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2 KALASANCJUSZ RZESZOWSKI

Jesteśmy Wymarzeni

Marzenia. Czasami są tuż na wyciągnięcie ręki. Jednak
znacznie częściej są takie… niedostępne, odległe. Wymagają
od nas wysiłku, wyrzeczeń, oszczędności, by móc je zreali-
zować. Ale im jesteśmy starsi, tym nasze młodzieńcze ideały,
cele, marzenia coraz mocniej zderzają się z codziennością,
obowiązkami, dorosłością. Nie ma czasu… Nie ma pienię-
dzy… Nie ma warunków… Nie ma… Nie ma… W końcu ma-
rzenia zostają pozostawione same sobie na tym pobojowisku
codzienności. Zapominamy o nich, zostawiając je za sobą, 
a idąc przed siebie – nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co.
„Kiedyś to mi się marzyło” – narzekamy, tłumacząc swoją go-
rycz, swój wewnętrzny smutek, swój żal za niespełnionymi
marzeniami, za niewykorzystanymi szansami. Z drugiej stro-
ny nie chcemy wracać do „zamierzchłych dziejów”, chcemy
zapomnieć. Chowamy nasze pragnienia na dnie  serca, przy-
krywając je stosem ważniejszych rzeczy, tysiącami wymówek.
Właśnie tam, w głębi serca, jak pisze św. Augustyn z Hippony,
mieszka sam Bóg. Ten sam Bóg, który nigdy nie zrezygno-
wał z nas, choć my sami już dawno zrezygnowaliśmy z sa-

mych siebie. Ten sam Bóg, który wciąż o nas marzy. Zasta-
nawialiście się kiedyś, Drodzy Czytelnicy, czy Bóg może 
marzyć… A jeśli tak, to o czym marzy sam Stwórca Wszech-
świata? Czytając Pismo Święte można dojść tylko do jed-
nego wniosku. Bóg od zawsze marzy o nas – o tym, żeby
być bliżej każdego z nas. Najbardziej pragnie tego, byśmy

Wymarzona    przez Boga
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KALASANCJUSZ RZESZOWSKI 3

dali Mu dostęp do siebie, byśmy pozwolili Mu się kochać,
byśmy byli szczęśliwi (czytaj: święci). Chyba nie ma wśród
nas osoby, która nie chciałby być szczęśliwa… Może właś-
nie u celu naszych pragnień, będących jednocześnie
Bożymi pragnieniami, znajduje się szczęście? Może reali-
zując swoje marzenia spotkamy samego Boga, którego tak
bardzo dzisiaj szukamy? Z odpowiedzią na te wątpliwości
przychodzą święci, których życie jest doskonałą inspiracją
do opowieści o marzeniach, o szczęśliwym (nie – sielan-
kowym!) życiu, choć z  trudami i cierpieniami.

Prorokini Kobiet

Nasz musical pt. „Wymarzona przez Boga” opowiada histo-
rię św. Pauli Montal – dziewczyny, która siedząc na brzegu
morza w swojej rodzinnej wiosce (Arenys de Mar) marzyła 
o czymś odległym, niczym horyzont, możliwe że całkiem nie-
osiągalnym. Bo jak wypełnić pragnienie promocji kobiety 
w czasach wielkich przemian politycznych kreowanych przez
silną pozycję społeczną mężczyzn? Chociaż to zadanie nie
było łatwe, to Paula Montal nie zniechęciła się, nie odłożyła
tego pragnienia „na potem”, ale zaczęła je krok po kroku
realizować. Nie po swojemu. Po Bożemu. Dlatego też jej

działania na rzecz awansu społecznego kobiety były inne od
rodzących się w tym czasie działań ruchów feministycznych.
Matka Paula wychowywała powierzone sobie dziewczyny 
w duchu miłości i służby. Wiedziała, że zbawienie społeczeń-
stwa zaczyna się od ratowania rodzin, zakorzeniając w nich
harmonię. A harmonię – jak dzisiaj tłumaczy nam papież
Franciszek – wnosi kobieta, która uczy głaskania, kocha-
nia z czułością i czyni świat pięknym. Kobieta to harmo-
nia, to poezja, to piękno” [Z homilii papieża Franciszka 
w Domu św. Marty, 8 lutego 2017].

Nie sposób tutaj nie zgodzić się z opiniami, które nazy-
wają Paulę Montal „Prorokinią Kobiet”. Prorokini, która
sama była kobietą, która sama nieraz płakała, nie wstydziła
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4 KALASANCJUSZ RZESZOWSKI

się swojej ludzkiej słabości, co też w musicalu „Wymarzona
przez Boga” chcieliśmy ukazać. Okres od zorganizowania
swojej pierwszej szkoły, przez liczne trudności, po założenie
Zgromadzenia Sióstr Pijarek, jest konsekwentną, żmudną
drogą realizacji marzeń. Marzeń, które, patrząc po ludzku,
zostały w końcu Pauli odebrane. Co jej wtedy zostało? Jej
słowa mówią same za siebie: „Mój Ukochany dla mnie i ja
dla mego Ukochanego”. Największym marzeniem Pauli zos-
tał Bóg. Nic więcej.

Niewidzialne katedry

Paula Montal z posłuszeństwem przeżyła swoje ostatnie 
30 lat życia, nie biorąc udziału w kierowaniu Zgromadze-
niem Sióstr Pijarek, które sama przecież założyła. Być może
ta pokora sprawiła, że św. Paula Montal nie jest dzisiaj po-
wszechnie znana, a przecież zrobiła dla kobiet więcej niż
niejedna współczesna organizacja feministyczna. Swoją ci-
chością Paula wskazuje dzisiaj na wszystkich, którzy gdzieś
w cieniu codziennych obowiązków, bez zwracania na siebie
uwagi, służą swoim najbliższym. Przygotowując musical
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KALASANCJUSZ RZESZOWSKI 5

„Wymarzona przez Boga” myśleliśmy o naszych rodzicach,
babciach, dziadkach, a także o tych, którzy bezinteresownie
pomagają naszemu Teatrowi przy okazji każdego spektaklu.
To właśnie Wam dedykujemy „Wymarzoną przez Boga” 
w sposób szczególny. W podziękowaniu za katedry, które
budujecie, gdy nikt nie widzi. Dziękujemy także Siostrom
Pijarkom za zainspirowanie nas życiem swojej świętej
Założycielki. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy razem 
z Wami świętować piętnastolecie powstania Szkoły im.
Pauli Montal w Rzeszowie, wystawiając 25 lutego 2020 roku
dla Was – uczniów i nauczycieli – musical o patronce szkoły.
Mamy nadzieję, że już we wrześniu razem będziemy hucz-
nie obchodzić trzydziestolecie obecności Pijarek w Polsce. 

„Wymarzona przez Boga” jest musicalem szczególnym,
ponieważ od początku do końca został wykonany przez AT-
MOSFERĘ i naszych Przyjaciół. Pierwszy raz możemy się po-
chwalić własnymi utworami napisanymi specjalnie na
potrzeby musicalu. Dziękujemy tym wszystkim, którzy nam
w tym pomagali! Chcielibyśmy także podziękować Wam,
Drodzy Widzowie oraz Kochani Przyjaciele ATMOSFERY, za
wsparcie duchowe, za każdą rozmowę podnoszącą na
duchu i konstruktywną krytykę. To właśnie dzięki Wam
udało się nam zakupić nowe oświetlenie, które będzie służyć
parafii przy różnych wydarzeniach. Za każdą wpłaconą
złotówkę bardzo Wam dziękujemy! Bez Was nie byłoby nas.
Bez Was nie byłoby Teatru. Mamy gorącą nadzieję, że jeszcze
nadarzy się okazja, by w przyszłości zagrać musical „Wyma-
rzona przez Boga”. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy
do śledzenia strony parafialnej oraz naszych mediów spo-
łecznościowych, a tymczasem zachęcamy: RAZEM TWÓRZ-
MY DOBRĄ ATMOSFERĘ!

Młodzieżowy Teatr ATMOSFERA

OBSADA:
Paula Montal – Julia Różańska
Siostra Agnieszka – Zuzanna Wąsacz
Siostra Felicja – Martyna Lelek
Siostra Carmen – Łucja Stachyra
Nowicjuszka Concepción – Gabriela Twardak
Siostra Franciszka – Adrianna Dziedzic
Maria – Hanna Lelek
Isabel – Oliwia Różańska/Gabriela Grzywacz
Dolores – Justyna Stachyra
Antonina – Anna Ruszel
Pilar – Aleksandra Demków/Emilia Wąsacz
Teresa – Zuzanna Kusz/Kinga Ulak
Francisco – Michał Kubrak
Pedro – Tomasz Stachyra
Manuel – Andrzej Maciocha
Pani Jozefa – Katarzyna Czarnota/Emilia Wąsacz
Pan Luis – Patryk Cyran
Don Diablo – Michał Kaczmarek
Sekretarz – Tomasz Sowa
Ojciec Jose – Krzysztof Pater
Ojciec Antoni – Jakub Tyzak
Ojciec Jacek – Łukasz Stachyra
Ojciec Augustyn – Dominik Pyjor

Scenariusz – Damian Ruszel
Reżyseria – Damian Ruszel
Teksty utworów – Dariusz Kosak, Arkadiusz Niewęgłowski,
Agata Chmiel, Damian Ruszel,
Aranżacja muzyczna – Dariusz Kosak
Realizacja nagrań – Jakub Stec
Choreografia – Agata Chmiel
Scenografia – Agata Chmiel
Przygotowanie wokalne – Zuzanna Wąsacz
Kostiumy – Lucyna Niemiec
Obsługa techniczna – Wojciech Bukała, Agata Chmiel, 
Michał Kula,  Jakub Tarnawski, Kacper Wilk, Karol Wojnicki

Aktorzy i służba techniczna ATMOSFERY z pijarkami i pijarami po prapremierze spektaklu 23 lutego br. 
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6 KALASANCJUSZ RZESZOWSKI

Droga Krzyżowa 
Przyjaciół Oblubieńca

W sobotę 29 lutego br. Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
uczestniczyła w Drodze Krzyżowej. Była to jednak dość nie-
typowa inicjatywa, gdyż trasa liczyła prawie 10 km. Naszym
celem było towarzyszenie Panu Jezusowi w Jego męce, lecz
także przyświecały nam intencje o rozwój Wspólnoty i zor-
ganizowanie Seminarium Odnowy Wiary na terenie sąsied-
niej parafii pw. św. Rocha w Słocinie. 

Droga Krzyżowa rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele
św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie. W liturgii szczegól-
nie wybrzmiewał głos: Pójdź za mną (Łk 5, 27). Także 
w poszczególnych stacjach towarzyszyły nam rozważania 
z książki ks. Krzysztofa Kralki „Zbawienie przychodzi przez
Krzyż”, gdzie również zawarte było wezwanie: Pójdź za
mną. Mijając kolejne kościoły i kapliczki, mogliśmy w ciszy
słuchać głosu Bożego i modlić się. Obowiązkowym ele-
mentem w przeżywaniu tego nabożeństwa pasyjnego był
krzyż, który każdy uczestnik zabrał ze sobą. Dla wielu taka
forma przeżywania postu była walką z własną słabością. Do-
tyczyło to zarówno bólu fizycznego, jak i wewnętrznego
zmagania się z codziennymi problemami. 

Znamienny jest także fakt, że nasza inicjatywa została
bardzo pozytywnie odebrana przez lokalną społeczność.
Otrzymaliśmy błogosławieństwo od proboszczów koś-
ciołów, które nawiedzaliśmy. Pod koniec Drogi Krzyżowej
podchodzili do nas przechodnie i pytali o cel naszej węd-
rówki. Najwytrwalsi Przyjaciele Oblubieńca nie tylko doszli
do ostatniej stacji, która była przy kapliczce św. Rocha 
w Słocinie, ale ponadprogramowo nawiedzili Grotę Matki
Bożej. Głęboko wierzymy, że podjęty trud i modlitwa przy-

niesie owoce. W przeżywaniu Drogi Krzyżowej towarzyszył
nam duszpasterz o. Mariusz Kożuchowski, który także spra-
wował Eucharystię. 

Przyjaciele Oblubieńca

Przyjaciele Oblubieńca w kościele w Słocinie
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W pierwszym tygodniu Wielkiego Postu rozpoczęliśmy wy-
jazdowy czas skupienia w Kozłówku k. Wiśniowej w pow.
strzyżowskim. Był to czas, który w dużej mierze poświęci-
liśmy na modlitwę i wzrastanie duchowe. Każdego ranka
uczestniczyliśmy we Mszy Świętej połączonej z Jutrznią, 
a wieczorami odmawialiśmy Nieszpory. Po przyjeździe i za-
kwaterowaniu w domu Fundacji Troska, wyszliśmy na wie-
czorną Drogę Krzyżową. Rozpoczęliśmy tę modlitwę przed
kapliczką Matki Bożej Troskliwej, a następne stacje prze-
szliśmy szlakiem prowadzącym do pobliskiego wzgórza.

Na naszym wyjeździe nie brakowało również wspólnej
zabawy. W sobotnie przedpołudnie całą grupą udaliśmy się
do Strzyżowa na kręgielnię i basen. Po powrocie podzieli-
liśmy się na dwie grupy i w nich rozważaliśmy wybrane tek-
sty Ewangelii. Wieczorem razem obejrzeliśmy film, a po
nim rozegraliśmy turniej piłki nożnej, a także miło spędzi-
liśmy czas przy tradycyjnych grach planszowych.

Niedzielnego poranka, po Mszy Świętej, udaliśmy się na
spacer zwiedzając tamtejszą okolicę, a po powrocie mieliś-
my czas na spakowanie. Następnie wybraliśmy się na krótką
modlitwę przed wyjazdem do Rzeszowa. Tak w wielkim
skrócie wyglądał wyjazd Liturgicznej Służby Ołtarza, który

Dni skupienia Liturgicznej Służby Ołtarza

był przepełniony duchowością, pięknymi chwilami oraz
przeżyciami pozostawiającymi ślad w naszym życiu.

O. Bartłomiej Koszyk SP
Zakon Pijarów – Rzeszów

Modlitwa podczas Mszy św. w kaplicy domu Fundacji Troska 
w Kozłówku

Msza św. celebrowana przez o. Bartłomieja Koszyka i ks. Piotra Gnata, Prezesa Fundacji „Troska na rzecz wszechstronnego rozwoju
dzieci i młodzieży”
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8 KALASANCJUSZ RZESZOWSKI

V. W Betanii u Łazarza, Marty i Marii, powtórzenie chrztu na
brzegu Jordanu, Jerycho i Góra Kuszenia w drodze do cudu
natury – Morza Martwego (umierającego) – czwartek, 21 lis-
topada

Betania
O godzinę późniejsze śniadanie (duża frajda) i wyjazd z Au-
tonomii, by wjechać (na wschodnich stokach Góry Oliwnej)
do enklawy palestyńskiej – Betanii (Al-Ajzarijja to arabskie
uproszczenie nazwy Lazariji – Łazarzówki), która nominal-
nie jest w Autonomii. A świadczy o tym sposób zakończenia
krwawych walk wewnętrznych – służby Autonomii musiały
prosić szefów rodów/klanów o interwencję, a szefowie (nie
policja) wydali wyroki – było kilka zgonów i kilka wyjazdów,
i znów zapanował pokój dla turystyki niezbędny. Przecho-
dzimy przez piękny ogród, ogródek raczej, by wąską uliczką
w górę prowadzącą dojść do upamiętnionych miejsc miłych
Jezusowi – domu Łazarza i domu Szymona Trędowatego
(zresztą uleczonego). Najpierw ruiny po klasztorze bene-
dyktynek, potem kościół, z tyłu klasztor franciszkański, taras
i domy palestyńskie, potem meczet z Grobem Łazarza po-
niżej, kilka sklepów – historia Ziemi Świętej w pigułce. Msza
w kościele Łazarza świadomie przypominającym grobowiec
(projekt A. Barluzziego z 1953 r.) z okullusem (szklanym
oknem), jako jedynym źródłem światła (symbolem życia 

Mozaika w kościele św. Łazarza przedstawiająca jego wskrzeszenie
przez Jezusa Chrystusa

Pielgrzymka do Ziemi Świętej
Część trzecia, od 21 do 23 listopada 2019 r.

i zmartwychwstania), z kopułą z 48 mozaikowymi gołębiami,
kwiatami, płomieniami (znakami radości, symbolami dąże-
nie do nieba) – przenosi nas w czasy cudu Jezusa, który: –
zawołał donośnym głosem: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”
I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami,
a twarz jego była zawinięta chustą (tak przecież będzie wy-
glądało ciało Chrystusa sądząc ze śladów na Całunie 
turyńskim, Chusty z Manoppello, Sudarium z Oviedo). Ale
wcześniej Jezus odpowiedział Marcie właśnie gdzieś tu,
przed Grobem: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto
we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje
i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? A czy
my wierzymy? Będę pamiętał mszę w miejscu, gdzie Jezus
stał, czekając na wyjście z grobu Łazarza i mówiąc zasadni-
cze, podstawowe słowa dla chrześcijanina.

[Miejsca zostały upamiętnione i powstały kościoły – nad
Grobem Łazarza (idąc do kościoła przez dziedziniec można
było odwiedzić jego grób) i na miejscu domu Marii i Marty.
Arabowie nad Grobem Łazarza w XVI w. wznieśli meczet, 
a wejście do Groty zamurowali. W 1570 r. Kustodia dostała
zgodę na wyrąbanie nowego wejścia (24 schody) do Grobu
Łazarza i odprawianie tam mszy – pod meczetem – to jedyna
taka koegzystencja. Obecny kościół zbudowano na ruinach
obu kościołów wcześniejszych, z pozostałościami posadzek
z wcześniejszych kościołów bizantyjskich. Nad wejściem mo-
zaika z Marią, Martą i Łazarzem, a wewnątrz na czarnych ścia-
nach, symbolizujących śmierć, duże mozaiki: Wskrzeszenie
Łazarza, Jezus z Martą i Marią, Namaszczenie Jezusa przez
Marię. Obraz wskrzeszenia łazarza jest obecny we wszyst-
kich chyba cerkwiach obrządków wschodnich, bo tam
wskrzeszenie Łazarza jest uznawane za jedno z dwunastu
najważniejszych świąt.]

Zanim wejdziemy do Grobu (kolejka!), idziemy do mu-
zeum ukazującego rolnictwo w czasach Jezusa – dawne na-
rzędzia rolnicze, żarna, tłocznia oliwy, uprawa winorośli 
i produkcja wina – potem wchodzimy na taras powyżej
dachu meczetu, by podziwiać panoramę Góry Oliwnej. Nie
dajemy aparatów miejscowym dzieciakom, które bardzo
chcą zrobić nam zdjęcia, bo aparaty czasem uciekają z szyb-
kimi, nowymi właścicielami. Wracamy – do Grobu prowadzi
ciasne zejście, a Palestyńczycy pilnują ruchu jednokierun-
kowego.
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Z Betanii jedziemy przez Pustynię Judzką, której wąwozy za-
sypywane są śmieciami z Autonomii, żywiąc owady, ptaki 
i gryzonie, tworząc „nowoczesną, śmieciową Pustynię XXI
wieku”. Beduini, przymuszani przez Izrael do osiadłego
trybu życia, budują koszmarne budy z czego się da, ale chcą
za wszelką cenę pozostać nomadami (choć nie wszyscy
młodzi Beduini podzielają te przekonania). Pierwszy postój,
daleko od śmieci, wypada na drodze z wielką tablicą „Po-
ziom morza”, z Beduinami i wielbłądami – jednym do zdjęć,
drugim – do wsiadania na grzbiet (obie funkcje za dolarki).
Teraz będziemy zjeżdżać coraz niżej, do rowu Jordanu. Pu-
stynia w miarę zjeżdżania do depresji ustępuje miejsca upra-
wom palm daktylowych, figowców, granatów (mniej po-
pularnych) i coraz częściej uprawianym bananom, awokado
i mango nawadnianym kropelkowo – rośliny dają trzy, cztery
plony rocznie – o ile starcza wody; błyskawicznie zmieniamy
klimat na podzwrotnikowy. Mijamy rozbite przez Izraelczy-
ków w 1967 r. jordańskie bunkry, bo przez Zachodni Brzeg
zbliżamy się do Jordanu – tereny zabrane Jordanii zostały
przekazane Autonomii Palestyńskiej. 

Chrzest w Jordanie
Z parkingu idziemy nad Jordan, dziś rzekę graniczną, by
świadomie powtórzyć chrzest. Kilka grup też tego chce, 
a brzeg do „chrztu” przygotowany – twarde podłoże 
z wykładziną, poręcze, ławki, a nawet wypożyczalnie białych
szat do zanurzeń w Jordanie. Ustawiamy się w wodzie, od-
mawiamy przysięgi chrzcielne, potem odmawiamy Anioł
Pański. Na jordańskim brzegu, gdzie Jezus przyjął chrzest –
znacznie więcej pielgrzymów, znacznie więcej białych szat,
znacznie więcej powtórzeń chrztu przez zanurzanie. Wody
mało, Jordan żółtawy i mulisty rozlewa się w kilkumetrowym
korycie, choć po ulewach czasem gwałtownie wylewa – stąd
znak poziomu wody ze stycznia 2013 r. na murze. Nie taki
Jordan sobie wyobrażałem. 

[Tędy prowadził szlak ze wschodu na zachód, wykorzys-
tany przez Żydów, by wkroczyć i podbić Ziemię Obiecaną. Tu
miał się ukrywać Eliasz uciekający z Karmelu, a osiemset lat
po nim zjawił się Jan Chrzciciel, aby zwiastować Mesjasza 
i przygotować ludzi na jego przyjście – do niego trafił Jezus.
Działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan
udzielał chrztu (J 1, 28). Dla Jana misja się skończyła – Mes-
jasz właśnie przyszedł: – A gdy Jezus został ochrzczony, na-
tychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa
i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przy-
chodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój
Syn umiłowany, w którym
mam upodobanie” (Mt
3,16–17). To miejsce
Chrztu Jezusa starano się
upamiętnić – stoją tu mo-
nastery i odkryto ruiny je-
denastu kościołów i pię-
ciu baptysteriów. My by-
liśmy po izraelskiej stronie,
w Kasr al–Jahud, gdzie od
1994 r. można „powtórzyć
chrzest”, choć blisko są
ogrodzone i oznaczo-
ne pola minowe (na wy-
padek kolejnej wojny 
ograniczają dostęp do 
Izraela). Chrzest Jezusa
wschodni chrześcijanie do
dziś nazywają Świętem
Jordanu.]

Jerycho
Od Jordanu jedziemy do Jerycha, pierwszego miasta zdoby-
tego przez Żydów w Ziemi Obiecanej. Przejeżdżamy obok
„Sykomory Zacheusza” – najstarszej sykomory w mieście,
choć nie tej biblijnej; na miejscu, gdzie rósł zacheuszowski
figowiec stoi prawosławny monaster św. Proroka Elizeusza. 

[Sykomora to dziki figowiec dający gorzkie owoce – do-
piero szczepiony rodzi słodkie figi. Trochę jak Zacheusz –
„skorumpowany poborca podatków” – zaszczepiony
dobrem przez Jezusa zupełnie się zmienił.]

Zwierzchnik poborców podatkowych (zbierających po-
datki dla Rzymian i dla siebie – dlatego znienawidzony przez
Żydów) wzrostu mikrego, z sykomory chciał ujrzeć Jezusa,
ale to Jezus go tam wypatrzył, wezwał i nawet gościł w domu
Zacheusza. „Celnik” się zmienił, rozdał pół majątku bied-
nym, oszukanym przez siebie zwrócił pieniądze w czwórna-
sób. Dziś w Jerychu mieszkają Żydzi z ZSRR i stąd Dom
Rosyjski upamiętniający wizytę premiera Putina w Jerychu
(obecnie w Izraelu mieszka prawie 2,5 mln Żydów i ich po-
tomków wywodzących się z ZSRR). Bezpośrednio po chrzcie
– Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu 
i przebywał w Duchu Świętym na pustyni, gdzie był ku-
szony przez diabła. 

Góra Kuszenia
[Góra Kuszenia wznosi się ponad 600 m nad Jerychem 
i według tradycji przypomina również o modlitwach Joa-
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Właśnie w tym miejscu, w wodach Jordanu, św. Jan chrzcił
Jezusa

Pustynia Judzka z wielbłądem po-
zującym do zdjęć

Kościół św. Łazarza
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i siedzenia w morzu, bo z zanurzeniem się będzie
trudno. Jest znośnie – 26 stopni w cieniu, bo to listo-
pad, ale chmurek – i cienia – nie ma.

[Dolina Jordanu z Jeziorem Galilejskim, (Tybe-
riadzkim, Genezaret) i Morzem Martwym to Rów Jor-
danu najbardziej na północ wysunięta część Rowu
Abisyńskiego, który należy do Wielkich Rowów Afry-
kańskich. Tu stykają się dwie płyty tektoniczne –
arabska i afrykańska, a dno Morza Martwego co roku
obniża się o 5 cm i leży 817 m poniżej poziomu morza.
Ciśnienie atmosferyczne to co najmniej 800 mm słupa
rtęci (1067 hPa), najwyższe na powierzchni Ziemi, za-
wsze wyż. Przez ostatnie 40 lat powierzchnia Morza
zmniejszyła się o 30%, a poziom wody obniżył się o 25
m – w 2019 r. lustro wody było na poziomie 432 m po-
niżej poziomu morza (powierzchnia obniża się już pra-
wie o metr co roku). Kiedyś z Morza Martwego
wydobywano asfalt i sól (w Sodomie i Gomorze), dziś
pozyskuje się sól i potas, z błota produkuje się kosme-
tyki, a wszyscy kąpiący się mażą się leczniczym błotem
(pomaga na łuszczycę, stawy, alergie, astmy – aż 12 z 21

minerałów tam stwierdzonych nie występuje w żadnych 
innych naturalnych wodach na świecie). Potem błoto ko-
niecznie trzeba spłukać słodką wodą w okolicznych prysz-
nicach. Od 2013 r. istnieje porozumienie Izraela z Jordanią,
by zbudować rurociąg zasilający wysychające Morze Martwe
wodą z Morza Czerwonego, dziesięć razy mniej słoną niż 
w M. Martwym.]

Wbrew nazwie to oaza zdrowia, o ile nie mamy zadrapań
na skórze lub nie zachlapiemy sobie oczu – takie naturalne
SPA. Niektórzy pakują błoto do słoika – będzie na dłużej. Zej-
ście z poziomu dawnego brzegu do wody uświadamia skalę
zamierania Morza – Jordan już nie uzupełnia wyparowanej
wody, bo z niego pobierana jest woda do nawadniania no-
wych plantacji. Zamiast gwałtownego zniszczenia Sodomy
i Gomory widzimy skutki pazerności na słodką wodę – część
Morza już wyschła. Na brzegu mnóstwo błotnych potworów,
z czarnymi twarzami, część na leżakach, reszta w wodzie 
i wszyscy pozują do zdjęć. W końcu trzeba sól spłukać, ubrać
się, napić się kawy, spróbować tutejszej chałwy i kupić dak-
tyle w pudełkach (pyszne!). Wracamy na późną i bar-
dzo oczekiwaną kolację. 

VI. Do Jerozolimy przez Bramę Damasceńską na Drogę
Krzyżową aż do Bazyliki Grobu Pańskiego, a wcześniej do
kościoła Rodziców Maryi – piątek, 22 listopada

Jerozolima od Bramy Damasceńskiej
Wyjazd w pochmurny ranek z modlitwą i Godzinkami,
które jak zwykle ratują nas przed wielkimi korkami, bo
jedziemy dłuższą drogą – tym razem zaczniemy od
Dzielnicy Muzułmańskiej, czyli od Bramy Damasceń-
skiej. 

[Bramę zbudował Herod, a po drugim powstaniu
żydowskim odbudowano ją, by prowadziła do Cardo
Maximus (Ulicy Głównej) w rzymskim Aelia Capitolina,
gdzie Żydom nie wolno było mieszkać. Była monu-
mentalnym wjazdem do miasta, a została znów
włączona w mury miejskie dopiero w czasach Sulej-
mana. Zawsze była otoczona handlarzami. Obok i po-
niżej środkowego wejścia widać dawną bramę
Hadriana.]

Po wspólnym zdjęciu wchodzimy za mury Sulej-
mana do miasta dozorowanego przez wszechwidzące
kamery i „Policję Jerozolimską”, żydowsko – pale-
styńską (rzadki przypadek koegzystencji, ale czego się
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Nad Morzem Martwym...

chima usilnie proszącego tu właśnie o potomstwo. Anioł po-
cieszył Joachima i Anna urodziła Maryję (do kościoła zbu-
dowanego nad rodzinnym domem Maryi w Jerozolimie
pójdziemy następnego dnia). Pierwsze sanktuarium zbudo-
wała tu w 326 r. św. Helena, a kolejny monastyr powstał 
w VI wieku. W czasach krzyżowców zbudowano dwa koś-
cioły – pierwszy nad urwiskiem, a drugi na samym szczycie
góry – oba przetrwały dwa wieki. Obecny klasztor zbudo-
wano w 1895 r. Należy do greckiego kościoła ortodoksyj-
nego i jest pw. św. Jerzego Koziby, cypryjskiego mnicha, który
właśnie tutaj chciał naśladować post Jezusa – prowadził
żywot pustelnika najpierw w grocie, potem w klasztorze,
zniszczonym kiedyś przez Persów.]

Teraz do klasztoru wjeżdżają pielgrzymi kolejką linową,
by dotrzeć do Groty Jezusa z malowidłem Anioła, przed któ-
rym czmycha szatan i kamieniem, na którym miał siadać
Jezus. Tam nie pojechaliśmy – robiliśmy zdjęcia Górze Ku-
szenia z klasztorem i kolejką linową. Wizyta u stóp Góry Ku-
szenia w sklepie m.in. z produktami z Morza Martwego to
okazja do targowania się – nikt nie zapłacił tyle, ile wynosiła
cena na naklejce. Niektórzy jeszcze wybrali granaty, inni ba-
nany, a większość – doskonałe i bardzo słodkie ciasta. 

W słońcu jedziemy do kąpieliska nad Morze Martwe –
cudu natury; mamy prawo do przebieralni, pryszniców ze
słodką wodą, plastikowych foteli, wysmarowania się błotem

Góra Kuszenia
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nie robi dla porządku, czytaj handlu). Trzymamy się
blisko siebie, a mężczyźni blisko pięknego krzyża ku-
pionego w Betlejem – czasem krzyż biegiem zmienia
właściciela. Idziemy Via Dolorosa (Drogą Cierpienia)
do kościoła św. Anny (najlepiej zachowany kościół
z czasów Krzyżowców) na miejscu domu Joachima 
i Anny, rodziców Maryi. Wchodzimy na dziedziniec Sa-
lahije „szkoły koranicznej” od 1192 r., ale teraz jest to
dziedziniec klasztoru Ojców Białych.

[Zgromadzenie powstało w 1868 r., a nazwę noszą
z racji białych strojów (ghandura i burnus) przejętych
od mieszkańców Algierii, gdzie zakonnicy najpierw
mieli siedzibę – później nazwali się Zgromadzeniem
Misjonarzy Afryki. Otrzymali ten kościół w 1878 r. od
rządu Francji, która uzyskała od sułtana tureckiego sze-
reg przywilejów, również w Ziemi Świętej, dzięki po-
maganiu Turcji w wojnie krymskiej.]

Kościół odrestaurowany w 1878 r. (dziś na dzie-
dzińcu klasztornym) stoi nad kryptą, gdzie miała przyj-
ść na świat Maryja, a pielgrzymi jeszcze w V w. nawie-
dzali kościół pw. Paralityka i Najświętszej Marii Panny. 
Kościół zniszczony przez izraelskie naloty w 1967 r. został
pieczołowicie odnowiony. Przed kościołem są pozostałości
Sadzawki Owczej (gromadzono przy niej owce na ofiarę) po-
wstałej w czasach Heroda (zbiornik 100 m długości, 38 m
szerokości i 20 m głębokości otoczony czterema portykami,
piąty dzielił sadzawkę na połowy. Był to największy zbiornik
wody dla Jerozolimy.)

Jezus pyta każdego z nas: – „Czy chcesz stać się zdrowym?”
[Wielu chorych czekało na Anioła, który zstępował i poru-
szał wodę, a każdy chory, który wszedł wtenczas do Betesdy
– odzyskiwał zdrowie. Na to liczył pewien paralityk: Gdy
Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas
{od 38 lat}, rzekł do niego: „Czy chcesz stać się zdrowym?”
Odpowiedział Mu chory: „Panie, nie mam człowieka, aby

mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie
wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede
mną”. Rzekł do niego Jezus: „Wstań, weź swoje łoże i chodź!”
Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże 
i chodził (J 5,6–9)]

Bazylika z marmurowym ołtarzem, pozbawiona dekora-
cji, sprawia wrażenie smutku, ale ma unikalną akustykę,
którą wypróbowaliśmy śpiewając „Czarną Madonnę” nieco
wolniej, by dźwięki mogły wybrzmieć (za radą nieocenio-
nego pana Przemka). Śpiewał utworzony ad hoc (i bez
próby) „Chór Pielgrzymkowy Kalasancjusza” i naprawdę wy-
padliśmy lepiej niż chór z Azji, który śpiewał przed nami 
(są nagrania – robione legalnie, można po(d)słuchać).
Zanim wystąpiliśmy, zeszliśmy do Krypty Narodzenia Maryi
z posągiem św. Anny i jej Córki. Od XII wieku, kolejnej mu-

zułmańskiej okupacji, franciszkanie spuszczali
się z okna po sznurze do krypty, by odprawić
mszę, by po trzech wiekach Kustodia uzyskała
sułtański firman na odprawianie w krypcie
dwu mszy rocznie: w Narodzenie i Niepoka-
lane Poczęcie Najświętszej Marii Panny. 

Twierdza Antonia – miejsce sądu Piłata nad
Jezusem

Potem, czyli po stałej „przerwie obowiązko-
wej” i liczeniu się, poszliśmy w kierunku twier-
dzy Antonia, a raczej tego, co z niej zostało po
ataku Rzymian w lipcu 70 r. na zbuntowaną Je-
rozolimę. Trafiamy na dziedziniec Francisz-
kańskiej Szkoły Archeologicznej, by wysłuchać
Mszy Św. w Kaplicy Biczowania, zbudowanej
przez krzyżowców, zamienionej przez mu-
zułmanów na stajnię, a odbudowanej przez 
A. Barluzziego w 1929 r. 

[Krzyżowcy – bardzo zhańbiona grupa
chrześcijan. Najpierw przez kilkaset lat odbi-
jali Hiszpanię z rąk najeźdźców – muzułma-
nów, dla których podatki zbierali zwykle Żydzi.
Krzyżowcami byli również uczestnicy krucjat
północnych, a o krucjacie rozstrzygało istnie-
nie bulli papieża łacinnika wzywającej wier-
nych do wyprawy za własne pieniądze, do
zbrojnego czynu, ale również do odbudowy
zniszczonych miast. Do Ziemi Świętej papież
wezwał pielgrzymów; termin „krzyżowiec” po-

Nasza grupa z o. Pawłem przed Bramą Damasceńską

Św. Anna z modlącą się córką Maryją –
rzeźba w kościele św. Anny w Jerozolimie Figura Matki Bożej w kościele św. Anny
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jawił się w latach upadku Królestwa Jerozolimskiego. Jed-
nych rycerzy zachęcały nagrody – odpusty, innych, liczniej-
szych – możliwość zamiany pokuty na udział w wyprawie,
której celem była obrona chrześcijaństwa i prześladowanych
chrześcijan. W kilkanaście lat odbudowali bądź wznieśli koś-
cioły na miejscu zniszczonych przez muzułmanów, założyli
zakony szpitalników i zakony rycerskie broniące piel-
grzymów przed muzułmanami. Dzisiaj też są prześladowani
chrześcijanie, nawet wielokrotnie więcej niż w Średniowie-
czu, są modlitwy, zdjęcia w mediach, czasem zbiórki pie-
niężne, a czasem wsparcie od ważnych osób. Obrońców
przed prześladowcami – brak.]

Według tradycji i według późniejszych badań archeolo-
gicznych w tym właśnie miejscu, na dziedzińcu twierdzy,
żołnierze biczowali Jezusa na rozkaz Piłata. Wewnątrz kaplicy
trzy witraże: Piłat umywający ręce, Biczowanie Jezusa i Ra-
dość Barabasza, a mozaika, zdobiąca wnętrze kopuły, przed-
stawia koronę cierniową na złotym tle, zakwitającą kwiatami
– cierpienie przynosi owoc, czyli kwiat zbawienia. 

[Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby
prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich
namiestnik: „Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam
uwolnił?” Odpowiedzieli: „Barabasza” (…) Wówczas uwol-

Centrum starej Jerozolimy – tędy szedł Jezus skazany na śmierć

nił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na
ukrzyżowanie (Mt 27, 20 i 26).]

Po mszy 10 minut widowiska – i oglądamy opowieść 
o Jerozolimie, niszczonej i odbudowywanej, o twierdzy 
i o Jezusie i Jerozolimie – spektakl multimedialny wewnątrz
pozostałości po najwyższej wieży Antonii. Stoimy na Litho-
strotos, po aramejsku Gabbata (miejsce brukowane), gdzie
Piłat uległ żądaniom Żydów i z którego ogłosił wyrok na Je-
zusa: – Ibis ad crucem! (Pójdziesz na krzyż!). To jedyne spot-
kanie z powierzchnią Jerozolimy z czasów Jezusa. Drogę
Krzyżową odprawimy 4–5 metrów powyżej drogi Jezusa.

Jerozolimska Droga Krzyżowa
[Według apokryfów Matka Najświętsza, gdy mieszkała na
górze Syjon, nawiedzała miejsca związane z ostatnimi go-
dzinami życia swego Syna. Towarzyszył Jej często św. Jan, św.
Piotr, również pierwszy biskup Jerozolimy – św. Jakub (praw-
dopodobnie brat stryjeczny Pana Jezusa). W okresie bizan-
tyńskim opracowano trasę od pałacu Kajfasza do pretorium
Piłata i dopiero stamtąd na Kalwarię. Kiedy krzyżowcy przy-
byli do Ziemi Świętej, by bronić pielgrzymów i sanktuariów
niszczonych przez muzułmanów obchodzili nabożeństwo
upadków Pana Jezusa, ale z czasem na podstawie Pisma
Świętego, apokryfów oraz miejscowej tradycji wyznaczono
punkty, gdzie się zatrzymywano – czyli „stacje”. W ciągu wie-
ków zmieniała się liczba stacji, i tak nabożeństwo kończyło
się na stacjach VII, IX, XII, XIV, a później dodano stację XV.
Od XVI w. franciszkanie odprawiają w Jerozolimie pokutną
Drogę Krzyżową, która dzisiejszego kształtu nabrała w XVIII
w., a obecnie w każdy piątek o 16.00 lub o 15.00 w zimie,
można z zakonnikami pójść w jedyne miejsce na świecie,
gdzie ojciec franciszkanin mówi: „TUTAJ… Pan Jezus upadł
pod krzyżem”. Nota bene czymś innym jest zgodność nazw
(wydarzeń) stacji z Ewangeliami; wypowiedział się na ten
temat papież Benedykt XVI przedstawiając Biblijną Drogę
Krzyżową – Kalasancjusz nr 3–4 (84–85) 2019.]

Naszym wyjątkowym wkładem są rozważania, który sami
przygotowujemy i prezentujemy przy poszczególnych sta-
cjach – to zwykle poruszające – i wzruszające – świadectwa.
Pozwalały się skupić w hałasie muzułmańskiej dzielnicy
handlowej, wśród licznych turystów, grup pielgrzymkowych,
i pozwalały przeżyć tą jedyną w swoim rodzaju (a może 
w życiu) – Drogę Krzyżową. Stacje nie prowadzą nas wzdłuż

Via Dolorosa, trzeba kluczyć i wkraczać
w boczne ulice, by za chwilę wracać; cza-
sem musimy iść pojedynczo, bo z prze-
ciwka idzie inna grupa, czasem trudno
zatrzymać się blisko stacji – bo za wąsko.

Odprawiamy Stację I – Jezus na śmierć
skazany na dziedzińcu, przed Antonią, 
w miejscu rzeczywistego skazania Jezusa
na ukrzyżowanie. To również miejsce
dwulicowości Piłata – nie chce skazać Je-
zusa, ale ustępuje przed tłumem Żydów,
który wrzeszczy: – „Ukrzyżuj Go!”, 
i przed Sanhedrynem, którego przedsta-
wiciele szantażują Piłata: – „Jeśli Go
uwolnisz, nie jesteś przyjacielem cesa-
rza!”. Umywa ręce, wybiera „mniejsze
zło”. 

Stację II – Jezus bierze krzyż na swoje
ramiona znajduje się na ścianie Kaplicy
Skazania na Śmierć, ale my odprawiamy
ją już na Via Dolorosa. W twierdzy Piłat
wydaje rozkaz: – I miles, expedi crucem!Droga Krzyżowa w trzech językach: hebrajskim, arabskim i łacińskim
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Początek Drogi Krzyżowej przed Kaplicą Biczowania

jako kościół Matki Boskiej Bolesnej, a spotkanie Jezusa 
z Matką upamiętniamy dzięki tradycji, nie ewangelii. Rzeźbę
Spotkanie Jezusa z Matką z białego marmuru wykonał Ta-
deusz Zieliński. Po pięćdziesięciu latach, bo na tyle opiewała
umowa, stacje III i IV wróciły pod opiekę Ormian – unitów. 

[Uciekinierom z „sowieckiego raju” przybliżał ślady Je-
zusa ks. Stefan Pietruszka–Jabłonowski (1898–1973), kano-
nik płocki, duszpasterz uchodźców w Rumunii, który do
Palestyny przybył w marcu 1942 r. i został szefem duszpas-
terstwa polskiej ludności cywilnej, jako wikariusz patriarchy
łacińskiego Jerozolimy. Odbudował, między innymi ze
składek żołnierzy polskich stacjonujących w Ziemi Świętej, 

III i IV Stację Drogi Krzyżowej w Jerozo-
limie jako polskie sanktuaria narodowe,
a przy III Stacji zorganizował w roku
1955 muzeum biblijno–archeologiczne
z ok. dziesięcioma tysiącami ekspona-
tów. Zgromadził w nim również polskie
pamiątki, głównie z okresu drugiej
wojny światowej, m.in. polonica wy-
dane na obczyźnie oraz dzieła artystów
polskich.]

Stacja V – Szymon Cyrenejczyk po-
maga nieść krzyż Jezusowi – to mała ka-
plica na rogu ulic mieszcząca ołtarz 
i klęcznik. Tutaj u zbiegu ulic Rzymianie
przymusili Szymona z Cyreny do po-
mocy Jezusowi w niesieniu patibulum.
Kaplica stoi tam, gdzie stał pierwszy
klasztor franciszkanów w Ziemi Świętej
i jest pod ich opieką. Przejście przez
sklep, by wejść do kolejnej kaplicy–sta-
cji, zawdzięczamy panu Przemkowi.
Przymuszenie Szymona Cyrenejczyka
miało zbawienny wpływ – jego rodzinę,
w tym synów Aleksandra i Rufusa wspo-
mina św. Marek, jako członków wspól-
noty chrześcijańskiej. Od tej stacji idzie-
my – śladem Jezusa – pod górę.

(Idź żołnierzu, przygotuj krzyż!). Jezus od kilkunastu godzin
był więziony, bity, poniżany, otrzymał co najmniej 90 ude-
rzeń biczem zakończonym podwójnymi kulkami ołowia-
nymi, na głowie miał krwawiące rany od cierniowej czapy
(korony), był spragniony i poraniony. Musi donieść patibu-
lum (poprzeczną belkę krzyża) na miejsce kaźni.

Mijamy Więzienie Chrystusa, tak nazwane przez Greków
prawosławnych. W grotach na pewno nie był więziony Jezus.
Idziemy pod starożytnym łukiem nazywanym Ecce Homo,
gdzie dopatrywano się miejsca okazania Jezusa tłumom. Tak
naprawdę to łuk tryumfalny zdobiący Aelia Capitolina zbu-
dowany przez Hadriana, którego środkowe przejście jest wi-
doczne nad ulicą.

Trzecia i czwarta stacje to „polskie
stacje”: na rogu ulic jest kaplica Stacji
III – Pan Jezus upada pod krzyżem
po raz pierwszy. Do 1947 r. rozbita
kolumna oparta o budynek arabski
zamieniony przez franciszkanów na
kaplicę wskazywała stację, której wy-
strój ufundowali w czasie wojny Po-
lacy z armii Andersa, dzięki ks.
Stefanowi Pietruszce – Jabłonow-
skiemu. Płaskorzeźbę nad wejściem
Chrystus upadający pod krzyżem
wykonał Tadeusz Zieliński (1907–
1993), więzień obozu Kozielsk II,
żołnierz II Korpusu i artysta tworzący
po wojnie w Wielkiej Brytanii. Na ob-
razie Droga Krzyżowa Polaków jest
napis: „Nie płaczcie – Polska zmart-
wychwstanie”, a na kopule – Orzeł
Biały. Podziemia kaplicy są na pozio-
mie Drogi Krzyżowej Jezusa. Ewan-
gelie nie wspominają o upadkach
Jezusa.

Stacja IV – Pan Jezus spotyka swą
Matkę – to niewielka kaplica wbudo-
wana w budynek – powstała w XV w. I Stacja Drogi Krzyżowej 
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Stacja VI – Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa – ta
kaplica istniała od VI w.; obecnie to niewielki kościół 
z kryptą, wzniesiony przez greko–katolików, który wykupili
pod koniec XIX wieku miejsce związane z kobietą nazwaną
potem Weroniką – wyszła z tłumu, otarła twarz Jezusowi i ze
zbitki łacińskiego vera (prawdziwy) oraz greckiego eikon

(wizerunek) nieznana kobieta zyskała imię – i to dopiero 
w XV w. Podziemia kaplicy są na poziomie Jerozolimy z cza-
sów Jezusa. Początkowo stacja Weroniki była stacją V.

[Idąc dalej widzimy na murze tablicę upamiętniającą lu-
dobójstwo Ormian w czasie pierwszej wojny światowej, za
które odpowiadają władze Turcji. To ludobójstwo (okrutnie
zamordowano co najmniej 1,5 miliona chrześcijan, Ormian)
jest nadal tabu w Turcji – trafia się za to za kraty, a z pań-
stwem, które przypomina Turkom o ludobójstwie Ormian –
mogą być natychmiast zerwane stosunki dyplomatyczne 
i zwykle Turcja tak czyni.]

Stacja VII – Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi –
kaplica jest własnością franciszkanów, wewnątrz kaplicy za-
chowała się pochodząca z III–IV wieku kolumna z czerwo-
nego kamienia, która stanowiła wtedy element drogi
rzymskiej z Aelii. U zbiegu Via Dolorosa i ulicy Damasceń-
skiej (Hagai) była kiedyś Stara Brama, przez którą Jezus
opuścił Jerozolimę. Tu Jezus miał być popchnięty – stąd
drugi upadek. 

Stacja VIII – Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty – ozna-
czona jest łacińskim krzyżem i wczesnochrześcijańskim
chrystogramem IC XC NIKA oznaczający: „Jezus Chrystus
Zwycięzca” i fragmentem starożytnej kamiennej tablicy
wmurowanej w ścianę greckiego monasteru św. Charalam-
bosa. Franciszkanie umieścili ją tutaj w 1850 r. (i od tego
czasu jest tu Stacja) – ale skąd tablicę wzięli i dlaczego tu
wmurowali – nie wiadomo. Po raz pierwszy o tej stacji wspo-
mina w XIV w. dominikanin Ricolde da Monte Crucis, mis-
jonarz i podróżnik. 

[Droga, którą prowadzono Jezusa, szła ukosem do Gol-
goty, leżącej już za murem miasta, dziś teren jest zabudo-
wany, jest poprzecinany uliczkami – dlatego ze Stacji VIII
trzeba się wracać do Stacji VII, by iść do Stacji IX. Z miejsca
obecnej Stacji IX Jezus zobaczyć mógł Golgotę.]

Stacja IX – Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci –
w ślepej uliczce, obok wejścia do koptyjskiego kościoła 
św. Antoniego stoi w załomie murów kolumna z krzyżem –
znakiem rozpoznawczym dziewiątej stacji. Koptyjski klasz-
tor powstał w XVI wieku nad bizantyjską kryptą św. Heleny.
Wcześniej przed Golgotą był kamień oznaczony krzyżem,

Kaplica Stacji III – Pan Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy

Tablica upamiętniająca ludobójstwo Ormian w czasie pierw-
szej wojny światowej

Stacja IV – Pan Jezus spotyka swą Matkę
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całowany przez pielgrzymów – miejsce trzeciego upadku Je-
zusa. Stąd do Golgoty jest 50 metrów. W filmie Pasja, tutaj
szatan czeka na śmierć zamęczonego Jezusa; jeśli On się nie
podniesie, to Odkupienia dla ludzi nie będzie.

Stację X – Pan Jezus z szat obnażony odprawiamy przed
Bazyliką Grobu, a pozostałe Stacje – już w Bazylice. We-
wnątrz, w nawie należącej do OO. Franciszkanów, uformo-
wana na posadzce rozeta z kawałków marmuru wskazuje
miejsce, na którym zdarto boleśnie szaty z Pana Jezusa.

Bazylika Grobu Pańskiego
Po kontroli policyjnej (w okrutnym ścisku) wchodzimy do
Bazyliki i zajmujemy kolejkę wewnątrz Anastasis (rotundy
Zmartwychwstanie na Grobem rozbudowanej w 1886 r.).
Grób widać bardzo dobrze (wznosi się prawie sześć metrów
nad posadzkę Bazyliki) – mamy Go okrążyć, by wejść. 
W I wieku stalibyśmy w ogrodzie, przed skałą z wydrążonymi
komorami grobowymi, w tym grobem dla Józefa z Arymatei,
który swój grób nieużywany przekazał, by pochować Chrys-
tusa. Początkowe „dziesiątki, ósemki” naszej grupy zmieniają
się w „szóstki”, w końcu – zmuszeni przez metalowe bariery
(jak policyjne), ustawiamy się trójkami. Według pana Przem-
ka – „…nie jest tak źle” – postoimy mniej niż trzy godziny.
Co za ulga... Żeby nam się nie nudziło, greccy ortodoksi eg-
zekwują swoje prawa – co godzinę mają okadzać Grób, a my
stoimy im na drodze – wyraźnie dają nam do zrozumienia, ja-
kimi jesteśmy zawalidrogami. Bardzo niecierpliwie żądają
przejścia, więc w ścisku rozsuwamy się i za to możemy sobie
popatrzeć na ich duże ozdobne kadzielnice, którymi 
z wprawą wymachują, wręcz żonglują – dym kadzidła
przesłania wejście do Grobu. Kolejka oczywiście stanęła.
Coraz więcej z nas zamyka się w sobie, przypominamy sobie
swoje intencje, z którymi przyjechaliśmy do Grobu Pań-
skiego, modlimy się. W oczekiwaniu najważniejszego miejsca
Zmartwychwstania szum kolejki, nieustanne rozmowy, wpy-
chanie się przed nas turystów, którzy chcą „zaliczyć obiekt”
– przeszkadza. Na szczęście bliżej Grobu ludzie cichną, nie
tylko uciszani przez Strażników Grobu, ale i przez „kolejko-
wiczów” – w końcu w większości jesteśmy pielgrzymami. Mi-
jamy przytkniętą z tyłu Kaplicy Grobu namiotową kapliczkę
Koptów (otrzymali ją od sułtana w 1557 r.) – jesteśmy w cen-
trum Anastasis. Stoimy już przy bocznej ścianie kaplicy
Grobu. Pan Przemek zbiera od nas torby, plecaki – nie wolno
z nimi wchodzić do Grobu Pańskiego – układamy je, a jeden
z nas zostaje przy naszym dobytku. 

[Kaplica Grobu Pańskiego obudowuje wyciętą ze skały
komorę grobową, kiedyś otoczoną przez ogród Józefa z Ary-
matei. Teraz Kaplica wznosi się prawie 6 m nad posadzką,
nad wejściem zawieszono liczne lampy i trzy obrazy Zmart-
wychwstania – łacinników, Greków, Ormian. Najpierw jest
przedsionek, Kaplica Anioła, gdzie na środku w marmuro-
wym piedestale ołtarza został wmurowany fragment kamie-
nia zamykającego Grób, na którym siedział Anioł głoszący
niewiastom: — Nie bójcie się! Wiem, że szukacie Jezusa, któ-
rego ukrzyżowano. Nie ma Go tutaj! Powstał z martwych,
jak zapowiedział. Wejdźcie i zobaczcie miejsce, gdzie był
złożony! Teraz zaś szybko wracajcie do Jego uczniów i po-
wiedzcie im: „On zmartwychwstał i oczekuje was w Galilei.
Tam właśnie was spotka”. To miałem wam przekazać 
(M 28, 5–7). Stamtąd ciasne i niskie przejście (wysokość 
1,3 metra) prowadzi do niewielkiej komory grobowej (pra-
wie kwadrat 2 na 2 metry). Trzy płyty marmurowe położono
na ławie Grobu, gdzie odprawiane są msze – franciszkanie
odprawiają od 4.00 do 7.00, a Ormianie – o 2.00.]

Zbliżamy się do wejścia strzeżonego przez greckiego księ-
dza, za chwilę – jak niewiasty, jak apostołowie będziemy

Stacja VIII – Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Stacja IX – Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci

Stacja XI – Jezus przybity do krzyża
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mogli powiedzieć – „Nie ma Go tu”. Tuż przed wejściem
ksiądz dzieli nas na grupki, wchodzimy we czworo do Ka-
plicy Anioła, by potem wejść do komory i paść na kolana
przed płytą marmurową kryjącą kamienną ławę, gdzie
złożono ciało Jezusa owinięte w płótno (Całun Turyński,
Chustę z Manoppello, Sudarion z Oviedo). Miejsce Najś-
więtsze. Modlimy się, dziękujemy, myśli pędzą – ale już Grek
pokrzykuje na naszą czwórkę, za długo! Musimy wychodzić,
zrobić miejsce następnym pielgrzymom. Już nigdy moja
wiara nie będzie taka sama. 

[Z dnia 14 na 15 stycznia (1837 r.) miałem przepędzić
noc u grobu Chrystusa. (…) O godzinie 7 wieczór za-
mknięto kościół, zostałem sam i rzuciłem się z wielkim
płaczem na kamień grobu. Nade mną płonęło 43 lamp.
(…) O drugiej w nocy ksiądz rodak (Maksymilian Ryłło) wy-
szedł ze mszą w imieniu kuzynki (Ojczyzny), a ja klęcząc
na tem miejscu, gdzie anioł biały powiedział Magdalenie:
– Nie ma Go tu, zmartwychwstał! – słuchałem całej mszy 
z głębokim uczuciem. Tak pisał do matki Juliusz Słowacki.]

Zbieramy się, liczymy, a po „przerwie obowiązkowej” ru-
szamy w stronę kaplicy Marii Magdaleny z obrazem klęczącej
kobiety przed Zmartwychwstałym Chrystusem: – ujrzała
stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do
niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?» Ona
zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego:
«Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go
położyłeś, a ja Go wezmę». Jezus rzekł do niej: «Mario!» 
A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku:
«Rabbuni», to znaczy: Nauczycielu! (J 20, 14–16). W Kaplicy
Ukazania się Zmartwychwstałego Matce Najświętszej 
(w ewangeliach tego nie znajdziemy, ale w tradycji – tak),
ułamek porfirowej kolumny biczowania stoi na bocznym
ołtarzu Kaplicy, gdzie dzień i noc spełniają Ofiarę francisz-
kanie (większy fragment kolumny biczowania stoi w kościele

Kaplica Grobu Pańskiego. Z prawej wejście do Grobu

pw. św. Praksedy w Rzymie – Kalasancjusz nr 10 (67) 
2017 r.). Obok ich klasztor. Mijamy Więzienie Chrystusa,
grecką kaplicę, gdzie Jezus miał oczekiwać na przybicie do
krzyża. Po szerokich schodach schodzimy do podziemnej Ka-
plicy Znalezienia Świętego Krzyża z ołtarzem św. Heleny,
matki cesarza Konstantyna, która odnalazła ślady pobytu Je-
zusa w Palestynie, ufundowała Bazylikę Grobu i Bazylikę Na-
rodzenia, odnalazła Krzyż. 

[Grób Jezusa był czczony przez chrześcijan do 66 r., kiedy
chrześcijanie opuścili Jerozolimę buntującą się przeciw Rzy-
mianom. Po powstaniu Ber–Kochby w 135 r. Hadrian kazał
zaorać miejsce po Jerozolimie, Grób został zasypany ziemią
i powstała tam świątynia Wenery. Helena, matka Konstan-
tyna, a miała wówczas 70 lat, przybyła do Jerozolimy na proś-
bę Makariusza, biskupa Jerozolimy. W starej cysternie
znaleziono pionowe belki, jedną z napisem „Jezus Nazarej-
czyk Król Żydowski”, ale jak znaleźć tę prawdziwą belkę po-
ziomą? Sprowadzono chorą, czy umierającą kobietę, by
dotknęła kolejno trzech patibulum – jedna z belek uzdro-
wiła kobietę 14 września 326 r. Tak rozpoznano prawdziwy
Krzyż, podzielony na trzy części: dla Jerozolimy, Rzymu 
i Konstantynopola (a potem na małe cząstki dla bazylik i koś-
ciołów). W Kaplicy jest również ołtarz Dyzmy, „dobrego
łotra” – imię przechowała tradycja.]

Do cysterny, gdzie Relikwię znaleziono, schodzimy jesz-
cze niżej. Miejsce otacza płotek, jest tłoczno, przeważają Or-
mianie, którzy są wraz z łacinnikami właścicielami tych
kaplic, a w Kaplicy jest tablica upamiętniająca ludobójstwo
Ormian. Aż tutaj widać pęknięcie w ścianie Golgoty.
Pan Przemek wyprowadza nas z Bazyliki, do której po prze-
rwie (kawowej) – i skróceniu się kolejek – wrócimy. Po tylu
wrażeniach spacer i kawa dobrze nam zrobią, zwłaszcza 
że jest piątek i handel gwałtownie zamiera. Zaraz szabat.
Tylko jeszcze zobaczę miejsce po pierwszym szpitalu joan-
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nitów (dziś dzielnica Muristan – Szpital) i wracamy do Ba-
zyliki – czeka na nas Kalwaria i pozostałe Stacje Drogi
Krzyżowej. 

Kalwaria, Golgota, Miejsce Czaszki
Zewnętrzne schody są niedostępne, więc wchodzimy do Ba-
zyliki i obok odsłoniętego pęknięcia skały wspinamy się do
Kaplicy podzielonej na połowy: Łacinników i Greków (pra-
wosławnych). Długo i z bliskimi kontaktami międzyludzkimi
czekamy na zakończenie modlitw greckich kleryków mając
przed sobą ołtarz z mozaikę Przybicie do krzyża, czyli Sta-
cję XI – Jezus przybity do krzyża. Znów przydają się
słuchawki do modlitw.

[Umęczony Jezus przybity zostaje
przez nadgarstki i przez nałożone na
siebie obie stopy. Potworny ból będzie
potęgowany niezbędnością podciąga-
nia się Jezusa na gwoździach, by móc
zaczerpnąć powietrza. Ciało opada –
wydech i znów, dla jeszcze jednego
oddechu – trzeba się w cierpieniu
podciągnąć…]

Klerycy greccy klękają wielokrotnie
z zapalonymi świecami, biskup – ten
sam, któremu tak bardzo przeszka-
dzaliśmy w okadzaniu Grobu – tutaj
prowadzi nabożeństwo. Wreszcie or-
szak Greków znika, kolejka rusza 
i przesuwamy się bliżej szczytu Gol-
goty, do Kaplicy Greków. 

Stacja XII – Jezus umiera na krzyżu,
właśnie przed tym ołtarzem powin-
niśmy odprawić tę stację. Robimy to
wcześniej.

[Słońce utraciło swój blask, a za-
słona w świątyni, oddzielająca miejsce
najświętsze, rozdarła się na dwie

części. Wtedy Jezus głośno
zawołał: – Ojcze, Tobie 
oddaję mojego ducha! –
i po tych słowach skonał. 
A rzymski dowódca, wi-
dząc, co się dzieje, oddał
chwałę Bogu, mówiąc: –
To był prawy człowiek!
(Ł 23, 45–47)]

Srebrny ołtarz przed-
stawia ukrzyżowanego Je-
zusa. Między kolumien-
kami podtrzymującymi oł-
tarz jest okrągła płyta
srebrna z otworem, gdzie
zatknięto pionową belkę
Krzyża. Chcemy dotknąć
tego miejsca, wyrazić swo-
je współczucie i podzięko-
wać za Odkupienie. Po
obu stronach ołtarza dwie
czarne płytki z marmuru
wskazują miejsca umiesz-
czenia krzyży łotrów. 

Stacja XIII – Jezus
zdjęty z krzyża to mały
ołtarz Matki Boskiej Boles-
nej należący do franciszka-
nów (symbolizuje boleść

Maryi), między obu częściami Kaplicy. Przy nim codziennie
odprawiana jest Msza Św. Ze względu na wyjątkowe miejsce,
stacja zwykle odprawiana jest przy Kamieniu Namaszczenia.

Schodzimy z Kalwarii jeszcze raz dostrzegając pękniętą
skałę, znak śmierci Jezusa, i zatrzymujemy się w Kaplicy
Adama. Płyty oznaczają miejsca pochówków Godfryda de
Bouillon, Obrońcy Grobu Pańskiego, i Baldwina I, Króla Je-
rozolimskiego. Legenda mówi, że tu właśnie pochowany
został praojciec Adam. Krew ukrzyżowanego Chrystusa, Od-
kupiciela, spłynęła aż tu, zmywając z czaszki Adama znamię
grzechu pierworodnego. Znakiem legendy była czaszka
umieszczana na krucyfiksach u stóp Chrystusa. Teraz takich
krucyfiksów prawie nie ma.

Zdjęcie z krzyża, złożenie do grobu – mozaika nad Kamieniem Namaszczenia

Wejście do Bazyliki Grobu Pańskiego
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Zbieramy się przy Kamieniu Namaszczenia, obserwując
dwojakie zachowanie pielgrzymów – jedni wylewają na 
Kamień olejki, inni zbierają z Kamienia oleje do flaszeczek.
Zapachy unoszą się nad tą częścią Bazyliki.

Stacja XIV – Jezus do grobu złożony – kończymy Drogę
Krzyżową wiedząc, że Grób jest pusty, że chrześcijanie nie
mogą nigdy tracić nadziei, że Ofiara, której świadkami jes-
teśmy po dwudziestu wiekach tam, gdzie się zaczęło, w Je-
rozolimie – działa. Jesteśmy dłużnikami Chrystusa. Jego
bezwarunkowa miłość dała, daje i będzie dawała obietnicę 
i nadzieję wszystkim ludziom. Możemy dążyć do życia wiecz-
nego, możemy dążyć do świętości, zostaliśmy odkupieni
ofiarą Chrystusa.

Opuszczamy Bazylikę szczęśliwi. Wychodzimy przez wiel-
kie drzwi, które od ośmiuset lat otwierają i zamykają po-
tomkowie dwóch rodzin muzułmańskich, mających prawo
do klucza i drabinki, by do zamka sięgnąć. W drodze na par-
king widzimy zamierający handel, zamykane kramy, chowany
towar. Mijają nas Żydzi, nauczyciele szkół talmudycznych,
którzy w rzadko widzianych nakryciach głowy (kapeluszami
trudno to nazwać) i czarnych jedwabnych kaftanach spieszą
wraz z nieodłącznymi uczniami, by zdążyć na rodzinną wie-
czerzę szabasową. Wsiadamy do autokaru, modlimy się –

wracamy do hotelu. Dzień się nie kończy
– w Betlejem, w wielkim sklepie, długo
oglądamy dewocjonalia i suweniry – 
z drzewa oliwnego, ze srebra, ze złota –
(znajduję koszulki krzyżowców), a zgod-
nie z zasadą pana Przemka: wziąłeś 100
dolarów – może wydasz 100, weźmiesz
1000 dolarów – na pewno braknie, ro-
bimy ostatnie zakupy (okaże się, że
przedostatnie) za dolary, szekle, euro,
złotówki.

Ostatnia w Izraelu kolacja, pakowa-
nie się i ostatnia wizyta w sklepie pale-
styńskim tuż obok hotelu – trzeba wydać
resztki „dewiz”, kupić lokme (rachat-
łukum Białej Czarownicy z Narni), dak-
tyle, ichnie słodycze. Ceny palestyńskie 
i oczywiście do targowania – jest przed
północą. I jeszcze ważenie bagażu – jest
wyraźnie cięższy. Może sąsiad przyjmie
nasze upominki do swego bagażu?

VII. Żegnaj Ziemio Święta. Warszawa,
sobota – 23 listopada

Godzinę po północy spotykamy się na kawie i ciastku, przed
drugą wyjeżdżamy na lotnisko Ben Guriona. Sprawnie prze-
chodzimy przez kontrolę graniczną i dostajemy kolejną ko-
lorowa karteczkę – Tomek Sawyer miałby uciechę. Serdecz-
nie żegnamy pana Przemka, który zostaje w Izraelu, wpa-
damy do sklepu wolnocłowego (sklepów), coś jemy i wyla-
tujemy w zapełnionym samolocie do Polski. Warszawa rano,
przed dziewiątą, wita nas słońcem, przymrozkiem, wiatrem,
cóż – listopad, jesień. Z radością wpadamy do autokaru 
w mniejszej grupie – rozstajemy się ze współpielgrzymami 
z Warszawy, Gdyni, Olsztyna. Żeby nie wypaść z międzyna-
rodowych zwyczajów śniadanie jemy w Mc Donaldzie, płace-
nie kartą bardzo się przydaje. Modlimy się i zasypiamy. Przed
piętnastą jesteśmy na parkingu przed kościołem, skąd od-
jeżdżaliśmy tydzień temu. Tylko tydzień?

Stanisław Alot

PS. Pan Przemysław Marciński  (Biuro Podróży ARKA) ostrzegał nas,
że jedziemy nie tylko na trasy wytyczone przez Ewangelistów, ale że
będziemy również podróżowali szlakami tradycji chrześcijańskiej:
przez pokolenia zapamiętanych zdarzeń czy miejsc, apokryfów, za-
pisków pielgrzymów. To była fascynująca podróż. Myślę o ludziach
– od zawsze wzrokowcach – i o nauczaniu Wiary. Jestem przeko-
nany, że obrazy z Ziemi Świętej pomogłyby w katechezie, choćby
uczniom szkoły pijarskiej.
PS. 2. Polecam pielgrzymom i wszystkim, którym bezpodstawnie
wbijano do głowy, że morderczy krzyżowcy dokonali niczym nie
sprowokowanej agresji na pokojowych muzułmanów w Ziemi
Świętej, by przeczytali „W obronie wypraw krzyżowych” Bartosza
Ćwira. Ustalenie faktów, czyli nazwanie po imieniu agresji mu-
zułmanów od VII wieku na chrześcijan w Iraku, Turcji, Ziemi Świę-
tej, Bizancjum, Syrii, Libanie, na północnym wybrzeżu Afryki, na
Hiszpanię i Francję, (używam nazw państw obecnych) stawiając
chrześcijanom (jeśli przeżyli i nie zostali niewolnikami) warunek:
przyjmujesz wiarę Mahometa, albo zginiesz (lokalny emir mógł
przejściowo pobierać haracz od chrześcijan za prawo do życia 
w swojej wierze do czasu, aż się emirowi znudziło). Nie dajmy się
zwariować – to muzułmanie napadli na chrześcijan, by ich włączyć
do świata Mahometa, a chrześcijanie próbowali się bronić 
(mało skutecznie). Odsiecz wiedeńska w 1683 r. była jednym
z ostatnich epizodów obrony chrześcijan przed agresją mahometan
w Europie. Żegnaj Ziemio Święta!

Kopuła Anastasis nad Kaplicą Grobu Pańskiego
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W Chile – jak wiecie – od pięciu miesięcy
trwają zamieszki, strajki i czas dzieli się na
„przed 18 października” i „po 18 paź-
dziernika”. Sytuacja w kraju niewiele się
zmienia. Strajki trwają, czasem się nasilają,
czasem słabną. Ich nasilenie jest większe
zwłaszcza pod koniec każdego tygodnia.

Najpierw dziękuję za wasze modlitwy
i za ofiary. W czasie wakacji, w ramach

półkolonii, udało się nam z dziećmi trzy
razy wyjechać na wycieczkę. Najpierw po-
jechaliśmy do naszej parafii w San Anto-
nio, gdzie dzieci śpiewały w trakcie Mszy

świętej, a po południu odpoczywały na
plaży. Dwa razy udaliśmy się poza San-
tiago, gdzie na łonie przyrody dzieci 
cieszyły się głównie z możliwości poplus-
kania się w plastikowym basenie... Lato 
w Santiago jest gorące i suche. Tempera-
tura codziennie rośnie powyżej 30 stopni
i opadów deszczu nie ma przez około 
5 miesięcy. Zieleń jest tylko tam, gdzie
działa nawadnianie. Świetlica i parafia
funkcjonuje cały czas, choć z zachowa-
niem szczególnych środków ostrożności.

Jeśli piszę, że jestem Wam wdzięczny
za modlitwę, to chyba nigdy tak auten-
tycznie jak teraz. To, że żyję – to jest wyraz
Opatrzności Bożej. Po pierwsze – dziękuję
Bogu, że nasz kościół, parafia i kaplica 
z wieczystą adoracją trwają, bowiem
wszystkie pięć kościołów wokół naszej 
parafii albo zostały zniszczone albo

usiłowano je zniszczyć. W całym kraju kil-
kadziesiąt kościołów zdewastowano. 
Naszej parafii nie tknęli. Po drugie – zda-
rzyło się mi, że w pierwszych dniach
chaosu wracając nad ranem z parafii, zo-
stałem napadnięty – przyłożyli mi nóż do
gardła strasząc, że mnie zabiją.... Nie
miałem nic przy sobie, zrewidowali mnie 
i ze złości ranili mnie w rękę… Od tego

czasu dziękuję za każdy dzień, inaczej pat-
rzę na życie... 

Przez miesiąc pilnowaliśmy kościoła
dzień i noc. Teraz mamy „grupę bezpie-
czeństwa” w parafii. Zakupiliśmy gaśnice,
przed Mszami świętymi co jakiś czas po-
wtarzamy instrukcje, jak postępować 
w przypadku pożaru, trzęsienia ziemi, jak
się ewakuować. Problem jest taki, że nasz
kościół przetrwał wiele trzęsień ziemi 
i trwa nadal, natomiast te obecne napa-
dy są nieobliczalne i barbarzyńskie. Po
ludzku pilnowanie też na niewiele się
zdaje, bo grupy napadają na instytucje 
i sklepy, które mają wyszkolonych war-
towników z bronią i także je okradają – jak
choćby duży market sąsiadujący z parafią. 

Rozwarstwienie w Chile jest bardzo
wielkie. I strajki są uzasadnione. Nato-
miast problemem jest to, że nie wiadomo,
kto organizuje strajki i strajkujący nie mają
rozwiązań konstruktywnych. Z niby-straj-
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O. Janusz Furtak

Droga Krzyżowa w pejzażu chilijskim

Dzieci ze świetlicy na wycieczce w San Antonio Dzieci ze świetlicy dziękują parafianom z Wilkowyi...

O. Janusz prowadzi procesję o świcie w mie-
siącu maryjnym

Pozdrowienia wielkopostne Pozdrowienia wielkopostne 
z Chilez Chile
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kami wiąże się anarchia i przestępczość. 
Dilerzy narkotyków na głos reklamują 
swoje produkty i nikt im nie przeszka-
dza. Grasują grupy przestępcze, niszcząc 
i kradnąc wszystko, co się da. Polega to na
tym, iż około 30 osób, część z nich to
młodociani, wszyscy zakapturzeni, z kijami,
z nożami, z bronią palną i z workami,
wchodzą na przykład do jakiegoś sklepu,
kradną, co się da, resztę niszczą i wy-
chodząc, podpalają sklep. Ktoś z Polaków
mieszkających w Chile stwierdził, że wycho-
wanie w Chile od dawna jest komunis-

tyczne: zero zobowiązań i maksimum praw.
W te „strajki” włączają się niestety ucznio-
wie, ruchy feministyczne działają już wśród
nastolatek. W ramach planowanego plebis-
cytu, który ma odrzucić obecną Konstytucję,
grupy lewicowe domagają się całkowitego
dostępu do aborcji, pełnego równoupraw-
nienia dla homozwiązków itp. Wydaje się, że
teraz partia komunistyczna proponuje
własne rozwiązania i określa się jako me-
diator między rządem i strajkującymi, i to
jest niepokojące. Uwzględniając sytuację
kraju, podobno nie ma łatwych rozwiązań,

a inna rzecz, że rząd zdaje się niewiele robić,
by poprawić sytuację. 

Większość sklepów, mieszkań, banków
i kościołów mają okna i drzwi pozabijane
blachą, aby uniknąć podpaleń i zniszczenia
przez „koktajle Mołotowa” (to rodzaj mie-
szanki samozapalającej). W tak zwanej
„strefie zero”, gdzie ludzie gromadzą się
każdego dnia, by strajkować, krajobraz jest
jak po wojnie – nawet asfalt i kostka bru-
kowa powyrywane i wszystko spalone 
i zniszczone – i tak jest do dzisiaj. Władze
nie próbują nawet tego naprawiać. Nie ma
pracy, ludzie pouciekali, reszta po południu
boi się wychodzić. Ta sytuacja spowodowała
większe bezrobocie. Migranci, których ma-
my bardzo dużo, z niepokojem patrzą 
w przyszłość. 

Z nadzieją na Zmartwychwstanie prze-
żywamy ten Czas Paschalny, czego także 
i wam życzę! 

O. Janusz Furtak SP

PS. Wszystkich ludzi dobrej woli, a zwłaszcza
tych, którzy znają ojca Janusza, prosimy 
o wsparcie finansowe świetlicy działającej 
w parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Santiago
de Chile. Przelewy prosimy kierować na Refe-
rat Misyjny Zakonu Pijarów, ul. Dzielskiego 1,
31–465 Kraków, nr konta:

66 1020 2892 0000 5402 0115 8997
PKO BP Oddział 1 w Krakowie, w tytule wpłaty
należy wpisać: ŚWIETLICA CHILE. Za każdą,
najmniejszą nawet wpłatę – Bóg zapłać!

Post scriptum do Pozdrowień
wielkopostnych z Chile

Według informacji w polskich źródłach (głównie lewicowych) od
października 2019 r. w Chile – a naprawdę w Santiago (stolicy) 
i większych miastach – pojawiły się grupy masowo protestujących
obywateli – do których dołączyli wandale, rabusie i bandyci – 
z którymi rząd walczy z pomocą karabinierów (czyli policji), woj-
ska, okrutnie traktując obywateli i wprowadzając stan wyjątkowy,
obecnie z powodu epidemii koronawirusa (w międzyczasie było
kilka trzęsień ziemi ponoć bez ofiar śmiertelnych). Wyjaśnijmy
niektóre pojęcia z Pozdrowień wielkopostnych o. Janusza

Kto rządzi w Chile, kto się sprzeciwia?
Prezydent Chile, równocześnie premier – wprowadził stan
wyjątkowy (może go wprowadzić na 20 dni) na obszarze metro-
politarnym Santiago, a po kilku dniach na obszarze 14 z 16 re-
gionów. Karabinierów wsparło od tego dnia wojsko. Z ogromnym
zaangażowaniem do protestów włączyły się ugrupowania i „śro-
dowiska” lewicowe oraz anarchistyczne.

Prezydent Sebastián Pińera w kadencji 2018–2022, 71 lat,
pierwszy prawicowy prezydent w latach 2010–2014 od czasu gen.
Pinocheta, dr ekonomii z Harvardu, udziałowiec kilkunastu spółek,
w tym linii lotniczych „Lam Airlines” oraz telewizji „Chilevisión”.
Magazyn „Forbes” szacuje wartość jego fortuny na ok. 1,4 miliarda
dolarów – 3. miejsce w Chile.

Młodzież na czele
Po wprowadzeniu 4 października 2019 r. podwyżki cen biletów 
w metrze z 800 na 830 peso (z 1 euro na 1,04 euro) zaczęli pro-
testować licealiści z „Instituto Nacionál”, najstarszej i najbardziej
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prestiżowej szkoły średniej w Chile (nauczycielem był tu m.in. 
Ignacy Domeyko) – protestowali przeciw podwyżce cen, likwida-
cji zniżek na transport i wysokim kosztom edukacji na wszystkich
jej poziomach. Przyłączyli się uczniowie z innych liceów. Trzy dni 
później grupa studentów przeskoczyła barierki metra unikając
płacenia za bilet, a w kolejnych dniach coraz więcej osób protes-
towało w taki sam sposób. Jacyś „ludzie” okupowali stacje metra,
niszczyli obrotowe barierki, a wagony i stacje zaczęły być demo-
lowane i podpalane (zniszczono 78 stacji metra ze 164 ist-
niejących). Jednocześnie pojawili się „ludzie” atakujący księży,
profanujący kościoły i kaplice, podpalający kościoły – co najmniej
raz byli to ludzie z „Antify” i z flagami anarchistów.

Antifa – grupy lewicowe walczące czynnie, jako uzbrojone 
i przeszkolone bojówki, z „faszyzmem”, czyli z katolicyzmem, pat-
riotyzmem, konserwatyzmem; często są ochro-niarzami lewico-
wych manifestacji. Działają również jako zespoły hakerskie, me-
dialne, malarze haseł i banerów.

Młodzież jest niesamowicie rozpolitykowana, a działalność 
w partyjnych młodzieżówkach w wieku 14 czy 15 lat jest tam
rzeczą absolutnie normalną, podobnie jak w organizacjach femi-
nistycznych czy anarchistycznych. 

18 października 2019 roku. Nowe postulaty, 
których oficjalnie nikt nie firmuje

Jacyś „ludzie” zaczęli wówczas żądać wprowadzenia płacy mini-
malnej, podwyższenia głodowych emerytur, zaczęto mówić o dyk-
taturze prezydenta i korupcji w rządzie, i jednocześnie zaczęły się
napady na ludzi, rabunki i podpalanie tysięcy sklepów (ponoć
zniszczono, a wcześniej obrabowano, ponad 300 większych skle-
pów, o mniejszych nie wspominając), atakowanie urzędów i nisz-
czenie budynków należących do bogaczy, podpalanie kin,
niszczenie samochodów. W interweniujących karabinierów za-

Spotkanie z ambasadorem Wenezueli w Chile w parafialnej świetlicy
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częły trafiać kamienie, śruby z proc Dawida, koktajle Mołotowa,
światła laserów. Wprowadzone do akcji wojsko aresztowały 30 ty-
sięcy „protestujących”, a wśród 5 tysięcy rannych (w tym 2800 po-
licjantów) byli manifestanci oślepieni śrutem i oślepieni laserem
policjanci, zginęło co najmniej 30 osób. Protestujący oskarżają
służby o brutalność, gwałty i łamanie prawa, nawet jeśli chodzi 
o ludzi, którzy spłonęli w rabowanym sklepie. 25 października
ponad milion ludzi protestowało w Santiago.

Protestów i niepokojów ciąg dalszy
Prezydent podwyżki cen biletów w metrze zawiesił, stan
wyjątkowy też, wprowadził podwyżki emerytur i płacy minimal-
nej, a parlamentarzyści – w większości prawicowi – uzgodnili, że
w końcu kwietnia 2020 roku odbędzie się referendum w sprawie
zmiany konstytucji. Ale nadal wieczorem lepiej nie wychodzić na
ulice, sklepy są wcześniej zamykane, a w dzielnicach uboższych –
zamknięte są na stałe, a okna są zasłonięte improwizowanymi
„okiennicami”. W końcu tygodnia, „protestujący” (głównie wan-
dale i bandyci) dają o sobie znać podpaleniami i napadami 
w różnych miejscach stolicy.

Oficjalnie nikt nie stoi na czele protestów. Działa „niewi-
dzialna ręka społeczeństwa”, choć hasła należą do „lewicowej
wrażliwości” i „gniewu społecznego”, a partia komunistyczna chce
mediować między „społeczeństwem” a prezydentem i parlamen-
tem.

Rozwarstwienie w Chile
Ceny w Chile są wyższe niż w Polsce. Przy PKB na głowę miesz-
kańca Chile nieco wyższym niż w Polsce, średnia płaca i w Chile
i w Santiago jest niższa niż w Polsce, a większość Chilijczyków za-
rabia na poziomie płacy minimalnej.

W 2017 roku najbiedniejsze 50 proc. społeczeństwa posiadało
jedynie 2,1% majątku kraju, podczas gdy najbogatsze 10 proc. –
66.5%. Zgodnie z danymi World Inequality Lab 10 proc. Chilij-
czyków otrzymuje 55 proc. krajowych dochodów (w USA – 
47 proc. , a w Polsce – 35 proc.). Według danych Narodowego 
Instytutu Statystycznego, połowa pracujących Chilijczyków zara-
bia do 1696 zł miesięcznie. Średnia płaca to w przeliczeniu
3288,39 zł.  Przeciętne polskie wynagrodzenie w IV kwartale 2019
roku wyniosło 3800 zł netto, a płaca minimalna w 2019 r. to 
1634 zł netto. W Chile co trzecia praca wykonywana jest na
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czarno, czyli bez odprowadzania składek emerytalnych, a więk-
szość emerytów musi pracować, by dorobić do głodowej, pry-
watnej emerytury – najczęściej w wysokości minimalnej 542 zł, 
w Polsce minimalna emerytura 1027 zł (w Chile wprowadzono
prywatne ubezpieczenia zamiast publicznych – takie ofe dla więk-
szości Chilijczyków).

Wakacje w Chile
Trwają w najgorętszych miesiącach letnich półkuli południowej,
czyli od połowy grudnia do końca lutego, a z początkiem marca
zaczął się nowy rok szkolny 2020/2021. 

Antyklerykalizm w Chile
Od pokojowego przekazania władzy przez gen. Pinocheta nastał
czas atakowania katolików: religia jest nienaukowa, narzucane In-
dianom chrześcijaństwo pozbawia ich tożsamości, wszyscy księża
to pedofile, życie bez Kościoła jest nowoczesne, coraz więcej 
było wczesnych małżeństw, rozwodów i mnóstwo powtórnych
związków. Do tej pory tylko księża bronili Indian i ich ziemi, zwy-
czajów, stylu życia, a to właśnie kościoły na ziemiach Indian były
atakowane; tak jak i księża. Teraz atakowane są kościoły głównie
w stolicy, księża też (wyzywanie i opluwanie księży przez homo-
seksualistów – Kalasancjusz nr 7–8 /76–78/ 2018), a na terenach
Mapuchy  płoną kościoły – „żeby zwrócić uwagę na protesty In-
dian” – tłumaczą mediom zagranicznym lewicowcy (w Chile żyje
8–10 proc. Indian). Afera pedofilska, w tym chronienie księży 
podejrzewanych i oskarżanych o pedofilię, doprowadziła do
złożenia dymisji przez wszystkich biskupów Chile na ręce Papieża.
Niektóre dymisje zostały przyjęte. I właśnie wtedy pojawiła się ini-
cjatywa świeckich katolików: Tysiąc Kaplic Wieczystej Adoracji dla
Ameryki Łacińskiej – powstało już 1300 Kaplic, w tym 20 w Chile
(Kalasancjusz nr 4–6 /73–75/ 2018).

Migranci
Oficjalnie przybyło do Chile 1,5 miliona migrantów z Wenezueli 
i 0,5 miliona z innych krajów Ameryki Łacińskiej, nawet ze strefy ję-
zyka francuskiego – z Haiti. Przybysze zwykle mają wyższe wy-
kształcenie niż pracownicy chilijscy, ale zwykle nie mają żadnych
pieniędzy – muszą podejmować się pracy za niższą niż Chilijczyk
płacę. Jeśli są biali – ich szanse na taką pracę są, jeśli są Metysami lub
czarnymi – biedują, jeśli nie mówią po hiszpańsku – czeka ich nędza.

Opracował Stanisław Alot

Drodzy Parafianie, drodzy Goście i Sympatycy!

W czasie epidemii, kiedy udział w Mszach świętych został drastycznie ograniczony (do 5  osób), kiedy my – wierni nie możemy w zwy-
czajowo przyjęty sposób modlić się i korzystać z sakramentów, jako Wspólnota Parafialna znaleźliśmy się w sytuacji trudnej, ale nie bez-
nadziejnej. Pozostajemy przecież w łączności duchowej, modlimy się, uczestniczymy w Mszach świętych i nabożeństwach trans-
mitowanych z naszego kościoła przez internet (NA ŻYWO). W tych trudnych dniach nie możemy również zapomnieć o prozaicznych 
i przyziemnych potrzebach naszej Parafii, kościoła i naszych Duszpasterzy. 

W imieniu Rady Parafialnej zwracam się do Was Drodzy z prośbą o kontynuowanie wsparcia finansowego naszej Wspólnoty para-
fialnej. Przypominam, że dotychczas w ramach kolekty na niedzielnych mszach świętych składaliśmy ofiary na utrzymanie kościoła, 
natomiast w obecnej sytuacji bardzo proszę o dokonywanie wpłat na konto nr:

92 1600 1332 1841 2280 8000 0001 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. J. Kalasancjusza w Rzeszowie, 
ul. Lwowska 125, 35–301 Rzeszów

W tytule przelewu bankowego proszę o wpisanie: Darowizna na cele kultu religijnego

Nie zapominajmy także o naszych Duszpasterzach – Ojcach Pijarach, których możemy wesprzeć poprzez wpłaty na konto nr:
59 1600 1332 1841 2284 9000 0001 Kolegium Zakonu Pijarów w Rzeszowie, ul. Lwowska 125, 35–301 Rzeszów

W tytule przelewu bankowego proszę o wpisanie: Ofiara dla wspólnoty zakonnej

Wszystkim Parafianom i Sympatykom, którym leży na sercu dobro naszej Parafii, dziękuję za dotychczasowe wpłaty i proszę 
o szczególną pamięć i solidarność z naszą Wspólnotą parafialną w najbliższych tygodniach. 

Życzę Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego! 
Grzegorz Pelczar, wiceprzewodniczący Rady Parafialnej 

Apel Rady Parafialnej
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Wieczór się zbliża 
i dzień już się chyli

Zgodnie z obietnicą, chciałbym w tym numerze Kalasan-
cjusza Rzeszowskiego, w te dni dziwnej zarazy koronawi-
rusa, przestawić Szanownym Czytelnikom kolejne frag-
menty ważnej książki napisanej przez kardynała Roberta
Saraha, prefekta watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów, oraz pisarza Nicolasa Diata

Nienawiść do życia – aborcja

W kolejnym podrozdziale kard. Sarah mówi: „W wielu kra-
jach istnieje to, co święty Jan Paweł II nazwał <spiskiem
przeciw życiu> (Evangelium vitae, 12). Jeśli jakiś rząd
mocą swej władzy może pozwolić, by w świetle prawa ode-
brać życie dziecku, to możliwe są wszelkie odstępstwa. Le-
galizacja aborcji jest pierwowzorem wszystkich występków.
Kto ma prawo żyć? Kto jest skazany na śmierć? Czy dziecko
z trisomią [z zespołem Downa – IW] nieubłaganie należy
do drugiej kategorii istot ludzkich? Boże przykazanie jest
jasne: <Nie będziesz zabijał> (Wj 20,13). […] Kościół ka-
tolicki radykalnie się przeciwstawia tej masowej zbrodni
przeciwko ludzkości. Różne lobby wychwalają wolność wy-
boru śmierci, zamiast celebrować radość życia i wydawania
człowieka na świat. Odnowa pokoleń już nie jest zapew-
niona. W niektórych krajach, na przykład we Włoszech, sta-
rzenie się społeczeństwa stwarza poważne problemy. […]
Chciałbym przypomnieć prorocze słowa Matki Teresy, jakie
wygłosiła, przyjmując Pokojową Nagrodę Nobla. Przed kró-
lem Norwegii i Komitetem Noblowskim ta niepozorna,
niska i drobna kobieta, ale tak wielka przed Bogiem, prze-
mówiła językiem starotestamentalnych proroków, by otwo-
rzyć nam oczy na prawdę. Ośmieliła się twierdzić, że
aborcja zagraża światowemu pokojowi: <Czuję jednak, że
dziś największym zagrożeniem dla pokoju jest aborcja, po-
nieważ to wojna bezpośrednia, to zabójstwo, mord doko-
nany rękami matki. A my czytamy w Piśmie, bo Bóg mówi
bardzo wyraźnie: Nawet gdyby matka mogła zapomnieć
o swym dziecku, Ja o tobie nie zapomnę. Oto na moich
dłoniach cię wyrysowałem (Iz 49, 15-16). Miliony dzieci
umierają celowo, z woli matek. Dlatego właśnie aborcja jest
największym niszczycielem pokoju. Bo przecież jeśli matka
może zabić własne dziecko, czymże jest dla mnie zabić 
ciebie, a dla ciebie – zabić mnie? Nic już nie stoi nam na
przeszkodzie. Ale dzisiaj zabija się miliony dzieci nienaro-
dzonych. A my nic nie mówimy. Czytamy w gazetach, ilu
ludzi zginęło tu czy tam, gdzie co zostało zniszczone, ale
nikt nie mówi o milionach małych istnień, poczętych w tym
samym życiu co wy czy ja, wraz z życiem Boga. I nic nie mó-
wimy. Przyjmujemy to, żeby dostosować się do zapatrywań
krajów, które zalegalizowały aborcję. To są najbiedniejsze
narody. Boją się najmniejszych, boją się dziecka, które się
nie narodziło, i to dziecko musi umrzeć>. […]

Jest to wielki paradoks. Człowiek Zachodu, który jak
tylko się da, czerpie uroki życia pełnymi garściami, zaciekle
zwalcza życie. Nienawiść do życia to nienawiść do miłości.
Miłość zawsze rodzi życie. Ten, kto kocha w prawdzie, po-
siada życie. Chciałbym przypomnieć piękne słowa świętego
Jana Apostoła: My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do
życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa 
w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest za-
bójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia
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Protesty w Chile. Fot: Fernando Bizerra jr.

wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas
życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. Jeś-
liby ktoś posiadał na świecie majątek i widział, że brat
jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce,
jak może trwać w nim miłość Boga? Dzieci, nie miłujmy
słowem i językiem, ale czynem i prawdą! Po tym poz-
namy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze
serce. A jeśli nasze serce oskarża nas, to przecież Bóg jest
większy niż nasze serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli
serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu (1 J 3,
14-21). Przyszedłem na świat w Gwinei, w czasach dykta-
tury Sékou Touré. Zrozumiałem wtedy, że jedyna odpo-
wiedź na przemoc rewolucyjnej dyktatury jest w pasji
miłości. Nie należało się lękać dyktatury, należało raczej siać
miłość: W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość
usuwa lęk (…). Tan zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się
w miłości (1 J 4,18). Z pomocą Bożej łaski musiałem pra-
cować nad tym, by w sercu każdego Gwinejczyka i każdej
rodziny zaszczepić kawałek serca Boga, by tak jak On ko-
chać i przebaczać. Wiedzieliśmy, że wszyscy nasi areszto-
wani bracia byli torturowani. Reżim usiłował wydrzeć im
domniemane sekrety. Zabroniono mi odwiedzać w więzie-
niu mojego poprzednika z Konakry, biskupa Tchidimbo, ale
nie ulegało wątpliwości, że obchodzono się z nim najgo-
rzej jak to możliwe. Przestały do nas dochodzić wiadomości
od wielu ludzi zamkniętych w więzieniach Sékou Touré.
Czasem za pośrednictwem niektórych strażników dowia-
dywaliśmy się, że któryś z nich zmarł wśród okropnych
cierpień. Ciał nigdy nie zwracano rodzinom. Poplecznicy
reżimu wykazywali się skrajnym wynaturzeniem: lubili
oglądać śmierć swoich więźniów. Wobec tej demonicznej
grozy trzeba było pociągnąć naród Gwinei do miłowania 
i przebaczania – tak jak czyni to Bóg. Przemocy i nienawiści
przeciwstawimy się tylko wtedy, gdy wtulimy się w Boga,
by kochać bez miary. Jedyna nadzieja jest w Bogu. Ojciec
łączy w sobie życie i miłość”.

Nienawiść do życia – eutanazja

„Odpowiedzią na eutanazję jest miłość aż po śmierć! Euta-
nazja opiera się w istocie na logice ekonomii. Trzeba po-
zbyć się ludzi, którzy stali się bezużyteczni dla spo-
łeczeństwa i dużo kosztują. Dochodowość jest ważniejsza

Kard. Robert Sarah podczas prezentacji książki w Sekretariacie
Konferencji Episkopatu Polski 14 listopada 2019 r.
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przez usunięcie ich z programów szkolnych. Wola nie-
przekazywania wynika z pragnienia śmierci. Jakże możemy
decydować o nieprzekazywaniu tego, co dała nam prze-
szłość? Ta pycha samowystarczalności przeraża, przytłacza,
dusi. Społeczeństwa zachodnie są niezdolne do tego, by
zapewnić i podjąć przekaz dziedzictwa kulturowego i doś-
wiadczenia przeszłości, od kiedy z zerwania uczyniły siłę
wiodącą nowoczesności. 

Odrzucić całe dziedzictwo, całkowicie wymazać prze-
szłość i kulturę, która nas poprzedza, wzgardzić wzorcami 
i pochodzeniem, systemowo zerwać z figurą ojca: te nowo-
czesne gesty, które wsysają społeczeństwa w dyktaturę te-
raźniejszości, prowadzą do najgorszych katastrof ludzkich,
politycznych, a nawet ekonomicznych. Mam poczucie, że
historia krajów zachodnich stała się morzem ruin. […]

W nowoczesnym świecie teraźniejszość stała się
bożkiem. A człowiek narodził się dla innego świata. Życie
wieczne jest w niego wpisane. Kultura chwili tworzy więc
stałe napięcie nerwowe. Trzeba w końcu wyprowadzić
współczesnego człowieka z tego niebezpiecznego ubó-
stwienia natychmiastowości. Człowiek odnajdzie spokój 
i prawdziwe ukojenie tylko wtedy, gdy spocznie w Bogu.
Sądzę, że koniecznie trzeba uświadomić zachodniemu
światu, iż nadmierne przywiązanie do rzeczy materialnych
to pułapka. Postindustrialna cywilizacja materialistyczna,
czyli nasza cywilizacja, jest skazana na rychłą śmierć. A cy-
wilizacja transhumanistyczna byłaby jeszcze większą kata-
strofą. Ludzkość musi sobie uświadomić, że materialnie
i duchowo znajduje się w ślepej uliczce. Odurzanie się
małymi, egoistycznymi, sztucznymi i ulotnymi radościami
niczemu nie służy. W konferencji wygłoszonej w Rio de Ja-
neiro 22 grudnia 1944 r. Georges Bernanos słusznie oznaj-
mił: <Do nadziei można dojść tylko poprzez prawdę, za
cenę wielkiego wysiłku. By spotkać nadzieję, trzeba prze-
kroczyć rozpacz. Kiedy dotrzemy do kresu nocy, spotkamy
nową jutrzenkę>. Nasz świat nie może unikać prawdy i na-
dziei pokładanej w Bogu. Droga prawdy poprowadzi nas
do wielkich cierpień. Uczmy się odrywania od dóbr mate-
rialnych i od władzy. Mocno przylgnijmy do Boga i do Jego
słowa życia. A wtedy wszyscy razem dojdziemy do jedności
w wierze i do poznania prawdy, która ma na imię – Jezus
Chrystus.

Fragmenty książki wybrał Igor Witowicz 

PS. Eutanazja praktyczna. W ciągu ostatnich kilku tygodni stało
się wiele złego – we Włoszech, w Belgii, we Francji lekarze „zo-
stali zmuszeni do podejmowania decyzji wbrew sobie”, wybiera-
nia pacjentów zarażonych koronawirusem, którzy skorzystają 
z pomocy respiratora, by oddychać i przeżyć. Wybór padał na cho-
rych, których szanse przeżycia lekarze ocenili wyżej, czyli młod-
szych. Seniorzy pozbawieni pomocy często umierali. W kilku
domach opieki odmówiono leczenia wiekowych pacjentów, „bo
ich szanse przeżycia są zbyt małe” – zdaniem lekarzy. Starsi ludzie
zostali przez lekarzy w 2020 r. ocenieni jako „mający mniejszą
wartość dla społeczeństwa”.
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od życia. W tej walce o eutanazję z pełnym zaangażowa-
niem uczestniczą media, utrzymując, że pozwala ona złago-
dzić ból i przygotować łagodną, szczęśliwą śmierć. Chętnie
i usilnie przedstawiają ze wszystkimi szczegółami najbar-
dziej poruszające przypadki, żeby wymusić określone uczu-
cia odbiorców. Eutanazja jest samobójstwem dokonywa-
nym przez pełnomocnictwo i skazaniem na śmierć w ma-
jestacie prawa. Zwykłe odstępstwo od poszanowania życia
ludzkiego może pociągnąć za sobą nieobliczalne skutki. 
W Belgii czy w Wielkiej Brytanii zamierza się zalegalizować
eutanazję małoletnich bez zgody rodziców. Czyżby służba
zdrowia już przestała służyć wyłącznie życiu? Czy może stać
się egzekutorem śmierci? Dla niektórych eutanazja staje się
formą terapii. Czy lekarza należy bać się jak kata? […] Koś-
ciół nie może lękać się walki w porę i nie w porę. Czy bis-
kupi belgijscy okazali się dostatecznie odważni w chwili
legalizacji eutanazji? […] Jak będzie wyglądał nasz świat za
sto lat? Aborcja, komercjalizacja ciała ludzkiego, zboczenia
seksualne, gender, rozpad małżeństwa, eutanazja to zwie-
lokrotnione oblicza jednej walki zachodniej elity, która zna
tylko trzy zasady: pieniądz, władzę i przyjemność. Ci ludzie
tańczą na trupach setek tysięcy kruchych istot, które roz-
myślnie poświęcili, żeby utrzymać swoje panowanie. 

Kościół jest ostatnim szańcem obronnym przed makab-
ryczną i samobójczą nową globalną etyką. Musi oświecić
wszystkie sumienia. Kiedy słońce Kościoła się schowa, lu-
dziom jest zimno. […] Sądzę, że Kościół powinien pilnie za-
reagować, tworząc <oazy życia>; miejsca, w których kobiety
w stanie błogosławionym są przyjmowane i otoczone opieką
do porodu, bez potępienia i w radości; miejsca, gdzie upoś-
ledzone dzieci są przyjmowane po narodzeniu z zachwytem,
a nie traktowane jak porażka medycyny; miejsca, gdzie cho-
rzy mogą umierać z godnością i miłością. Niektóre zgroma-
dzenia zakonne już wykonują wspaniałą pracę. Mam na
myśli Siostry ze Zgromadzenia Małych Sióstr Macierzyństwa
Katolickiego w Afryce i w Europie, a także wszystkich ludzi
zaangażowanych w opiekę paliatywną”. 

Dokąd zmierza świat?

„Współczesny człowiek Zachodu gardzi przeszłością. Jest
dumny ze swej cywilizacji, którą uważa za przewyższającą
wszystkie poprzednie. To złudzenie żywi on z powodu
postępu w dziedzinie nauki i technologii; w tej iluzji
utwierdzają go ostatnie rewolucje w dziedzinie technologii
komunikacji, zwłaszcza internet. Współczesny człowiek
cierpi na amnezję. Pragniemy zerwać z przeszłością, pod-
czas gdy nowość staje się bożkiem. W moim odczuciu ist-
nieje swoista agresywna wrogość wobec tradycji, i ogólniej
rzecz ujmując, wobec wszelkiego dziedzictwa. […] Pojęcie
dziedzictwa jest martwe. Normą jest pustka. Dla arcy-
kapłanów nowego świata kultura, wartości, religia i tra-
dycje nie mogą być przekazywane. Muszą pozostać po-
grzebane w zapomnieniu, a dla pewności, że już się 
o nich nie usłyszy, grobowiec zostanie przypieczętowany

Niech Jezus Zmartwychwstały ożywi w nas wiarę, nadzieję i miłość! 
W Księdze Izajasza Bóg mówi: Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą. 

Pokoju w sercu i ufności w miłosierdzie Boże życzymy wszystkim Parafianom 
i Sympatykom. W górę serca! 

Redakcja Kalasancjusza Rzeszowskiego
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Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista – powstrzy-
manie się od prac niekoniecznych, dzień spędzony z ro-
dziną, udział we Mszy świętej. 

Dlaczego w niedzielę? 
Święty Justyn, filozof i apologeta chrześcijańskiej wiary, już
w II wieku pisał: „Nasze zgromadzenia dlatego odbywają
się w dniu słońca, ponieważ jest to pierwszy dzień, w któ-
rym Bóg z ciemności wyprowadził materię i stworzył świat,
a Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, w tym dniu zmartwych-
wstał” (Apologiae, 1, 67).

Świętujemy niedzielę, ponieważ to dzień zmartwych-
wstania Chrystusa, dzień zwycięstwa nad grzechem, dzień
wyzwolenia od wiecznej śmierci. Niedziela to dzień, kiedy
we wspólnocie Kościoła wyznajemy naszą wiarę i w niej się
umacniamy.

Dlaczego pragniemy Mszy świętej?
Podczas każdej Mszy św. dokonuje się zbawcze misterium:
śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Jezus ustanawia 
Eucharystię podczas ostatniej wieczerzy – przeżywa ją nie
sam, ale we wspólnocie z Apostołami i czyni ich uczestni-
kami i powiernikami tajemnicy swojej obecności w konse-
krowanym chlebie i winie. Podczas Mszy św. my również
stajemy się uczestnikami zbawczych wydarzeń.

A może wystarczy rozważanie męki Pana Jezusa, Droga
Krzyżowa, lektura Pisma Świętego, różaniec, odśpiewanie
Godzinek?
Nie wystarczy. Czym innym jest refleksja i rozważanie oraz
moja osobista modlitwa, a czym innym uczestniczenie i rze-
czywiste przeżywanie oraz spożywanie Jezusa obecnego 
w Eucharystii. Jezus wyraźnie powiedział w Ewangelii 
św. Jana: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew
moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało
i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie
posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto
Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który
z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi
przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie
żył na wieki (J 6, 55–58).Wierzymy, że spożywanie Ciała 
i Krwi Chrystusa to droga zbawienia.

Dlaczego w Kościele?
Z pomocą przychodzi nam św. Jan Chryzostom. W I wieku
pisał: „Nie możesz modlić się w domu tak jak w kościele,
gdzie jest wielka rzesza i gdzie wołanie do Boga unosi się
z jednego serca. Jest w tym jeszcze coś więcej: zjednocze-
nie umysłów, zgodność dusz, więź miłości, modlitwy
kapłanów” (De incomprehensibili Dei natura seu contra
Anomaeos, 3, 6: PG 48, 725 D).

A jeśli nie w kościele?
Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 2181 mówi 
o ważnych powodach, które usprawiedliwiają nieobecność

JAK ŚWIĘTOWAĆ NIEDZIELĘ?
na niedzielnej Mszy św. Wymienia trzy powody: choroba,
pielęgnowanie niemowląt oraz dyspensa od własnego pa-
sterza (biskupa diecezji).

W obecnej sytuacji ks. Jan Wątroba, biskup rzeszowski,
25 marca 2020 r., udzielił dyspensy od obowiązku uczest-
nictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Dys-
pensa jest ważna od dnia 28 marca br. aż do odwołania.
Wielu z nas korzystając z dyspensy nie przychodzi na Mszę
św. do kościoła, ale przeżywa ją w domu. 

A jak mam przeżywać Mszę św. w domu? Odpowiedź jest
bardzo ogólna: tak, jak możesz. 
Na pewno dobrze jest odłożyć na bok kawę, herbatę,
ciastka, chipsy. Dobrą praktyką będzie wyłączenie lub wy-
ciszenie telefonu komórkowego. Jeśli jest taka możliwość,
to siedząc przed telewizorem usiądź na krześle, a nie na
wygodnej kanapie, która kojarzy się naszemu organizmowi
z miejscem relaksu i wypoczynku. Jeśli masz możliwość, to
można zaakcentować uczestnictwo we Mszy św. strojem,
może włożonymi butami. Jeśli nie przychodzisz do kościoła
w ostatniej chwili, to również Mszę św. w domu dobrze jest
rozpocząć modlitwą i chwilą przygotowania, prośbą do
Ducha Świętego, aby dał łaskę skupienia. Uczestniczenie
jest czymś więcej niż oglądanie, stąd przyjmujemy postawę
stojącą, siedzącą, klęczącą, tak jak na Mszy św., uczestni-
czymy w dialogach i odpowiadamy na wezwania kapłana
(Pan z Wami, W górę serca, itd.), śpiewamy refren Psalmu
oraz pieśni (może dobrze będzie odszukać książeczki z tek-
stami pieśni). 

Jesteś rodzicem? Przychodzisz na Mszę św. dla dzieci na
godz. 11.00? Uczyń gest błogosławieństwa swoich dzieci,
zrób im na czole znak krzyża, który podczas Mszy robią
kapłani. 
Bardzo ważnym momentem jest moment Komunii (Du-
chowej), szczególnie jeśli jesteś w stanie łaski uświęcającej.
Proś Pana Jezusa w swojej osobistej modlitwie, aby przy-
szedł i zagościł w Twoim sercu. Zapraszaj Go do swojego
życia i dziękuj Mu za dar przeżywanej Mszy św. 

Jak przeżywać Eucharystię? – pytają się osoby chore, leżące.
Odpowiedź jest podobna – Tak jak możesz, tak jak jesteś
w stanie – w łóżku, w postawie leżącej, w piżamie, itd.
Jako kapłani dziękujemy Panu Bogu, że możemy Eucha-
rystię przeżywać poprzez jej celebrowanie i jednocześnie
ubolewamy patrząc na puste ławki w kościele. 

Drodzy Parafianie, wiedzcie, że Was nam bardzo brakuje,
że modlitwa z Wami, fizycznie obecnymi, jest dla nas wiel-
kim darem. Pewnie dla nas wszystkich czas rozłąki jest cza-
sem doceniania wspólnej modlitwy i wspólnej Eucharystii. 
Zapraszamy do oglądania transmisji z naszego kościoła na
naszej stronie internetowej.

Ojcowie Pijarzy 
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