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Pierwsza międzynarodowa edycja ŚDM zorganizowana zosta-
ła w stolicy Argentyny – Buenos Aires, pod hasłem: 
Myśmy poznali i uwierzyli miłości jaką Bóg ma ku nam  
(1 J 4, 16)

IV ŚDM – 15–20 sierpnia 1989
Santiago de Compostela (Hiszpania)
Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem (J 14, 6)

VI ŚDM – 14–15 sierpnia 1991
Częstochowa (Polska)
Otrzymaliście Ducha przybrania za synów (Rz 8, 15)

VIII ŚDM – 11–15 sierpnia 1993
Denver (USA)
Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfi-
tości (J 10, 10)

Historia Światowych Dni Młodzieży 
Geneza Światowych Dni Młodzieży sięga Niedzieli Palmowej roku 1984, 

kiedy odbył się Nadzwyczajny Jubileusz Odkupienia. Tydzień później,  
22 kwietnia, Jan Paweł II przekazał młodzieży Krzyż Roku Świętego (który 
dziś jest symbolem ŚDM). Następna Wielkanoc (29–31 marca 1985) w Mię-
dzynarodowym Roku Młodzieży przyniosła kolejne spotkanie młodzieży  
z papieżem. Do Rzymu przybyło wówczas 350 000 młodych z całego świata.

Oficjalnie datę 20 grudnia 1985 uznaje się za dzień ustanowienia ŚDM. 
Wtedy właśnie Jan Paweł II na spotkaniu opłatkowym wyraził pragnienie, 
by Światowe Dni Młodzieży odbywały się regularnie co roku w Niedzielę 
Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym 
przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe.

Pierwszy Światowy Dzień Młodzieży (jeszcze w wymiarze diecezjalnym) 
odbył się w Niedzielę Męki Pańskiej 1986 roku pod hasłem: „Abyście umieli 
zdać sprawę z nadziei, która jest w was” (1P 3, 15).

Do tej pory odbyło się 12 obchodów międzynarodowych:
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X ŚDM – 10–15 stycznia 1995
Manila (Filipiny)
Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20, 21)

XII ŚDM – 19–24 sierpnia 1997
Paryż (Francja)
Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie 
(J 1, 38–39)

XV ŚDM – 15–20 sierpnia 2000
Rzym (Włochy)
A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1, 14)

XVII ŚDM – 23–28 lipca 2002
Toronto (Kanada)
Wy jesteście solą dla ziemi… Wy jesteście światłem świata 
(Mt 5, 13–14)

XX ŚDM – 16–21 sierpnia 2005
Kolonia (Niemcy)
Przybyliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2, 2)

XXIII ŚDM – 15–20 lipca 2008
Sydney (Australia)
Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie moc i będziecie moimi 
świadkami (Dz 1, 8)

XXVI ŚDM – 15–21 sierpnia 2011
Madryt (Hiszpania)
Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze 
(Kol 2, 7)

XXVIII ŚDM – 23–28 lipca 2013
Rio de Janeiro
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody! (Mt 28, 19)



Msza św. z pielgrzymami z Holandii
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Kolejna – XXX edycja ŚDM odbędzie się 26–31 lipca 2016 r. 
w Krakowie pod hasłem: Błogosławieni miłosierni, albowiem 
oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7).

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkanie młodych całego 
świata. Gromadzą się oni, by wyznawać  wiarę w Jezusa Chrystusa.

Pomysłodawcą tych Dni był Święty Jan Paweł II, który 20 grudnia 1985 
roku po raz pierwszy spotkał się z młodzieżą we Włoszech. Od tej pory co 
dwa lub trzy lata młodzież całego świata gromadzi się w wybranym państwie 
by wspólnie z następcą  świętego Piotra, przybliżyć się do Boga.

Tegoroczne Światowe Dni Młodzieży są już drugim tego typu spotkaniem 
w Polsce. Poprzednio w Częstochowie z młodymi, spotkał się Jan Paweł II.

„Błogosławieni Miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią”  
(Mt 5, 7). Pod tym ewangelicznym hasłem odbywały się tegoroczne Światowe 
Dni Młodzieży w Krakowie. Już od kilku lat spotkania te składają się z dwóch 
etapów: tzw. etapu w diecezjach i etapu centralnego. Do naszej diecezji przy-
było kilka tysięcy młodych z całego świata.

Msza św. z pielgrzymami z Holandii
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W naszej parafii przebywali pielgrzymi z Holandii, z diecezji Rotterdam. 
Opiekę duchową nad nimi sprawował ks. Tjeerd Visser z Dordrechtu, który 
od 1 lipca 2016 r. pełni w diecezji Rotterdam, urząd wikariusza generalnego 
oraz ks. rektor seminarium duchownego z Utrechtu. 

Długo oczekiwani goście przybyli do nas tuż po północy z piątku na sobo-
tę. Nie mogliśmy się doczekać na ich przyjazd. Wszystko było już gotowe po-
rządki, obiadokolacje, desery, a ich przyjazd opóźniał się. Mimo długich ocze-
kiwań z wielką radością trwaliśmy razem, aż nadeszła chwila przywitania. 
Przy pomocy tłumaczy dokonało się sprawne rozmieszczenie pielgrzymów  
w poszczególnych rodzinach. Niektórzy zostali w Chęcinach a inni byli dowo-
żeni do okolicznych miejscowości naszej parafii, a także do parafii Polichno 
i Brzegi. Następnego dnia – w sobotę 23.07.2016 roku goście z Holandii pod 
kierunkiem księdza Piotra Noconia oraz wolontariuszek Małgorzaty Matli  
i tłumaczki Oliwii Lalewicz wyruszyli do Kielc. Tam nawiedzili miejsca waż-
ne dla historii Kościoła Kieleckiego takie jak: Wyższe Seminarium Duchowne  
z jego urokliwym kościółkiem św. Trójcy, Bazylika Katedralna, Pałac Biskupów 
Krakowskich. Tuż przed godziną 14.00 przybyli do diecezji goście zgromadzili 
się na Placu NMP położonym przy wzgórzu katedralnym a następnie przeszli 
w tzw. „Pochodzie Narodów” na stadion „Korony”. Rozentuzjazmowaną mło-
dzież witały rzesze wzruszonych kielczan. Następnie wszyscy uczestniczyli  
w Eucharystii, której przewodniczył ks. Bp Jan Piotrowski. Dopełnieniem 
tych duchowych przeżyć było tzw. uwielbienie, którego częścią centralną była 
pantomina przygotowana przez młodych, dotycząca grzechów głównych. Po 
powrocie do Chęcin u podnóża zamku chęcińskiego, dzień zakończono wspól-
nym śpiewem i tańcami przy grilu zorganizowanym przez Pana Piotrowskiego.  
W tym spotkaniu uczestniczył ordynariusz diecezji Rotterdam ks. bp Johannes 
van den Hende, który podziękował księdzu proboszczowi Janowi Kukowskie-
mu oraz burmistrzowi Robertowi Jaworskiemu za gościnę.

Natomiast w niedzielę zwiedzali urokliwe zabytki naszego miasta,  
a o godzinie 12.00 wszyscy przybyli na uroczystą Mszę świętą do kościoła 
parafialnego. Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Jan Kukowski wraz  
z księżmi z Holandii ojcem Aleksym Płatkiem oraz ojcami z klasztoru oo. Fran-
ciszkanów. Po Mszy świętej pielgrzymi zostali zaproszeni do swoich rodzin 
na niedzielny obiad. Po południu wyruszyliśmy z nimi na Koncert do amfite-
atru „Kadzielnia” zorganizowany specjalnie na ŚDM. Wystąpili tam między 
innymi: chór Fermata, Filharmonia Świętokrzyska, zespół Mafia, oraz zespoły 
dziecięce działające przy oratorium salezjańskim w Kielcach.
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Entuzjazm, radość, taniec, Boże szaleństwo, tak można określić w kilku 
słowach to wspaniałe wydarzenie, które zakończyło kolejny dzień ŚDM w na-
szej diecezji i parafii.

Natomiast poniedziałek był dniem pożegnania ze wspaniałymi młodymi 
gośćmi. Rano o godz. 9.00 przybyli na Mszę świętą do kościoła św. Bartło-
mieja Apostoła, gdzie była sprawowana Msza święta w ich ojczystym języku. 
Po Mszy świętej wyruszyliśmy wspólnie na zwiedzanie naszego królewskie-
go zamku. Młodzież podczas wspinaczki na wspaniałe ruiny zamku mogła 
podziwiać piękną panoramę miasta i okolic, jak również została zapoznana  
z jego historią. Na zamku wraz z damami dworu i dworzanami, wzięli udział  
w tańcu dworskim, który sprawił im wiele radości. Zdobywając  wieże zamkowe,  
podziwiali piękno ziemi chęcińskiej. Po wspaniałych atrakcjach na zamku, mło-
dzież udała się na parking do autokaru. Ksiądz proboszcz Jan Kukowski wraz 
z proboszczem parafii Polichno ks. Krzysztofem Pawlikiem oraz proboszczem 
parafii Brzegi ks. Robertem Zapałą oraz licznie zebranymi rodzinami, które go-
ściły młodzież pożegnali pielgrzymów. Ks. Jan pobłogosławił na dalszą piel-
grzymkę, oraz poczęstował smakowitymi jagodziankami od pana Ryszarda Ra-
miączka, swojską kiełbasą z Ostrowa k/ Wiślicy oraz „Buskowianką”, życząc im 
błogosławieństwa podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Wszyscy, 
którzy żegnali nie kryli łez radości z tak wspaniałego spotkania, które odbyło 
się w klimacie życzliwości. Młodzież przebywająca w naszej parafii pozostawiła 
piękne świadectwa swojej wiary i miłości do Boga i ludzi.

Oprac. Ks. Piotr Nocoń, Elżbieta Grzywa, Dorota Kurtek, Edyta Woś-Woźniak

Służba liturgiczna 
z Holandii
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CÓRKI ŚW. FRANCISZKA – ciąg dalszy
Siostry Bernardynki z Matką Klarą Tuszewską na czele, po wyjeździe  

z Wilna zatrzymały się w Chełmży na Pomorzu. Ks. bp Augustyn Łosiński, 
pochodzący z Łotwy, a wykształcony w Wilnie zaproponował siostrom ob-
jęcie dawnego klasztoru klarysek w Chęcinach. Krakowskie klaryski, którym 
przypadł w spadku ten opuszczony klasztor, zrzekły się do niego praw i w tej 
sytuacji droga do przejęcia zrujnowanego gmachu  stanęła otworem dla wileń-
skich bernardynek. Jako pierwsze do Chęcin przybyły jesienią 1930 r. M. Klara 
Tuszewska i s. Franciszka Wideholcówna. Zastały klasztor w ruinie: rozebrany 
dach ze sterczącymi kominami, wybite szyby w oknach, rozsypujące się ściany,  
a w dwóch pomieszczeniach na parterze klasy szkolne. Oficyna w podwórzu 
zajęta była przez lokatorów. Sam widok ogromu zniszczeń i perspektywa kil-
kuletniego remontu nie zniechęciły  Matki Fundatorki. Jadąc z Chełmży do 
Chęcin, po drodze zatrzymała się w Częstochowie, aby przed cudownym Ob-
razem Jasnogórskiej Matki i Królowej zawierzyć nową fundację jej opiece, by 
jak zapisała w Kronice: „Zawsze rozszerzała się tu chwała Boża”. Niewątpliwie ten 
akt zawierzenia umocnił ją w obliczu tak wielkiego wysiłku jaki wkrótce miała 
włożyć wraz z siostrami w przywróceniu kościoła i klasztoru do kultu Bożego.

Pierwotnie siostry zamieszkały w oficynie, którą stopniowo opuszczali 
lokatorzy i oczekiwały końca roku szkolnego, kiedy miała zostać zamknięta 
szkoła mieszcząca się w pomieszczeniach klasztoru. W tym czasie przystąpi-
ły z pomocą kilku sióstr przybyłych z Chełmży do porządkowania kościoła 
i chóru. Przez wybite szyby wlatywało ptactwo i lęgło się za kolumnami oł-
tarzy, w zakamarkach rzeźb zadomowiły się nietoperze, a wszystko okalały 
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wiszące pajęczyny. Jedynym pragnieniem sióstr było to, aby jak najprędzej 
mogła być odprawiona Msza święta. Dopiero gdy przydzielono księdza wika-
rego do parafii, siostry mogły uczestniczyć we Mszy św. we własnym koście-
le, korzystając z jego posługi kapłańskiej. Mimo licznych braków siostry były 
bardzo szczęśliwe. Cieszyły się każdym najmniejszym uporządkowanym ką-
tem. „Jezus dawał nam wielkie łaski, że przy takich niewygodach, nigdy nie traciły-
śmy dobrego humoru; im więcej było niewygody i braków, tym więcej było radości  
i wesołości. Nie było żadnych skarg, żadnego narzekania. Dobrze nam było. Jezus był 
z nami.” – zapisała Matka Tuszewska.

Gdy nadszedł koniec roku szkolnego, w dniu 2 lipca, kierownik szko-
ły pan Jan Tarnowski oddał siostrom klucze do klasztoru. Mogły wreszcie 
rozpocząć porządkowanie cel klasztornych zajętych uprzednio przez szkołę  
i zakwaterowanych nauczycieli, by przygotować miejsce pozostałym siostrom 
mającym niebawem nadjechać z Chełmży.

Nadszedł 14 lipca 1931 r. oczekiwany przez Matkę Fundatorkę dzień 
przybycia sióstr z Chełmży i objęcia klasztoru. Siostry z dworca kolejowego  
w Kielcach przyjechały do Chęcin ok. godz. 19.00. Przed kościołem czekała na 
nie pokaźna grupa parafian w imieniu których powitalne przemówienie wy-
głosił pan Rylski. Dzieci pana organisty Stachowicza deklamowały wiersze  
i wręczały kwiaty. Po wspólnej modlitwie przed ołtarzem siostry odśpiewały 
dziękczynne Te Deum laudamus. Rozpoczął się zatem nowy okres w historii chę-
cińskiego klasztoru ufundowanego w XVII w., który zaczął znów tętnić życiem. 
Mieszkańcy Chęcin i okolic spieszyli z pomocą w odbudowie. Kronika klasz-
torna wymienia z nazwiska niektóre osoby, jak np. pana Główczyka z Chęcin –  
murarza, czy pana Leona Wosia z Korzecka – cieślę. Fundusze na remont siostry 
początkowo czerpały ze swoich posagów, jednak szybko się wyczerpały i ko-
nieczna była kwesta. Dzięki realizowanym zamówieniom na haft, siostry mogły 
dołożyć brakujące kwoty. Same pracowały ciężko przy odbudowie – nosiły ce-
gły, dachówkę, wywoziły gruz, lasowały wapno, a we wszystkie prace wplatały 
modlitwy i ćwiczenia duchowne odprawiane w chórze w dzień i nocą.

Wspólnota rozwijała się, a duchowość franciszkańska oddziaływała na 
miejscowe środowisko, czego wynikiem były nowe powołania. Już w rok po 
przybyciu do Chęcin pierwszą profesję złożyły cztery siostry, a trzy przygoto-
wywały się do obłóczyn. Rok później wieczystą profesję złożyła s. Franciszka 
Wideholcówna, ta, która jako pierwsza przybyła z Matką Klarą Tuszewską 
obejrzeć miejsce nowej fundacji. C. d. n.

Opracowanie: Siostry Bernardynki
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– Panie, to Ty na mnie spojrzałeś… –

POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE Z PARAFII CHĘCINY
Ks. STEFAN MISZCZYK (1915 – 1990)
Urodził się 2 września 1915 roku w Maleszowej. Rodzica-
mi jego byli Antoni (1888–1957) i Antonina z Dzierżaków 
(1889–?). Ojciec był felczerem weterynarii. Po ukończeniu 
szkoły powszechnej w Chęcinach uczęszczał do Prywatnego 
Koedukacyjnego Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Busku- 
Zdroju. Tam uzyskał świadectwo dojrzałości w 1937 roku. 

W tym samym roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. „Z po-
wodu jednak trudnych warunków i nieszczęścia rodzinnego zmuszony” był 
przerwać studia w 1942 roku. Jako alumn, był poszukiwany przez gestapo.  
W czasie jednej z rewizji uszedł z domu, ale został zabity jego brat Jan (1921–
1944). Wiedziony jak sam mówił, dobrym przeczuciem, przybył do Małogosz-
cza. Zaprzysiężony przez dowódcę komendy NSZ, przyjął pseudonim „Alek-
sander”. Zorganizował w tym mieście tajne nauczanie w zakresie szkoły średniej 
dla ok. 20–25 uczniów. Komplet trwał 2 lata. Po wojnie, w 1946 r. zapisuje się 
na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jako alumn 
Częstochowskiego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał 
z rąk ks. Biskupa Teodora Kubiny, w kaplicy seminaryjnej 22 czerwca 1947 r. 
Mszę św. prymicyjną odprawił w Chęcinach 29 czerwca 1947 r. Jako wikariusz 
posługiwał w: Bogdanowie (1947–1949), Myszkowie (1949–1951), Przystajni 
(1951), Kłobucku (1951–1952), Częstochowie, w parafii św. Barbary (1952–1957), 
Dąbrowie Górniczej, w parafii NMP Anielskiej (1957–1958). W dniu 24 czerw-
ca 1958 r. został administratorem parafii w Łęce. Na tej placówce pozostał do  
1972 r. Następnie został ustanowiony rezydentem przy parafii św. Tomasza  
w Sosnowcu (1972–1977), a później przy parafii Wniebowzięcia NMP. Zmarł na-
gle, 4 czerwca 1990 r., na wylew, w czasie snu. Uroczystościom pogrzebowym, 
w dniu 6 czerwca 1990 r. przewodniczył ks. Biskup Tadeusz Szwagrzyk, przy 
współudziale 60 kapłanów. Pochowany został na cmentarzu parafii Wniebo-
wzięcia NMP w Sosnowcu, w grobowcu kapłańskim.

Ks. FRANCISZEK  GRUSZCZYŃSKI (1844–1896)
Ks. Gruszczyński jest pierwszym, poświadczonym w źródłach, kapłanem 
pochodzącym z naszej parafii. Urodził się we wsi Mosty jako syn Ludwika  
i Katarzyny. Pochodził z rodziny chłopskiej. Uczył się w szkole miejscowej  



14 CHĘCIŃSKA WSPÓLNOTA

i w Szkole Realnej w Kielcach. Uzyskawszy świadectwo  
z 5 klas, wstąpił w 1862 r. do kieleckiego Seminarium i po 
odbyciu pełnego kursu nauk, otrzymał święcenia kapłańskie 
w 1867 r. Od 21 września tego roku posługiwał na wikaria- 
cie w parafii Koniusza, a od 23 czerwca 1869 r. w Prandocinie. 
Wkrótce zostaje wysłany do Katolickiej Akademii Duchownej 
w Petersburgu, którą ukończył w 1873 r. ze stopniem magistra 

teologii. Po powrocie do kraju otrzymał nominację na profesora seminarium. 
Wykładał język łaciński, patrologię, homiletykę i inne przedmioty zależnie od 
potrzeby. Wśród współczesnych znany był ze swojej „pobożności  i cichego cha-
rakteru”.  Po rewizji Seminarium,  22 marca 1893 r.  władze carskie aresztowały 
profesorów seminarium, osadzając ich w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. 
Następnego dnia, 23 marca wykonano ukaz carski zamykający seminarium kie-
leckie na okres 4 lat z powodu wychowywania alumnów w duchu krańcowo nie-
przychylnym w stosunku do rządu. W grudniu 1894 r., ks. Gruszczyński wraz  
z innymi profesorami zostaje  zesłany na 3 lata  do Aczyńska na Syberii. Tam  
„w osamotnieniu i tęsknocie” zakończył życie 9 października 1896 r.

S. TERESA KASPEREK OSFB (1946–2016)
Urodziła się 25 marca 1946 r. we wsi Radkowice, która wtedy 
należała do parafii Chęciny. Była córką Walentego Kasperka 
i Józefy z Kurtków. Jeszcze tego samego dnia, w pięć godzin 
po urodzeniu zostaje włączona do wspólnoty Kościoła przez 
posługę ówczesnego wikariusza chęcińskiego ks. Stanisława 

Nawrockiego. Wstąpiła do Klasztoru Sióstr Bernardynek w Chęcinach. Oble-
czona została w habit, 26 kwietnia 1965 r. Pierwszą profesję zakonną złożyła 
31 maja 1966 r., a po trzech latach śluby wieczyste 7 grudnia 1969 r. Siostra 
Teresa wykonywała w klasztorze różne prace i powierzano jej liczne obowiąz-
ki. Przez szereg lat pracowała w kuchni i szklarni. Lubiła przyrodę i kwiaty. 
Miała zdolności plastyczne. W młodych latach rysowała i wykonywała ozdo-
by świąteczne z zasuszonych roślin. W latach późniejszych zmagała się z cho-
robą, która przygotowywała ją na spotkanie z Panem. Pan Jezus zawezwał ją  
w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia, w 50. rocznicę profesji zakonnej. Zmarła 
1 czerwca 2016 r. Jej pogrzeb odbył się 6 czerwca. Spoczywa na cmentarzu 
parafialnym w Chęcinach, w grobie zakonnym. Dziękuję Siostrom Bernardyn-
kom za pomoc w stworzeniu biogramu siostry Teresy.

Oprac. ks. Piotr Nocoń
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„Uczyńmy wszystko, aby Eucharystia stała się 
źródłem życia i światłem sumień”. 

   (św. Jan Paweł II)
PROCESJA Z DARAMI

Składanie darów Bogu to stara tradycja. W Starym Testamencie każdy 
Izraelita był zobowiązany, składać Bogu pierwociny płodów ziemi. (Pwt 26, 
1–10 i Kpł 23, 10–14). 

Życie religijne wyraża się konkretnie w składa-
niu darów Bogu za to, że jesteśmy gospodarzami tej 
ziemi, którą powierzył nam Bóg (Rdz 1, 28 i Ps 8, 7). 

Misjonarz pracujący w Afryce opowiadał, że 
widział kiedyś człowieka wybierającego miód z leś- 
nych barci. Pierwszy plaster wyrzucał. Widząc to zapytał: dlaczego tak czyni? 
Odpowiedział: To dar dla tego, który stworzył pszczoły. 

Św. Jan Paweł II w Liście o tajemnicy i kulcie Eucharystii, 9 pisał: „W uobec-
nieniu tej jedynej Ofiary naszego Zbawienia zostaje na nowo oddany Bogu człowiek  
i świat (…). Nie może zabraknąć tego oddania (…). Ważne jest, aby ten pierwszy mo-
ment właściwej liturgii eucharystycznej znajdował także swój wyraz w zachowaniu 
zgromadzonych. Odpowiada temu przewidziana przez niedawną reformę liturgiczną 
tzw. procesja z darami, której zgodnie z prastarą tradycją towarzyszy psalm lub pieśń. 
Odpowiednia miara czasu potrzebna jest także do tego, ażeby wszyscy uświadomili 
sobie wewnętrznie ten akt”. 

Celebrans powinien usiąść na miejscu przewodniczenia i poczekać, aż zo-
staną zebrane ofiary pieniężne oraz odebrać dary chleba i wina i inne. Wska-
zane to jest szczególnie w liturgii papieskiej lub biskupiej.

Oto mała dziewczynka przyniosła lalkę dla ubogich dzieci. Położyła do ko-
sza, ale zrobiło jej się żal. Zabrała z powrotem. Mama jej coś tłumaczyła do ucha, 
dziecko podchodzi i z uśmiechem oddaje swój dar. Przezwyciężyła siebie. 

Tyle jest różnych możliwości, tyle pomysłów i okazji, aby liturgia była 
żywa i radosna. Piękna jest pieśń mówiąca o darach:

„Bogu, z Jego darów, chleb niesiemy czysty
Owoc ziemi i rąk naszych, przyjmij, Ojcze Wiekuisty”...
Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy posłużył się tymi znakami: chleba  

i wina ustanawiając Eucharystię na wzór pokarmu. Poucza nas, że jest nam 

ŻYĆ MSZĄ ŚWIĘTĄ
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potrzebny jak chleb i napój. Bez Niego nie możemy żyć: „Ja jestem chlebem ży-
wym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6, 51). 
Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije (J 7, 37).

Chleb i wino dlatego, że stały się materią Eucharystii zasługują na posza-
nowanie. Taki był obyczaj w Polsce, że całowano przypadkowo upuszczony 
chleb, a rozpoczynając krojenie nowego bochenka, kreślono znak krzyża. 

Wino wychwalane przez Pismo Święte, jako napój rozweselający ludz-
kie serce, symbol miłości, zostało u nas sprofanowane przez  pijaństwo. Dziś  
w pucharze wina gotowi jesteśmy raczej widzieć ludzkie łzy, krzywdę i nie-
szczęście, niż radość i znak miłości.

Jezus każe nam z szacunkiem brać do rąk chleb bo na niego pada blask 
Eucharystii. Nakazuje nam zachować umiar i kulturę przy spożywaniu wina, 
aby to stało się znakiem Jego Krwi, nie było zbezczeszczone przez pijaństwo. 
„Chleb i wino stają się poniekąd symbolem wszystkiego, co zgromadzenie euchary-
styczne przynosi od siebie w darze Bogu i co ofiaruje w du-
chu” mówił Jan Paweł II w Liście „O tajemnicy i kulcie 
Eucharystii 9”. 

Niosąc w procesji do ołtarza chleb łączymy z nim 
wszystko co nasze. Jezus przemieniając go w swoje Ciało, 
nadaje wszelkiemu ludzkiemu działaniu sens i godność. 
Pragnie dosięgnąć i uświęcić człowieka wszędzie tam, gdzie czyni on sobie zie-
mię poddaną. Jezus stając się chlebem dla świata pragnie, abyśmy byli dobrzy 
jak chleb. Wino jest w liturgii symbolem tego wszystkiego, co boli i co kosztuje.  
Łączy w swej symbolice ołtarz ofiarny z wszelkim ludzkim wyrzeczeniem i ofia-
rą. Krew Chrystusa łączy z sobą, oczyszcza i przemienia wszelkie nieszczęścia, 
to, co nas miażdży i krzyżuje. Czyni z tego kielich zbawienia.

Modlitwa, która towarzyszy składaniu tych darów na ołtarzu, ma wymiar 
kosmiczny. Wprowadza nas na górę, skąd widać całą ziemię, jej utrudzenie  
i umęczenie, smutki i nadzieje: Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo 
dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi”. Otwiera nas na Wszech-
świat i na tę przemianę, która dokonuje się w nim mocą Zmartwychwstałego 
Chrystusa. Tak Bóg wchodzi w nasze kruche teraz i w naszą niepewną przy-
szłość. Postacie chleba i wina przypominają nam, że jesteśmy powołani do 
jedności. W tym jest nasza wielkość. Tę myśl wyrażają słowa pieśni:  

Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało, Z wielu ziaren pszenicznych się  
rodzi. Jedno wino, co się krwią Chrystusa stało. Z wielu winnych gron pochodzi.

Opracował: ks. Jan Kukowski                   
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Co robić w wakacje?
Przeżyliśmy już wakacje, okres wolny od zajęć szkolnych, od pracy i obo-

wiązków. Wyraz „wakacje” pochodzi od łacińskiego „vacare”, co oznacza 
„być wolnym”. Oczywiście, to nie oznacza, aby marnować czas, ale zajmować 
się rzeczami, które wymagają mniejszego wysiłku. Nasza głowa i cały nasz 
organizm musi odpocząć. Wiemy dobrze, że w czasie wakacji nie możemy 
odpocząć od Pana Boga. Podobnie, jak nie możemy przestać oddychać czy 
jeść. Tym, co w wakacje może przybliżyć nas do Boga jest praktykowanie 
swojej pasji, czegoś co jest pożyteczne, przynosi nam radość, a jednocześ- 
nie przypomina nam o Bogu.

Jedną z takich czynności jest wędrowanie po górach albo spacer wzdłuż 
brzegu morza. Widok pięknych gór, szumiącego morza, czy pięknych wi-
doków przypomina nam o Stwórcy. Mamy za co Panu Bogu podziękować. 
Piękno otaczającego nas świata jest znakiem miłości Boga. Jeżeli nie mamy 
możliwości wyjechać nad morze albo w góry, to na pewno jeździmy rowerem, 
albo spacerujemy po lesie bądź innych pięknych miejscach. Wówczas warto 
sobie przypomnieć, że jesteśmy przez Pana Boga obdarowani darem zdro-
wych nóg, rąk, darem zdrowych oczów i uszów. To jest dar dany za darmo, za 

który Panu Bogu trzeba nam wyrazić 
wdzięczność.  

Inną pasją, którą możemy prak-
tykować w wakacje, a która przybli-
ża nas do Boga jest oglądanie filmów 
religijnych. Zachęcam, by to czynić, 
kiedy pada deszcz i nie możemy wyjść  
z domu. Chciałbym polecić Wam dzi-
siaj film „Marcelino, chleb i wino”. 

Kim jest główny bohater? Jest porzuconym chłopcem, który zostaje wychowa-
ny przez zakonników. Ośmioletnie dziecko w swoich przygodach wewnątrz 
zakamarków klasztoru odkryje na poddaszu rzeźbę Chrystusa ukrzyżowane-
go i przyniesie Mu chleb i wino. W wdzięczności za ten dobry czyn Pan Jezus 
przemówi do niego. To bardzo wzruszający fragment filmu, kiedy to Marceli-
no rozmawia z Jezusem. Przychodzą nam wtedy na myśl momenty, kiedy to 
my rozmawiamy z Jezusem. W domu, kościele bądź w innych miejscach. Nie 
zapomnijmy o tym w trakcie przeżywanych wakacji. 

    ks. Marek Dumin
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Kościół i klasztor OO. Franciszkanów Konwentualnych  
w Chęcinach w latach 1817–2000 – Część II

Kwitnący przed wiekami klasztor, służący przez ponad cztery stulecia Ko-
ściołowi i wiernym, stał się po kasacie, ciężkim więzieniem politycznym dla 
Polaków. W latach 1832 i 1864 tuż po krwawym stłumieniu powstania listo-
padowego czy styczniowego, cele klasztorne zapełniły się więźniami, ludźmi 
zasłużonymi dla sprawy polskiej. Stąd to najciężej obwinionych wywożono 
etapami w głąb imperium rosyjskiego na długoletnie zesłania, często bez-
powrotne. Więzienie chęcińskie mogło pomieścić jednorazowo 250 więźniów.  
W 1919 r. obiekt posiadał 29 cel wieloosobowych. W połowie lat dwudzie-
stych oficjalna pojemność więzienia wynosiła 320 więźniów. Siedemdziesiąt 
miejsc wygospodarowano godząc się na zagęszczenie cel. Na szczęście poza 
rokiem 1920, gdy w związku z ewakuacją więzień śląskich liczba osadzonych 
przekroczyła 400 osób, przeciętnie liczba odbywających karę w Chęcinach wa-
hała się w granicach 200 do 250 osób. W 1921 r. więzienie  posiadało siedem 
rodzajów warsztatów, stolarnię, szczotkarnię, kuźnię, piekarnię, warsztat kra-
wiecki i szewski. Ponadto przy więzieniu istniało gospodarstwo rolne. Wię-
zienie dzierżawiło 32 morgi ziemi, na której pracowali więźniowie. W więzie-
niu chęcińskim nie było oddziału kobiecego. Budynki poklasztorne nie były 
przystosowane na więzienie. Brak było podstawowych urządzeń sanitarnych, 
centralnego ogrzewania, bieżącej wody. Więźniowie sypiali na wypychanych 
słomą siennikach, które kładziono na kamiennej podłodze, co sprzyjało prze-
ziębieniom i reumatyzmowi. Do tego dochodziło niskokaloryczne, pozbawio-
ne witamin i obrzydliwe, jednostajne jedzenie. Co prawda więzień miał prawo 
żywić się z własnych funduszów, ale przy ogólnej biedzie społeczeństwa tylko 
nieliczne jednostki mogły z tego korzystać.

Niedostateczna też była opieka zdrowotna. Miało to wpływ na wysoką 
umieralność osadzonych. W dniach od 1 stycznia 1921 r. do 20 maja 1922 r. 
zmarło w Chęcinach  28 więźniów. Złą sławę zdobyło sobie więzienie także 
ze względu na swój personel, a dokładnie na swoich naczelników. Szczegól-
ną brutalnością wsławił się ostatni naczelnik Chęcin, Konstanty Bortkiewicz.  
Świadczą o tym słowa: Panowie, przywieziono was z Radomia do Chęcin, ale pa-
miętajcie – Chęciny to nie Radom… Nikt się za wami nie upomni. Możecie krzyczeć, 
nikt was nie usłyszy. Zresztą na buntowników ja mam radę. Mam w pogotowiu małe 
domki (trumny). O ile was z Radomia do Chęcin przywieźli, to ja mogę was pojedyn-
czo wynosić.
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Dnia 8 marca 1926 r. na tle stosunku naczelnika do więźniów wybuchł  
w Chęcinach bunt. 34 więźniów z ośmiu cel rozpoczęło walkę. Bunt stłumio-
no. Do kolejnych starć doszło 22 sierpnia 1927 r. W wyniku kilkudniowych 
starć zginęło kilku więźniów, a wielu było rannych.

Więzienie w Chęcinach zostało zapamiętane, jako szczególnie ciężkie. Wa-
runki w jakich żyli więźniowie były straszne, dlatego też władze sanacyjne 
zamknęły go w 1927 roku.

Oprac. Elżbieta Grzywa
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CENNY PRZEWODNIK
BÓG JEST NASZYM OJCEM

Dzisiaj słowo ojciec budzi lęk. To jest dramat minio-
nego wieku. Zniszczono bowiem autorytet ojca i matki. 
Dla chrześcijaństwa słowo ojciec jest kamieniem węgielnym całej budowli 
wiary i światopoglądu. Pozytywny obraz ojca jest zakodowany w sercu czło-
wieka, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, podobnie jak dzie-
ci są stworzene na obraz i podobieństwo swoich rodziców.

Biologia uczy, że pięćdziesiąt procent chromosomów otrzymujemy od 
ojca, a drugie pięćdziesiąt procent od matki. W dziedzinie „genetyki ducho-
wej” posiadamy w stu procentach obraz Boga, który nas stworzył, czyli obraz 
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Na ten przepiękny obraz zakodowany w sercu 
dziecka nakładają się obrazy ziemskiego ojca i matki. 
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Dwie są możliwości harmonizowania tych obrazów. Pierwsza zaplanowana 
przez Stwórcę. Ten Boży obraz zostaje potwierdzony i utrwalony przez uśmiech 
ojca ziemskiego, który z miłością pochyla się nad swym dzieckiem i przez 
uśmiech matki, tulącej z miłością w swych ramionach ukochane maleństwo. 

Druga możliwość polega na bolesnej dysharmonii. Ten zakodowany obraz 
zostaje poraniony, zniekształcony i zniszczony przez straszny krzyk ojca – 
awanturnika, przez bolesne razy ojca – psychopaty lub lodowate ramiona 
matki, która nie kocha, lecz odrzuca swoje dziecko, często od momentu poczę-
cia. Trudno to pojąć tym, którzy od dzieciństwa są głodni miłości ojcowskiej  
i miłości macierzyńskiej. Oni bowiem mają zniszczony obraz ojca ziemskiego. 

Odpowiedzialność za losy dziecka ukryta jest w przygotowaniu rodzi-
ców do ojcostwa i macierzyństwa, która polega na udoskonaleniu odpowie-
dzialnej miłości.  

BÓG jest OJCEM, ponieważ posiada Jednorodzonego Syna. To jest jed-
na z największych tajemnic – tajemnica Trójcy Świętej zupełnie niedostępna  
dla naszego rozumu. Została objawiona przez Syna Bożego i stanowi funda-
ment naszej wiary.

Syn Boga stał się człowiekiem, aby nam objawić prawdę o Bogu Ojcu, aby 
podzielić się swym Ojcem i aby nas przedstawić jako swoich braci. Jezus uczy 
nas rozmowy z Bogiem jako Ojcem przekazując słowa modlitwy Ojcze nasz.

Bóg jest Ojcem naszym od momentu chrztu świętego, czyli od chwili,  
w której zostaliśmy wprowadzeni w życie Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
Skoro Bóg jest wszędzie, to i kochający Ojciec jest wszędzie i jest maksymalnie 
zatroskany o nasze szczęście i o nasze prawdziwe dobro. To jest ta pierw-
sza rewelacja naszej wiary, że Bóg jest Ojcem, który jest MIŁOŚCIĄ. A dru- 
ga rewelacja, że ludzie są naszymi braćmi. To jest światło opromieniające nasze 
życie społeczne. Trzecia prawda brzmi: Ojcostwa nie można utracić. Bóg kocha 
swego syna i córkę nawet wtedy, gdy oni stają się złymi dziećmi.

Jest jeszcze jedna relacja: Ojciec jest dla mnie wzorem. Jezus mówi: „Bądźcie 
doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz w niebie (Mt 5, 48), Bądźcie miłosierni, jak 
miłosierny jest Ojciec wasz w niebie” (Łk 6, 36). 

Prawie w każdej religii Bóg ma twarz Ojca. Wyraża to jakieś pragnienia 
ludzkiego serca. W Ewangelii  poznajemy Ojca na podstawie Jego odniesień 
do Ojca. Jezus swego Ojca kocha. Ojciec jest dla Niego najwyższym autoryte-
tem, dlatego zabiega o wypełnienie Jego woli. W ten sposób uczy nas posłu-
szeństwa wobec Ojca i miłości do Niego. 

Ks. Jan Kukowski
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Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus 
(Ga 2, 20)

Człowiek idąc przez życie pokonuje trudności i kryzysy, sam nie wie 
jak… Św. Jan od Krzyża wyjaśnia: Jesteś jak zimny i mokry pień, który ma stać 
się ogniem! W modlitwie Bóg zaczyna się spalać! Jak drewno „płaczesz” i dymisz, 
bo musisz się pozbyć wszystkiego, co nie jest miłością... Potrzeba na to czasu, aż  
pojawią się płomienie, aż drewno zaczyna płonąć, ogrzewając i rozprasza-
jąc noc! Nieraz wydaje ci się, że kręcisz się w kółko, że biegniesz w miejscu  
i że upadasz! Modlić się to nauczyć się spoglądając oczyma Ewangelii. To iść  
w przeciwnym kierunku: Kto się poniża będzie wywyższony, a ostatni będą pierw-
szymi. Modlić się to wejść na drogę ubó-
stwa, zapomnienia o sobie, bo nie muszę 
być pierwszy… Gdyż modlić się to być 
na dole, i radośnie śpiewać Panu. Naj-
piękniejszym owocem miłości jest radość.  
A Jezus obiecał, że radość nasza będzie peł-
na! Niekiedy jest to bolesna radość, kiedy 
widzimy nasze błędy i słabości, ale zawsze 
możemy się rzucić w ramiona miłosiernego Ojca. Możemy śpiewać z Maryją 
Magnificat: Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny (Łk 1, 49). Wtedy jestem spo-
kojny, bo Bóg wie co robi. Pokój jest największym skarbem, który ogarnie two-
ją duszę. Wcale to nie oznacza, że nie będziesz cierpiał, że modlitwa będzie 
łatwa, ale zachowasz pokój w każdej sytuacji. Nie będziesz walczył na oślep, 
lecz powiesz: wszystko jest łaską. Odczujesz wewnętrzną wolność. A miłość 
będzie jedynym prawem. Będziesz modlił się zawsze i wszędzie. Już nie tylko 
Ty, lecz Chrystus w Tobie. Czy to możliwe? Tak z pomocą łaski Bożej. Ty pomo-
żesz Bogu, otwierając serce swoje. Miłość Chrystusa przynagla nas do służby 
bliźnim (2 Kor 5, 14). A może nawet będziesz gotów oddać życie za Chrystusa? Bo 
śmierć to spotkanie z ukochanym… Módl się często, bo jest to pasjonująca 
droga wyjścia ponad przeciętność i żyć pełnią życia. 

Opracował: ks. Jan Kukowski

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



23Nr 11 / LIPIEC–PAŹDZIERNIK 2016

G jak gniew…
Gniew? Przecież to nie ma nic wspólnego z wiarą! Czy gniew w jakikol-

wiek sposób może łączyć się z życiem duchowym? Raczej powinniśmy unikać 
tego typu odczuć i emocji…. Ileż razy nam to powtarzano, ile razy słyszeliśmy, 
że nie wolno się złościć, a jeśli już nam się to zdarzy, to trzeba to ukrywać, bo 
przecież to takie nie chrześcijańskie… 

Czym tak naprawdę jest gniew? Definicja mówi, iż jest to reakcja emocjo-
nalna na niepowodzenie lub wzburzenie emocjonalne, czasami z nastawie-
niem agresywnym. Podobnie jak inne emocje, gniew specyficznie zabarwia 
obraz postrzeganej rzeczywistości. Gniew kojarzy nam się właśnie z agre-
sją, krzykiem, awanturami i z wszystkim co negatywne. Skąd zatem gniew  
w moim „Alfabecie wiary”?

Dzisiaj będzie krótko, ale dosadnie. Myślę, że wszyscy tego doświadczyli-
śmy – kiedy byliśmy małymi dziećmi, z każdej strony powtarzano nam: „nie 
rób tak”, „tak jest brzydko”, „pamiętaj, że masz być grzeczny”. Oczywiście nic 
złego w tym nie ma. Każdy rodzic chce, żeby jego dziecko się dobrze zacho-
wywało, sam też bardzo często powtarzam te same zwroty swojemu synkowi. 
Strofuję go kiedy tylko widzę jakieś przejawy złości (a u półtorej rocznego 
dziecka są one baaaaardzo widoczne). Ale w czym tkwi problem? Ano w tym, 
że aby dojść do nieba trzeba umieć się wkurzyć. Zdaję sobie sprawę, jak to 
brzmi… ale niestety, życie ludzkie zwłaszcza w tej duchowej sferze to jest woj-
na! Przypomnijcie sobie rozdział „D jak diabeł”. Ja wiem, że nas nauczono, że 
grzeczne dzieci pójdą do nieba… tylko, że potem te grzeczne dzieci mogą wy-
rosnąć na letnich dorosłych chrześcijan, którzy nie są w stanie pójść na całość. 

Żeby była jasność, pisząc o gniewie nie mam na myśli tego, że mamy być 
okrutni dla innych ludzi. Nie chodzi mi o to, że mamy się na kimś wyżywać, 
że jeśli ktoś nie panuje nad swoim zachowaniem, bywa agresywny, krzyczy, 
to wszystko jest ok. i niczego nie musi zmieniać. Jeśli myślisz, że będę tutaj 
usprawiedliwiał tego typu zachowania, to jesteś w dużym błędzie. Chodzi mi 
o coś zupełnie innego. Przytoczona wyżej definicja gniewu jest definicją psy-
chologiczną. W języku Biblii słowo gniew ma oczywiście podobne znaczenie, 
ale może oznaczać też coś innego: po pierwsze oznacza „pasję, siłę (energię)”, 
a po drugie znaczy „poruszony, wstrząśnięty.” W sensie biblijnym złość jest 
siłą, takim kopem, który daje Ci Bóg po to, żeby coś się w Twoim życiu zmie-

–  A L F A B E T  W I A R Y  –
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niło! Jeśli tkwisz w jakimś bagnie po uszy, jeśli od lat taplasz się w grzechu  
i nie możesz z niego wyjść, być może jest tak właśnie dlatego, że jeszcze nigdy 
tak naprawdę się nie wkurzyłeś! Na kogo? Nie na cały świat, ale na siebie 
samego i na zło, które jest w Twoim życiu. Żebyście dobrze zrozumieli o co 
mi chodzi, przytoczę rozmowę, którą miałem z moim bardzo dobrym zna-
jomym, od lat nie pijącym alkoholikiem. Powiedział mi tak: Cały czas piłem, 
nie mogłem się z tego wyrwać. Zostawiła mnie żona, dzieci, koledzy umierali, nic nie 
pomagało. Dopiero kiedy zmarła mama, pierwszy raz się na siebie wkurzyłem! Powie-
działem sobie – stary, przecież tak dłużej nie może być! Oczywiście to nie jest tak, 
że od tego czasu  ten człowiek przestał pić jak za dotknięciem czarodziejskiej 

różdżki. Musiał przejść długą i ciężką 
terapię i wiele lat się z tym zmagał 
(zresztą dalej nie jest mu łatwo). Ale 
kiedy tak na prawdę pierwszy raz po-
czuł złość, wtedy postanowił ruszyć 
się z miejsca, coś zmienić! Rozumiesz 
o co mi chodzi? Masz się wkurzyć na 
zło, które niszczy Twoje życie! Masz 
pierwszy raz powiedzieć stanowcze  
i zdecydowane „stop”! „Nie zgadzam 

się na to, żeby moje życie było jałowe, puste! Nie zgadzam się! Marzyłem  
o życiu pięknym, szczęśliwym, dobrym i będę do takiego życia dążył!”

Najlepszą sceną, pokazującą czym jest gniew, ale ten święty gniew, o któ-
rym piszę, jest ta doskonale nam znana – gdzie Jezus wyrzuca kupców ze 
świątyni. Czy Chrystus powiedział tam do ludzi: „Panowie, przepraszam was 
bardzo, ale bądźcie tak mili i opuście to miejsce”? Nie, On się nie patyczkuje, 
bo są sytuacje w życiu, w których patyczkować się nie wolno! Jeśli w Twoim 
życiu, które ma być święte pojawiają się takie stragany grzechu, brudu, znie-
wolenia a Ty będziesz grzecznie czekał aż coś się zmieni, to możesz się nie do-
czekać. Czasem musisz powiedzieć „Won z tym całym złem!” Zauważ, że Bóg 
nigdy nie akceptował tego, żeby człowiek stał w miejscu. Musisz się ruszyć, 
musisz coś zmienić, musisz! A pamiętacie, kiedy Jezus mówił ile musi wycier-
pieć, a Piotr wziął Go na bok i zaczął Mu robić wyrzuty? „Panie, niech Cię Bóg 
broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. Jezus zareagował ostro: „Zejdź Mi 
z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, 
co ludzkie”. Pamiętaj, że masz prawo do gniewu! Jeśli masz w sobie jakie-
goś wewnętrznego prześladowcę, śmiało możesz mu powiedzieć: „wynoś się  



25Nr 11 / LIPIEC–PAŹDZIERNIK 2016

Homilia Papieża Franciszka na rozpoczęcie ŚDM

z mojego życia!” Masz prawo wkurzyć się na to, co ci wmawia, że i tak nie 
będziesz święty, że jesteś nieudacznikiem, że się do niczego nie nadajesz, że 
po co kolejna spowiedź, skoro i tak upadniesz… 

Gniew może być zły, może nawet zabijać, niszczyć… Nigdy nie uspra-
wiedliwiaj swoich agresywnych zachowań temperamentem, czy tym, że taki 
już jesteś. Nieprawda, nie musisz taki być. Ale wykorzystaj ten gniew, uczyń 
go świętym! Postaw się złu, które w Twoje życie wkracza rękami i nogami!  
A kiedy naprawdę się wkurzysz i chwycisz Boga mocno za rękę, to On wypro-
wadzi Cię z każdego bagna i może w końcu zaczniesz prawdziwe żyć, czego 
Tobie i sobie życzę.

  Dawid Pyrda

Drodzy młodzi, dobry wieczór, Wspaniale jest być z wami na tym czuwa-
niu modlitewnym.

Na zakończenie tego odważnego i poruszającego świadectwa Rand po-
prosiła nas o coś mówiąc: Proszę was bardzo, byście modlili się za moją kochaną 
ojczyznę. Historia naznaczona wojną, cierpieniem, stratą, kończąca się prośbą 
o modlitwę. Czy jest coś lepszego niż rozpoczęcie naszego czuwania od mo-
dlitwy?

Pochodzimy z różnych stron świata, z różnych kontynentów, krajów, języ-
ków, kultur i narodów. Jesteśmy „dziećmi” narodów, które być może spierają 
się z powodu różnych konfliktów, a nawet wręcz są w stanie wojny. Przyby-
wamy też z krajów, które mogą żyć w „pokoju”, które są wolne od konfliktów 
wojennych, gdzie wiele rzeczy bolesnych, które dzieją się na świecie, to tylko 
jakaś część wiadomości i artykułów prasowych. Ale jesteśmy świadomi pew-
nej rzeczywistości: dla nas tu i teraz, pochodzących z różnych części świata, 
cierpienie, wojna, którą przeżywa wielu ludzi młodych, nie są już czymś ano-
nimowym, dla nas nie jest to już jakaś informacja prasowa, ale mają imię, kon-
kretne oblicze, historię, bliskość. Dziś wojna w Syrii jest bólem i cierpieniem 
wielu osób, wielu młodych, jak dzielna Rand, która jest tu między nami i prosi 
nas o modlitwę za swoją ukochaną ojczyznę.

Istnieją sytuacje, które mogą wydawać się nam, że są odległe, ale tylko do 
chwili, kiedy w jakiś sposób ich nie dotkniemy. Istnieją takie rzeczywistości, 
których nie pojmujemy, ponieważ widzimy je tylko przez jakiś ekran (telefo-
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nu komórkowego lub komputera). Ale kiedy nawiążemy kontakt z życiem,  
z tymi konkretnymi istnieniami, które nie są już zapośredniczone przez ekra-
ny, wówczas dzieje się z nami coś mocnego, odczuwamy wszyscy wezwanie 
do zaangażowania: „Dość zapomnianych miast”, jak powiedziała Rand; już 
nigdy więcej nie może się zdarzyć, aby bracia byli „otoczeni śmiercią i zabój-
stwami”, czując, że nikt im nie pomoże. Drodzy przyjaciele, zachęcam was do 
wspólnej modlitwy z powodu cierpienia tak wielu ofiar wojny, i to jest dzisiaj 
w świecie, abyśmy raz na zawsze mogli zrozumieć, że nic nie usprawiedliwia 
krwi brata, że nic nie jest bardziej cennego od osoby stojącej obok nas. A w tej 
prośbie o modlitwę pragnę podziękować także wam, Natalio i Miguelu, bo  
i wy podzieliliście się z nami swoimi bitwami, waszymi wewnętrznymi woj-
nami. Przedstawiliście nam wasze zmagania, i to co uczyniliście, by je prze-
zwyciężyć. Wy jesteście żywym znakiem tego, co miłosierdzie chce w nas do-
konać.

Teraz nie zabierzemy się do wykrzykiwania przeciw komuś, nie zacznie-
my się kłócić, nie chcemy niszczyć. Nie chcemy pokonać nienawiści obelgami 
i jeszcze większą nienawiścią, przemocy większą przemocą, pokonać terror 
jeszcze większym terrorem. A nasza odpowiedź na ten świat w stanie wojny 
ma imię: nazywa się przyjaźnią, nazywa się braterstwem, nazywa się komu-
nią, nazywa się rodziną. Świętujemy fakt, że pochodzimy z różnych kultur  
i łączymy się, by się modlić. Niech najlepszym słowem, najlepszą mową, niech 
będzie zjednoczenie w modlitwie. Pozostańmy na chwilę w milczeniu i mó-
dlmy się; stawiajmy przed Bogiem świadectwa tych przyjaciół, utożsamiajmy 
się z tymi, dla których „rodzina jest pojęciem nieistniejącym, a dom jedynie 
miejscem do spania i jedzenia”, lub z tymi, którzy żyją w strachu, przekona-
ni, że ich błędy i grzechy definitywnie ich wykluczyły. Postawmy w Bożej 
obecności także wasze „wojny”, nasze „wojny”, zmagania, walki, które każ-
dy niesie ze sobą, we własnym sercu. O to byśmy byli rodziną, braćmi, ra-
zem. Zachęcam was byście wstali, wzięli się za ręce, wszyscy i w milczeniu  
modlili.

Kiedy modliliśmy się, przyszedł mi na myśl obraz apostołów w dniu 
Pięćdziesiątnicy. Jest to scena, która może wam pomóc w zrozumieniu tego, 
czego Bóg chce dokonać, co tchnie w nas w waszym życiu, w nas i z nami. 
Tego dnia uczniowie byli zamknięci z obawy. Czuli się zagrożeni ze strony 
środowiska, które ich prześladowało, które zmuszało ich do pozostawania  
w małym pomieszczeniu, bezczynnie jakby byli sparaliżowani. Lęk ich opano-
wał. W tym kontekście, stało się coś spektakularnego, coś wielkiego. Przybył 
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Duch Święty i języki jakby z ognia spoczęły na każdym z nich, pobudzając ich 
do przygody, o której nigdy nie marzyli. Sprawa zmienia się radykalnie.

Usłyszeliśmy trzy świadectwa; naszymi sercami dotknęliśmy ich histo-
rii, ich życia. Widzieliśmy, jak oni, na równi z uczniami, przeżywali podobne 
chwile, przeszli momenty, w których byli pełni strachu, kiedy wydawało 
się, że wszystko się wali. Strach i niepokój, które rodzą się ze świadomości, 
że wychodząc z domu, człowiek może już nigdy więcej nie zobaczyć swo-
ich bliskich, obawa, że nie będzie się czuł doceniony i kochany, strach, że 
nie będzie innych szans. Podzielili się z nami tym samym doświadczeniem, jakie 
było udziałem uczniów, doświadczyli lęku prowadzącego do jedynego miejsca: tam, 
gdzie są bramy lęku – do zamknięcia. A kiedy strach ukrywa się w zamknięciu, 
to zawsze idzie w parze ze swoim „bliźniakiem”, paraliżem; poczucie, że jest 
się sparaliżowanym. To jedno z najgorszych nieszczęść, jakie mogą się przydarzyć  
w życiu, przeczucie, że w tym świecie, w naszych miastach, w naszych wspólnotach 
nie ma już przestrzeni, by wzrastać, by marzyć, by tworzyć, by dostrzegać perspek-
tywy, a ostatecznie, by żyć, a zwłaszcza w młodości. Paraliż sprawia, że tracimy 
smak cieszenia się życiem, przyjaźnią, smak wspólnych marzeń, podążania 
wraz z innymi. Oddala nas od innych, przeszkadza nam uścisnąć komuś 
dłoń jak widzieliśmy na przedstawieniu – wszyscy zamknięci, zamknięci za 
tymi małymi szybkami.

Ale jest też w życiu inny paraliż, jeszcze bardziej niebezpieczny i często trud-
ny do rozpoznania, a jego uznanie sporo nas może kosztować. Lubię nazywać go para-
liżem rodzącym się wówczas, gdy mylimy szczęście z kanapą! Tak, sądzimy, że aby 
być szczęśliwi, potrzebujemy dobrej kanapy. Kanapy, która pomoże nam żyć 
wygodnie, spokojnie, całkiem bezpiecznie. Kanapa – jak te, które są teraz, no-
woczesna, łącznie z masażami usypiającymi – które gwarantują godziny spokoju, żeby 
nas przenieść w świat gier wideo i spędzania wielu godzin przed komputerem. Kanapa 
na wszelkie typy bólu i strachu. Taka kanapa sprawiająca, że zostajemy zamknięci  
w domu, nie trudząc się ani też nie martwiąc. „Kanapa-szczęście” jest to prawdo-
podobnie taki cichy paraliż, który może nas zniszczyć najbardziej, a najbardziej  
młodych. A dlaczego tak się dzieje? Jak to Ojcze jest możliwe? Bo po trochu, 
nie zdając sobie nawet z tego sprawy, stajemy się ospali, ogłupiali, otumanieni. Przed-
wczoraj rozmawiałem o młodych, którzy przechodzą na emeryturę w wieku 
20 lat. Dzisiaj mówię o młodych uśpionych, właśnie ogłupionych i otumanio-
nych. Podczas gdy inni – może bardziej żywi, ale wcale nie lepsi – decydu-
ją o naszej przyszłości. Z pewnością dla wielu łatwiej i korzystniej jest mieć 
młodych ludzi ogłupiałych i otumanionych, którzy mylą szczęście z kanapą; 
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dla wielu okazuje się to wygodniejsze, niż posiadanie młodych bystrych, pra-
gnących odpowiedzieć na marzenie Boga i na wszystkie aspiracje serca. I was 
pytam – chcecie być młodymi ospałymi, ogłupiałymi i otumanieni? Chcecie 
by inni za was decydowali o waszej przyszłości? Chcecie być wolni? Chce- 
cie być przytomni? Chcecie walczyć o waszą przyszłość? Nie widzę żebyście 
byli zbyt przekonani. Chcecie walczyć o waszą przyszłość?

Prawda jednak jest inna: kochani młodzi, nie przyszliśmy na świat, aby „we-
getować”, aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; 
przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad, trwały ślad. To bar-
dzo smutne, kiedy przechodzimy przez życie nie pozostawiając śladu. A gdy 
wybieramy wygodę, myląc szczęście z konsumpcją, wówczas cena, którą pła-
cimy, jest bardzo i to bardzo wysoka: tracimy wolność. Nie jesteśmy wolni, 
aby pozostawić ślad tracimy wolność i to jest ta cena. I tak wielu ludzi  
woli, aby młodzi nie byli wolni. Jest tak wielu ludzi, którzy nie życzą im do-
brze, którzy chcą, aby byli śpiący, nigdy czuwający, wolni. My musimy bro-
nić naszej wolności, walczyć o nią.

Właśnie tutaj mamy do czynienia z wielkim paraliżem, kiedy zaczyna-
my myśleć, że szczęście jest synonimem wygody, że być szczęśliwym to iść 
przez życie w uśpieniu albo narkotycznym odurzeniu, że jedynym sposobem, 
aby być szczęśliwym jest trwanie jakby w otępieniu. To pewne, że narkotyki 
szkodzą, ale jest wiele innych narkotyków społecznie akceptowanych, które  
w ostateczności czynią nas bardzo, albo przynajmniej bardziej zniewolony-
mi. I jedne i drugie ogałacają nas z naszego największego dobra: z wolności. 
Odzierają nas z wolności.

Przyjaciele, Jezus jest Panem ryzyka, tego wychodzenia zawsze „poza”. 
Jezus nie jest Panem komfortu, bezpieczeństwa ani wygody. Aby naśladować Je-
zusa, trzeba mieć trochę odwagi, trzeba zdecydować się na zamianę kanapy na 
parę butów, które pomogą iść po drogach, o jakich wam się nigdy nie śniło, ani nawet  
o jakich nie myśleliście, po drogach, które mogą otworzyć nowe horyzonty, nadają-
cych się do zarażania radością, radością, która rodzi się z miłości Boga, radością, która 
pozostawia w twoim sercu każdy gest, każdą postawę miłosierdzia. Pójść na ulice na-
śladując „szaleństwo” naszego Boga, który uczy nas spotkania Go w głodnym, spra-
gnionym, nagim, chorym, w przyjacielu, który źle skończył, w więźniu, w uchodźcy  
i w imigrancie, w człowieku bliskim, który jest samotny. Pójść drogami naszego Boga, 
który zaprasza nas, abyśmy byli politycznymi aktorami, ludźmi myślącymi, społecz-
nymi animatorami. On pobudza nas do myślenia o gospodarce bardziej solidarnej. 
We wszystkich środowiskach, w jakich jesteście, miłość Boga zachęca nas do niesienia 
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Dobrej Nowiny, czyniąc ze swego życia dar dla Niego i dla innych. To znaczy mieć 
odwagę, to znaczy być wolnymi.

Możecie mi powiedzieć: Ojcze, ale to nie jest dla wszystkich, to tylko dla wy-
branych! Owszem, to prawda, a ci wybrani to ci wszyscy, którzy są gotowi dzie-
lić swoje życie z innymi. Podobnie, jak Duch Święty przekształcił serca uczniów  
w dniu Pięćdziesiątnicy, oni byli też sparaliżowani, tak też uczynił z naszymi 
przyjaciółmi, którzy dzielili się swoimi świadectwami. Posłużę się twoimi słowa-
mi Miguel: mówiłeś nam, że w dniu, kiedy w „Facenda” powierzono ci odpo-
wiedzialność za pomoc w poprawie funkcjonowania domu, zacząłeś wtedy ro-
zumieć, że Bóg czegoś od ciebie chce. W ten sposób rozpoczęła się transformacja.

To jest tajemnica drodzy przyjaciele i do jej doświadczenia jesteśmy powołani 
wszyscy. Bóg czegoś od ciebie oczekuje, zrozumieliście – Bóg czegoś od ciebie chce, 
Bóg czeka na ciebie. Bóg przychodzi, aby złamać nasze zamknięcia, przychodzi, aby  
otworzyć drzwi naszego życia, naszych wizji, naszych spojrzeń. Bóg przychodzi,  
aby otworzyć wszystko, co ciebie zamyka. Zaprasza cię, abyś marzył, chce ci pokazać, 
że świat, w którym jesteś, może być inny. Tak to jest: jeśli nie dasz z siebie tego, co  
w tobie najlepsze, świat nie będzie inny. To jest wyzwanie.

Czas, który teraz przeżywamy nie potrzebuje młodych kanapowych, ale młodych 
ludzi w butach, najlepiej w butach wyczynowych. Ten czas akceptuje tylko na boisku 
graczy czołowych, nie ma tam miejsca dla rezerwowych. Świat dzisiejszy chce od was, 
abyście byli aktywnymi bohaterami historii, bo życie jest piękne zawsze wtedy, kiedy 
chcemy je przeżywać, wtedy kiedy, gdy chcemy pozostawić ślad. Historia wymaga dziś 
od nas, byśmy bronili naszej godności i nie pozwalali, aby inni decydowali o naszej 
przyszłości. Nie, to my mamy o tym decydować. Wy wybieracie waszą przyszłość. 
Pan, jak w dniu Pięćdziesiątnicy, chce dokonać jednego z największych cudów, jakiego 
możemy doświadczyć: sprawić, aby twoje ręce, moje ręce, nasze ręce przekształciły się 
w znaki pojednania, komunii, tworzenia. On pragnie twoich rąk, aby kontynuować 
budowanie dzisiejszego świata. Chce go budować z tobą. A ty jak odpowiesz? Co 
odpowiesz ty? Tak czy nie?

Powiesz mi: Ojcze, ale mam swoje ograniczenia, jestem grzesznikiem, co 
mogę zrobić? Kiedy Pan nas wzywa, nie myśli o tym, kim jesteśmy, kim byliśmy,  
co zrobiliśmy lub czego nie zrobiliśmy. Wręcz przeciwnie: w chwili, kiedy nas wzywa, 
on patrzy na wszystko, na to wszystko co moglibyśmy zrobić, na tę całą miłość, jaką 
jesteśmy w stanie rozsiewać. On zawsze stawia na przyszłość, na jutro. Jezus kieruje 
się ku nowym horyzontom, nigdy ku muzeum.

Dlatego, przyjaciele, dzisiaj Jezus zaprasza cię, wzywa cię, byś zostawił 
swój ślad w życiu, ślad, który naznaczyłby twoją historię i historię tak wielu.
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Życie współczesne mówi nam, że bardzo łatwo skupić uwagę na tym, co 
nas dzieli, na tym, co nas rozłącza jednych od drugich. Chcieliby, byśmy uwie-
rzyli, że zamknąć się w sobie, to najlepszy sposób, by chronić się od tego, co 
wyrządza nam zło. Dzisiaj my, dorośli, potrzebujemy was, byście nas nauczyli 
żyć razem w różnorodności, tak jak dzisiaj, w dialogu, w dzieleniu się, wie-
lokulturowości nie jako zagrożenia, lecz jako szansy: wy jesteście możliwo-
ścią przyszłości, miejcie odwagę nauczyć nas, że jest łatwiej budować mosty, 
niż wznosić mury! Mamy potrzebę tego się uczyć. A wszyscy razem prosimy, 

abyście od nas żądali kro-
czenia drogami braterstwa. 
Abyście to wy byli naszymi 
oskarżycielami jeśli my wy-
bierzemy budowanie mu-
rów, drogę wrogości, drogę 
wojny. Budować mosty: wie-
cie, który jest pierwszy z mo-
stów do zbudowania? Most, 
który możemy postawić tu  
i teraz: uścisk dłoni, podać 

sobie ręce. Odwagi! Zróbcie to teraz, tutaj, ten ludzki most, podajcie sobie 
ręce, wszyscy. To most podstawowy. To ludzki, wspaniały most. Zawsze ist-
nieje ryzyko żeby powstrzymać rękę, ale trzeba ryzykować. Kto nie ryzykuje 
nie zwycięża, dlatego podajmy sobie dłonie. To jest ten podstawowy most – 
uścisnąć dłoń. Dziękuję wam. Oto wielki most braterski. Oby tego budowania 
uczyli się wielcy ludzie tego świata, oby uczyli się stawiać taki most wielcy 
ludzie tego świata! Ale nie dla zdjęcia, ale by wciąż budować coraz wspanial-
sze mosty. Oby ten ludzki most był zaczynem wielu innych; niech on będzie 
trwałym śladem.

Dzisiaj Jezus, który jest drogą, dla ciebie, dla ciebie, dla wszystkich, wzywa ciebie 
do pozostawienia swojego trwałego śladu w historii. On, który jest życiem, zachęca 
ciebie do zostawienia śladu, który wypełni życiem twoją historię, a także dzieje wie-
lu innych ludzi. On, który jest prawdą, zaprasza ciebie do porzucenia dróg izolacji, 
podziału, bezsensu. Pójdziesz? Czy pójdziesz? Co odpowiedzą teraz – chcę to 
widzieć – twoje ręce, twoje dłonie – tę prawdę, drogę i życie? Niech Bóg bło-
gosławi wasze marzenia. Dziękuję.

Papież Franciszek
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8 maja gościliśmy ks. Ryszarda BORDZAŃ, który wygłosił słowo Boże  
i zapoznał nas z  Dzieło „Kościół w potrzebie”. Ofiary do puszki przeznaczy-
liśmy na to dzieło.

26 maja procesja Bożego Ciała wyruszyła po Mszy św. o godz. 10.30  
z kościoła parafialnego do klasztoru OO. Franciszkanów do czterech ołtarzy: 
I – przy pomniku Św. Jana Pawła II; II – przy UGiM  w rynku; III – u. SS. Ber-
nardynek i IV – przy klasztorze OO. Franciszkanów.  

3 czerwca pielgrzymka dzieci I-komunijnych z rodzicami do Zakopane- 
go – do MB Fatimskiej na Krzeptówkach.

11 czerwca zjazd Apostolatu Maryjnego z naszej diecezji z racji 5 rocznicy 
Apostolatu w naszej parafii. Ks. biskup Marian FLORCZYK wygłosił homilię 
i przewodniczył Eucharystii z udziałem 12 księży z diecezji.

12 czerwca Mszę św. prymicyjną sprawował neoprezbiter  ks. Adrian STĘ-
PIEŃ, który jako diakon odbywał w naszej parafii praktykę duszpasterską.

18 czerwca XIV Spotkanie Młodzieży Diecezji Kieleckiej w Wiślicy z udzia-
łem przedstawicieli naszej parafii.

4–5 lipca czuwanie nocne na Jasnej Górze z udziałem naszej parafii: chór, 
Rycerze Kolumba, Róże Różańcowe, Apostolat Maryjny. Przewodniczył:  
ks. Jan Kukowski i księża z dekanatów: chęcińskiego, daleszyckiego i bodzen-
tyńskiego. 

21 lipca Dzień diecezjalny ŚDM  w Wiślicy. Uczestniczyło 29 osób.

22–25 lipca gościliśmy młodzież z Holandii w ramach ŚDM w naszej die-
cezji. U nas przebywały 33 osoby, w Polichnie – 9 i w Brzegach – 11.

23 lipca Dzień diecezjalny ŚDM w Kielcach. „Marsz Narodów” z katedry 
na stadion KORONY. Msza św. której przewodniczył ks. biskup Jan Piotrow-
ski wraz z kilkoma biskupami z różnych krajów i liczną grupą księży. 

24 lipca   uroczysta Msza św. o godz. 12.00  w języku polskim, holender-
skim i łacińskim. Przewodniczył ks. proboszcz Jan Kukowski, OO. Fraciszka-
nie i O. Aleksy – Bernardyn wraz z księżmi z Holandii.

– Z życia parafii... –
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25 lipca po godz. 12.00 pożegnanie młodzieży z Holandii.

10 sierpnia przyjęliśmy Pieszą Pielgrzymkę Lubelską. Mszy św. przewod-
niczył i kazanie wygłosił ks. biskup Józef WRÓBEL z Lublina. Wielka ulewa 
cały dzień!!!

24 sierpnia odpust parafialny. Sumę odpustową odprawił ks. biskup Jan 
PIOTROWSKI i wygłosił kazanie. Miała miejsce peregrynacja Obrazu Świętej 
Rodziny.

28 sierpnia powitaliśmy w naszej parafii neoprezbitera ks. Tomasza ZIE-
LEŃ, pochodzącego z parafii GRYBÓW – diecezja tarnowska, na miejsce  
ks. Piotra NOCONIA, który pracował u nas 3 lata.

10 września pielgrzymka do WIŚLICY z racji Rocznicy Chrztu Polski  
i Złotego Jubileuszu Koronacji Madonny ŁOKIETKOWEJ. 

17 września Diecezjalny Zjazd Ministrantów w Opactwie Cysterskim  
w Jędrzejowie z naszej diecezji z udziałem naszych ministrantów.

1 października VI Diecezjalna Pielgrzymka Wspólnoty Żywego Różańca 
w Wiślicy z udziałem naszej parafii.

12 listopada Diecezjalna Pielgrzymka do Centrum Św. Jana Pawła II i Ba-
zyliki Miłosierdzia Bożego w Krakowie na zakończenie Roku Jubileuszowego 
Miłosierdzia z udziałem naszych parafian. 

20 listopada Dzień Seminaryjny w naszej Parafii. Gościliśmy: ks. prof. 
Pawła BORTO, który o godz. 10.30 przewodniczył Mszy św. i wygłosił ka-
zanie; diakona Sylwestra DURLIKA i kleryków: Piotra MISZTALA, Pawła 
FODEROWICZA i Marcina STYRCZA. Klerycy nawiedzili klasztor S. Ber-
nardynek i OO. Franciszkanów.

20 listopada na Mszy św. o godz. 12.00 chóry: dorosłych, „OREMUS”  
i schole dziecięce śpiewem uczciły Św. Cecylię patronkę muzyki kościelnej.
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