej części płaskorzeźby uka-
zany jest Chrystus Król w podwójnej koronie, który gestem
rozłożonych rąk obdarza swymi łaskami kulę ziemską. Jest
napis „Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2,11). Wchodzimy do grot, by
oddać cześć św. Hieronimowi, który mieszkał w Betlejem
i w klasztorze, którego ruiny są pod wirydarzem. Przez 
24 lata pracował nad powszechnym (versio vulgata)
przekładem Pisma Świętego na łacinę z języków oryginałów.
Tekst był obowiązkowy w Kościele katolickim i jako pierwsza

książka wydana została drukiem (Biblia Gutenberga). Są ka-
plice świętych Młodzianków – ofiar Heroda, i kaplica Świę-
tego Józefa. W kościele pod figurą Matki Bożej w ołtarzu
oglądamy Dziecinę, figurkę Nowonarodzonego, znaną z Pa-
sterki z Betlejem. 

Zostało nam Pole Pasterzy, skąd pasterze przyszli do grot,
by zobaczyć Dziecko zapowiedziane im przez aniołów.
Ponoć na tym polu Moabitka Rut zbierała kłosy na polu
Booza ratując teściową i siebie przed głodem. Została pra-
babką Dawida, choć nie była Żydówką. Wchodzimy do 
kościoła zbudowanego na podobieństwo namiotu Bedui-
nów z wezwaniem: „Gloria in excelsis Deo”. Wewnątrz 10 fi-
larów wspiera piękną kopułę, a freski ukazują pokłon
pasterzy. Tam również śpiewamy kolędę. Czeka nas jeszcze
grota pod kościołem, do której powinniśmy wchodzić gru-
powo tylko na pięć minut. Jesteśmy dłużej, bo bardzo po-
doba nam się Dzieciątko z oliwnego drewna, a pan Przemek
opowiada nam o czasach wędrownych pasterzy, raczej tych
najniżej w hierarchii społecznej umieszczonych, do których
przychodzą aniołowie, by to pasterze, najmniej znaczący 
w prowincji rzymskiej, zostali świadkami narodzin Jezusa.
Zresztą i apostołowie i świadkowie objawień zwykle nie po-
chodzili z wyższych warstw społecznych… Zmierzcha się,
kiedy schodzimy z Pola Pasterzy do autokaru widząc w od-
dali rozrastającą się (za murem) Jerozolimę, a tuż obok
ciasną zabudowę pękającego w szwach Betlejem z pięknymi
domami dla wielopokoleniowych rodzin, i z mniejszymi –
zaniedbanymi, rozbieranymi, walącymi się – w głębi. Kręte 
i wąskie ulice, duży ruch samochodowy bez zasad ruchu dro-
gowego, ale z ogromnym wyczuciem kierowców. Krótko je-
dziemy, bo jakoś czujemy się – niewyspani. Pan Przemek
zachęca nas do odpoczynku. Jutro od ósmej – Jerozolima.

Jerozolima, Góra Oliwna, poniedziałek 18 listopada
Wyjeżdżamy tuż po ósmej, „napadaczy” wielu, namawiają
prawie po polsku, a przed nami – korki w Jerozolimie.
Żołnierz izraelski na granicy z Izraelem (wewnętrzna granica
z Autonomią Palestyńską) wchodzi do autobusu, ale nie
sprawdza paszportów. Odmawiamy „Godzinki” i od tego
dnia „Godzinki” pomagają, i w pielgrzymowaniu, i na korki
– zdaniem pana Przemka. Najpierw ustawiamy się w kolejce
do kościoła „Pater Noster”, gdzie Jezus miał nauczyć apos-
tołów tej modlitwy. Posuwamy się powoli w coraz ostrzej-
szym słońcu – czapki się przydają. Ruiny pochodzą z kościoła
z IV wieku, zniszczonego przez Persów, którzy wymordowali
1207 mnichów i mniszek ze wspólnot z Góry Oliwnej, a po-
zostawili w spokoju tylko Bazylikę Narodzenia. Kościół
krzyżowców też został zburzony. Mijamy krużganki (wzoro-
wane na tych z cmentarza w Pizie) z majolikowymi tablicami
z Modlitwą Pańską w chyba dwustu językach i dialektach
(ostatnio pisano o 144). Obecny kościół i klasztor francu-
skich karmelitanek powstał w 1875 r. dzięki francuskim
wpływom w słabnącym Imperium Tureckim. Dążymy do
groty, gdzie Jezus miał nauczyć Apostołów Modlitwy Pań-
skiej. „Ojcze Nasz” tam odmówiony ma wśród wrażeń piel-
grzymich inne znaczenie, podobnie jak odnaleziona
majolikowa tablica z polskim tekstem modlitwy. 

[Polska tablica z Modlitwą Pańską ufundowali w 1943 r.
polscy żołnierze z 8 Brygady Strzelców z inicjatywy francisz-
kanina o. Aureliusza Borkowskiego (1887–1970), autora
„Przewodnika po Ziemi Świętej” z 1942 r. W czasie II wojny
światowej w Palestynie przebywało kilkadziesiąt tysięcy Po-
laków, zwłaszcza w latach 1942–1943; więcej Polaków było
tylko w Wielkiej Brytanii. Oprócz delegatury rządu i żołnie-
rzy 2. Korpusu Polskiego działały szkoły (cztery tysiące
uczniów), ochronki dla sierot, harcerstwo, PCK, związki li-
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Grota św. Hieronima

Kościół na Polu Pasterzy
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Polska tablica z Modlitwą Pańską

Bazylika Konania (Agonii) w Jerozolimie

teratów, prawników, inżynierów, lekarzy, dziennikarzy. Po
polsku wydano ponad sto książek – i „Nieboską komedię”, 
i „Trzecia księgę przygód Koziołka Matołka”. W Jerozolimie,
ponad stutysięcznej, z dużą mniejszością żydowską, więk-
szość mniejszości pochodziła z Polski i w mieście zarządza-
nym przez Wielką Brytanię mówiono równie często po
polsku. Grał im Henryk Wars i Jerzy Petersburski, śpiewali
Ordonka (opiekunka polskich sierot), Renata Bogdańska
(Generałowa Andersowa), Gwidon Borucki – ten od
„Czerwonych maków”, publikowali Wańkowicz, Broniewski,
Hemar, a Roman Brandstaetter opisał w „Kręgu biblij-
nym” jak on, religijny Żyd, właśnie w Palestynie uwierzył 
w Mesjasza.]

Zupełnie niechcący ze sklepiku karmelitanek wywie-
ziemy majolikowe modlitwy, by wyjść do ogrodu oliwnego
złożonego z młodych oliwek, ale z pojawiającą się panoramą
Jerozolimy. Schodzimy w upale czasem zupełnie symbolicz-
nym chodniczkiem, by na tarasach zrobić serię zdjęć z Jero-
zolimą za doliną Cedronu i Bazyliką Grobu górującą nad
Kopułą Skały. Na zboczu bardzo liczne i bardzo drogie ka-
mienne groby żydowskie, bo tu będzie Sąd Ostateczny i le-
piej do żydowskiego Mesjasza mieć blisko. Do Kościoła
Wniebowstąpienia zamienionego na meczet przez Saladyna
z odbiciem prawej stopy wniebowstępującego Jezusa nie do-
tarliśmy (odbicie lewej stopy Jezusa w Al.-Aksa). W meczecie
tylko raz w roku, we Wniebowstąpienie, franciszkanie mogą
odprawić msze od północy do rana. Wąską drogą, przega-
niani przez samochody, schodziliśmy w upale do pięknej, 

w kształcie łzy, kaplicy Dominus Flevit projektu Antonio Bar-
luzziego ze wspaniałym widokiem przez okno za ołtarzem.
Kaplicę zbudowali franciszkanie w latach 1953–1955. Drzwi
zamknęliśmy, ale wiele razy stukanie i szarpanie drzwiami
przez zawiedzionych turystów, drzwiami na szczęście solid-
nymi, trochę rozpraszały tę chyba najbardziej nastrojową
Mszę Świętą na Ziemi Świętej. 

[Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta
zapłakał nad nim i rzekł: O gdybyś i ty poznało w ten dzień
to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed
twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nie-
przyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd.
Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią
w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało
czasu twojego nawiedzenia (Łk 19,41-44). W 66 r. Zeloci,
fanatyczni Żydzi, zbuntowali się przeciwko Rzymowi, a ich
sukcesem było pokonanie Legionu XII i zdobycie złotego
orła legionowego. W roku następnym Rzymianie ściągnęli
dwa legiony i zaczęli pacyfikować prowincję. W marcu 68 r.
zeloci wkroczyli do Jerozolimy zachowującej dystans wobec
buntu. W walkach zginęło dziesięć tysięcy Żydów, głównie
przeciwników powstania, ale walki między frakcjami nadal
trwały. Jerozolima była wolna od Rzymian i ich sojuszników
do 70 r. gdy na Górze Skopas powstał główny obóz rzymski,
na Górze Oliwnej – Legionu X, bo walczyło 55 tys. Rzymian.
Wszystkie drzewa (większe) w promieniu 18 km zostały
ścięte i wykorzystane do budowy obozów, fortyfikacji, pod-
sypów pod wieże oblężnicze. Wespazjan został cesarzem po
Neronie, a jego syn Tytus zdobył Jerozolimę, a łupy, w tym
menorę z jednego bloku złota, zawiózł do Rzymu w 71 r.
Zniszczonej świątyni już nigdy nie odbudowano.]

Leżące w pobliżu groby, ossuaria (naczynia, skrzynki na
kości poprzednio pochowanych w grobach), ruiny wcześ-
niejszego kościoła – nie zatrzymały nas w drodze do Bazyliki
Agonii, zwanej również Bazyliką Narodów. To odmienny koś-
ciół, smutny i mroczny; tutaj uciszanie zwiedzających jest
bardzo potrzebne. Wybudowany został w 1924 r. z datków
zebranych w wielu krajach – bardziej ofiarnych wyróżniono
godłami na sklepieniu 12 kopuł. Najważniejszym miejscem
jest spłaszczony kamień otoczony metalowymi cierniami 
z zaplątanymi ptakami (dar Australii). To kamień agonii, przy
którym odmówiliśmy modlitwę (korzystając ze słuchawek
w uchu i nadajnika u Ojców), kamień, na który padały
krople śmiertelnego potu Jezusa, gdy modlił się – Ojcze, jeśli
chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola,
lecz Twoja niech się stanie! Wtedy ukazał Mu się anioł 
z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej
się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się
na ziemię. Odchodziłem od tego kamienia, robiłem zdjęcia,
ale wracałem. Na wielkim kamieniu szukałem śladów Jezusa
zmagającego się z wątpliwościami, kropel Jego potu…

Kalasancjusz_10-12_2019:Layout 1  2019-12-18  10:33  Strona 33



[Agonia to zmaganie się ze sobą (tak rozumieli ten ter-
min Grecy), a przecież Jezus modląc się odsuwał od siebie
kielich goryczy, z ludzkiego strachu przed przerażającym
cierpieniem, o którym Jezus wiedział, ale które właśnie za-
częło się urzeczywistniać. Mówił o swej śmierci apostołom
od dawna, teraz wziął trzech ze sobą: Piotra, Jana i Jakuba
Starszego i prosił ich o modlitwę – ale zasnęli. Jezus po tej
„agonii” – wyjątkowo trudnej, z krwawym potem, z mod-
litwą – już nie ma wątpliwości. Odważnie pójdzie na spot-
kanie ze strażą świątynną i Judaszem w Ogrodzie Oliwnym.] 

Mozaika w prawej nawie przedstawiająca pojmanie Je-
zusa z łacińskim cytatem „Ut urgo dixit…” (Skoro więc rzekł
do nich: „ Ja jestem”, cofnęli się i upadli na ziemię), ufun-
dowali polscy żołnierze dzięki franciszkaninowi o. Aureliu-
szowi Borkowskiemu w 1944 r., a pojawiła się w Bazylice 
w 1952 r. Posadzka jest kopią wcześniejszej, bizantyjskiej, 
i jej fragmenty można oglądać przez grube szkło. 

Obok Bazyliki jest kamień, przy którym czekali apos-
tołowie, tam nie podeszliśmy, bo skręciliśmy do Ogrodu
Oliwnego z bardzo starymi oliwkami, które (może) odrosły
z drzew pamiętających Jezusa, a wyrąbanych przez Legion X
przed szturmem na Jerozolimę. Są tam również drzewka za-
sadzone przez papieży odwiedzających Ziemię Świętą.

Wracamy do autokaru, ale opóźniali nasz marsz „napa-
dacze”, mieli dobry towar – albumy Ziemi Świętej o połowę
tańsze niż w sklepach. Przemieszczamy się do innej dzielnicy
Jerozolimy, poza murami Sulejmana. Obok Bramy Jafskiej
skręcamy do Kościoła Zaśnięcia Maryi, ale kilka minut zaj-
mują nam zakupy najlepszych bajgli w Jerozolimie – więk-
szość zjada bajgle z zatarem, zielonkawą mieszaniną ziół
pakowaną błyskawicznie do reklamówek. Świetne! Ponoć
lepsze są, gdy jeszcze dodać oliwy. 

Kościół Zaśnięcia Maryi, jak większość kościołów Ziemi
Świętej, stoi na ruinach poprzednich: według tradycji – 
w domu wyznawcy Jezusa, który przyjął Jezusa i apostołów
w Wielki Czwartek w „Sali na górze” zamieszkała Maryja aż
do dnia Zaśnięcia. Zbudowano tam kościół w IV wieku,
zniszczony przez Persów. Odbudowali go krzyżowcy, ale koś-
ciół nie przetrwał okupacji arabskiej i tureckiej. Obecny koś-
ciół wyglądający jak średniowieczny zamek, z potężną wieżą,
wzniesiony w surowym, romańskim stylu zbudowali kato-
licy z Kolonii na gruncie podarowanym przez sułtana Abdul
Hamida sojusznikowi – cesarzowi Wilhelmowi II w 1898 r.
Od 1906 r. opiekują się nim niemieccy benedyktyni. W koś-
ciele górnym zdobionym mozaikami, na kopule tłoczą się
prorocy (16), apostołowie (12), symbole czterech ewange-
listów i symbol Trójcy – trzy pierścienie z napisem Hagios
(Święty). W krypcie skupiliśmy się na modlitwie wokół sar-
kofagu Maryi zapadającej w sen, sarkofagu z drewna i kości
słoniowej, którego wezgłowia pielgrzymi starali się dotknąć
– bardzo się o to starali pielgrzymi z Indii. Na ścianach liczne
wizerunki Matki Boskiej z różnych stron świata. 
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Ogród Oliwny

W Bazylice Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Jerozolimie
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Maryja aż do zaśnięcia i wzięcia do Nieba. To niesamowite,
że mogliśmy być w tak ważnym dla chrześcijan miejscu.
Znów Ewangelia zyskała dla mnie trochę inną barwę.

[Kustodia – prowincja franciszkańska obejmująca Izrael,
Autonomię Palestyńską, Jordanię, Syrię, Liban, Rodos i Cypr.
Godłem jest krzyż jerozolimski, patronem św. Antoni 
z Padwy. Początkiem misji franciszkańskiej był przyjazd fran-
ciszkanów do Ziemi Świętej, potem wizyta św. Franciszka 
w 1219 r. i spotkania z sułtanem Egiptu Malikiem al-Kami-
lem, a także utworzenie franciszkańskiej prowincji zamor-
skiej – Kustodii. Jej celem było otoczenie opieką w imieniu
Kościoła katolickiego sanktuariów związanych z życiem 
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W Wieczerniku

[Chrześcijanie mają dwie tradycje mówiące o zakończe-
niu życia na ziemi przez Maryję: o śmierci Maryi, która trafiła
do Nieba, i o zaśnięciu Maryi. Ale Bóg nie uczynił śmierci,
mówi Księga Mądrości, choć św. Paweł napisał, że zapłatą za
grzech jest śmierć. Maryja była wolna od grzechu, więc nie
umarła. Święty Jan, opiekun Maryi z woli Jezusa, mówi 
o Niewieście obleczonej w słońce, która trafia przed Boży
tron. Chrześcijanie od początku byli przekonani, że Maryi
śmierć nie dotknęła – wzięta do Nieba oręduje za nami.]

Nawet ten kościół w dwudziestym wieku dwa razy został
poważnie uszkodzony – w 1948 i 1967 r. w walkach Izraela
z wojskami państw arabskich o Jerozolimę. 

W ciasnych przejściach próbujemy dostać się do Wieczer-
nika. W tej Sali prawie nieprzerwanie od czasu apostołów do
XVI w. odprawiano Msze Święte, była to „Matka wszystkich
kościołów”. Tradycja żydowska (choć nie fakty) łączy Grób
króla Dawida z Wieczernikiem (od XII wieku, czyli od wy-
rzucenia krzyżowców z Jerozolimy przekonywał do tego
Żydów i Arabów rabin Beniamin z Tudeli). W 1551 r. Wie-
czernik został meczetem proroka Dawida i chrześcijanom nie
wolno było tam wchodzić. Teraz w budynkach mieści się
szkoła rabinacka, ośrodek młodzieżowy, a część Żydów
urządza postrzyżyny synów „u króla Dawida” (na szczęście
nie dziś), więc kilkuset pielgrzymów schodzi i wchodzi mie-
szając się i próbując się odszukać. My też liczymy się chyba
z sześć razy i nikt nam nie ginie. Sala na Górze, czyli Wie-
czernik, „nie powala” – mówiąc slangiem: trzy kolumny go-
tyckie, religijne emblematy żydowskie, mihrab wybudowany
w 1928 r. dla meczetu proroka Dawida, trzy ostrołukowe
okna. Właścicielem Sali jest nadal muzułmanin, ale już
wolno chrześcijanom Salę na Górze zwiedzać, ale bez od-
prawiania mszy. Staraliśmy sobie wyobrazić we wnętrzu coś
z wydarzeń z Ewangelii, odczytaliśmy jej fragment, pomod-
liliśmy się, wiedzieliśmy przecież, że: w tej Sali Jezus umył
nogi apostołom, Jezus ustanowił Eucharystię, w wieczór
Zmartwychwstania Jezus tu ukazał się apostołom, po ośmiu
dniach znów przyszedł, by Tomasz uwierzył, tutaj apos-
tołowie z Maryją trwali jednomyślnie na modlitwie, tutaj
Piotr zwołał wszystkich uczniów, by wraz z apostołami wy-
brać następcę Judasza – Macieja (w tym pierwszym soborze
powszechnym uczestniczyło 120 osób). Tutaj na apostołów
został zesłany Duch Święty, a według tradycji tutaj mieszkała Młody Żyd gra i śpiewa ludową pieśń „Hawa nagila”
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i działalnością Chrystusa i Apostołów oraz duszpasterstwo
lokalnych katolików. Franciszkanie prowadzili i nadal pro-
wadzą badania archeologiczne w Ziemi Świętej. Ich zasługi
dla ocalenia i przywrócenia miejsc ważnych dla tradycji
chrześcijańskiej są nie do przecenienia. Siedziba Kustodii
mieści się w jerozolimskim klasztorze Najświętszego 
Zbawiciela.]

Wychodzimy z Wieczernika, by wejść do rzekomego
Grobu Dawida przez żydowską szkołę Prawa Starego Przy-
mierza. Mężczyźni nakładają kipy z pudła obok wejścia 
i robią sobie zdjęcia. Dość sprawnie przechodzimy obok 
cenotafu okrytego fioletową narzutą i opuszczamy katolicki
Syjon. Przez Bramę Jafską (sprzedawcy bajgli już nie ma) 
z zachowanymi śladami po pociskach z wojny 1967 r. i obok
dwóch biskupów z Afryki wchodzimy do Dzielnicy Żydow-
skiej. Pan Przemek prowadzi nas do handlowej ulicy żydow-
skiej przez Cardo Maximus (ulicę główną) dawnej Aeli
Capitolina, rzymskiego miasta na ruinach Jerozolimy. Obok
wielkiego malowidła przywołującego dawny wygląd ulicy 
z kramami i mieszkańcami w strojach sprzed dwudziestu
wieków gra na gitarze i śpiewa młody Żyd, a my włączamy
się w „Hawa nagila” (Radujmy się, ludowa pieśń ze słowami
napisanymi po zwycięstwie Brytyjczyków nad Turkami 
i ogłoszeniu Deklaracji Balfoura o powstaniu państwa izra-
elskiego). Przez główną ulicę handlową zmierzamy pod
Wzgórze Świątynne, do Ściany Płaczu, nad którym widać me-
czet Al-Aksa i Kopułę Skały. Po policyjnej kontroli rozdzie-
lamy się według żydowskiego podziału na płcie i wchodzimy
na plac z górującym murem świątyni nieistniejącej prawie od
dwu tysięcy lat. Można, w szabat nawet trzeba, nakryć głowę
jarmułką, którą dostajemy przy wejściu. Mamy karteczki 
i próbujemy je wcisnąć w szczeliny – niestety, zajęte. Znów
wysocy mają nieco łatwiej. Obserwujemy Żydów kiwających
się przy modlitwie (nikt nie wie, skąd się wziął ten zwyczaj),
czytających księgi rozłożone na pulpitach – są do wypoży-
czenia w głębi placu. Wchodzimy pod Łuk Wilsona do otwar-
tej synagogi, gdzie połowa mężczyzn to uczniowie, a szafy 
z książkami w hebrajskim (język święty według chasydów, 
a nie urzędowy, jak chce państwo Izrael), pulpity i zapach
kawy są wszechobecne. Wracamy przez dzielnicę arabską 
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Autor artykułu przy Ścianie Płaczu w Jerozolimie

i niektórzy próbują soku z granatów (trzy dolarki) – niektórzy
tego później żałują. Po kolacji organizujemy spotkanie skład-
kowo – zapoznawcze. Pełny sukces. Ale zdjęć nie zobaczycie.

[Ściana Płaczu – mur oporowy Świątyni Heroda. Wznosi
się 19 m nad placem, a 13 m muru Heroda jest pod ziemią.
Plac powstał z wyburzenia domów osadników arabskich 
z Maroka po zdobyciu Starej Jerozolimy na Jordanii 
w 1967 r. Mężczyźni mają udostępnione 48 m ściany, kobiety
– 12 m i nie wolno im głośno się modlić. Według Żydów Bóg
jest nadal obecny w Ścianie. Stąd opieranie dłoni o mur, wty-
kanie karteczek z prośbami w szczeliny między kamienie.
Sprzątanie Muru odbywa się pod okiem rabina. Karteczki 
z modlitwami są wyciągane przez pracowników firmy za 
pomocą drewnianych patyczków, aby nie uszkodzić ka-
miennych bloków. Następnie pakowane są do worków i za-
kopywane na Górze Oliwnej.]

Cdn
Stanisław Alot

PS. Dziękuję POS (Pijarskiej Opiece Duszpasterskiej), czyli
Ojcom Pawłowi i Łukaszowi, pierwszemu za udany debiut pro-
boszcza, drugiemu za ogromną pracę włożoną w przygotowanie
pielgrzymki dla dwóch grup, a obu Ojcom – za modlitwy, za Msze
Święte w miejscach, o których nawet nie marzyłem, za dzielenie się
słowem, i za takt.

PS 2. Korzystałem z wiedzy pana Przemka, któremu w imieniu
uczestników serdecznie dziękuję za profesjonalizm, zapał i świa-
dectwo wiary, za rady i porady, za opiekę, „sikalnie” i humor. Dzię-
kuję również za Przewodnik Pielgrzyma, dzięki któremu śpiew na
mszach rozbrzmiewał bez ekranu wyświetlacza.

PS 3. Dziękuję wszystkim z drugiej grupy pielgrzymkowej za
chrześcijańską atmosferę (jakby tak udowodniono wpływ Ziemi
Świętej na ludzi, to należałoby większość Polaków tam wysłać –
obowiązkowo, takie „Święte+”), choć różniły nas parafie, diecezje,
regiony Polski, wiek, itp.

PS 4. Korzystałem z wielu tekstów i w Ziemi Świętej, i w tekście
powyższym, czerpiąc zwłaszcza z następujących pozycji: „Ziemia
Święta”, „Od narodzin Jezusa do narodzin chrześcijaństwa” oraz
audycji na YOUTUBE – ks. Mariusza Rosika, „W ojczyźnie Chrys-
tusa” – o. Donato Baldi, „Po drogach Ziemi Świętej” – księży 
Michała Bednarza i Piotra Łabudy, atlasom biblijnym – zwłaszcza
temu z „Bernardinum”. 
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Z rekolekcji parafialnych prowa-
dzonych przez o. Grzegorza Mi-
siurę w dniach od 1 do 4 grudnia
2019 r. przekazuję to, co najbar-
dziej utkwiło w mojej pamięci, co
wywarło na mnie wrażenie. Wiem,
że ilu uczestników, tyle refleksji,
ale taki jest urok naszej różności…
Zapraszamy na następne parafialne
rekolekcje

Zaczęliśmy od znaków, od Noego,
który jakby nigdy nic wypełniał Boże
polecenie: budował Arkę, choć nic nie
zapowiadało potopu, takie zwykłe (pra-
wie) hobby, przez większość swego
długiego życia. Budował Arkę, by Słowo
Ciałem się stało i do takiej misji Adwent
nas zachęca. 

W drugim dniu rekolekcji opowieść
o. Grzegorza przeniosła nas do Kafar-
naum, według Orygenesa z IV wieku
nazwę można rozumieć jako miejsce
pokrzepienia, „więc powinniśmy wyjść
z kościoła – pokrzepieni, umocnieni” –
mówił o. Grzegorz. Z Nazaretu swoi Je-
zusa wyrzucili, chcieli nawet zrzucić ze
skały, a do Kafarnaum, do domu Piotra
i Andrzeja wracał kilkakrotnie, wracał
do pierwszego Domu Nauczania, do
pierwszego kościoła. W Kafarnaum,
zbudowanym z czarnego bazaltu, roz-
rastającym się w czasach rzymskich,
Jezus czynił wiele znaków. W mojej
opowieści – mówił o. Grzegorz – Jezus
skończył właśnie Kazanie na Górze,
gdzie tłumaczył ludziom, dlaczego po-
winni czuć się szczęśliwymi i schodził
do miasta, jakiś kilometr w linii prostej.
Po drodze tylko jedno wydarzenie zos-
tało zapisane – Jezus uzdrowił trędo-
watego, który prosił: – „Jeśli chcesz,
możesz mnie uzdrowić. Chcę” – odpo-
wiada Jezus i uzdrawia. W mieście przy-
chodzi do niego setnik, dowodzący
rzymskimi żołnierzami pilnującymi po-
rządku i podatków dla Rzymu. Setnik
widzi tłumy, a pewnie nie był na Górze
Błogosławieństw, ale mógł widzieć,
może usłyszeć o uzdrowieniu trędowa-
tego tu niedaleko, może nawet na ob-

rzeżach Kafarnaum? Wie o uzdrowie-
niu, nie jest Żydem, ale z odwagą 
i wiarą, może niezachwianym przeko-
naniem, że Jezus uzdrawia, że dla Je-
zusa to drobiazg, prosi o zdrowie sługi,
nie swoje. A kiedy Jezus zgadza się na
przyjście do domu setnika, Rzymianin
mówi, że nie jest godzien, nie jest
Żydem. W innej Ewangelii to „starsi”
żydowscy wystawiają setnikowi dosko-
nałą opinię – broni Żydów, wystawił sy-
nagogę, wart jest uwagi Jezusa. To
piękny przykład rozumienia godności
przez Boga, u Niego wszyscy mają
godność, nawet setnik, który mówi 
o sobie: – „Nie jestem godny, abyś przy-
szedł do mnie, do mojego domu”. Bóg
widzi piękno w człowieku.

I drugi obraz: do Jezusa mężczyźni
przywlekli kobietę, rzecz się dzieje w Je-
rozolimie, w czasie święta. Kobieta nie
przyszła spotkać się z Jahwe, dziękować
Mu, przeciwnie – ona grzeszy, grzeszy
świadomie. Żydzi wleką tę kobietę
przed Jezusa, choć dla nich wina ko-
biety nie jest ważna – to ma być wysta-
wienie Jezusa na próbę, to ma być
pogrążenie Jezusa. Skaże czy unie-
winni? Podtrzyma przepisy PRAWA, ale
zaprzeczy swemu miłosierdziu, czy
okaże swoje miłosierdzie, ale złamie
prawo Boga oznajmione Mojżeszowi?
„Kto z was jest bez grzechu, niech
pierwszy rzuci kamień” – mówi do nich
Jezus i pochylony nad ziemią, coś pisze
palcem po ziemi. Wielu biblistów siliło
się na własną wersję odpowiedzi na py-
tanie: co Jezus wówczas pisał? A może
wystarczyłby obraz Boga, który pisze
palcem po kamieniu, pisze Dekalog?
Zwykle myślimy o przykazaniach jako 
o zakazach, a przecież można je odczy-
tać jako obietnice: jeśli będziesz ze Mną,
nie będziesz musiał zabijać, jeśli bę-
dziesz ze Mną, nie będziesz musiał cu-
dzołożyć, jeśli będziesz chodził w moim
świetle – nie będziesz musiał kraść. To
obietnica szczęścia. Bądź człowieku ze
Mną – bądź ze Mną w bliskiej relacji –
mówi Bóg – będziesz szczęśliwy.

Dla kogo pisze Jezus na piasku te
przykazania – dla niej, czyli dla nas? 
A ludzie, którzy złapali jawnogrzesz-
nicę? Kamienie wypadają im z rąk, od-
chodzą jeden po drugim i na środku
placu zostaje Jezus i ona. Dla tych od-
chodzących – kobieta nie była ważna.
Dla Jezusa – była ważna. „Nikt cię nie
potępił, to i ja cię nie potępię. Idź i nie
grzesz więcej”. Jezus wierzy tej kobie-
cie. Przed momentem ona się pogubiła,
w świętym miejscu, w świętym czasie –
popełniła bardzo wielki grzech. Teraz
nie jest to ważne. Pan Bóg w miłosier-
dziu wierzy, że ona nigdy więcej tego
grzechu nie popełni. To nie złuda – Bóg
naprawdę wierzy w Człowieka. 

Oczy Boga, w tych przytoczonych
przez mnie fragmentach, mają zawsze
źrenice Miłosierdzia. Wzrok Boga może
przebić się przez skorupę grzechu i za-
wsze zobaczy to, co jest w człowieku
piękne i niezmienne. Czasem byśmy
chcieli Boga Sprawiedliwego, z ciężką
ręką, który rąbnie w grzesznika, ale Bóg
każdemu chce dać szansę. Miłosierdzie
nie jest jak promocje – nie ma czasu
ważności – Miłosierdzie jest wieczne.

Stanisław Alot
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O. Grzegorz Misiura głosi rekolekcje 
adwentowe

Rekolekcje pod znakiem
Ziemi Świętej
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Nieplanowane
Film o korporacyjnym zabijaniu
dzieci nienarodzonych – za kilkaset
dolarów, film o „prawach reproduk-
cyjnych” kobiet, film o zasadach 
postępowania z „kupką komórek” 
w Stanach Zjednoczonych, film 
o dotacjach od najbogatszych ludzi
na Ziemi dla Planned Parenthood
Federation of America – amery-
kańskiej organizacji non-profit
działającej na rzecz praw repro-
dukcyjnych z siedzibą w Nowym
Jorku (Wikipedia), ale przede
wszystkim film – o otrząśnięciu się
ze zła

Ale w tym filmie, powstałym na pod-
stawie bestsellerowej książki Abby Joh-
nson i Cindy Lambert pod tym samym
tytułem, Abby – jako dyrektorka lokal-
nego oddziału Planned Parenthood
gdzieś w Teksasie, która „pomogła ko-
bietom dokonać właściwego wyboru”
przez zabicie 28 000 dzieci – to nie jest
najstraszniejsze. Sceny z zabijania
dziecka na kilka sposobów – to wstrząs,
ale to nie jest najstraszniejsze. Zabicie
dziecka w domu i wyrzucenie go do
ubikacji dzięki tabletkom poronnym –
to nie jest najstraszniejsze.   

Najgorsze jest zagubienie ludzi 
w „postępowej cywilizacji”: również
wszechwładne zakłamanie, samooszu-
kiwanie, hipokryzja jako dominujący
styl, wręcz ZASADA „cywilizacji Za-
chodu” – w szkole uczniowie poznają
rozwój człowieka, a po piętnastym roku
życia – dziewczynka usuwa ciążę, zle-
pek komórek. Nastolatkowie są dorośli
do seksu, więc są również uprawnieni
do aborcji, bo ciąża burzy karierę – po
prostu niezbędna jest aborcja, zwykle

bez wiedzy rodziców. Dla większości
kobiet to problem, dla mediów, dla in-
ternetu, dla szkoły, dla celebrytów – to
„zabieg przywracający normalność”. Ro-
dzina Abby – to obrońcy życia, ale córka
złapała świetną pracę, realizuje się, ma
doskonałą opinię – to świetnie. Co
prawda to praca w Planned Paren-
thood, ale to JEJ wybór, jest dorosła. Za-

wiera złe małżeństwo, wbrew rodzicom
– wkrótce rozwód, no cóż, normalne,
utajona przed rodzicami druga aborcja
– ale córka robi karierę. Bo kariera jest
najważniejsza, podobnie jak moje pra-
wa. Dla kobiet są najważniejsze „prawa
reprodukcyjne”, czyli prawo do aborcji
zaliczone – prawem kaduka – do praw
obywatelskich! I w ramach równou-
prawnienia – samotność kobiety w cią-
ży, brak odpowiedzialnych mężczyzn,
bo „ich ciąża nie dotyczy”. Czy takie

równouprawnienie ma sens? Odpowie-
dzialność za dziecko to sprawa tylko ko-
biety? Takie są cechy nowoczesności?
Równych praw? Praw reprodukcyjnych?

A co jest nieoczekiwane? – A to, że
przed ogrodzeniem oddziału Planned
Parenthood są bez przerwy ludzie, któ-
rzy mówią kobietom znajdującym się 
w stuporze (w osłupieniu, które wyklu-
cza racjonalną ocenę sytuacji) – po-
możemy, zaufaj nam, nie musisz zabijać
dziecka, zaopiekujemy się nim. I jesz-
cze to, że chcą pomóc każdej kobiecie,
bez oceniania. I jeszcze to, że liczba
aborcji w oddziałach Planned Pa-
renthood spadała o 75%, gdy obroń-
cy życia modlili się w intencji dobrej
decyzji matki wchodzącej na par-
king „szpitala”. To wartość filmu,
chrześcijańskie spojrzenie na świat.

Bo cywilizacja, która nam grozi –
jako najlepsza z cywilizacji, zachodnia,
amerykańska – jest za Odrą i czeka na
lepszą koniunkturę polityczną jako
model „nowoczesnego państwa”. Ale
ten sposób myślenia o sobie, o swojej
karierze jest również w nas, w Polakach.
Miliony Amerykanów i Amerykanek
dzięki książce i filmowi popatrzyli na
swój świat inaczej. Trochę mniej dzieci
zabito (abortowano). Czy chcemy takiej
samej drogi dla Polski? „Poprawność
polityczna”, postępowość, ma również
oblicze zabijanych dzieci. Nieplanowa-
nych. 

Stanisław Alot

PS. Przy okazji, po raz pierwszy od 1989 r.
film chrześcijański w kinach sieciowych wal-
czył o widzów, mimo braku reklamy, i zajął
czwarte miejsce w pierwszym weekendzie
wyświetlania. A filmowy lekarz – ginekolog
przeżył nawrócenie po śmierci córki i… 
zobaczcie sami na Yuotube.

Apel Rady Parafialnej
Drodzy Parafianie, drodzy Goście i Sympatycy!

Przed świętami często myślimy o porządkach w naszych domach. Chcemy zadbać o czystość i dobrą atmosferę. Chcemy
podkreślić, że Boże Narodzenie to czas wyjątkowy. Kościół, w którym się spotykamy, to także nasz dom. Troszczymy
się o jego piękno nie tylko od święta, ale przez cały rok.

Jako wspólnota parafialna, kilkanaście lat temu zdecydowaliśmy, że zamiast dyżurów i wyznaczania do sprzątania
kolejnych rodzin, przyjmiemy system miesięcznej opłaty od każdego domu czy mieszkania. Wynosi ona 5 złotych 
miesięcznie (czyli 60 złotych rocznie). W każdą trzecią niedzielę miesiąca przedstawiciele Rady Parafialnej zbierają 
pieniądze w przedsionkach kościoła. Jesteśmy przekonani, że ta forma rozwiązania sprawy porządku w kościele jest
nie tylko pragmatyczna, ale buduje też więzi wewnątrz naszej Wspólnoty. 

W mijającym roku pieniądze na kwiaty i utrzymanie czystości wpłaciło ok. 31 procent parafian. Dziś prosimy wszyst-
kich nie tylko o wypełnienie zobowiązania, ale o solidarność i jedność w pięknym dziele dbałości o wspólne dobro. 

Pieniądze można wpłacać w dowolnych ratach bezpośrednio u przedstawicieli Rady Parafialnej, można też złożyć
składkę na tacę w podpisanej kopercie z danymi rodziny i adresem. Można też skorzystać z konta bankowego, numer
podany jest na stronie internetowej parafii. 

Dziękujemy wszystkim za dotychczasowe wsparcie i życzymy radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia 
i błogosławionego Nowego Roku!

Grzegorz Pelczar, wiceprzewodniczący Rady Parafialnej 
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Piątek, 27 XII 2019
1. Warneńczyka 

nieparzyste od numeru 1 
2. Warneńczyka 

nieparzyste od numeru 33 
3. Warneńczyka 

nieparzyste od numeru 61 
4. Warneńczyka 

nieparzyste od numeru 81 
5. Warneńczyka 

nieparzyste od numeru 87 
6. Warneńczyka 

nieparzyste od numeru 89 

Sobota, 28 XII 2019
1. Bolesława Śmiałego 
2. Anny Jagiellonki 
3. Warneńczyka  

parzyste od numeru 2 
4. Warneńczyka  

parzyste od numeru 22 
5. Warneńczyka 

parzyste od numeru 40 

Poniedziałek, 30 XII 2019
1. Marcina Filipa od numeru 1 
2. Marcina Filipa od numeru 13 

i bloki 22 i 24
3. Marcina Filipa od numeru 26 
4. Marcina Filipa od numeru 50 
5. Marcina Filipa od numeru 58 

Czwartek, 2 I 2020
1. Saska parzyste 
2. Saska nieparzyste od numeru 1 
3. Saska nieparzyste od numeru 41 
4. Saska nieparzyste od numeru 59 
5. Saska nieparzyste od numeru 63 

Sobota, 4 I 2020
1. Mazowiecka parzyste od numeru 2 
2. Mazowiecka parzyste od numeru 44 
3. Mazowiecka parzyste 

od numeru 104 (malejąco) 
4. Mazowiecka nieparzyste 

od numeru 1 
5. Mazowiecka nieparzyste 

od numeru 23 

Wtorek, 7 I 2020
1. Morgowa nieparzyste 

od numeru 83 
2. Morgowa nieparzyste 

od numeru 109 
3. Kaszubska 
4. Podlaska

Sobota, 18 I 2020
1. Bałtycka od numeru 1 

i Tatrzańska 
2. Bałtycka od numeru 18 A 
3. Bałtycka od numeru 25 
4. Pomorska od początku 
5. Pomorska od końca

Poniedziałek, 20 I 2020
1. Jana Olbrachta parzyste 

od numeru 2 
2. Jana Olbrachta nieparzyste 

od numeru 1 
3. Jana Olbrachta nieparzyste 

od numeru 47 (malejąco) 
4. Henryka Pobożnego 
5. Kazimierza Odnowiciela 

i Królowej Marysieńki 

Wtorek, 21 I 2020
1. Marcina Filipa 68 od numeru 1 
2. Marcina Filipa 68 od numeru 25 
3. Marcina Filipa 70 od numeru 1 
4. Marcina Filipa 70 od numeru 29

Środa, 22 I 2020
1. Marcina Filipa 72 od numeru 1 
2. Marcina Filipa 74 od numeru 1 
3. Marcina Filipa 76 od numeru 1 
4. Marcina Filipa 78 od numeru 1 

Czwartek, 23 I 2020
1. Lwowska nieparzyste 

od numeru 75 
2. Lwowska nieparzyste 

od numeru 109 
3. Lwowska nieparzyste 

od numeru 155 
4. Lwowska nieparzyste 

od numeru 175 

Piątek, 24 I 2020
1. Lwowska parzyste bez bloków

od numeru 76 
2. Lwowska parzyste bez bloków

od numeru 118 (malejąco) 
3. Królowej Bony 

i Aleksandra Jagiellończyka 
4. Litewska od numeru 1 

i Witolda

PLAN KOLĘDY DUSZPASTERSKIEJ 2019/2020
Środa, 8 I 2020
1. Morgowa parzyste od numeru 38 
2. Morgowa parzyste od numeru 70 
3. Morgowa parzyste od numeru 108 
4. Morgowa parzyste od numeru 150 
5. Cienista 

Czwartek, 9 I 2020
1. Kujawska domki od początku 
2. Kujawska domki od końca 
3. Kujawska 13 A od numeru 1 
4. Kujawska 13 A od numeru 50 

Piątek, 10 I 2020
1. Władysława IV od początku 
2. Władysława IV od końca 
3. Królewska od numeru 1 
4. Królewska od numeru 20 
5. Królewska od numeru 44 

(malejąco)

Sobota, 11 I 2020
1. Kujawska 13 od numeru 1 
2. Kujawska 13 od numeru 22 
3. Kujawska 9 B od numeru 1 
4. Kujawska od numeru 58

Poniedziałek, 13 I 2020
1. Zygmunta I Starego od początku 
2. Zygmunta I Starego od końca 
3. Książęca od początku 
4. Książęca od końca

Wtorek, 14 I 2020
1. Leszka Czarnego 2 od początku 
2. Leszka Czarnego 2 od końca 
3. Leszka Czarnego 

domki od początku 
4. Leszka Czarnego domki od końca 

Środa, 15 I 2020
1. Lwowska 96 od początku 
2. Lwowska 96 od końca 
3. Lwowska 96 A od początku 
4. Lwowska 96 A od końca 

Czwartek, 16 I 2020
1. Lwowska 98 od początku 
2. Lwowska 98 od końca 
3. Lwowska 98 A od początku 
4. Lwowska 98 A od końca 

Piątek, 17 I 2020
1. Lwowska 98 B od początku 
2. Lwowska 98 B od końca 
3. Lwowska 98 C od początku 
4. Lwowska 98 C od końca 
5. Lwowska 98 D od początku
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Jezu Chryste, prosimy Cię, abyś narodził się w nas na nowo, 
rozświetl mroki tego świata i umacniaj swoje dzieci w wierze, 

nadziei i miłości każdego dnia Nowego Roku!
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