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Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż tajemnica wiary 
chrześcijańskiej znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono stało się żywe, wi-

doczne i osiągnęło swoją pełnię w Jezusie z Nazaretu. Ojciec «bogaty w miłosier-
dzie» (por. Ef 2, 4), gdy objawił Mojżeszowi swoje imię: «Bóg miłosierny i litości-
wy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność» (Wj 34, 6), sprawił, że człowiek mógł 
nieprzerwanie poznawać Jego boską naturę na różne sposoby i w wielu momen-
tach historii. W «pełni czasów» (por. Ga 4,4), gdy wszystko było gotowe według 
Jego planu zbawienia, zesłał On swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, 
aby objawić nam w sposób ostateczny swoją miłość. Kto widzi Syna, widzi też  
i Ojca (por. J 14, 9). Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą 
objawia miłosierdzie Boga.

Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla 
nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosier-
dzie: to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie: to najwyższy  
i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie: jest 
podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy 
on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosier-
dzie: to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzie-
ję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu. 

Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wzywani, aby utkwić wzrok w mi-
łosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania Ojca. Z tego właśnie 
powodu ogłosiłem Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościo-
ła, by uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym.

Jezus, wobec rzeszy ludzi, którzy szli za Nim, widząc, że byli zmęczeni i stru-
dzeni, zdezorientowani i bez przewodnika, odczuł w głębi serca silne dla nich 
współczucie (por. Mt 9, 36). Mocą tej właśnie miłości współczującej uzdrowił cho-
rych, których mu przyniesiono (por. Mt 14, 14) oraz kilkoma chlebami i rybami 
nakarmił tłum do sytości (por. Mt 15, 37). To, co poruszało Jezusa we wszystkich 
okolicznościach, to nic innego jak miłosierdzie, dzięki któremu czytał w sercach 
swoich rozmówców, dając im odpowiedzi, które korespondowały z ich najpraw-
dziwszymi potrzebami. W ten sam sposób, gdy Jezus spotkał wdowę z Nain, któ-
rej syna niesiono do grobu, odczuł wielkie współczucie z powodu przejmujące-
go bólu płaczącej matki i przywrócił jej syna, wskrzeszając go z martwych (por.  
Łk 7, 15). Po uwolnieniu opętanego w kraju Gerazeńczyków, powierza mu tę misję: 
«Opowiadaj im wszystko, co ci Pan uczynił i jak ulitował się nad tobą» (Mk 5, 19). 
Również powołanie Mateusza wpisuje się w ten horyzont miłosierdzia. Przecho-
dząc obok komory celnej, spojrzenie Jezusa spotkało się ze wzrokiem Mateusza. 
Było to spojrzenie pełne miłosierdzia, które przebaczyło grzechy tego człowieka 
oraz, zwyciężając opory innych uczniów, wybrało jego, grzesznika i celnika, aby 
stał się jednym z Dwunastu. Św. Beda Czcigodny, komentując tę scenę z Ewangelii 
napisał, że Jezus spojrzał na Mateusza z „uczuciem miłości i wybrał go”: miserando 
atque eligendo. Te słowa zawsze robią na mnie wrażenie, dlatego wybrałem je na 
moje zawołanie biskupie. 

(Papież Franciszek bulla „Misericordiae vultus”)
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– Panie, to Ty na mnie spojrzałeś… –

POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE Z PARAFII CHĘCINY

Br. WŁADYSŁAW WÓJCIK SDB (1905–1945)

Urodził się w dniu 1 maja 1905 roku we wsi Korzecko, po-
łożonej na terenie parafii Chęciny. Jego rodzicami byli Kac-
per Wójcik (1878 – 1941) i Teofila z Wosiów (1872–1948). 
Ochrzczony został dnia 3 maja 1905 r. w Chęcinach, pod 
imieniem Stanisław. W roku 1937 zmienił imię na Włady-
sław. Nowicjat odbył w Kleczy Dolnej. Śluby złożył dnia 
16 listopada 1924 roku. Następnie władze zakonu skierowa-
ły go do pracy w Oświęcimiu, potem do Różnegostoku i do 

Kielc. Tu uzyskał dyplom mistrza krawieckiego. W 1942 roku został przenie-
siony do Warszawy, gdzie został kierownikiem szkoły krawieckiej. Areszto-
wany w Warszawie, w domu Świętej Rodziny, dnia 7 lutego 1944 roku, został 
uwięziony na Pawiaku, skąd 28 marca był przewieziony do obozu zagłady 
w Gross – Rosen, a stamtąd do Mauthausen od 15 lutego 1945 roku. Jego nu-
mer obozowy to 129591. Zmarł według powszechnej opinii 1 maja 1945 roku. 
Według karty obozowej z Mauthausen zmarł 15 marca 1945 roku, po odbyciu 
miesięcznej kwarantanny. Został zamęczony po 40 latach życia i w 21 roku 
ślubów zakonnych. 

B. Kant SDB, Księga Męczeństwa Salezjanów Polskich. 55 polskich Salezjanów zamordowanych przez 
hitlerowców, Warszawa 2012 , s. 195

S. SALOMEA WÓJCIK CSFFM (1914–1979)

Przyszła na świat 4 listopada 1914 roku, we wsi Korzecko. 
Na chrzcie św. otrzymała imię Katarzyna. Była młodszą 
siostrą br. Władysława. W 1931 roku wstąpiła do Zgroma-
dzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Zostało ono 
założone przez metropolitę warszawskiego, abp. Zygmunta 
Szczęsnego Felińskiego w 1857 roku, w Petersburgu, dla ra-
towania biednych dzieci polskich w Imperium Rosyjskim. 

Ówczesny proboszcz parafii Chęciny, ks. Infułat Teodor 
Czerwiński, wyposażył Katarzynę w list do przełożonych, 
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w którym zarekomendował jej kandydaturę do zakonu. Po przybyciu do 
Warszawy, trafiła do Domu Generalnego Zgromadzenia, który znajduje się 
przy ulicy Żelaznej. Po ślubach wieczystych przyjmuje imię zakonne Salomea.  
W czasie Powstania Warszawskiego z narażeniem życia ratuje podopiecznych 
jednego z sierocińców, w wyniku czego doznaje rozległego poparzenia. Po 
wojnie pracuje w Radzyminie, a następnie w Kostowcu. Zmarła w Kostowcu, 
18 grudnia 1979 roku. Spoczęła na miejscowym cmentarzu, w grobowcu za-
konnym.

S. TEOFILA KUCHTA CSFFM (1904–2004)

Urodziła się 13 października 1904 roku we wsi Sitków-
ka, jako córka Wincentego Kuchta (1873–1949) i Marianny  
z Królów (1879–1974). W 1926 roku wstąpiła do Zgroma-
dzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. W powołaniu 
zakonnym przeżyła 78 lat. Zmarła 6 stycznia 2004 roku. 
Pochowana na cmentarzu w Markach, w grobowcu rodzin-
nym.

S. KRYSPINA GLITA OSFB (1911–1949)

Urodziła się 8 maja 1911 roku w wielodzietnej rodzinie, 
we wsi Zelejowa, która dziś stanowi część miasta Chęciny. 
Na chrzcie otrzymała imię Antonina. Miała jedenaścioro 
rodzeństwa. Dwoje z nich zmarło w wieku niemowlęcym. 
Jedna z sióstr, Wiktoria, żyje do dnia dzisiejszego w Wał-
brzychu. Ma 93 lata. Rodzicami S. Kryspiny byli: Win-
centy Glita (1880–1943) i Anna z Sidłów (1885–1957). Tuż 
przed wybuchem II wojny światowej, Antonina wstępuje 

do klasztoru Sióstr Bernardynek w Chęcinach, gdzie składa śluby wieczyste 
i przyjmuje imię Kryspina. W opinii sióstr, była to osoba bardzo szlachetna 
i pobożna. Przedwczesna śmierć, nie pozwoliła, aby rozwinęła swój potencjał 
duchowy i stała się filarem miejscowego klasztoru. Odeszła do Pana 7 sierp-
nia 1949 roku, w wieku 38 lat. Spoczywa na naszym cmentarzu parafialnym,  
w grobowcu zakonnym. 
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S. STANISŁAWA CHRABĄSZCZ CSFFM (1941–) 

Przyszła na świat w rodzinie głęboko religijnej, 19 września 
1941 roku, jako córka Wojciecha Chrabąszcza (1899–1984) 
i Marianny z Kuchtów (1901–1994). Rodzice od najmłod-
szych lat wpajali dzieciom miłość do Boga i do drugiego 
człowieka. Najmłodsza z rodzeństwa, miała dwóch braci  
i dwie siostry. Jeden z braci zmarł w wieku 16 lat, gdy Sio-

stra nie miała jeszcze roku. Było to spowodowane trudami życia w warunkach 
wojennych. Po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu matury, podjęła decyzję 
o wstąpieniu do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, idąc za 
przykładem swojej cioci Teofili, rodzonej siostry mamy. Śluby zakonne zło-
żyła w 1964 r. Posługiwała w kilku placówkach, m.in. w Elblągu. Od począt-
ku pracuje w Ośrodkach wychowawczych dla dzieci. Obecnie jest przełożoną 
Domu Zakonnego w Brańszczyku. W 2014 r. obchodziła złoty jubileusz ślu-
bów zakonnych. 

Gmina Brańszczyk – „Lokalne Wieści Gminne” nr 224/2014 s. 8
Oprac. Ks. Piotr Nocoń

Dziękuję Pani Otolii Kwiatkowskiej, Panu Stanisławowi Glita i Panu Mieczysławowi 
Chrabąszczowi za informacje, które pozwoliły na stworzenie tego artykułu.

Bł. Jan Paweł II o powołaniu 

„Powołanie na drogę rad ewangelicznych rodzi się z wewnętrznego 
spotkania z miłością Chrystusa, która jest miłością odkupieńczą. Chrystus 
wzywa przez tę właśnie swoją odkupieńczą miłość. Miłość taka ogarnia 
całą osobę z duszą i ciałem, mężczyznę czy kobietę w jego lub jej jedynym 
i niepowtarzalnym „ja” osobowym. Ten, który odwiecznie oddany Ojcu, 
samego siebie „daje” w tajemnicy Odkupienia, wezwał oto człowieka, aby 
on również całego siebie dał na szczególną służbę dzieła Odkupienia po-
przez przynależność do braterskiej Wspólnoty.”

 
„W rozmowie z młodzieńcem Chrystus mówi: „Jeśli chcesz być dosko-

nały…” — tak więc pojęcie drogi doskonałości ma swe pokrycie w samym 
ewangelicznym źródle. Wezwanie do doskonałości należy do samej istoty 
powołania chrześcijańskiego.”
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BÓG JEST MI ŁOŚCIĄ

Kim jest Bóg? To podstawowe pytanie, które interesu-
je wierzącego człowieka. Jest On największą ze wszyst-
kich tajemnic. Z Objawienia wiemy, że Bóg jest tym, z kim można rozmawiać,  
a raczej Bóg chce z człowiekiem rozmawiać. 

Mojżesz był tym, który pierwszy postawił Bogu pytanie: „Jakie jest Twoje 
imię? Wtedy otrzymał tajemniczą odpowiedź: „Jam Jest, który Jest”. Powie-
dział tylko, że jest poza czasem i że nie jest czasem związany. Bo Bóg Jest. Bóg 
jest jak Opoka, Skała. To stanowi oparcie dla Jego czcicieli. To daje poczucie 
bezpieczeństwa. Bóg nie zawiedzie nigdy. Ząb czasu zniszczy wszystko, ale 
nie Boga. 

Izraelici w swej codziennej modlitwie, zwracają się do Boga, nawiązują do 
Jego Imienia, mówiąc: Będziesz miłował Tego, który Jest z całego serca, z całej dusz 
swojej, ze wszystkich swoich sił”. Tak człowiek żyje w obecności Boga. Nawiązu-
je z Nim kontakt, chodzi w Jego obecności i uświadamia sobie Jego obecność. 
Znika poczucie samotności. Zawsze, wszędzie i w każdej sytuacji Bóg jest  
z człowiekiem,

Drugie imię Boga przekazane prorokowi Izajaszowi brzmi: „Święty, 
Święty, Święty”. Ono jest zarezerwowane tylko dla Boga i dla tego, co jest 
wyłącznie własnością: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty”. 

Święty – to nieskończenie doskonały. Wezwanie do świętości jest wezwa-
niem do doskonałości. Bóg przekracza wszystkie miary. Prorok Izajasz mó-
wiąc: Biada mi, jestem zgubiony(…) bo 
oczy moje oglądały chwałę Pana Zastępów, 
odkrywa prawdę, że jego serce jest 
niedoskonałe, czyli za małe, by mogło 
pomieścić niezmierzoną doskonałość 
Boga. Serce człowieka jest za małe, by 
mogło objąć rzeczywistość Boga. 

Bóg jest ponad wszystkimi ska-
lami, a cała rzeczywistość jest w Jego 
rękach. Boga nie można ogarnąć, nie 

CENNY PRZEWODNIK
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można Go sobie wyobrazić, nie 
można Go poznać. W niebie bę-
dziemy poznawać Boga i kochać 
Go coraz doskonałej, a nasze po-
znanie i miłość nigdy nie zostaną 
nasycone. 

Skoro Bóg jest tak doskonały, 
nie jesteśmy w stanie ani sobie 
Go wyobrazić, ani tym bardziej 
namalować Jego obrazu. Każdy 

obraz byłby Jego karykaturą. Dlatego pierwsze przykazanie DEKALOGU 
mówi, że Bóg Jest i jest obwarowane zakazem tworzenia obrazów i posą- 
gów Boga.

Poznanie Imion Boga wzywa do nieustannego dziękczynienia za łaskę 
wiary, która otwiera nam oczy na Jego tajemnicę. Ona pozwala nam żyć  
w Jego obecności i grzeszyć w Jego obecności. Bierzemy więc odpowiedzial-
ność za tę obrazę, jaka kryje się w naszym grzechu. Przez grzech stajemy się 
jeszcze bardziej niedoskonali i przez to utrudniamy sobie kontakt z Nim.

Bóg jest Miłością (1J 4,8). Miłość to troska o prawdziwe dobro tego, kogo 
kocha. Bóg nie może nie kochać, tak jak słońce nie może nie świecić. On kocha 
każdego człowieka: świętego i grzesznika, zbawionego i potępionego.

Miłość jest właściwością osoby. Bóg jest Trójcą Osób, które się wzajemnie 
kochają. Ich miłość wzajemna jest źródłem wszelkiej miłości i to niewyczer-
panej. Do udziału w niej Bóg powołał człowieka, którego stworzył jako osobę 
zdolną do miłości. 

Każdy człowiek może kochać Boga i może kochać ludzi. Może włączyć 
się do tej wielkiej miłości, która jest w samym Bogu. I to jest najważniejszym 
źródłem szczęścia. Bóg kocha mnie i ja mogę na tę Jego miłość odpowiedzieć 
swoją miłością.

Trudność przyjęcia prawdy, że Bóg jest Miłością łączy się głównie z tajem-
nicą cierpienia. Zasadniczo są dwie drogi, którymi zmierzają ludzie wierzący 
na spotkanie z cierpieniem. Pierwsza – wychodzi od doświadczenia goryczy 
cierpienia i koncentruje się wyłącznie na nim. Cierpienie może być tak strasz-
ne, że człowiek może zwątpić w sens życia, a nawet w istnienie Boga Miło-
ści. Druga – traktuje cierpienie, we wszystkich jego formach, jako test miłości. 
Przeszkodę należy pokonać, a test wygrać. Tą właśnie drogą poprowadził nas 
Chrystus, Syn Boga, który przyszedł na nasz świat. Od cierpienia nie da się 
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uciec, trzeba je podjąć i przejść, tak jak On to uczynił. Po przejściu odcinaka 
specjalnego – Doga Krzyż owa, w tajemnicy swego zmartwychwstania obja-
wił moc miłości, która odnosi całkowite zwycięstwo nad cierpienie i śmiercią. 
Idąc za Chrystusem mamy pewność, że o cierpienie się nie rozbijemy i odnie-
siemy nad nim zwycięstwo.

Cierpienie jest owocem wrażliwości człowieka, która jest niezwykle cenny 
darem. Temu, kto potrafi często dziękować Bogu za swoją wrażliwość, łatwiej 
jest uporać się z cierpieniem. 

Ważniejsze jest jeszcze odkrycie wartości wolności. W oczach Boga wol-
ność jest jednak tak cenna, że On jej nigdy nie ogranicza. Ona bowiem czyni 
człowieka zdolnym do miłości. Bóg czeka na taką chwilę, w której ten, kto 
zadaje ból innym, sam wynagrodzi wyrządzoną krzywdę i przejdzie na stronę 
miłości. Bóg czeka, że on zacznie kochać, bo tylko wówczas może być szczę-
śliwym człowiekiem.

Prawda, że Bóg mnie kocha i że nigdy kochać mnie nie przestanie, sięga 
aż do szpiku kości. To stanowi przełomowy moment w życiu. Odtąd już nic  
i nikt nie potrafi wyrwać człowieka ze świata miłości, bo już be miłości żyć nie 
potrafi.

Ks. Jan Kukowski
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Działalność Kleryckiego Koła Miłosierdzia
Seminarium Duchowne, jako miejsce wychowania i nauki przyszłych 

kapłanów, stara się nie tylko jak najrzetelniej przekazać w szerokim zakre-
sie wiedzę teologiczną, umocnić wiarę i ukształtować postawy powołanych, 
przez regularny tryb życia przeplatany nauką i modlitwą w zaciszu semina-
ryjnych murów, oddzielających zgiełkliwy świat od ciszy, w której odczytuje 
się wolę Boga, ale także pozwala swoim studentom włączać się w inicjatywy 
realizowane poza seminaryjną przestrzenią.

Wiara nie jest rzeczywistością zawieszoną w próżni. Choć jej treść i zasady 
są niezmienne, to specyfika współczesnych warunków życia i postrzegania 
świata wpływa bezpośrednio na jej kształtowanie się w ludzkim sercu. Ta od-
powiedź człowieka na Bożą miłość objawioną najpełniej przez śmierć i zmar-
twychwstanie Chrystusa posiada wymiar praktyczny. Jak pisze św. Jakub, 
bez uczynków byłaby martwa (por. Jk 2, 14). Poznawanie Boga na modlitwie  
i w sali wykładowej pobudzają w przyszłych kapłanach potrzebę służby 
drugiemu człowiekowi, do wychodzenia naprzeciw osobom potrzebującym 
różnego rodzaju wsparcia zarówno duchowego, czy materialnego. Ich przy-
szłe posługiwanie będzie skierowane w dużej mierze również do tych, któ-
rzy z różnych powodów cierpią z powodu różnego rodzaju braków. Kontakt  
z nimi ma uświadamiać im sens Chrystusowych słów „«Nie potrzebują leka-
rza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale 
grzeszników».” (Mk 2, 17b). Przez posługę tym ludziom głoszą Boże Miłosier-
dzie, wskazując, że jedynie w Chrystusie człowiek może otrzymać odpowiedź 
na najważniejsze pytania dotyczące swojego życia i odnaleźć jego praw- 
dziwy sens. 

Służba kleryków i diakonów kieleckiego Seminarium w tym aspekcie od 
dawna przyjmuje konkretne ramy organizacyjne. Koło Miłosierdzia to wspól-
nota kleryków aktywnie biorących udział w prowadzeniu działalności cha-
rytatywnej oraz wolontariuszy. Obecność w wielu punktach na „wolontaryj-
nej mapie Kielc” spowodowała podział Koła na poszczególne sekcje, które są 

przypisane do konkretnych placówek wymienione 
poniżej wraz z poszczególnymi opisami działań na 
nich podejmowanych. 

Dom dla niepełnosprawnych w Piekoszowie, 
gdzie klerycy pełnią rolę wolontariuszy na tzw. 
wczasorekolekcjach odbywanych przez osoby nie-
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pełnosprawne w miesiącach wakacyjnych. Zadaniem kleryków jest wsparcie 
zarówno w przeżywaniu tych rekolekcji jak pomoc w codziennych czynno-
ściach, w odbywaniu terapii. 

Dom Dziecka „Dobra Chata” – spotkania odbywają się dwa razy w tygo-
dniu i skupiają się na pomocy związanej z codziennymi obowiązkami szkol-
nymi. Organizowany jest również aktywny odpoczynek poprzez gry i zabawy 
integracyjnych na sali gimnastycznej, świetlicy lub na boisku.

Dom Księży Emerytów – odwiedziny starszych i schorowanych braci ka-
płanów, pomoc w codziennych czynnościach, towarzyszenie rozmową i mo-
dlitwą.

Ognisko Wychowawcze przy ul. Kościuszki – przygotowanie cotygodnio-
wej adoracji Najświętszego Sakramentu dla dzieci i pracowników. Posługa  
w tym miejscu obejmuje także pomoc w odrabianiu lekcji, czy po prostu zwy-
kłą rozmowę. W okresie wakacyjnym placówka organizuje dla wychowanków 
kolonie, rajdy piesze i rowerowe, a także wycieczki krajoznawcze, w których 
alumni biorą udział jako opiekunowie grup na danym turnusie.

Onkologiczny Oddział Dziecięcy, gdzie przebywają dzieci, dotknięte 
chorobami nowotworowymi i schorzeniami krwi oraz układu krwiotwórcze-
go. Tak poważne problemy wymagają stałej opieki lekarskiej. Klerycy, chcąc 
okazać swoją pomoc, w każdą sobotę wyruszają do szpitala, aby spotkać się  
z dziećmi. Odwiedziny są okazją do wspólnej modlitwy, zabawy czy po pro-
stu rozmowy. Jesteśmy tam przede wszystkim po to, aby dać pacjentom do 
zrozumienia, że nie są sami w swoim cierpieniu. Chcemy im przekazać praw-
dę o Bożej miłości i pomóc zrozumieć to, czego doświadczają.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy ul. Chęciń-
skiej jest ośrodkiem pomocy dziennej dla dzieci i młodzieży w wieku od  
3 do 25 lat, dotkniętych upośledzeniem umysłowym. W każdy wtorek klerycy 
odwiedzają ośrodek, aby spotkać się tam z dziećmi i wspólnie z nimi muzyką 
i pieśnią uwielbiać Boga. Tradycją stało się nasze uczestnictwo w Mikołajkach 
organizowanych w placówce czy „Dniu godności osoby z niepełnosprawnością in-
telektualną”. Koniec roku szkolnego jest natomiast okazją do wspólnego prze-
żywania Mszy Świętej.

Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Siostry Domini-
kanki, w którym rola kleryka – wolontariusza, który posługuje w tym domu  
w każdy wtorek skupia się przede wszystkim na pomocy dzieciom, wzbu-
dzeniu w nich zaufania i przekazania im podstawowych prawd naszej wiary. 
Naszą posługę budujemy na trzech płaszczyznach: modlitwa, nauka i zabawa.
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Ośrodek Wsparcia Dziennego dla osób chorych na Alzheimera, gdzie 
uczęszczamy od 2008 roku, a spotkania przebiegają tam w oparciu o 3 punkty: 
modlitwa, pogawędka i śpiew. W ciągu roku klerycy współorganizują rów-
nież spotkanie opłatkowe i wielkanocne, mikołajki, nabożeństwa majowe.

Areszt Śledczy w Kielcach. Działalność seminarzystów jest odpowiedzią 
na wymagania stawiane przez Kościół, które zawarte jest w jednym z uczyn-
ków miłosierdzia co do ciała: „więźniów pocieszać”. Cotygodniowe spotkania 
z osadzonymi na katechezie oraz wspólnej modlitwie pomagają im zrozumieć 
popełnione w życiu błędy a także uwierzyć w miłość Boga do nich.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Wesołej, także jest miejscem, które 
w każdy piątek odwiedza grupa kleryków. Obecność kleryków w tym ośrod-
ku, polega na prowadzeniu nabożeństw, najczęściej tych związanych z rokiem 
liturgicznym – różaniec, nabożeństwa za zmarłych, majowe, czerwcowe. Każ-
dorazowo staramy się odwiedzać w miarę naszych możliwości wszystkie pen-
sjonariuszki, starając się wysłuchać, wspomóc dobrym słowem, a nierzadko 
uczyć się od nich cierpliwości, pokory i dostrzegania Boga w każdych, wyda-
wałoby się nawet małoznaczących chwilach życia.

Schronisko dla bezdomnych. Klerycy posługują przy okolicznościowych 
Mszach Świętych. W okresie Adwentu wspólnie spożywamy wieczerzę  
i śpiewamy kolędy. W okresie Wielkiego Postu co piątek prowadzimy Drogę 
Krzyżową, a także wspólnie adorujemy Krzyż. W maju wspólnie modlimy 
się litanią loretańską. Natomiast w październiku prowadzimy Nabożeństwa 
Różańcowe, a także organizujemy wieczory filmowe.

Wszyscy członkowie Koła starają się raz w tygodniu spotykać na wspólnej 
adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 21.00. Wspólną modlitwę kończy 
Koronka do Bożego Miłosierdzia, w której poleca się wszystkie intencje placó-
wek, do których uczęszczają klerycy.

Oby ta podjęta przed wieloma laty inicjatywa rozwijała się i wydawała  
w przyszłości tak jak dotąd kolejne dobre owoce, będąc dla przyszłych ka-
płanów „szkołą praktykowania miłosierdzia”. Kapłani, którzy kiedyś jako klery-
cy należeli do tego Koła przyznają, że było ono dla nich inspiracją do tworze-
nia przez nich podobnych inicjatyw w miejscach ich duszpasterskiej posługi, 
szczególnie wśród młodzieży, która często nie wie jak zainwestować swój 
ogromny potencjał, który można obrócić w miłość bliźniego, dokonującą 
przemiany nie tylko w życiu tego, któremu się pomaga, ale i w życiu poma-
gającego.

Diakon Adrian Stępień
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Kościół i klasztor OO. Franciszkanów Konwentualnych  
w Chęcinach w latach 1817 – 2000 – Część I

W 1817 roku nastąpiła kasata klasztoru chęcińskiego. Po wyprowadze-
niu się zakonników, zespół budowli franciszkańskich utracił swój charakter 
sakralny i klasztorny. Rozpoczął się długi proces dewastacji obiektu. Począt-
kowo umieszczono w nim warsztaty obróbki marmurów. Zakład ten w 1822 
roku wizytowany był przez generała Józefa Zajączka – Namiestnika Króle-
stwa. Wizyta ta została upamiętniona wmurowaniem okolicznościowej tabli-
cy w bramie wjazdowej.

Po powstaniu listopadowym, w okresie nasilających się represji, podjęto pra-
ce, adoptując konwent na więzienie. Wnętrze uległo licznym przeróbkom. Napra-
wie poddane zostały podłogi, sufity i dachy. Zmieniono system połączeń między 
poszczególnymi pomieszczeniami i sposoby ich ogrzewania. Do fasady kościoła 
dobudowano piętrowy budynek przesłaniający gotycki portal. W południowo 
– wschodnim narożu terenu klasztornego wzniesiono wolno stojący budynek, 
przeznaczony na lazaret. Natomiast, aby uniemożliwić więźniom ucieczkę, okna 
zabudowań okratowano a obwodowy mur od wewnątrz otynkowano.

Wnętrze kościoła odarte z dekoracji, przedzielono na dwie kondygnacje. 
W ich obrębie utworzono szereg mniejszych pomieszczeń. W sprawozdaniu 
z wizytacji więzienia, przeprowadzonej 31 października 1846 roku przez Ko-
misję Rządową Spraw Wewnętrznych, czytamy: „W zabudowaniach zrujnowa-
nego kościoła urządzona jest drewniana budowla piętrowa, a tam komórki szczupłe bez 
okien i pieców stanowią pomieszczenie obrażające 
ludzkość dla znacznej liczby więźniów. Wszelkie 
środki przez miejscową służbę więzienną przed-
sięwzięć się mogące nie są zdolne jakiegokolwiek 
polepszenia zapewnić…”. Odnośnie kaplicy, 
informacje czerpiemy z raportu o stanie gma-
chu więzienia z dnia 3 stycznia 1845 roku. 
Stwierdza on, że „(…) pięknie urządzona kapli-
ca – żadnej przecież pod względem moralności 
więźniów nie przynosząca korzyści, wcale tam 
nabożeństwo odprawiane nie bywa…”. 

Istotnie, w kaplicy św. Leonarda, pozba-
wionej podłogi, znajdowały się szafy wy-
pełnione aktami. Początkowo noszono się  
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z zamiarem przystosowanie jej na cele. Jednakże władze kościelne oponowa-
ły, zaniepokojone stanem utrzymania kaplicy, a także perspektywą pozba-

wienia więźniów miejsca, 
w którym mogliby groma-
dzić się na nabożeństwa. 
Domagały się zatem, aby 
jej nieużytkowe wnętrze – 
zew względu na zabytko-
wy charakter – odnowić. 
Być może do takiej renowa-
cji doszło, skoro od sierpnia 
1845 roku miejscowy pro-
boszcz ks. Rakowski przy-
chodził do więźniów, by 
wygłaszać im „nauki religii 
i moralności”. Jednakże do-
piero w 1847 roku kaplica 
została zaopatrzona w nie-
zbędne parametry i sprzęty 
liturgiczne i od tego czasu 
odprawiana była Msza św. 
dla więźniów.

Kolejne przeróbki bu-
dowlane funkcjonującego 
więzienia pochodziły z 1864  

roku. Zmierzały one do stworzenia warunków przyjęcia większej liczby więź-
niów. I dodatkowego zabezpieczenia gmachu przed możliwością ich uciecz-
ki. Wynikało to ze wzmożonej fali terroru i aresztowań po klęsce powstania 
styczniowego i faktu przeniesienia więźniów politycznych z Kielc do Chęcin. 
Więzienie chęcińskie mogło pomieścić 250 aresztantów.

 Następne dziesięciolecia nie przynosiły zmian w przeznaczeniu dawnego 
konwentu franciszkańskiego. Służąc celom więziennym, uległ on postępują-
cemu niszczeniu, stając się coraz bardziej uboższym o posiadane niegdyś ele-
menty wystroju artystycznego. Tego procesu nie były w stanie powstrzymać 
dalsze, prowadzone okazjonalnie prace remontowe.

Oprac. Elżbieta Grzywa



13Nr 10 / KWIECIEŃ 2016

–  A L F A B E T  W I A R Y  –
F jak Faryzeusze…

Tak naprawdę niewiele o nich wiemy, choć wydaje nam się, że jest zu-
pełnie inaczej. Dosyć często o nich słyszymy i coś nam się kojarzy, że to ci źli, 
którzy ciągle popadali w konflikty z Jezusem, którzy wystawiali Go na próbę, 
którzy Mu się sprzeciwiali i którzy w końcu Go zabili… 

Zerknijmy do encyklopedii, kim w istocie byli faryzeusze: jedno z żydow-
skich stronnictw religijno-politycznych (obok saduceuszy, esseńczyków, zelotów i na- 
zarejczyków). Nazwa ich pochodzi od hebrajskiego 
słowa peruszim – „oddzieleni”, „odłączeni”. Wy-
wodzili się z biedniejszych warstw społeczeństwa 
żydowskiego i reprezentowali żydowską religijność 
ludową. Wypracowali sobie w latach 60 p.n.e.-70 n.e. 
swoistą hierarchię i strukturę. Tworzyli gminy, na 
czele których stali uczeni w piśmie „mistrzowie” lub 
„nauczyciele” (hebr. rabbi). Mistrzowie ci ustalali 
własną interpretację tekstów biblijnych poprzez pro-
wadzenie regularnych dysput i wymianę listów. Naj-
bardziej charakterystyczną cechą nauki faryzeuszy 
był ich stosunek do Prawa Mojżeszowego – utrzymy-
wali bowiem, że przepisy religijne opierają się nie tylko na nim, ale także na licznych 
i drobiazgowych rozstrzygnięciach uczonych żydowskich, czyli obok Prawa spisanego 
kultywowali także ustną tradycję przodków. 

Tyle teorii i definicji, przejdźmy do życia i to do naszego życia, a nie fa-
ryzeuszów (faryzeuszy?). Bo myślę sobie, że na kartach Ewangelii tak często  
o nich słyszymy nie dlatego, że Jezus stawia nam ich za wzór, nawet nie dlate-
go, że tak dali Mu w kość, ale przede wszystkim dlatego, że są tak bardzo po-
dobni do nas… Pisząc to, mam świadomość, że i we mnie siedzi tak faryzeusz 
i wcale nie jest to powodem do dumy, wręcz przeciwnie…

Spójrzmy na kilka historii, w których Jezus miał do czynienia z faryze-
uszami.

Z Ewangelii św. Marka r. 7
„Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jero-

zolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy 
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nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji star-
szych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją (…)Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni  
w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz 
jedzą nieczystymi rękami?» Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział  
o was, obłudnikach, jak jest napisane:

Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie…”
A no właśnie, nie macie wrażenia że patrząc na faryzeuszów stoimy trochę 

jakby przed lustrem? Odpowiecie pewnie: „Skądże? My, chrześcijanie? My 
nigdy nie rozmawialibyśmy w ten sposób z Jezusem…” Z faryzeuszami to 
wcale nie jest tak, że oni byli źli, że nie wierzyli w Boga, że nie umieli kochać. 
To my ich tak zaszufladkowaliśmy. Ich problem polegał na tym, że byli ślepo 
zapatrzeni w swoje prawo, w tradycję. I nie byłoby w tym nic złego, tylko 
że to prawo i tradycja przysłaniały im prawdę, przysłaniały im innych ludzi. 
Zastanów się, co cię gorszy u innych ludzi. Może to, że myślą nieco inaczej niż 
ty? A może modlą się nie tak, jak powinni? Mówię to z bólem serca, ale wła-
śnie my chrześcijanie często wiemy wszystko najlepiej, nasz sposób myślenia 
jest jedyny i słuszny, żeby go bronić jesteśmy w stanie czasem nawet zdeptać 
drugiego człowieka, ale przecież robimy to w obronie wartości… Nie zrozum-
cie mnie źle, nie chodzi o to, żeby nie mieć swoich poglądów, żeby ich nie 
bronić. Chodzi jedynie o to, żeby zrozumieć że można inaczej, żeby zrozumieć 
że można nawet nie wierzyć w Boga… To ksiądz Twardowski pisał, że wiara 
jest tuż obok niewiary. Pamiętam rozmowę z jednym ze swoich przyjaciół. 
Kiedy mówił mi, że nie wierzy, że nie jest w stanie uwierzyć w naukę Kościoła 
chciałem za wszelką cenę go nawracać. Miałem tysiąc pomysłów jak poka-
zać mu Boga, jak go Nim zafascynować. Minęło dużo czasu nim zrozumiałem  
i zaakceptowałem że być może nigdy nie uwierzy, że nikt go tej wiary nie na-
uczył, ale mimo to on jest cenny w oczach Boga! Rozumiesz? Nawet ktoś kto 
Bogu nie wierzy, jest w jego oczach cenny, ale w naszych faryzejskich oczach 
jest tym gorszym, tym który nie chodzi do kościoła, tym który według nas 
nigdy nie osiągnie zbawienia… Myślę, że możemy kiedyś mieć buzie szeroko 
otwartą ze zdziwienia jeśli w niebie ujrzymy (o ile zasłużymy na niebo) ilu 
tam „niewierzących”. Bóg widzi inaczej niż my widzimy! Pamiętaj o tym… 
Bóg widzi dalej, głębiej… jeśli człowiek krzyczy, ty widzisz tylko ten krzyk, 
Bóg widzi co jest u jego źródeł, widzi zranione serce, zadany ból, wszystko to, 
o czym nie możesz mieć pojęcia. Pamiętaj o tym zawsze, kiedy zechcesz kogoś 
ocenić…
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W przytoczonej scenie z Ewangelii jest jeszcze ciąg dalszy:
„Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszy-

scy, i zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić 
go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma 
uszy do słuchania, niechaj słucha!». A potem Jezus jeszcze tłumaczył uczniom, 
że każdy z nas w sobie nosi wszelkie złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, 
zazdrość, głupotę, pychę…. My czasem myślimy, że jeśli zjemy mięso w pią-
tek, to popełnimy okrutne zło. A potem idziemy do sąsiadki i mówimy jakich 
to czynów dopuściła się ta okropna pani, która mieszka w bloku obok… Zno-
wu chcę, żebyś mnie czytelniku dobrze zrozumiał! Nie jesz mięsa w piątek? 
To dobrze, tylko ważne żebyś wiedział dlaczego go nie jesz. Przecież to nie 
chodzi o nie jedzenie dla samego nie jedzenia… ważne żebyś pod przykrywką 
odmówionego różańca, uczestnictwa we mszy świętej, nie zjedzenia schabo-
wego w piątek nie nosił w sobie zgorzknienia i złości! Żeby to co zewnętrze 
nie zasłoniło ci brudu, który w sobie nosisz, żebyś nie uwierzył że już wszyst-
ko w tobie jest cacy i bez skazy…

Zerknijmy jeszcze do Ewangelii św. Łukasza, gdzie w rozdziale 11 Jezus 
tak mówi do swego rozmówcy: „Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość ze-
wnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodzi-
wości. Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza”  
a potem kontynuuje: „Lecz biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty  
i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tym-
czasem to należało czynić, i tamtego nie opuszczać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubi-
cie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście 
jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą»

Wiecie co było najgorsze w faryzeuszach i co w nas też głęboko siedzi? 
To, że bywamy ślepi i nierozumni. Zresztą Jezus często nazywał ich ślepca-
mi. A chodzi wciąż o to samo: żebyś poznał prawdziwego, żywego Boga! Że-
byś zrozumiał, że On nie jest spisem praw, jakąś teorią, zbiorem nakazów, 
ale jest Kimś żywym, prawdziwym i wciąż przy tobie obecnym! Jeśli tego nie 
zrozumiesz, jeśli w to nie uwierzysz, to będziesz dbał o czystość zewnętrznej 
strony kielicha i misy, a twoje wnętrze będzie pełne niegodziwości. Jeśli nie 
pokochasz prawdziwie Boga, to może i będziesz spełniał jego przykazania, 
będziesz dawał dziesięcinę z mięty i ruty, ale Twoje serce będzie puste…

Faryzeusze… nie potępiaj ich tak łatwo, nie szufladkuj. Są bardziej do nas 
podobni niż Ci się wydaje. Nigdy nie odważę się powiedzieć, że byli źli, wiem 
natomiast, że w gruncie rzeczy byli bardzo nieszczęśliwi. Bo człowiek, który 
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robi tysiące rzeczy nie wierząc w Tego, dla kogo je robi, człowiek nad którym 
prawo wisi jak topór- nie może być szczęśliwy. Chcesz tak żyć? Chcesz być 
chrześcijaninem w odświętnym ubraniu, który udaje, że wszystko jest dobrze? 
Zedrzyj tę maskę! Klęknij w którąś noc przed Bogiem, wykrzycz i wypłacz Mu 
to wszystko co cię boli… może wtedy poczujesz, że ten Bóg, który wydawał 
się tak trudny i niedostępny jest bliżej niż przypuszczałeś, a wszystkie przy-
kazania przestaną ci ciążyć, bo w końcu zaczniesz je spełniać z miłości, a nie 
z obowiązku.

Dawid Pyrda

– Z WILNA DO CHĘCIN . . .  –
Po zamknięciu klasztoru klarysek w Chęcinach w 1902 roku, jego losy 

zostają przerwane na okres prawie trzydziestu lat. Co działo się w tym cza-
sie? Otóż w roku 1903 Warszawski Generał Gubernator przeznaczył część 
budynku klasztornego na szkołę nauki rzemiosła. W 1912 roku w klasztorze 
istniała już czteroklasowa wyższa szkoła rosyjska i mieszkania dla kadry na-
uczycielskiej. Wybuch I wojny światowej w 1914 roku przerwał życie szkol-
ne w budynku oraz jego remont rozpoczęty latem tego roku. Od 1916 roku 
w nadającej się do użytku części domu prowadzono dalej szkołę. Reszta bu-
dynku, ze zrujnowanymi wewnętrznymi ścianami i sklepieniem stała wolna 
i nadal niszczała. Być może dom ten pozbawiony dachu nie przetrwałby do 
dziś, gdyby nie bernardynki z Wilna, które szukały klasztoru na nową fun-
dację i za zgodą biskupa Augustyna Łosińskiego, ordynariusza kieleckiego 
15 lipca 1931 roku objęły budynki klasztorne i kościół p.w. św. Marii Mag-
daleny. W tym właśnie roku rozpoczyna się nowy okres w życiu chęcińskie-

go klasztoru zamieszkałego przez Mniszki Trzeciego 
Zakonu Regularnego Św. Franciszka z Asyżu, zwane  
w Polsce Bernardynkami.

Zakon Sióstr Bernardynek powstał w czasie refor-
matorskiej działalności św. Jana Kapistrana w Polsce, 
który założył pierwszy zreformowany klasztor Braci 
Mniejszych Obserwantów w Krakowie obok Wawelu 
pod wezwaniem Św. Bernardyna ze Sieny w 1453 roku. 
Wkrótce utrwaliła się nazwa Bernardyni – od patrona 
ich pierwszego kościoła. Św. Jan Kapistran propagował 
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ruch obserwancki w Zakonie Św. Franciszka nawołując do powrotu do pier-
wotnego ubóstwa w Zakonie. Szybko zaczęły powstawać kolejne klasztory 
obserwantów franciszkańskich na które przechodziła utrwalona już nazwa –  
bernardyni. W tym samym czasie powstaje pierwszy klasztor bernardynek  
w Krakowie w 1459 roku pod wezwaniem św. Agnieszki. Tercjarki francisz-
kańskie korzystając z duchowej opieki bernardynów, przyjęły nazwę bernar-
dynki i tak pozostało do dziś.

Po reformie trydenckiej w 1568 roku wszystkie istniejące klasztory żeńskie 
zostały zobowiązane do przyjęcia klauzury, w tym także bernardynki. W wie- 
ku XVII następuje szybki rozwój zakonu. W 1772 roku istnieją na ziemiach 
polskich 23 klasztory bernardynek z 580 siostrami – w Poznaniu, Przasnyszu, 
Bydgoszczy, Kaliszu, Łowiczu, dwa w Warszawie, w 
Warcie, Wieluniu, Drzewicy (od 1815 przeniesiony po 
pożarze do Św. Katarzyny), dwa w Krakowie, w Tar-
nowie, Brześciu n/Bugiem, Lublinie, Lwowie, Grod-
nie, Kownie, Mińsku, Słonimiu i dwa we Wilnie ( jeden  
Św. Michała a drugi na Zarzeczu) . To właśnie wileński 
klasztor św. Michała Archanioła stał się kolebką ber-
nardynek chęcińskich. Zanim to się stało minęło kilka 
wieków bogatej ale i trudnej historii, doświadczonej 
wojnami ( moskiewską i szwedzką) oraz rozbiorami.

Klasztor Bernardynek w Wilnie wraz z kościo-
łem pw. Św. Michała Archanioła, fundacja kancle-
rza i hetmana litewskiego Lwa Sapiehy z 1596 roku był największą perełką 
architektoniczną wśród klasztorów tego zakonu. Książę Sapieha ofiarował 
bernardynkom na klasztor swój pałac. To w nim dokonały pobożnego ży-
wota córki tego znakomitego rodu: Anna (s.Teofila ) Sapieżanka, Elżbieta  
(s. Eufrozyna) Sapieżanka,i s. Tekla Sapieżanka – fundatorka klasztoru Sło-
nimskiego. Największym jednak skarbem sióstr był łaskami słynący obraz 
Matki Bożej zwanej świętomichalską, uznany za cudowny w 1670 roku ko-
ronowany 8 września 1750 roku przez biskupa wileńskiego Mikołaj Zienko-
wicza. Matka Boża jest przedstawiona w otoczeniu św. Franciszka z Asyżu  
i św. Bernardyna ze Sieny. Czczona była jako opiekunka Wilna zwłaszcza  
w czasie pożarów i najazdów. Obraz ufundowany przez Sapiehę pierwotnie 
dla bernardynów, został przeniesiony z ich kościoła do kościoła św. Michała 
prawdopodobnie przez samego fundatora, który zadeklarował się przenieść 
obraz na własnych plecach.
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Klasztor św. Michała wraz z kościołem najwięcej ucierpiał w czasie wojny 
moskiewskiej w 1655 r. Siostry, które nie uratowały się ucieczką przed bar-
barzyńskim najazdem zostały zamordowane. Klasztor i kościół zrujnowano 
i ograbiono. Najeźdźca sprofanował szczątki pochowanych w kryptach fun-
datorów i ograbił kościół z wszystkich sprzętów złotych i srebrnych, nadto 
posadzkę marmurową zerwał i poniszczył ołtarze. Klasztor i kościół odrestau-
rowano z funduszy Pawła Sapiehy za przełożeństwa Konstancji Sokolińskiej, 
która pozbierała kości fundatorów i pobożnie złożyła w nowych trumnach, 
a szczątki Lwa Sapiehy oblekła w habit franciszkański, wykonując jego ostat-
nią wolę, której przy pogrzebie nie spełniono. 

Represje okresu zaborów, doświadczając liczne konwenty żeńskie i mę-
skie nie oszczędziły wileńskiego klasztoru bernardynek. Dnia 3 stycznia 1886 
roku klasztor skasowano. Dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku 
Klasztor Bernardynek odrodził się i rozpoczął się jego dynamiczny rozwój za-
kończony jednak po 1945 roku, gdy siostry zostały zmuszone do opuszczenia 
sowieckiej Litwy. W roku 1956 zdesakralizowany kościół św. Michała obróco-
no na siedzibę mieszczącego się tam do dziś Muzeum Architektury. Wnętrze 
kościoła pozbawiono sześciu późnobarokowych, stiukowych ołtarzy bocz-
nych, pozostawiając jedynie marmurową strukturę głównego ołtarza oraz na-
grobki Sapiehów. Słynny obraz Matki Bożej Świętomichalskiej odnaleziony  
i poddany konserwacji został w roku 1992 umieszczony w kaplicy Gasztoł-
dów w katedrze wileńskiej, choć jego historyczną nazwę przyćmiewa nadane 
mu współcześnie miano Madonny Sapieżyńskiej.

Na początku dwudziestolecia międzywojennego bernardynki wileńskie 
pomyślały o utworzeniu nowej fundacji. Tę inicjatywę podjęła przełożona – 
Matka Klara Tuszewska ożywiona gorliwością rozszerzania Zakonu. Podjęła 
starania by założyć klasztor bernardynek na Pomorzu lub w Wielkopolsce, 
jako że sama pochodziła z poznańskiego. Okazało się jednak, że bp. Augu-
styn Łosiński – ordynariusz kielecki zaproponował siostrom objęcie klasztoru 
po klaryskach w Chęcinach. Po uzyskaniu zgody na wyjazd od Ks. abpa Jał-
brzykowskiego wyjechały z Wilna: M. Klara Tuszewska, S. Bonawentura Gór-
na, s. Antonina Hermanówna i postulantka Janina Okuciejewska (późniejsza  
s. Teresa), zatrzymując się krótki czas w Chełmży. Czy wyobrażały sobie, że 
po długiej i męczącej podróży do Chęcin, zastaną klasztor w ruinie, bez okien 
i dachu, w oficynie lokatorów, a na parterze szkołę? c.d.n.

Z darem modlitwy
Siostry Bernardynki
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„Uczyńmy wszystko, aby Eucharystia stała się 
źródłem życia i światłem sumień”. 

(Bł. Jan Paweł II) 

III. Liturgia eucharystyczna

Lud niosący dary
   „Zanieście (…) dary waszych rąk 

(Pwt 12, 11)

Po liturgii Słowa rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. Pierwowzorem 
jest Ostatnia Wieczerza w czasie której Jezus umył nogi Apostołom i ogłosił 
przykazanie miłości. Bywa ona nazywana liturgią miłości. Jest to nie tylko 
sprawa przygotowania darów, ale serc, przygotowania się wspólnoty przez 
praktykę miłości do sprawowania Eucharystii. Tylko w tej postawie i w takim 
klimacie ma ona sens. Wspólnota, która dzieliła się słowem Bożym, dzieli się 
teraz ze sobą darami Bożymi, część przynosząc dla najbiedniejszych, a część 
przeznaczając dla potrzeb kultu. Lud Boży obdarowany tak szczodrze przez 
Boga w zbawczym chlebie słowa uzdolniony został do wzajemnego obdaro-
wania się darem braterskim.

Jest takie powiedzenie: „nie rzucaj słów na wiatr”, ponieważ ze słów musi 
coś wynikać. Poeta Adam Mickiewicz pisał: „W słowach tylko chęć widzim,  
w działaniu potęgę; Trudniej dzień dobrze przeżyć niż napisać księgę”. Cóż dopiero 
powiedzieć o słowie Boga, które chce się stać konkretnym dobrem. Tę prawdę 
wyraził Jezus w przypowieści o budowaniu: „Czemu to wzywacie Mnie: Panie, 
Panie, a nie czynicie tego co mówię?” (Łk 6, 46-49). Królestwo Boże posiądą ci, 
którzy pełnią wolę Bożą (Mt 7, 21). Ważna jest wewnętrzne usposobienie ser-
ca, intencja z jaką coś czynimy. Człowiek 
spełnia się objawia w czynach. Jakże czę-
sto dużo mówimy, deklarujemy, obie-
cujemy, a efekt życia mizerny. Samym 
słowem nikogo się nie nakarmi, ani nie 
ogrzeje. Zawstydzający nas chrześcijan 
jest list z Afryki: „Słuchajcie chrześcijanie! 
Byłem głodny – wy zaś dyskutowaliście  

ŻYĆ MSZĄ ŚWIĘTĄ
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o moim głodzie w swych humanitarnych organizacjach. Byłem więźniem – wy zaś 
wyznaczyliście sobie spotkanie w kaplicach, aby tam modlić się o moje uwolnienie. 
Byłem nagi – wy zaś rozważaliście z całą powagą moralny aspekt mojej nagości. 
Byłem chory – wy zaś poklękaliście, aby dziękować Bogu za własne zdrowie. Byłem 
bezdomny – wy zaś głosiliście mi kazania o bezpiecznym schronieniu w Przybytku 
Bożej Miłości. Wygląda na to, że jesteście pobożni, bardzo szlachetni i całkiem blisko 
Boga. Lecz ja wciąż jeszcze jestem głodny, samotny, nagi, chory, uwięziony i bezdom-
ny…” Apostoł Jakub napomina nas: „Wprowadzajcie słowo w czyn, a nie bądźcie 
tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się 
tylko słowou, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze 
swe naturalne odbicie. Bo przjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był”  
(Jk 1, 22–24). Nasze postępowanie jest ostatecznym kryterium wybrania i od-
rzucenia: „Ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, któ-
rzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie pot ępienia” (J 5, 29). Chrześcijaństwo 
staje się wiarygodne, gdy czyny jego wyznawców są piękne i dobre. Nale-
ży powiedzieć, że są tacy, co mają pełne usta pobożnych słów, często mówią  
o Bogu, nieraz aż za często i mogą usłyszeć od Chrystusa na sądzie: „Nigdy was 
nie znałem” (Mt 7, 23). I nie dziw się!

Opis sądu u św. Mateusza jest wstrząsający: „Wszystko, co uczyniliście jedne-
mu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 31–46). Stawiamy 
wtedy pytanie: kiedy widzieliśmy Cię? A Ty jesteś tak blisko, na wyciągnięcie 
ręki. Od chwili, gdy przyjąłeś człowieczeństwo, stałeś się solidarny z każdym 
człowiekiem, z jego nędzą i krzywdą, z jego poniżeniem i bezsilnością. Trzeba 
się modlić o nowe oczy, aby zobaczyć Chrystusa w drugim człowieku, którego 
kochamy, a także w tym, którego wykluczamy… Pięknie o tym pisze ksiądz 
Jan Twardowski:

„Mój Bóg jest głodny
ma chude ciało i żebra
nie ma pieniędzy
wysokich katedr ze srebra

Nie pomagają Mu
długie pieśni i świece
ma pierś zapadłą
nie chce lekarstwa w aptece

Bezradni
rząd ministrowie żandarmi
tylko miłością
mój Bóg się daje nakarmić.
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Miłość w ustach Jezusa i w świe-
tle Jego życia nabiera nowej wymowy  
i głębi: „To jest moje przykazanie, abyście 
się miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt 
nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie 
swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście 
przyjaciółmi moimi, jeśli czynicie to, co wam 
przykazuję (J 15, 12–14). To czyńcie na moją 
pamiątkę (Łk. 22, 19). Eucharystia sprawo-
wana w atmosferze miłości staje się pa-
miątką Pana. Kto jest na Eucharystii, a nie żyje miłością, zdradza Chrystusa. 
Tak jak Judasz, który posłużył się pocałunkiem, aby wydać Jezusa: „Przyjacie-
lu, po coś przyszedł? (Mt 26, 50).

Po co przychodzisz na Mszę świętą jeśli nie kochasz? Spełnić przykaza-
nie, zaliczyć obowiązek, czy uspokoić sumienie? O co ci naprawdę chodzi? Czy 
rozumiesz, że Bóg posyła cię nieustannie do ludzi? Tak mówił do Mojżesza. 
Tak było na początku w Kościele: „uczniowie Jezusa trwali w nauce Apostołów  
i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Ci wszyscy, co uwierzyli, przeby-
wali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każ-
demu według potrzeby (Dz 2, 42. 44–45). Tak powinno być wszędzie, jeśli chce-
my zachować zasadniczy sens eucharystycznej wspólnoty, jeśli ma być tym, 
co uczynił Jezus, i tym, co kazał czynić na swoją pamiątkę. Prawdziwa miłość 

wyraża się przez służbę. 
O tym przypomina nam 
Wielki Czwartek i słowa: 
„służcie sobie nawzajem tym 
darem, jaki każdy otrzymał 
(1P 4, 10). Eucharystia 
przypomina nam o po-
trzebie kontynuowania tej 
służby w duchu miłości 
do ludzi: „Miłość niech bę-
dzie bez obłudy! W miłości 
braterskiej nawzajem bądźcie 
życzliwi! Zaradzajcie potrze-
bom (…) (Rz 12, 9–13).

Ks. Jan Kukowski
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O wakacjach słów kilka…
Już z pewnością odliczacie dni do końca roku szkolnego. Zostało ich nie-

wiele. Jest to ostatni czas na poprawienie stopni i zachowania w szkole. Do-
brze jest zacząć wakacje od świadectwa z czerwonym paskiem. Wtedy mama 
i tata, a przede wszystkim my sami jesteśmy zadowoleni. Jak tak się stanie, to 
wakacje na pewno będą udane. 

Wielu waszych starszych kolegów i koleżanek w ten wolny czas do zajęć 
w szkole wybiera się na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. Jest to wyda-
rzenie, które ma zgromadzić setki tysięcy, a może miliony młodzieży z całego 
świata. Dobrze jest spotkać się z kimś, kto tak samo wierzy i kocha Jezusa,  
a mieszka w innym kraju, bądź nawet na innym kontynencie. Do Polski przy-
będą mieszkańcy Ameryki, Azji, Afryki, Australii i oczywiście Europy. Jak 
myślicie kto pierwszy wpadł na taki pomysł, aby zgromadzić tak wiele mło-
dych osób z rożnych kultur i krajów? Był to św. Jan Paweł II. Pierwsze Świato-
we Dni Młodzieży odbyły się w 1984 roku w Rzymie. Są one kontynuowane, 
co dwa bądź trzy lata. Przyszła w końcu kolej na Polskę. Cieszymy się bardzo 
z tego powodu. Mam nadzieję, że będziecie śledzić w telewizji bądź w Inter-
necie tegoroczne spotkanie młodzieży z papieżem Franciszkiem. Jak na razie 
proszę Was o modlitwę w tej intencji, aby to spotkanie przyniosło dobre owo-
ce i odbyło się bezpiecznie. 

Zanim zaczniemy piękny czas wakacji, trzeba nam ucieszyć się z obecno-
ści Matki Bożej, którą w miesiącu maju bardziej czcimy. Wiesz przecież, co 

są tzw. Majówki – nabożeństwa ku 
czci Matki Najświętszej. Pamiętam, 
jak byłem dzieckiem bardzo lubiłem 
brać udział w tym nabożeństwie. 
Do kościoła miałem prawie dwa 
kilometry, jednak nie było to prze-
szkodą, aby wziąć rower i pojechać 
pozdrowić Maryję. Zatem już dzisiaj 
bądź gotów, aby wziąć udział w tym 
nabożeństwie. Maryja pomaga nam 
w wielu sprawach. Pomoże nam 
również w organizacji wakacji, aby 
były bezpieczne i udane.

ks. Marek Dumin
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–  D L A  M Ł O D Z I E Ż Y  –
MODLITWA – co to takiego?

„Ojcze, w Twoje ręce składam ducha mego” 
(Łk 23.46)

Modlitwa to spotkanie człowieka z Chrystusem, w każdym miejscu i o każ-
dej porze dnia. Modląc się wybieram wciąż na nowo Jezusa i pragnę tego same-
go, co Bóg i wciąż iść za Nim. Jak celnik. Dobrze jest od czasu do czasu po prostu 
pomilczeć w Jego obecności… Modlitwa to ryzyko miłości! Jezus prowadzi cię 
wciąż dalej… Modlić się to stać się jak On EUCHARYSTIĄ – żywym uwielbie-
niem Boga. Bóg prowadzi cię często przez pustynię i wtedy przychodzą chwile 
samotności i pustki. Wtedy jest próba wiary, modlisz się, ale nie widzisz sensu, 
a w sercu zapada noc i pytasz: po co tu jestem? W modlitwie są chwile radości 
i pociechy, ale Bóg wprowadza cię w ciemne doliny i myślisz, że przegrałeś. 
W takich krytycznych chwilach musisz wybrać pomiędzy: buntem, rozpaczą  
a zwątpieniem. A może jednak zaakceptujesz noc i nadzieję wbrew wszelkiej 
nadziei. Należy odrzucić wszelkie zabezpieczenia, bo Bóg kocha człowieka, któ-
ry daje Mu wolną rękę i pozwala się Jemu prowadzić. Jezus rozumie cierpienie  
i samotność na krzyżu: „Boże mój, czemuś mnie opuścił”. Wiele nie rozumiemy, ale 
zaczynamy ufać Bogu coraz bardziej. Musisz ofiarować Bogu te trudne chwile 
i cierpliwie czekać, a Bo w tym czasie zmieni twe serce w serce dziecka. Jezus 
prosi cię jak Piotra, abyś szedł po wodzie, ale ty boisz się, bo zamiast patrzeć na 
Pana, lękasz się szalejącej burzy, ale wtedy Bóg wyciąga rękę mówiąc: „Człowie-
ku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś?” Modlitwa jest czasem jak podróż w tunelu. 
Skoro nie umiemy prowadzić pojazdu swojego życia, musimy pozwolić nim 
kierować Bogu. Czy modlitwa jest tylko dla „silnych” i „świętych”? Nie! Dla wszyst-
kich: małych i pokornych. Jak Maryja. Oddanie się Bogu jest sekretem szczęścia. 
Co zrobić jak siły słabną… umrzeć z rozpaczy! 

Nie! Zostanę, bo Boże słońce zawsze świeci, a wtedy z serca znikną burze 
i nastanie prawdziwa RADOŚĆ! Nie przejmuj się, że w życiu jest huśtawka 
nastrojów. Modlić się to zaakceptować zmiany i wierzyć, że tylko Bóg się nie 
zmienia. Modlić się to dźwigać krzyż z Chrystusem i czynić dobro za tych, 
którzy odrzucają wiarę i miłość… Jako dziecko Boga sprowadzasz Jego miło-
sierdzie, które [przemienia pustynie w ogrody!

Opracował: ks. Jan Kukowski
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13 lutego Rejonowy Dzień Skupienia dla kapłanów 5 dekanatów (chęciń-
ski, jędrzejowski, łopuszański, małogoski i morawicki) prowadził ks. Marceli 
FRĄCZEK – ojciec duchowny WSD w Kielcach.

21 lutego do 28 marca praktykę duszpasterską w naszej parafii odbywał 
Diakon Adrian STĘPIEŃ pochodzący z parafii Drugnia. W ramach praktyki: 
wygłosił kazania pasyjne, kazanie w II niedzielę Wielkiego Postu, katechizo-
wał, uczył się pracy w kancelarii, spotykał się z grupami parafialnymi: Dzie-
cięcym Kołem Misyjnym, scholą młodzieżową, chórem parafialnym, Różami 
Różańcowymi, Rycerzami Kolumba, służba liturgiczną. Diakon prowadził 
„Wieczór z Emmanuelem” w ramach przygotowań do ŚDM. 

21 lutego – 3 kwietnia 2016 r. w niedziele Wielkiego Postu po Mszy św. 
o godz. 12.00 w sali na plebanii odbywały się katechezy przedmałżeńskie dla 
młodzieży od 17 roku życia z dekanatu chęcińskiego.

26 lutego Dziecięca Grupa Misyjna naszej parafii otrzymała Dyplom 
z podziękowaniem za modlitwę i trud kolędowania na rzecz dzieci z Mada-
gaskaru.

13–16 marca przeżywaliśmy Rekolekcje Wielkopostne pod hasłem: Miło-
sierni bądźcie…”, które prowadził ks. dr Tomasz SIEMIENIEC – profesor bi-
blistyki WSD w Kielcach. 

18 marca odwiedziny chorych w domach z udzieleniem sakramentów 
świętych.

18 marca po godz. Mszy św. 18.00 – I Historyczna Droga Krzyżowa z ko-
ścioła na zamek. Uczestniczyło 400 osób.

19 marca – adoracja „Wieczór z Emmanuelem” pod hasłem: „Idź i nie 
grzesz więcej” połączony z „24 godziny dla Pana” z możliwością skorzystania 
z sakramentu pokuty.

24 marca na Mszy św. Wieczerzy Pańskiej ks. proboszcz Jan Kukowski 
przyjął do grona ministrantów 13 kandydatów, których przygotował ks. Piotr 
NOCOŃ. 

– Z życia parafii... –
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