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W poszukiwaniu ewangelicznej tożsamości

12 marca 2013 roku wWatykanie zakończyło się kolej-
ne konklawe . Wybrano papieża, który przyjął imię: 
Franciszek . Od tego czasu minęło już pięć lat . Może 

to zbyt mało, aby obiektywnie ocenić ten pontyfikat . Myślę jednak, 
że wystarczająco dużo, aby potwierdzić zapowiadany na samym 
początku kierunek działania: „przewodzenia w miłości” . Jest to 
wyraźne opowiedzenie się po stronie strategii wyprzedzania innych 
w nawiązywaniu relacji i serdecznym otwieraniu się na wszystkich 
– niezależnie od podziałów społeczno-religijnych i kulturowych, 
a nawet politycznych .

Po tych pięciu latach „przewodzenia w miłości” mamy już 
pewność, że Duch Święty w marcowy, deszczowy wieczór 2013 roku 
sprawił, że Kościół i świat cały otrzymał Dar na miarę bardzo 
złożonych i trudnych czasów . Choć jest również wielu przeciwników 
obecnego Papieża, którzy nie zaakceptowali stylu jego apostolskiej 
posługi .  Ale pozostawmy ten problem na boku . 

To co dzisiaj reprezentuje papież Franciszek, jest niczym innym, 
jak powrotem do korzeni, czyli do Ewangelii . Podkreśla to bardzo 
mocno Austen Ivereigh w swojej biografii o Papieżu pt . „Prorok”, 
która ukazała się w 2014 roku w Wielkiej Brytanii, a w 2015 roku 
przetłumaczona została na język polski i wydana w wydawnictwie 
„Niecałe” w Bytomiu .

„Dziennikarz barcelońskiej gazety – pisze Austen Ivereigh – 
wytknął Franciszkowi w czerwcu 2014 roku, że jest rewolucjonistą . 
Papież nie zaprzeczył, lecz powiedział, że największa z rewolucji 
polega na „powrocie do korzeni”, a rzeczywista zmiana – to 
„wzmacnianie tożsamości”, a nie zastępowanie jej inną .  Ten, kto 

Od redakcji



OD REDAKCJI6

powraca do korzeni, jest radykałem ( z łacińskiego słowa radicalis 
– korzeniowy) . Radykalizm Franciszka narodził się w niezwykłym 
utożsamianiu z Jezusem po okresie życia zupełnie zanurzonego 
w Ewangelii i modlitwie mistycznej” .

Aby bardziej rozwinąć i zrozumieć drogę poszukiwania przez 
Franciszka swojej ewangelicznej tożsamości, postanowiliśmy w tym 
numerze „Lasek” wybrać kilka fragmentów z tej książki, wskazu-
jących na to, że kierunek intelektualnych i moralnych zmagań 
zarysował się już od samego początku życia obecnego papieża: 
najpierw w rodzinie, potem w szkole, na studiach, w życiu zakon-
nym i kapłańskim, w posłudze biskupa, kardynała i wreszcie pa-
pieża . Wybrane fragmenty rozmieściliśmy w różnych miejscach 
naszego czasopisma, zakreślając je specjalną ramką .   

Na początku tego papieskiego poszukiwania apostolskiej tożsa-
mości, zwróćmy uwagę na szczególny rodzaj wrażliwości obecnego 
Ojca Świętego, którą ujął cały świat .  Otóż, będąc jeszcze w junio-
racie jezuitów, przyszły kapłan i następca świętego Piotra został 
przydzielony do nauczania katechizmu w małej szkółce chilijskiej, 
gdzie dzieci z trzeciej i czwartej klasy często były brudne i przycho-
dziły na zajęcia bez butów . Zaniepokojony tą sytuacją postanowił 
napisać list do swojej dużo młodszej, jedenastoletniej siostry Marii 
Eleny, prosząc ją o pomoc: „A najgorsze – pisze wówczas dwudzie-
stoczteroletni Jorge Bergolio – że oni nie znają Jezusa . Nie znają 
Go, bo nie ma komu ich uczyć . Rozumiesz, dlaczego ja ci mówię, 
że trzeba dużo świętych? Chcę, żebyś mi pomogła w moim apostol-
stwie u tych dzieci . Ty byś to dobrze zrobiła . Na przykład, co byś 
powiedziała na Różaniec co wieczór? Wiem, że to wysiłek, ale 
twoja modlitwa byłaby jak siąpiący zimą deszcz, który powoli 
użyźnia pola, by mogły potem przynieść plon . Potrzebuję owoców 
mego apostolstwa i dlatego proszę cię o pomoc” . 

A więc już wówczas budzi się w nim świadomość apostolskiego 
znaczenia modlitwy i potrzeba włączania w nią nawet dzieci . I do 
dzisiaj Papież nieustannie apeluje o ten szczególny rodzaj pomocy . 
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Zwraca się do wszystkich, którzy chcą być apostołami Ewangelii 
Jezusa, odnajdując w ten sposób swoją prawdziwą tożsamość .     

Idąc tym śladem, jestem przekonany, że także w Laskach mo-
żemy odnaleźć właściwą dla naszego środowiska ewangeliczną 
tożsamość, zwłaszcza w przeżywaniu i rozwiązywaniu trudnych 
dla nas problemów; jest to być może opatrznościowy czas próby 
i zmagania się ze złożoną codziennością, która nie była obca także 
pierwotnym założeniom Matki Czackiej i księdza Władysława 
Korniłowicza; jest to wreszcie swoistego rodzaju „powrót do korze-
ni”, czyli do Ewangelii i nauki Chrystusa jako fundamentu również 
Dzieła Lasek .

Józef Placha

Biorąc sobie imię Poverella („Biedaczyny”), Franci-
szek utożsamił się nie tylko ze świętym, lecz z pewnym 
podziemnym prądem, który nieraz w historii wydostawał 
się na powierzchnię w chwilach kryzysu, ale potem znikał 
prędko. Od świętego z Asyżu czasy się zmieniły – powie-
dział Franciszek – ale „ideał misjonarza, Kościoła ubo-
giego nadal obowiązuje. To jest nadal ten Kościół, który 
przepowiadali Jezus i Jego uczniowie”. To jest jego wi-
zja: Kościół kształtowany przez peryferie, stawiający na 
pierwszym miejscu ubogiego, wędrowny, prosty pod 
względem materialnym, przekraczający granice, żyjący 
słodką radością ewangelizowania. Miał to być Kościół, 
który – według słów Bergoglia skierowanych do kardyna-
łów przed konklawe – odrzuca duchową światowość, aby 
bić nie własnym światłem, tylko Boskim światłem, jak 
Księżyc w swej tajemnicy odbija światło Słońca.

Austen Ivereigh o papieżu Franciszku



 

Kolejny etap

26 maja br. odbyło się Zebranie Ogólne Członków Towarzy-
stwa. Zebrania są coroczną tradycją, przerywaną jedynie 

w okresach wojennych. Doliczając dwa Zebrania Nadzwyczajne, 
wiemy, że było to 95. zebranie.

Miniony rok upłynął pod kątem analiz ekonomicznych. I chy-
ba należałoby sobie zadać pytanie, co tak naprawdę powinno być 
główną troską Zebrania Ogólnego czy też Zarządu. Według mnie, 
a sądzę, że nie tylko moim zdaniem, to raczej rozpoznawanie 
kierunków wsparcia osób niewidomych powinno stać na pierw-
szym miejscu. Przed środowiskami wspierającymi osoby niewi-
dome i przed samymi niewidomymi staje dziś wiele istotnych 
tematów. Wymienię tylko niektóre aspekty: formy pracy w Ośrod-
kach, problematyka edukacji włączającej, wsparcie dorosłych 
niewidomych. Temat pomocy dorosłym sam w sobie nie jest 
jednorodny. Są niewidomi poszukujący pracy, są aktywni zawo-
dowo, którzy często potrzebują wsparcia, są w końcu osoby w po-
deszłym wieku. Czy Towarzystwo ma zdolność angażowania się 
we wszystkich obszarach, czy ma stać się „specjalistyczne”, gdzie 
głównie lokować środki. Takie zagadnienia powinny być głów-
nym przedmiotem dyskusji i podejmowanych decyzji. 

W minionym roku sprawozdawczym Zarząd podejmował 
decyzje zarówno o charakterze ekonomicznym, jak i kształtują-
cym kierunek wsparcia. I choć godzenie tych dwóch światów, 
które w pewnym uproszczeniu można nazwać „Światem ducha” 
i „Światem ciała”, jest trudne, to według mnie – możliwe. 

Z perSpektywy ZarZądu
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Zebranie Ogólne kończy, ale równocześnie otwiera pewien 
nowy czas, kolejny, 96., etap w historii Dzieła Lasek. Cieszę się, 
że wraz z obecnym Zarządem mogę go tworzyć. 

Kończąc ten krótki tekst, zapraszam do zapoznania się ze 
„Sprawozdaniem z pracy Zarządu za rok 2017” zamieszczonym 
w dziale „Dokument” w tym numerze „Lasek”, (s. 137)

Paweł Kacprzyk
Prezes Zarządu TONOS

Papież przemierza Kaplicę Sykstyńską, spoglądając 
w dół. Towarzyszą mu kardynał Vallini i kardynał Tauran 
[sic!]. Patrzy na dół, nie pozdrawia kardynałów, jak gdy-
by niósł ogromny ciężar. Wchodzi do Kaplicy Paulińskiej, 
gdzie mu przygotowano tron, ale on nie siada na tronie. 
Na siłę zaciąga kardynałów, żeby usiedli razem z nim 
w ostatniej ławce. Modli się w milczeniu. W pewnej chwi-
li papież wstaje. Odwraca się, wychodzi do Sali Królew-
skiej i w tym momencie staje się kimś innym. To jest czło-
wiek, który się uśmiecha. Jakby powierzył komuś swoje 
brzemię, jakby Bóg mu powiedział osobiście: „Nie martw 
się, ja tu z tobą jestem”. To już nie jest człowiek przygnie-
ciony. Jego twarz już nie jest wbita w posadzkę. Ten czło-
wiek rozgląda się i zadaje sobie pytanie, co ma robić. 

Wielu ludziom Franciszek potem potwierdzał tę rela-
cję. Jednemu kardynałowi powiedział, że poczuł przy-
chodzące do niego „wielki wewnętrzny pokój i wolność, 
i one [go] już nie opuściły”. Innemu powiedział: „Sądzę, 
że Duch Święty mnie odmienił”.

Austen Ivereigh o papieżu Franciszku



W oczekiwaniu na beatyfikację

15 maja – rocznica śmierci matki Elżbiety Róży Czackiej zgro-
madziła siostry, dzieci i młodzież z wychowawcami przy 

grobie Założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi 
i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Od chwi-
li podpisania przez Ojca św. Franciszka w październiku 2017 r. 
dekretu o heroiczności życia i cnót Matka Elżbieta nosi tytuł 
Czcigodnej Sługi Bożej. 

5 czerwca br. w siedzibie Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej 
zakończył się proces o domniemanym cudzie za wstawiennic-
twem Sługi Bożej. Akta zostały przesłane do Kongregacji ds. 
Świętych w Rzymie. Tam dokona się następny etap: zbadanie tego 
przypadku przez profesorów medycyny i to ich ocena – uznanie 
lub też nieuznanie cudownego uzdrowienia – stanie się decydu-
jąca w dalszym postępowaniu beatyfikacyjnym Sługi Bożej. Oce-
na pozytywna staje się bowiem równoznaczna z rozpoczęciem 
ostatniego etapu przygotowującego do beatyfikacji. 

Dlatego w cichej i wiernej modlitwie prosimy o światło Ducha 
Świętego dla profesorów i z utęsknieniem oczekujemy odpowie-
dzi z Kongregacji. 

Tegoroczna modlitwa przy grobie Założycielki Lasek została 
zainspirowana wersetami Psalmu 139, pomiędzy które zostały 
wplecione słowa Sługi Bożej, pełne ufności do Pana Boga i pod-
dania Jego Woli. Niech ten swoisty modlitewny dialog stanie się 
zaproszeniem, a także inspiracją do osobistej modlitwy i odczy-
tywania woli Pana Boga w codziennym życiu. 

Z życia ZgrOmadZenia SióStr fSk
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Ps 139:

Panie, przenikasz i znasz mnie, 
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję . 
Z daleka przenikasz moje zamysły, 
widzisz moje działanie i mój spoczynek 
i wszystkie moje drogi są Ci znane .

O, Panie Jezu! Racz zstąpić do serca mego, abym poznała wolę 
Twoją przenajświętszą i pełniła ją we wszystkim. Naucz mnie, jak 
Ciebie czcić i wielbić podług woli Twojej... Mów Panie, bo słucha 
sługa Twój...

21 .08 .1927

Choć jeszcze nie ma słowa na języku: 
Ty, Panie, już znasz je w całości. 
Ty ogarniasz mnie zewsząd 
i kładziesz na mnie swą rękę.

Obojętnym jest, czy po ludzku udane będą nasze usiłowania 
i czy uwieńczone są pomyślnym rezultatem, nie o to chodzi. Pan 
Bóg żąda od nas aktów cnót, a pomoc nam daje z innej strony, 
tak jakby chciał nam pokazać, że my sami niepotrzebni jesteśmy, 
a że mocen jest wszystko bez nas dać. 

28.08.1927

Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza, 
zbyt wzniosła: nie mogę jej pojąć. 
Gdzież się oddalę przed Twoim duchem? 
Gdzie ucieknę od Twego oblicza?

Starania najmniej udane w oczach ludzi są najbardziej udane 
w oczach Boga. Bóg chce od nas bezustannych aktów wiary i uf-
ności, męstwa w trudnych chwilach.

28.08.1927
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Jeśli powiem: «Niech mię przynajmniej ciemności okryją 
i noc mnie otoczy jak światło»: 
sama ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie, 
a noc jak dzień zajaśnieje: 
mrok jest dla Ciebie jak światło .

Gdy w ciągu dnia cały plan się przewróci z powodu nieprze-
widzianych zdarzeń i wskutek tego powstałych nowych obowiąz-
ków, staram się je przyjmować ze spokojem, bo wiem i rozumiem, 
że to Bóg wszystko to daje lub dopuszcza i że moja jest rzecz być 
posłusznym narzędziem w Jego ręku. 

31.08.1927

Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, 
godne podziwu są Twoje dzieła . 
I dobrze znasz moją duszę, 
nie tajna Ci moja istota, 
kiedy w ukryciu powstawałem, 
utkany w głębi ziemi .

Co za szczęście. Co za miłość i wdzięczność należy się Panu 
Jezusowi za wszystkie łaski, które wszystkim ludziom wysłużył, 
za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzał przez całe życie moje. 
Czym jest człowiek bez łaski Bożej? Rozumiem i wyznaję, że bez 
łaski Twojej, o Boże, niczym jestem i że niczym nie zasługuję na 
takie łaski. 

2.12.1927

Oczy Twoje widziały me czyny 
i wszystkie są spisane w Twej księdze; 
Dni określone zostały, 
chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał .

Pogrążałam się nie tylko sama w Bogu, ale wszystkich obec-
nych w Laskach i rozmaitych innych ludzi. Wszystkich kocha-
nych mi i wszystkich nieprzyjaciół, Kościół cały i czyściec cały. 
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I Bóg jakby nachylał się do mojej prośby i ogarniał wszystkich 
sobą, w miarę jak o to prosiłam. Prosiłam również szczególnie 
o łaskę miłości i pokory.

31.10.1927
Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże, 
jak jest ogromna ich ilość! 
Gdybym je przeliczył, więcej ich niż piasku; 
gdybym doszedł do końca, jeszcze jestem z Tobą .

Proste przyjmowanie z ręki Bożej zarówno cierpień, trudów, 
przykrości, upokorzeń, jak odpoczynku od cierpień i trudów, jak 
dobroci od ludzi, odnosząc wszystko, co nas spotyka dobrego od 
ludzi, do Boga. Bóg w miłosierdziu swoim daje zawsze tyle, ile 
człowiek znieść może.

3.08.1927
Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce; 
doświadcz i poznaj moje troski, 
i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, 
a skieruj mnie na drogę odwieczną!

Nie proszę o to, bym miała zawsze to realne poczucie łaski, 
ale o tę wielką łaskę, bym nigdy nie była odrzuconą od Ciebie, 
Boże mój. 

Tylko ufam miłosierdziu Twojemu.
2.12.1927

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu ...

Boże, który obdarzyłeś Czcigodną Sługę Bożą Matkę Elżbie-
tę Czacką darem swojej bliskości oraz łaską uczestniczenia w cier-
pieniu Twego Syna w Jego Mistycznym Ciele, prosimy Cię, aby 
przykład Jej modlitwy, poświęcenia z miłości życia i cierpienia 
był dla nas dowodem i inspiracją, jak możemy Ciebie kochać, jak 
podejmować wyzwania życia i jak iść do Ciebie w codzienności.
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Prosimy Cię o łaskę jej beatyfikacji: 
Boże, źródło wszelkiej świętości, który powołałeś ociemniałą 

Matkę Elżbietę do służenia Tobie w niewidomych na duszy i na 
ciele, obdarzając ją męstwem w dźwiganiu krzyża dla zadośćuczy-
nienia za duchową ślepotę ludzi i dałeś jej łaskę powołania do 
życia w Kościele nowej rodziny zakonnej, racz wynieść ją na ołta-
rze, a nam za jej wstawiennictwem udziel łaski, o którą z pokorą 
i ufnością Cię prosimy dla większej chwały Trójcy Przenajświętszej . 
Amen .

Matka Radosława Podgórska
Przełożona Generalna 

Sióstr FSK

Następnie zdiagnozował niepowodzenia Kościoła, 
przywołując refleksję, którą dzielił się zaledwie kilka 
miesięcy wcześniej na rekolekcjach Caritasu w Buenos 
Aires. 

Nieszczęścia, które z biegiem czasu pojawiają się 
w instytucjach Kościoła, mają korzenie w samowystar-
czalności, swego rodzaju narcyzmie teologicznym. 
W księdze Apokalipsy Jezus mówi, że oto stoi u drzwi 
i kołacze, i w sposób oczywisty tekst odnosi się do Niego 
stojącego na zewnątrz i pukającego, żeby Go wpuścić. 
Ale ja czasem myślę, że Jezus puka od środka, żebyśmy 
Go wypuścili. Kościół zwracający się ku sobie samemu 
pozwala sobie na trzymanie Jezusa dla siebie i niewy-
puszczanie Go. 

Austen Ivereigh o papieżu Franciszku



Władysław Gołąb 

Uwielbiajmy Najświętsze Serce Jezusa

Kult Najświętszego Serca Jezusowego rozwinął się już w okre-
sie średniowiecza, głównie na terenie Francji i Niemiec, a na-

stępnie w Polsce. Pierwszy kościół pod wezwaniem Serca Jezu-
sowego został wybudowany w Brazylii w Guaparana w 1585 r. 
W XVII w. papież Klemens XIII ustanowił Uroczystość ku czci 
Najświętszego Serca Jezusowego – w piątek po oktawie Bożego 
Ciała. Ogromny wpływ na tę decyzję miały widzenia św. Małgo-
rzaty Marii Alacoque w latach 1673–1675. Należy dodać, że usta-
nowienia tego święta domagali się usilnie biskupi polscy. Począt-
kowo uroczystość miała charakter lokalny i dotyczyła tylko 
Rzymu i Polski. Papież Pius IX w r. 1856 uroczystość tę rozszerzył 
na cały Kościół, a Leon XIII ubogacił kult Serca Jezusowego przez 
wprowadzenie nabożeństwa czerwcowego. Nabożeństwo to od-
prawiane jest w Polsce już od 1857 r.    

Nabożeństwo czerwcowe polega na odśpiewaniu „Litanii do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa” i innych okolicznościowych pieśni.

Przypomnijmy, że litanie jako modlitewne prośby pojawiły 
się na Wschodzie już w IV wieku, a na Zachodzie w wieku V. 
Najstarszą litanią jest „Litania do Wszystkich Świętych”. Następ-
nie powstały: „Litania Loretańska”, „Litania do Imienia Jezus” 
i wiele innych. Jedno z wydawnictw krakowskich na początku 
trzeciego tysiąclecia wydało książeczkę zawierającą sto litanii 
znanych w Kościele rzymskokatolickim. Większość z nich zosta-
ła zatwierdzona przez biskupa i służy przede wszystkim do mo-
dlitw prywatnych.

liSt
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„Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa” powstała około 
1686 r. pod wpływem doktryny Kaspera Drużbickiego (1590-
1632) na podstawie pism Małgorzaty Marii Alacoque. Została 
opublikowana w 1689 r. po łacinie. Dzisiejsza wersja litanii, śpie-
wana podczas nabożeństw czerwcowych, pochodzi z XVIII wie-
ku. Ułożyła ją wizytka Anna Magdalena Rémuzat. Kongregacja 
Obrzędów zatwierdziła ją w 1889 r., dodając kilka wezwań. Lita-
nia w obecnej wersji składa się z 33 wezwań dla upamiętnienia 
33 lat życia Pana Jezusa: Boskiego przyjścia na świat, Boskich 
cech i zbawczej misji Jezusa.

Przyjrzyjmy się niektórym z wezwań: 
„Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego 

utworzone” – podkreśla ono, że to wszystko, co stało się ciałem 
Jezusa Chrystusa, pochodzi bezpośrednio od Boga. 

„Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone” – 
wezwanie nawiązuje do słów Prologu Ewangelii wg św. Jana: „Na 
początku było Słowo ….”.

„Gorejące ognisko miłości” – nawiązuje do krzewu ognistego, 
który ukazał się Mojżeszowi. Krzew ognisty to krzew gorejący 
miłością, która nie spala, a jedynie rozgrzewa zziębnięte obojęt-
nością serca ludzkie. 

„Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino” – w określe-
niu tym mieszczą się nie tylko cnoty kardynalne, jak wiara, na-
dzieja i miłość, ale wszystkie wywodzące się z nauki Chrystusa, 
podnoszące nas z niebytu duchowego do pełnej godności ludz-
kiej.

Dalej litania wymienia boskie cechy Serca Jezusowego: „wszel-
kiej chwały najgodniejsze”; „Królu i zjednoczeniu serc wszyst-
kich”; „w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności”; 
„w którym mieszka cała pełnia Bóstwa”; „w którym sobie Ojciec 
bardzo upodobał”. Trzeba nad każdym z tych wezwań zatrzymać 
się na dłuższą medytację.
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Kim dla nas jest Jezus Chrystus przy odmawianiu lub przy 
śpiewaniu omawianej litanii? Odpowiedź znajdziemy w dalszych 
wezwaniach: 

„Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia”; 
„Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają”.    
Przejdźmy do misji zbawczej Pana Jezusa: „Serce Jezusa, prze-

błaganie za grzechy nasze”; „zelżywością napełnione”; „dla nie-
prawości naszych starte”. Jednym słowem, Pan Jezus przyjmuje 
na siebie wszelkie bezeceństwa, jakich potrafi dopuścić się czło-
wiek. To wyraz niewyobrażalnej miłości i ofiarności. 

I wreszcie ostatnie wezwania wyrażające nadzieję i wdzięcz-
ność: 

„Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie”; „nadziejo w Tobie 
umierających” i „rozkoszy wszystkich Świętych”.

Czerwiec to miesiąc całkowicie oddany Sercu Jezusowemu. 
Radujmy się, bo Serce Jezusa, to „gorejące ognisko miłości”, ogar-
nia każdego i mimo zawirowań współczesnego świata, nie opusz-
cza nas.

Na zakończenie przytoczę słowa ks. prof. Janusza Pasierba 
zawarte w esejach pt. „Czas otwarty” (1972 r.): „Kiedyś nabożeń-
stwo do Serca Jezusowego było odpowiedzią na ducha czasu i pró-
bą ratowania Kościoła przed wysuszającym podmuchem racjo-
nalizmu; dziś, w obliczu doświadczeń dalszej i bliższej 
przeszłości, przypomina nam ono, że trudności wiary często nie 
lęgną się w umyśle, lecz w woli i uczuciu. Chłodne rozumowania 
doprowadziły mniej ludzi do ateizmu niż różne życiowe klęski, 
zawody i rozpacze. Uwierzyć w Boga, znaczy przecież uwierzyć 
Bogu. Uwierzyć Bogu, znaczy: uwierzyć w to, że On nas kocha, 
uwierzyć w Jego miłość”. Odpowiedzią na tę miłość jest radosne, 
z całego serca śpiewanie „Litanii do Najświętszego Serca Pana Je-
zusa”.

Laski, 1 czerwca 2018 r .      



ks. Edward Engelbrecht 

Szczęśliwe życie, którym Bóg kieruje

1. Na początku rozważania „Kazania na Górze” zwracamy 
uwagę na zdanie: „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność 
posiądą ziemię” (Mt 5,5). Zawartą w nim treść pragnę, po części, 
zilustrować bajką1. 

Ta bajka uzmysławia nam: Tylko ten idzie przez życie z Chry-
stusem, kto idzie po Jego śladach. 

–  Piesku, jest mi bardzo smutno – „mówi” do swojego 
starszego brata młodszy pies.

–  Co ci się przydarzyło, że jesteś taki smutny? 
Dowiedziałem się, że nasza mama jest przywiązana 
żelaznym łańcuchem do budy na podwórku pana Feliksa. 
Chciałbym ją odwiedzić i pocieszyć, ale nie wiem, jak 
mam to zrobić?

–  Nie będzie to łatwe. Podwórko pana Feliksa jest 
zasypane odłamkami rozbitych butelek. Kiedy 
próbowałem zbliżyć się do naszej mamy, pokaleczyłem 
sobie boleśnie łapki. Byłem jednak wytrwały. Nawet 
wtedy, kiedy poraniłem sobie łapki, i ciekła z nich krew, 
delikatnie odsuwałem szkło nosem na bok i szedłem 
dalej. I tak dotarłem do naszej mamy. Jeżeli będziesz 
szedł po moich śladach naznaczonych krwią, to ty 
dojdziesz do mamy, nie raniąc sobie boleśnie łapek.

1 Por. ks. E. Engelbrecht, Dialogi na cztery łapy i ogon, Wyd. Sióstr Loretanek, 
2004, Rembertów, s . 31-32 .

rOZważania
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2. Sądzę, że „Błogosławieństwa Pana Jezusa”, a szczególnie 
błogosławieństwo wychwalające cichych, to nic innego, jak ślady 
Pana Jezusa. Kto się odważy nimi iść, dojdzie tam, gdzie realizują 
się najgłębsze tęsknoty ludzkiego serca: „Kochać i być kochanym”. 
Inni, idąc tymi „śladami”, mają możliwość tak upodobnić się do 
Pana Jezusa, że mogą powiedzieć: „Dla mnie żyć, to Chrystus…”.

3. Przejdziemy teraz do szczegółowego omówienia jednego 
ze „śladów” Pana Jezusa: „Błogosławieni cisi, albowiem oni na 
własność posiądą ziemię” (Mt 5,5). 

a)  W języku greckim słowa „cichy” (praus), „cichość” (pra-
otes) były jednymi z ważnych określeń etycznych. Arysto-
teles mówił wiele na temat cichości, łagodności. Rozumiał 
on „cichość” jako szczęśliwy stan pośredni między zbyt 
wielkim i zbyt małym np. gniewem.

Kto posiada tę cnotę, wie, że jego postępowanie tylko wówczas 
jest wartościowe, kiedy „mieści się” pośrodku wszelkich skrajno-
ści („In medio virtus”).

Pan Jezus takich ludzi wychwala w swoim błogosławieństwie, 
nawet nazywa ich szczęśliwymi.

b)  Słowo „cichy” (praus) miało w języku greckim jeszcze inne 
rozpowszechnione zastosowanie. Używano go w odniesie-
niu do oswojonego, domowego zwierzęcia, które wyuczo-
no słuchać rozkazów. Dzięki temu zwierzę pozwalało 
sobą kierować.

Przenosząc tę myśl w przestrzeń omawianego błogosławień-
stwa, należy zauważyć, że wielkim, duchowym dobrem dla czło-
wieka jest podporządkowanie się dobru, zwłaszcza kierownic-
twu Boga.

c)  Jest jeszcze trzecia możliwość interpretacji słów „cichy”, 
„cichość” (praus, praotes). Grecy określali „pychę” jako 
„wyniosłość serca” (hypselokardia). Kto posiada cnotę ci-
chości, ten nie ma nic wspólnego z „wyniosłością serca”. 
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Taki człowiek uświadamia sobie, że jego szczęście nie jest 
po stronie pychy, ale po stronie pokory – cichości.

4. Pan Jezus poucza nas w swoich „Błogosławieństwach”, że 
ludzie cisi posiądą ziemię. Historia podaje przykłady wielu ludzi 
posiadających dar cichości.

Księga Liczb mówi o Mojżeszu, największym wodzu i pra-
wodawcy: „Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym, naj-
skromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi” (Lb 12,3). 
A autor „Przypowieści” pisze: „Cierpliwy jest lepszy niż mocny, 
opanowany – od zdobywcy grodu” (Prz 16,32).

Brak tej cnoty doprowadził Aleksandra Wielkiego do 
zbrodni. Podczas pijackiej orgii nie potrafił zapanować nad sobą 
i przebił włócznią najlepszego przyjaciela.

5. Aby takie wydarzenia nie powtórzyły się w naszym życiu, 
należy wkroczyć i iść śladami błogosławieństwa: „Błogosławieni 
cisi”… po prostu – „szczęśliwe życie, którym Bóg kieruje”.

Na koniec rozważań modlitwa ściśle związana z tematem:

Miłość Twa, Jezu,
Niech rządzi mym życiem,
Każdym moim czynem,
Każdym serca biciem.



Maciej Jakubowski

Przed świtem poranka

W czasie wielkopostnych rekolekcji, w których uczestniczy-
łem, rekolekcjonista dał nam do czytania i medytacji sło-

wo z Księgi Ozeasza: Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił 
i On nas uleczy, On nas pobił, On ranę zawiąże . Po dwóch dniach 
przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy 
w Jego obecności . Poznajmy, dążmy do poznania Pana . Jego przyj-
ście jest pewne jak świt poranka .  (Oz 6, 1-3)

Raz po raz wracam do tego słowa, bo jest niezwykle aktualne, 
mocne i trafiające w sedno – umacnia nadzieję, ale wzywa do 
pilnego nawrócenia i życia w bliskości z Chrystusem, w każdych 
okolicznościach, także (zwłaszcza) gdy dotyka nas cierpienie.

Chrystus nas zbawia. I nie ma innego! On też umacnia 
i uzdrawia, nie tylko z chorób i dolegliwości fizycznych, ale z lę-
ków, braku nadziei, zobojętnienia i z „zatwardziałości” serc i umy-
słów, przemieniając je – czasem gwałtownie, zwykle kropla po 
kropli – swoim Pokojem i swoją Miłością, która jest mocna i ła-
godna zarazem. W Nim nasze umocnienie, w Nim schronienie 
w chwilach trudnych i najtrudniejszych, gdy jesteśmy „pobici” 
lub „zranieni”. Dzięki Niemu można trwać nawet w takich miej-
scach jak Syria, mimo siedmiu lat wojny, jak Południowy Sudan, 
w tylu miejscach na świecie gdzie trwają wojny, prześladowania, 
gdzie jest nędza…

Dzięki Niemu można podnosić nawet bardzo już omdlałe 
ramiona, powstawać ku nadziei, podejmować kolejne zadania. 
I jeszcze dzielić się uśmiechem. Bez Niego chyba nie da się dojść 
do prawdziwie głębokiego wybaczenia .

Z nOtatnika
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Nie ma więc rzeczy ważniejszej i cenniejszej niż pojednanie 
z Bogiem i życie w bliskości Chrystusa. Tak, jak każdy potrafi, na 
swoją miarę. A jak zachęcać do tego innych, zwłaszcza tych, któ-
rzy są daleko? Na pewno z miłością; Nie jesteś w stanie pojść teraz 
do spowiedzi? Ale nie rezygnuj z szukania kontaktu z Chrystusem 
tak, jak potrafisz, módl się, wzywaj Jego Imienia . On słucha i cze-
ka na każdego, bo kocha . Ciebie też; i nigdy nie przestał cię kochać, 
niezależnie od tego, w jakiej kondycji byłeś, byłaś i jesteś teraz … .

Unikam spekulacji na temat bliższej i dalszej przyszłości.  
Niemniej, gdy jest tak wielkie rozchwianie wszystkiego, zamęt, 
niepokój i tyle cierpienia, w świecie i wokół nas, odkładanie 
rzeczy najważniejszej jakoś na potem – to dramatyczna nieroz-
tropność. Przecież, czy będzie tak, czy będzie inaczej, spotkanie 
z Chrystusem jest pewne jak świt poranka . . . Czy ktoś z nas miał-
by wtedy usłyszeć słowa: Przyjacielu, dlaczego nie chciałeś Mnie 
znać i mojej nauki? Dlaczego Mnie nie szukałeś, chociaż mogłeś? 
Czy Ja też mam powiedzieć: nie znam cię i odejdź? A gdyby miały 
to być słowa o wiele bardziej kategoryczne!?

Panie, Ty sam nie dopuść do tego, by kogokolwiek z nas 
to spotkało!

Ewangelizowanie – powiedział – zakłada w Kościele 
parezję [odwagę apostolską], ażeby wyjść z siebie samego. 
Kościół jest wezwany, aby wychodzić z siebie, wychodzić 
na peryferie, nie tylko geograficzne, ale też egzystencjal-
ne: peryferie tajemnicy grzechu, cierpienia, niesprawie-
dliwości, ignorancji, braku religii, peryferie myśli i pe-
ryferie wszelkiego rodzaju nędzy.

Austen Ivereigh o papieżu Franciszku



Poniżej drukujemy słowo abpa Grzegorza Rysia wygłoszone 
w Laskach 30.09. 2017 r. podczas Sesji (29.09.–1.10.2017 r.) 
inaugurującej obchody stulecia Zgromadzenia Sióstr Francisz-
kanek Służebnic Krzyża

Ten jubileuszowy akcent uzupełniamy refleksją z tegorocz-
nych rekolekcji wielkopostnych dla dzieci naszego Ośrodka, 
które nawiązywały również do tego ważnego dla nas wydarze-
nia. Wypowiedzi niewidomych i najmłodszych uczniów szkoły 
podstawowej są wzruszającym świadectwem prostego odczyta-
nia przez nich - na miarę ich dziecięcych możliwości - myśli 
Matki Elżbiety Róży Czackiej, do której skierowano listy wypeł-
nione wdzięcznością za powołane przez nią Dzieło. 

(red.)

abp Grzegorz Ryś

Moc słowa jednania

Słowo Jutrzni

Słowo jest czymś absolutnie jedynym. 
Nie możesz trzymać Słowa w sobie. To 

jest takie odkrycie, którym się musisz po-
dzielić. To jest też tak naprawdę miara po-
znawania mądrości.

Dzisiaj jest sobota – wspomnienie 
Maryi. To jest prawda doskonale widoczna 
w Maryi. Maryja jest osobą, która przyjęła 
Słowo po to, żeby je urodzić. My przyjmu-
jemy Słowo, zatrzymujemy je w sobie. Pan 

w rOku jubileuSZu
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Jezus w Ewangelii Łukasza mówi, że to Słowo trzeba w sobie 
ustrzec, bo tak bywa, że je przyjmuję, ale za chwilę gdzieś je zgu-
bię, albo nagle przestanie być ważne, albo coś innego okaże się 
ważniejsze i wypchnie to Słowo ze mnie.

Słowo trzeba ustrzec, jak Maryja ustrzegła Słowo w łonie 
dziewięć miesięcy. Kiedy strzegła, Ono w Niej rosło, Ono się w Niej 
pomnażało, wzrastało. Wtedy, kiedy Ono już tak urośnie, że nie 
możesz Go zatrzymać w sobie, że musisz Je urodzić, to Ono właśnie 
wtedy wychodzi z nas. I wychodzi jako dar dla innych. Dlatego 
Jezus mówi, że każdy, kto słucha Słowa i zatrzymuje je w sobie, jest 
dla niego jak brat, siostra i matka. Słuchając Słowa, jestem dla 
Niego bratem i siostrą, natura Boża się we mnie aktualizuje.

Każdy z nas jest dzieckiem Boga od chrztu, ale dopiero słu-
chanie Słowa tę naturę w nas ożywia, urealnia i rzeczywiście 
zmieniamy się w przyjaciół Boga, w Jego siostry, w Jego braci. 

Natomiast jest moment, kiedy to Słowo trzeba urodzić i to 
może mieć rozmaite wymiary. Najpierw jest to zawsze wymiar 
świadectwa, czynnej miłości, ale też apostolstwa. Słowo nie może 
być tylko teorią, nie może być abstrakcją, musi być przekazane, 
musi być urodzone. Właśnie im bardziej je poznałem naprawdę, 
to znaczy poznałem jego moc, która jest z Ducha Świętego, to 
muszę się nim podzielić, nie mogę go zazdrośnie zatrzymać dla 
siebie. Muszę – taka jest natura tej mądrości, która przychodzi 
od Boga. To jest to, co Papież Franciszek dzisiaj zamyka tą for-
mułą „uczeń-misjonarz”. A w wersji nowotestamentalnej to jest: 
przyjąłem – przekazuję. Jeśli nie przekazuję, to znaczy, że jeszcze 
nie przyjąłem. Jeśli nie ma we mnie tego przynaglenia, żeby prze-
kazać, to znaczy, że jeszcze nie przyjąłem. Jeszcze nie dość poko-
chałem to Słowo. Jeszcze nie dość ta mądrość mnie zdobyła, 
dlatego że nie zdobyła mnie tak, żeby mnie uczynić apostołem. 

Takie są te dwa wymiary rzetelnego poznawania mądrości, 
że ona czyni z nas przyjaciół Boga i że ona absolutnie na pewno 
czyni nas apostołami.
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*  *  *

Duchowość Kościoła dziś

Jakie są powody, żeby rozważać taki temat? Myślę, że są dwa, 
które pozostają w pewnym napięciu ze sobą. Pierwszy jest taki, 
że słowem, które dzisiaj w Polsce pada najczęściej, jest zapewne 
słowo „podziały” albo „podział”. A z drugiej strony jesteśmy 
w Laskach, to znaczy w takim miejscu, gdzie jednanie ludzi, 
którzy są nieraz na wiele sposobów podzieleni, zawsze się doko-
nywało i dokonuje, a to miejsce ma w sobie wpisane nie tylko 
pragnienia jedności, ale rzeczywistość jednania.

Jest takie napięcie w tym, co obecnie przeżywamy w Polsce 
i nie tylko w Polsce, a tym wezwaniem, które jest wpisane w La-
ski. Napięcie to jest tak mocne, że człowiek właściwie miałby 
ochotę odpuścić sobie taką refleksję, gdyby nie to, że mówiąc 
o jedności, poruszamy to, co dotyczy istoty Kościoła, istoty 
jego misji.

Jan Paweł II, najpierw w kontekście wojny falklandzkiej w Li-
verpoolu, w Anglii, a potem w adhortacji apostolskiej „Reconci-
liatio et paenitentia” (Pokuta i pojednanie) powtórzył takie zda-
nie: „Kościół ze swej natury zawsze niesie pojednanie”. Więc gdy 
mówimy o jednaniu, to nie mówimy o czymś, co jest trzecio-, 
czwarto-, dziesięciorzędną misją Kościoła, tylko tym, co go okre-
śla od strony natury, tzn. też pewnego Bożego planu, z jakim 
Kościół został powołany do istnienia. Ostatecznie Pan Bóg wy-
znacza naturę wszystkiego, co jest stworzone. 

Tekst biblijny, który chciałbym przywołać i który też jest wy-
wołany tematem „Moc słowa jednania”, to fragment Drugiego 
Listu do Koryntian (5,18-21). To jest jeden z najpiękniejszych i – 
myślę – najbardziej wstrząsających tekstów św. Pawła, który pisze: 
„Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą 
przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chry-
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stusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grze-
chów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu 
Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez 
nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie 
się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał 
grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą”.

Zdanie ostatnie jest jednym z najbardziej wstrząsających w ca-
łej Biblii: „On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał 
grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą”. Mówi 
Paweł, że to jest moment, w którym Bóg jednał nas ze sobą i że 
ostatecznie to jest ta posługa jednania, której dokonał Jezus i która 
nam została zlecona. Myślę, że rozważając ten tekst, trzeba wyjść 
od słowa „nam”. Jeśli św. Paweł mówi: „zlecił nam posługę jedna-
nia” i zlecił nam słowo jednania, trzeba postawić pytanie: komu? 
Nam. Drugi cytat z „Reconciliatio et paenitentia”: „W dłonie i usta 
Apostołów, swoich wysłanników, Ojciec złożył miłosiernie posługę 
jednania, którą wypełniają oni w sposób jedyny na mocy władzy 
działania „in persona Christi”. Ale i całej wspólnocie wierzących, 
całej strukturze Kościoła powierzone zostało „słowo jednania”, 
czyli zadanie czynienia wszystkiego, co możliwe, by dawać świa-
dectwo o pojednaniu i by sprawiać je w świecie” (n. 8). 

Pamiętam, jak ten tekst czytałem pierwszy raz i pamiętam 
swoją emocję, bo dość łatwo jest zawęzić rozumienie posługi 
jednania właśnie do posługi sakramentalnej. Jest ona wtedy zle-
cona tym, którzy noszą w sobie kapłaństwo urzędowe. Natomiast 
Papież – nie wiem, czy ktoś przed nim to napisał – mówi, że 
posługa jednania jest zlecona całej wspólnocie. I dalej tę myśl 
rozwija w niezwykle przejmujący sposób, mówiąc o ludziach, 
którzy nie mogą otrzymać pojednania na drodze sakramentalnej, 
bo decyzje życiowe postawiły ich w takim miejscu, że np. nie 
mogą być rozgrzeszeni w sakramencie pokuty. Papież mówi, że 
to jest moment, w którym szczególnego znaczenia nabiera to 
wezwanie skierowane do całego Kościoła, bo wtedy wspólnota 
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Kościoła pokazuje akceptację, przyjęcie, przebaczenie człowie-
kowi, dla którego ten wymiar jednania sakramentalnego jest na 
ten moment zamknięty. Wtedy bardzo się liczy, jaka jest wspól-
nota, czy potrafi się zmierzyć z ludzkim dramatem, problemem, 
grzechem, czy potrafi zaoferować mu dar jednania, słowo jedna-
nia, posługę jednania. Wymiar sakramentalny nie jest przecież 
jedynym porządkiem działania Pana Boga. Jest niezwykle waż-
nym, obiektywnym porządkiem działania Bożego, ale nie jedy-
nym. To jest bardzo ważne stwierdzenie, że posługę jednania, 
słowo jednania Bóg zawierza nie tylko apostołom, tylko zawierza 
Kościołowi, który jest sakramentem jednania. 

Przypomina mi się definicja Kościoła, jaką sformułował So-
bór Watykański II w Konstytucji o Kościele „Lumen gentium”. 
W pierwszym punkcie mówi, że Kościół jest jakby sakramentem, 
to znaczy znakiem i narzędziem jednoczenia każdego człowieka 
z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. To jest ważne, 
Kościół nie istnieje dla siebie, Kościół jest znakiem i narzędziem 
jedności całego rodzaju ludzkiego. Ta jedność jest najpierw umo-
cowana w tym, że jest też znakiem i narzędziem zjednoczenia 
człowieka z Bogiem. Myślę, że stanowczo za rzadko o tym my-
ślimy, za rzadko czynimy z tej misji Kościoła rachunek sumienia. 

Nie zapomnę, jak kilka lat temu byłem na zjeździe młodych 
biskupów w Rzymie. W ostatnim dniu tego spotkania mieliśmy 
pracę w grupach osób z poszczególnych kontynentów. Przy sto-
liku europejskim ktoś mądry postawił pytanie: „Jaka jest dziś 
funkcja Kościoła w Europie?”. Pomysłów było bardzo wiele, ale  
we mnie ciągle brzmiało zdanie z Soboru, że Kościół w Europie 
ma taką samą funkcję, jak Kościół w ogóle, tzn. że ma być narzę-
dziem jedności całego rodzaju ludzkiego i gdzieś we mnie takie 
echo powstawało, że raczej mało to Kościołowi się udaje – to 
bycie narzędziem jedności. 

Kościół jest narzędziem jedności. Oczywiście, można też powie-
dzieć tak, że aby być skutecznym narzędziem jedności – co też Papież 
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przywołuje gdzieś w „Reconciliatio et paenitentia” – Kościół powi-
nien być najpierw sam pojednany. Także dlatego, że – jak słyszeliśmy 
– najpierw to bycie skutecznym znakiem jedności oznacza wezwanie 
do świadectwa. I to jest znów pytanie – nie tylko trudne, ale i bolesne 
- o jakość tego naszego pojednania w Kościele, wewnątrz Kościoła. 
Z jednej strony widać jak Duch Święty nas do jedności popycha, jak 
nas przynagla, jak nas uruchamia, jak pokazuje Kościołowi wszyst-
kie możliwe wymiary tej jedności. Nie wiem, na ile Państwo mieliście 
okazję śledzić to, co się działo w Rzymie podczas Pięćdziesiątnicy. 
To jest zupełnie niesłychane wydarzenie, takie, w którym Duch 
Święty się zaprezentował jako ten, który tym Kościołem rządzi i wy-
trąca go z równowagi, z takiego dobrego samopoczucia i pokazuje 
mu takie kierunki, w których my nie zawsze mamy ochotę wędro-
wać. W czasie czuwania modlitewnego o. Raniero Cantalamessa 
przy Papieżu Franciszku mówił, żebyśmy się poczuli wezwani do 
jedności ze wszystkimi, którzy przyzywają na całym świecie imienia 
Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Ojciec do tej grupy zaliczył Żydów 
mesjańskich. Porozmawiajcie o tym Państwo z kimkolwiek w na-
szym Kościele; bardzo jestem ciekaw, co usłyszycie.

Są takie kierunki jedności, o których my nawet boimy się 
głośno mówić, bo narazimy się temu albo tamtemu; a to niepo-
litycznie, a to niepoprawnie. Już wydawało nam się, że stoimy 
dość mocno na ziemi i wiemy, jak to się robi; właśnie wtedy Duch 
Święty daje nam kuksańca: Jeszcze nic nie wiesz, jak to się robi. 

Pojednany Kościół, sam do środka otwarty na to wezwanie 
do jedności – dopiero potem oczywiście może być skutecznym 
znakiem tej jedności na zewnątrz. Z jednej strony, kiedy się o tym 
mówi, to wszystko brzmi jako dość oczywiste i bardzo ważne, a z 
drugiej strony brzmi dość moralizatorsko. Wszyscy wiemy, że 
stoimy przed wezwaniem, które nas przerasta i wtedy dobrze jest 
przeczytać jeszcze raz tekst Pawła z Drugiego Listu do Koryntian, 
bo to jest tekst, który mówi przede wszystkim o tym, że pojed-
nanie jest inicjatywą i dziełem Boga. To jest ogromnie ważne, bo 
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Bóg jest tym, który jednał świat ze sobą. I to Bóg jest tym, który 
jedna ludzi między sobą. Wszystko to pochodzi od Boga. Pojed-
nał nas i pojednał ze sobą świat. My jesteśmy wezwani do dzia-
łania w samym środku działania Bożego. Dlatego Paweł mówi: 
„W imieniu Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!”  
(2 Kor 5,20). On nas uczynił swoimi ambasadorami, w Jego imie-
niu występujemy. W Jego imieniu, to znaczy tak naprawdę w Nim. 
Od Niego czerpiemy jakikolwiek autorytet, żeby kogokolwiek 
wołać do jednania. Ale samo pojednanie jest zawsze działaniem 
Boga. Na tym polega dzieło zbawienia, że Bóg jedna ze sobą świat. 
Jednając świat ze sobą, jedna ludzi między sobą. My nie mamy 
się starać o jedność po swojemu – niech nas ręka Boska broni! 
Mamy otworzyć się na to dzieło jednania, którego Bóg dokonuje 
w Chrystusie, i już go dokonał. Wszystkie te istotne słowa w liście 
Pawła padają w czasie przeszłym. To jest dzieło dokonane. To się 
stało, a pojednanie jest dziełem Boga. 

Na takie rozróżnienie dość często powołuje się bp Zbigniew 
Kiernikowski. Przypomina on tekst z Ewangelii św. Jana, kiedy do 
Jezusa przychodzą ludzie i mówią: „Co mamy czynić, byśmy peł-
nili dzieła Boga?” (J 6,28). Nie żebyśmy robili coś dla Pana Boga, 
tylko żebyśmy pełnili Jego dzieła. Zasadnicza różnica między dzie-
łem Boga a naszym dziełem dla Niego. Dla Pana Boga można 
wiele rzeczy robić. Nieraz będą one takie, że Pan Bóg się pod nimi 
nie podpisze, ale w naszych dobrych intencjach – którymi wiado-
mo, co jest wybrukowane – będziemy przekonani, że robimy to dla 
Boga. Akurat wiele razy w historii Kościoła było tak, że robiliśmy 
dla Pana Boga rzeczy dość okropne. A misją Kościoła nie jest ro-
bienie czegoś dla Boga, tylko pełnić dzieło Boga. Bóg pełni to 
dzieło jednania i ważne jest, aby włączyć się w to dzieło, mieć ra-
dość, że mogę w tym dziele uczestniczyć, że jest mi to zlecone, bo 
On nam zlecił słowo i posługę nam zawierzył. 

Zlecił nam posługę jednania, to znaczy, że jest dzieło, któremu 
ja służę, a nie jestem kimś, kto nim dysponuje i w jakiś sposób 
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ustawia reguły, ustala jakiekolwiek zasady, jak ono się ma odbywać. 
To jest dzieło nam przekazane, zawierzone, dane, które mamy 
przyjąć w duchu posługi. Służę temu dziełu, które czyni Bóg. 

Jestem od tego, żeby przejąć od Boga słowo jednania, dzieło 
jednania, sposób jednania, motyw jednania i to właśnie tak, jak ono 
zostało dokonane w Chrystusie, którego Bóg uczynił grzechem. 
Myślę, że jest to pierwsza bardzo ważna rzecz: my nie jesteśmy do 
tego, żeby wymyślać, jak jednać ludzkość ze sobą – na szczęście to 
nie od nas zależy. Inicjatywa jest Boża. To Bóg jest tym, który jedna. 

Druga ważna rzecz, która wynika z tego tekstu, to jest zrozu-
mienie, czym jest pojednanie i grzech. Te dwa pojęcia są ze sobą 
spięte. O grzechu dzisiaj się nie mówi łatwo, myślę, że nawet 
w Kościele – coraz trudniej. Dzisiaj jest w Kościele moda, żeby 
mówić o uzdrowieniu. Ja dawniej tego nie rozumiałem; pamię-
tam, jak mój proboszcz w Londynie powiedział, że jak urządza 
liturgię pokutną, to przychodzi pięć osób, a jak urządzi liturgię 
z modlitwą o uzdrowienie, to ludzie stoją w kościele i na ze-
wnątrz. Myśmy nie mieli tego doświadczenia w Polsce, a teraz 
już je mamy. Na przykład przebić się z bardzo ważną inicjatywą 
Franciszka: „24 godziny dla Pana”, spowiedź przez 24 godziny 
przed czwartą niedzielą postu. Idzie nam to ślamazarnie, nato-
miast Msze święte z modlitwą o uzdrowienie pojawiają się jak 
grzyby po deszczu. Co więcej, dla niektórych duszpasterzy stały 
się takim rodzajem lekarstwa na wszystko. 

Pojednanie i grzech. Jest taki fragment w „Reconciliatio et 
paenitentia”, za który Papież mógłby dostać Nagrodę Nobla. Naj-
bardziej genialne jego stwierdzenie, że jeśli nie dotrzemy do grze-
chu, to ominiemy to, co jest pojednaniem źródłowym. Pojedna-
nie źródłowe jest dlatego ważne, że jeśli chcemy uczestniczyć 
w posłudze jednania, to trzeba zejść do samego dna źródła po-
działu. Myślę, że jest to najmocniejsze zdanie, jakie Papież napi-
sał w „Reconciliatio et paenitentia”. Nie jedna się ludzie ze sobą, 
jeśli nie schodzi się do samego źródła podziału.



abp Grzegorz Ryś – Moc słowa jednania 31

Mam w sobie takie wspomnienie z pielgrzymki krakowskiej: 
jakoś tak się złożyło, że 5 czy 6 osób przychodziło do mnie z jed-
nym podobnym pytaniem. Byłem zdumiony, że to pytanie tak 
wraca; najczęściej niestety przychodziły kobiety (niestety dla 
nich): „Proszę księdza, czy ja mogę wykraść mężowi pieniądze 
z portfela, bo nie daje mi pieniędzy na dzieci. Ja nie mam za co 
kupić nawet książek i ubrań dla dzieci. Czy ja mogę ukraść te 
pieniądze?”. Bardzo dobre pytanie… dla księdza. Co jej odpo-
wiem, będzie źle. Najgłupsza możliwa odpowiedź byłaby taka: 
„Możesz” albo „Nie możesz”. Bo jej problemem nie jest to, czy 
ma kraść, czy nie kraść, tylko jej problemem jest to, co się stało, 
że ona musi kraść. Co się między nimi dzieje, między nią a jej 
mężem. Trzeba zejść do źródła podziału, inaczej to jest załatwia-
nie problemów po wierzchu. Tak się nie da. 

Gdy miałem kilka lat kapłaństwa to ksiądz kardynał Kazimierz 
Nycz, ówczesny biskup pomocniczym w Krakowie, a dziś Metro-
polita Warszawski, dwa razy „zesłał” mnie na Syberię i to mi dobrze 
zrobiło. Jestem do dzisiaj wdzięczny za to, że mnie tam posłał. Nie 
zapomnę przepięknych starych cerkwi syberyjskich, malowanych 
białą emulsją. Spod tej emulsji po roku było widać, jak wychodzą 
plamy wilgoci. Te ściany były wszystkie przegniłe. Można było co 
dwa lata malować to białą emulsją, ale sensowniej by było osuszyć 
fundamenty, założyć rynny, ale tego nikt nie zrobił. Będzie się tak 
malować te ściany co dwa lata, aż się rozsypią. 

Nie można problemu załatwić po wierzchu, nie można go po 
prostu zaklajstrować. Papież mówi: musisz zejść do samego dna. 
Tam, gdzie jest źródło: pojednanie źródłowe. A źródło, mówi 
Papież, jest w sercu i w świadomości. 

Chcesz człowieka jednać, to musi on usłyszeć przez ciebie 
słowo, które przychodzi od Chrystusa, to słowo o grzechu. 
Grzech, to jest stan serca. Paweł pisze w Liście do Efezjan (2, 14-
16): „W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyra-
żone w zarządzeniach, aby z dwóch [rodzajów ludzi] stworzyć 
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w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i [w ten 
sposób] jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jed-
nym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości”. 

Chrystus w sobie zadaje śmierć wrogości. Czyjej wrogości? 
Mojej. Mojej wrogości do kogokolwiek, bo Chrystus nie ma w so-
bie wrogości do kogokolwiek. Tego, który nie znał grzechu, uczy-
nił grzechem. Tego, który jest miłością absolutną, uczynił wro-
gością. Kiedy Chrystus umiera na krzyżu, ta moja wrogość 
umiera wraz z nim. Nie chodzi o to, że między mną a kimkolwiek 
są różnice. Różnice nie są żadnym problemem. Problemem jest 
wrogość, problemem jest grzech. 

Jest w tym fragmencie Listu do Koryntian takie ogromnie 
ważne stwierdzenie; są warunki brzegowe, istotne, które człowiek 
musi spełnić, żeby mógł do kogokolwiek odezwać się na temat 
jego grzechu. Kiedy Jezus mówi do nas o naszym grzechu, to my 
nigdy nie mamy wrażenia, że to nas poniewiera, że to nas znisz-
czy, że to nas upokarza. Właściwie, dlaczego tak jest? Dlaczego 
On ma prawo mówić do mnie o moim grzechu. I odpowiedź jest 
dokładnie taka, jak w tym tekście. Ma prawo mówić do mnie 
o moim grzechu dlatego, że sam się nim stał, znaczy, że jest Kimś, 
kto mój grzech bierze na siebie. On, który nie zna grzechu.

Ja to ostatnio jakoś mocno przeżyłem. Nałożyło mi się to jedno 
zdanie z Drugiego Listu do Koryntian na fragment, kiedy Jezus 
rozmawia z Nikodemem. To jest taki tekst, który ciągle przytacza-
my w ewangelizacji: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna 
swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). A wcześniej mówi Jezus 
do Nikodema: „Trzeba, żeby wywyższono Syna Człowieczego tak, 
jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni”. Czyli wywyższa to, co ich 
zabijało. Jezus mówi: „Tak trzeba wywyższyć Syna Człowieczego”. 
Ale co mnie zabija? Mnie zabija mój grzech. Grzech jest śmiercią. 
Wrogość jest grzechem, który mnie zabija. Jak mam w sobie wro-
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gość do kogokolwiek, to oprócz tego, że on jest biedny, to ja jestem 
tysiąc razy biedniejszy. I wszystko we mnie jest zabite. 

Co znaczy, że Ojciec wywyższył Syna, jak węża na pustyni? Wy-
wyższył Go jako mój grzech, Tego, który stał się moim grzechem. 
I ja patrzę na Jezusa, który stał się moją wrogością. I widzę, jak 
umiera. I to jest właśnie to, że pojednanie jest dziełem dokonanym. 
Że moja wrogość została zabita, nawet jeśli ja wciąż ją przeżywam 
jako mój grzech, z którym sobie nie radzę, który mną rządzi, który 
mną poniewiera, który mnie upokarza. Nie daję sobie rady, ale patrzę 
na ten krzyż i najlepsza nowina, jaką mogę usłyszeć, to jest to, co 
nazywamy kerygmatem. Ta wrogość, która wydaje się tak straszną 
rzeczą i tak cię przerasta, jest już zabita w Jezusie Chrystusie, żebyś 
ty był wolny. To jest najlepsza Dobra Nowina.

Równocześnie jednak jest to, co zwykle przeżywamy, patrząc 
na krzyż, co Paweł nazywa zgorszeniem, bo nasze kategorie my-
ślenia tu nie pasują, a najbardziej niepasującą kategorią do tego, 
co widzimy na krzyżu, jest kategoria sprawiedliwości. Dlatego 
Paweł mówi, żebyśmy się stali sprawiedliwością Bożą, która nie 
jest sprawiedliwością ludzką. Jaka jest różnica? Zasadnicza. Spra-
wiedliwość w wymiarze ludzkim to jest wyrok wydawany na 
koniec; będziemy wszyscy patrzeć, jak żyjesz, na końcu cię spra-
wiedliwie ocenimy i już się bój. To jest sprawiedliwość ludzka. 

Sprawiedliwość Boża to jest dar, który przychodzi nie na 
końcu, tylko na początku, jako usprawiedliwienie. Bóg nas uspra-
wiedliwia, gdy jesteśmy jeszcze grzeszni. Mnie, grzesznikowi 
Jezus mówi: ja cię usprawiedliwiam. To jest łaska dana na począt-
ku, to jest kapitał zamierzony na początku, kapitał, który ma 
możliwość, aby nas zmienić. Nie jest końcowym świadectwem 
z paskiem, że byłeś najlepszy, ale stwierdzeniem na początku: 
Wierzę w ciebie, usprawiedliwiam cię, w tobie jest dobro, w tobie 
jest godność, w tobie jest niesłychana godność dziecka Bożego, 
kocham wszystko, co w tobie jest. 
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To jest ofiara, którą On ponosi, to jest rodzaj ryzyka ze strony 
Pana Boga; miłość, która usprawiedliwia wtedy, kiedy jeszcze nie 
jesteśmy ze sobą pojednani. On wierzy, że ja odpowiem, wierzy, 
że ja to pomnożę, wyjdę temu jakoś naprzeciw. Gdybyśmy chcie-
li uczynić to duchowością Kościoła, to powinniśmy próbować 
doszukać się w sobie takiej postawy: usprawiedliwiam człowieka, 
z którym jestem w sporze, a nie osądzam go po latach, czy wy-
szedł, czy nie wyszedł naprzeciw, tylko staram się usprawiedliwić 
na początku. To jest ryzyko, to jest pewna oferta, której towarzy-
szy to, że próbuję tak jak Jezus wziąć jego grzech na siebie. Grzech 
nie jest przekazywalny, to wiadomo, ale mogę pokazać człowie-
kowi, że jego wina nie jest jego własnym problemem, że mnie też 
dotyczy, że jestem gotów jakoś mu pomóc, że chciałbym. Jest taki 
fragment Ewangelii, który mówi, że gdy idziesz ze swym prze-
ciwnikiem do sądu, to postaraj się najpierw współczuć (por. Łk 
12,58). Tak sobie myślałem, jakie uczucia ma mój przeciwnik. To 
jest oczywiste, jakie ma.

Z tekstu św. Pawła wynikają cztery rzeczy: po pierwsze, że to 
Bóg jest tym, który mówi, że mogę uczestniczyć w Jego dziele; 
drugie, że tego się nie załatwi bez dotknięcia kategorii grzechu, 
mojego grzechu, mojego serca; trzecie, to jest usprawiedliwienie, 
które jest punktem wyjścia, a nie sądem jako punktem dojścia; 
czwarte to jest to, że możesz czyjś grzech wziąć na siebie.

To jest działanie Boże, to nie jest tak, że ja temu nie podołam, 
że to jest ponad moje możliwości i siły. To jest działanie Boże. Pan 
Bóg przede wszystkim chce działać we mnie. Ja się na to jakoś 
otworzę, a Słowo stanie się rzeczywistością, stanie się ciałem.

I ostatnia rzecz, jaką chcę powiedzieć, to jest zdanie, które 
zdumiało mnie bardzo. Zapytaliśmy młodzież krakowską, które 
zdanie z przemówień Franciszka podczas Światowych Dni Mło-
dzieży zapamiętali. Myślicie, że młodzież odpowiedziała, że ma 
wstać z kanapy? Nie. Trzy czwarte młodzieży zapamiętała zdanie, 
że łatwiej buduje się mosty niż burzy mury.



Rekolekcje wielkopostne dla dzieci Laskach

Wszystko dla Boga
Wszystko dla Boga – taka jest droga,
Dlatego Róża idzie nią.
Żadne cierpienie ani zmartwienie
Nie jest przeszkodą – wiemy już to.

1. W Białej Cerkwi urodzona, w dzień Elżbiety jest ochrzczona,
choć najmłodsza, ukochana, Rózia nie jest rozpieszczana.
Jeździ konno, pięknie gra, pilnie uczy się co dnia.
Razem z babcią modli się, naśladować Boga chce.
Z wrażliwości łezki płyną, ale dzielną jest dziewczyną.

2. Dnia pewnego, choć bardzo uważna była,
spadła z konia i niestety wzrok straciła.
Jej rodzice są zmartwieni, więc próbują los odmienić:
Za granicę się udają, u lekarzy pomocy szukają. 
Doktor Gepner – on się znał – inną radę Róży dał;

3.  Choć nie będziesz już widziała, innym będziesz pomagała.
niewidomi wsparcia potrzebują,  w Polsce wciąż się nimi nie  

 zajmują”.
Róża za granicę wyjechała, przez dziesięć lat wiedzę zdobywała.
pismo Braille’a przystosowała, jak uczyć dzieci się dowiedziała.
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi założyła 
W młodziutkiej Róży skąd taka siła?

4. Bóg podpowiada: Będziesz siostrą, a twoje Dzieło będzie rosło.
Za patrona weź Franciszka, Służebnico Krzyża przyszła. 
Więc na chwałę Jedynego Trójcy Świętej Wszechmocnego
Boże Dzieło się buduje – pan Marylski tym kieruje.

5. Niewidomym, siostrom, świeckim Bóg dodaje mocy,
przysyła nowych ludzi do pomocy. 
Do Lasek przyjeżdża postać znana:
Ksiądz Władysław Korniłowicz – na kapelana.
 To przyjaciel, duchem wielki, tu wsparciem służy lu-
dziom wszelkim.
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Dom rekolekcyjny buduje, rekolekcje organizuje.
6. Już ponad sto lat minęło, jak trwa Matki Czackiej Dzieło.

Niewidomi, świeccy, siostry – mają przykład Matki prosty,
by się nigdy nie poddawać, pokój i radość rozdawać,
by jak Matka żyć dla Boga – to jest do świętości droga. 

Patrz w niebo, wzwyż, z Jezusem idź,
On Przyjacielem przecież twym.
Ucz się co dnia, wszak przykład masz;
Przez Krzyż do nieba – drogę znasz!

W drodze do świętości towarzyszyła dzieciom piosenka 
„Aureola”

Każdy tatuś i mamusia
Chce świętego mieć dzidziusia.
Chcą, by dziecko było święte!
z aureolą! Nieprzeciętne!
Aureola – marzy nam się od przedszkola
Kto jest świętym? I dlaczego?
Co w człowieku jest świętego?
Czy rodziców też słuchali
Święci, kiedy byli mali?
Aureola – marzy nam się od przedszkola
Warto by mieć nimb nad głową,
Takie kółko – daję słowo!
By w przedszkolu i po szkole
Czuć świętości aureolę.
Aureola – marzy nam się od przedszkola
Ja się staram, ty się starasz,
Świętym nie jest się od zaraz!
Żyć tak, by nimb mieć nad głową
- to mnie kręci! Daję słowo!
Aureola – marzy nam się od przedszkola



Listy do Matki Elżbiety

Laski, 14 marca 2018
Kochana Elżbieto Różyczko!
Za to, że założyłaś Zakład, dziękują Ci wszyscy niewidomi . 

Dziękujemy Ci też za internaty, żeby ci, którzy mieszkają daleko, 
mieli gdzie mieszkać .

Dziękuję, że spotkałem tu wspaniałych przyjaciół, że aż ser-
ce pęka .

Dziękuję Ci za to, że zrozumiałaś niewidomych dzięki temu, 
że stałaś się jedną z nich .

Kocham Cię Mamusiu, Elżbieto Różo .
Niewidoma Matko, zostawiłaś nam swój testament .

Michał Trojankowski

PS . Modlitwa po rekolekcjach: 
Dziękuję za spotkanie z prawdziwym Jezusem
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Kochana Matko Elżbieto Różo Czacka!
Chciałbym Ci serdecznie podziękować za stworzenie tak wspa-

niałego miejsca, jakim są Laski . W Laskach poznałem życzliwych 
ludzi, którzy przekazują nam wiedzę i uczą, jak radzić sobie z pro-
blemami życia codziennego . Kiedy tu przyjechałem z rodzicami 
pierwszy raz, byłem pełen obaw i niepokoju . Szybko się jednak tu 
odnalazłem i bardzo pokochałem to miejsce . 

Jak się już tu uczyłem, to poznałem Twe pozdrowienie: „Przez 
krzyż – do nieba”, którym witamy się z naszymi siostrami . Pamię-
tamy o Tobie  w swych codziennych modlitwach i odwiedzamy 
Twój grób .

Jakub Mackiewicz, 
z klasy V b
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*  *  *

Dziękuję Ci Matko za wszystko, co nam dałaś, 
i za to, że Laski dla nas zbudowałaś .
Dziękujemy za pozdrowienie „Przez krzyż do nieba”, 
którym zawsze ze wszystkimi witałaś się jak trzeba .
Ty dla nas, Matko, szkołę zbudowałaś i zamiast po krajach jeździć,
Bogu swe życie oddałaś .
Do modlitwy nas zachęcałaś 
i wszyscy wiemy, że bardzo nas kochałaś . 
Ty, Matko, miłości nam wiele dałaś
I z Jezusem do rozmowy nas zapraszałaś .

Weronika Błachowicz z klasy IV, 
Ewa Podlińska z klasy Va
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Kochana Matko!
Dziś byłem w pokoiku, w któ-

rym mieszkałaś . Siostra, nasza 
nauczycielka religii, opowiadała 
nam o Tobie i Twoim życiu .

Dziękuję za to, że stworzyłaś 
Ośrodek dla Dzieci Niewido-
mych w Laskach . Możemy się tu 
uczyć i rozwijać . Chodzę do kla-
sy Va, moim ulubionym przed-
miotem jest przyroda . Mam tu 
koleżanki i kolegów, razem się 
uczymy i bawimy .

Dzięki Tobie, Matko, mamy swoje miejsce do nauki, modlitwy 
i zabawy . 

Bardzo dziękuję .
Łukasz Owsianko 

z klasy Va

Kochana Matko!
Bardzo dziękuję za to, że 

założyłaś ten piękny Zakład .
Bardzo Cię kocham .

Dominik Michalczuk  
z klasy IV



Listy do Matki Elżbiety – 41

Kochana Matko Elżbieto!
Dziękuję Ci, że założyłaś nasz Ośrodek .Bardzo lubię szkołę 

i internat .
Dorian Krzyczkowski z klasy  Ib
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Kochana Matko Elżbieto!
Dziękuję Ci, że założyłaś Ośrodek w Laskach,
Kiedy byłaś dzieckiem, dużo się modliłaś . Ja też tak chcę robić .

Tymofii Safonov z klasy Ia
*  *  *

Piosenka o Świętym Stanisławie
To Stanisław Kostka – święty nastolatek 
świat zachwycił siłą woli, choć był … małolatem!
Niech nie śmieją się dorośli z dzieci wielkich marzeń; 
Powołanie – jedno z marzeń – może się okaże!

I czy będziesz zakonnikiem czy też pielęgniarką,
Chciej wrażliwym być człowiekiem, jak Staś Kostka – warto!
Czy ratownik czy też strażak, ksiądz czy nauczyciel
– Bóg powołał nas, by z wiarą iść w dorosłe życie.
Staś wędrował, „do Rzymu wiodą wszystkie drogi”,
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No i stał się zakonnikiem, służyć chciał ubogim...
Czy z Rostkowa czy skądkolwiek, własną drogę zacznij;
Ucz się pilnie, studiuj, wędruj, z Bogiem bądź w przyjaźni.
Czy będziesz zakonnicą czy też marynarzem,
Chciej wrażliwym być człowiekiem, jak Staś pilnuj marzeń.
Drobny ciałem, wielki duchem, jezuita w Rzymie,
Ponad pięćset lat zachwyca woli swej wyczynem. 
To Stanisław Kostka – święty nastolatek
Wszystkich uczniów jest patronem – choć był „małolatem”!

Więc nie śmiejcie się dorośli z dzieci wielkich marzeń;
Powołanie – jedno z marzeń – może się okaże!

Matko Czacka, dziękuję Ci
Za Twe dobre, mądre słowa,
Matko Czacka, dziękuję Ci!
Za Twe słowa „Przez krzyż – do nieba”
Matko, dziękuję Ci .
Za Twe Dzieło i za opiekę
Dziękujemy Ci .
Za to, że jesteś Matką niewidomych,
Dziękujemy Ci .
Za zrozumienie i cierpliwość,
Dziękujemy Ci,
Za To, że zawsze jesteś z nami,
Dziękujemy Ci .
Niech Twe dobre, mądre słowa
Zawsze mieszkają w nas .
Niech twe słowa: „Przez krzyż – do nieba”, 
Umacniają nas .

Uczniowie z klas: Ib, II, III, Vb, VI
Listy do Matki Czackie



Józef Placha

Szczęśliwe życie ojca Tadeusza 

Jeżeli o kimś można powiedzieć, że miał szczęśliwe życie, to 
będzie nim zapewne ksiądz Tadeusz Fedorowicz. On sam też 

tak mówił o sobie, a my, po 95 latach jego niezwykle intensyw-
nego życia, możemy to tylko potwierdzić. Oczywiście chodzi 
o szczęście wynikające z głębokiej wiary w Boga.

W bieżącym roku w „Więzi” ukazała się książka o nim. Au-
torką jest Izabela Broszkowska, która wykorzystała bogaty mate-
riał archiwalny i szczególną pomoc Macieja Jakubowskiego. Oto 
co na ten temat przekazał mi on niedawno, w odpowiedzi na mój 
list: „Drogi Panie Józefie. Najpierw bardzo dziękuję za pamięć i za 

miłe życzenia z okazji dnia pa-
trona. Dzięki też za słowo na 
temat udziału w przygotowa-
niu książki o ks. Tadeuszu. 
Cieszę się, że praca nie tylko 
moja, ale całego tzw. zespołu 
archiwalnego przygotowała 
„grunt” i uporządkowane ma-
teriały, które posłużyły do na-
pisania książki. Została ona 
napisana nie w formie rozpra-
wy naukowej czy monografii, 
ale raczej „opowieści”, bardzo 
osobistej. A taką opowieść 
mógł napisać tylko ktoś pa-

Z kSięgarSkiej półki
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trzący jakby od wewnątrz, zakorzeniony w rodzinie księdza, 
wśród jego przyjaciół. To nadaje „opowieści” walor autentyzmu. 
Iza Broszkowska spełniała te warunki, jest kuzynką księdza, zna-
ła go od wczesnego dzieciństwa. I w moim odczuciu dobrze wy-
pełniła podjęte zadanie. Napisała bardzo dobrą książkę i potrzeb-
ną”.

Czytałem tę książkę głośno, w miarę upływu czasu z rosną-
cym zainteresowaniem, jako lektor Państwa Justyny i Władysława 
Gołąbów. 

Po jej lekturze przypomniałem sobie, że przecież wobec 
siostry Anity Harasim FSK mam jakiś dług do wyrównania. Obie-
całem jej bowiem kiedyś, że napiszę coś o moim osobistym kon-
takcie z ojcem Tadeuszem – bo tak nazywano go powszechnie 
w Laskach. Wciąż odkładałem to na później. I właśnie teraz na-
deszła taka chwila, aby wypełnić złożoną wcześniej obietnicę.

*  *  *

Zacznę więc od początków mojej osobistej współpracy z oso-
bami niewidomymi. Było to w 1968 roku. A więc dokładnie pięć-
dziesiąt lat temu. Spotkałem wówczas ojca Tadeusza w Sobiesze-
wie koło Gdańska, podczas wolontariatu na koloniach letnich dla 
rodzin osób niewidomych – głównie ze środowiska spółdzielni 
„Nowa Praca Niewidomych”. Podczas jednego z wieczornych 
ognisk nad Martwą Wisłą w pewnym momencie pojawił się 
uśmiechnięty, o wysportowanej sylwetce kapłan, który interesu-
jąco opowiadał o swoich życiowych doświadczeniach – głównie 
z czasów dobrowolnego wyjazdu w głąb Rosji, by służyć duszpa-
sterską pomocą zesłanym tam Polakom. Przeplatał te wspomnie-
nia treściami, które dzisiaj można nazwać czymś w rodzaju ewan-
gelizacji. Mianowicie w prostych, niewyszukanych słowach mówił 
o Bożej Dobroci, Miłosierdziu i Przyjaźni z Bogiem. Opowieści 
te były jednocześnie spójne z atmosferą jaka panowała w rozśpie-
wanej gromadzie osób zgromadzonych wokół ogniska; osób 
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o twarzach przesłoniętych ciemnymi bądź grubymi soczewkami 
okularów, i widzącej grupie młodzieży, reprezentującej różne 
ośrodki akademickie kraju. Były to wprawdzie trudne wspomnie-
nia z czasów wojny – także innych uczestników spotkania – któ-
re jednak nie zburzyły rodzinnej i ciepłej atmosfery sierpniowe-
go wieczoru. Była to akurat kolejna rocznica wybuchu 
Powstania Warszawskiego.

W 1969 roku ponownie pojawiłem się w Sobieszewie, by po-
magać podczas turnusu wypoczynkowego rodzinom osób niewi-
domych. A po wakacjach – mój roczny staż w charakterze pomo-
cy wychowawczej w Domu Chłopców w Laskach. Niezależnie od 
dyżurów w grupie uczniów z klasy ósmej szkoły podstawowej, od 
czasu do czasu spotykaliśmy się w gronie innych pedagogów w świe-
tlicy – najczęściej wieczorami. Na te spotkania przychodził rów-
nież ojciec Tadeusz. Swoją obecnością wprowadzał naturalną 
atmosferę wzajemnej życzliwości i radości. Był także wówczas, 
gdy przewidywano „potańcówki”. Jednocześnie zawsze pojawiał 
się czas na krótką i nienapuszoną frazesami refleksję, zakorzenio-
ną w Ewangelii. W każdym razie wyczuwało się, że bardzo zale-
żało Mu na zintegrowaniu środowiska laskowskiego i stworzeniu 
prawdziwej wspólnoty. Były to spotkania pełne radości i właściwie 
rozumianej swobody. Muszę przywołać w tym miejscu – nomen 
omen – ks. Gerarda Swobodę, który razem ze swoim konfratrem 
ze Zgromadzenia Sercanów: ks. Herbertem Henslokiem, współ-
tworzył – wespół z ojcem Tadeuszem – tę niezapomnianą atmos-
ferę laskowskiej przyjaźni i niezakłamanej życzliwości.

Tak się złożyło, że wiosną 1971 roku zjawiłem się kolejny raz 
w Laskach z zamiarem stałego zatrudnienia w Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym. Nie zapomnę nigdy niespodziewanej wówczas 
propozycji ojca Tadeusza, by udać się z nim na spacer do Puszczy 
Kampinoskiej. Spędziliśmy wówczas razem kilka dobrych godzin, 
rozmawiając na różne tematy, w tym także dotyczące wyboru 
mojej drogi życiowej. Ze strony Ojca nie było żadnego nacisku. 
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Raczej słuchał uważnie, wtrącając od czasu do czasu swoje uwa-
gi, które były dla mnie bardzo ważne. Mówił o konieczności 
wsłuchiwania się w wolę Bożą, która nie zawsze musi ujawniać 
się jako coś przeciwnego naturalnym pragnieniom człowieka; 
wręcz bywa czasem tak, że są one spójne z wolą Bożą. I wówczas 
mamy do czynienia z optymalnym uwarunkowaniem, sprzyjają-
cym naszym prawidłowym wyborom. Co nie wyklucza sytuacji, 
kiedy trzeba czasem wybrać jakby wbrew sobie, na zasadzie ewan-
gelicznego „zaparcia samego siebie”. I pójść za Jezusem do końca 
– niezależnie od wszystkiego.

Oprócz tego rodzaju wspólnych przemyśleń był też czas na 
podziwianie piękna przyrody i wsłuchiwanie się w „rozpisane na 
głosy” ptasie trele, które przypominały, że w tym wszystkim, co 
nie jest takie proste, jest Ten, który przez piękno tego świata kocha 
i wspiera nas w najważniejszych życiowych wyborach. 

I tak stało się 46 lat temu, kiedy w kościele Św. Krzyża w War-
szawie zawarłem związek małżeński z Małgorzatą. Wprawdzie 
ślubu udzielał nam pracujący już wówczas w Laskach ksiądz Ja-
nusz Strojny, w asyście mojego Przyjaciela księdza Michała Ka-
szowskiego ze Śląska, ale ojciec Tadeusz odwiedzał nas później 
w domu – w tzw. Pawiloniku (obok Domu św. Maksymiliana) – 
gdzie rodziły się nasze dzieci. I w pewnym sensie duchowo nam 
towarzyszył.    

*  *  *

Ale wróćmy do rekomendowanej książki w jej aspekcie bio-
graficznym. A więc najpierw lata dziecinne w Klebanówce – gdzie 
Tadeusz Fedorowicz urodził się (4.02.1907) – i Kamionkach na 
Podolu. Autorka bardzo precyzyjnie i z wielką starannością roz-
budowała tę część swojej narracji o szerokie powiązania rodzinne. 
Interesujące są wątki z zakresu nauczania domowego. Potem 
edukacja szkolna w Gimnazjum im. Jana Długosza we Lwowie, 
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matura w 1925 roku i studia: najpierw na Wydziale Prawa Uni-
wersytetu Jana Kazimierza, by po ich ukończeniu podjąć dalszą 
edukację na Wydziale Teologii i w Seminarium Lwowskim, zgłę-
biając tam tajniki życia wewnętrznego i przygotowując się do ka-
płaństwa.

Po święceniach kapłańskich w 1936 roku ks. Tadeusz podjął 
pracę duszpasterską w Tarnopolu. Stamtąd został przeniesiony 
do Lwowa, gdzie pod kierunkiem księdza Michała Rękasa został 
wciągnięty w wir pracy charytatywnej – w ramach organizujące-
go się „Caritasu”; kontynuował też wcześniej zawiązane relacje ze 
środowiskiem „Odrodzenia”, które miało ogromne zasługi w za-
kresie animowania odnowy religijnej – zwłaszcza wśród 
osób świeckich.

Po wybuchu II wojny światowej jego sytuacja, a także całej 
rodziny, skomplikowała się. 13 kwietnia 1940 roku aresztowano 
go, ale po dwóch tygodniach zwolniono. I pojawił się w jego życiu 
moment, który będzie kojarzony z postawą wręcz heroiczną, a któ-
ry sam w sobie świadczy o wyjątkowym harcie ducha i radykal-
nym rozumieniu swojego powołania. Mianowicie w czerwcu 
tegoż roku – za zgodą biskupa – dobrowolnie dołączył do trans-
portu Polaków wywożonych ze Lwowa w głąb Rosji. Najpierw 
była to autonomiczna osada w Republice Maryjskiej, a następnie, 
w 1941 roku, ks. Tadeusz został oddelegowany do pracy duszpa-
sterskiej w Kazachstanie.

Od marca do lipca 1943 roku przebywał w więzieniu w Semi-
pałatyńsku, gdzie – po uwolnieniu – w ukryciu wypełniał swoje 
kapłańskie obowiązki.

W lutym 1944 roku – w związku z tworzącą się polską armią, 
wyjechał do Sum, gdzie objął funkcję kapelana IV Dywizji im. 
Jana Kilińskiego. Dotarł do Polski, przeżywając mocno dramat 
bliskiego już upadku Powstania Warszawskiego. Jego IV Dywizja 
została skierowana na Berlin, a ksiądz Tadeusz – po oficjalnym 
zwolnieniu z wojska – zatrzymał się w Lublinie. Tutaj spotykał 
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księdza Władysława Korniłowicza, który zaprosił go do dłuższe-
go pobytu w Żułowie – placówce Towarzystwa Opieki nad Ociem-
niałymi w Laskach. Ks. Tadeusz przebywał tam – z krótkimi 
przerwami – od 1945 do 1948 roku. 

Doceniając charyzmat dyskretnego kierowania życiem we-
wnętrznym swoich penitentów, przełożeni zlecili mu funkcję ojca 
duchownego w lwowsko-lubaczowskim seminarium duchow-
nym, znajdującym się w Kalwarii Zebrzydowskiej. Niestety w 1950 
roku władze państwowe zamknęły tę placówkę, w związku z czym 
wyjechał do Lasek, gdzie już na stałe pozostał w służbie osobom 
niewidomym. 

Ojciec Tadeusz miał bliski kontakt z księdzem prymasem 
Stefanem Wyszyńskim, który mianował go spowiednikiem kle-
ryków w warszawskim seminarium duchownym (1953); powie-
rzył też zorganizowanie Krajowego Duszpasterstwa Niewidomych 
(1957). Prymas zlecił mu również głoszenie rekolekcji dla całego 
Episkopatu na Jasnej Górze (1959). Podczas tego spotkania ks. 
Tadeusz nawiązał bliższy kontakt z księdzem biskupem Karolem 
Wojtyłą. Później bywał regularnie zapraszany przez Jana Pawła II 
do Watykanu. Wcześniej jeszcze jako metropolita krakowski i kar-
dynał Karol Wojtyła przyjeżdżał czasem do Lasek, by spotkać się 
z księdzem Tadeuszem. Niejednokrotnie Ojciec Święty w czasie 
pielgrzymek do Polski zapraszał go do siebie – czy to na Miodo-
wą w Warszawie czy na Jasną Górę w Częstochowie. O tej szcze-
gólnej więzi osobowej świadczy również bogata korespondencja, 
z której wynika, że Jan Paweł II powierzał księdzu Tadeuszowi 
wiele swoich delikatnych spraw, licząc na jego „charyzmat stanu 
i dar rady”. 

Ważnym obszarem duszpasterskiej troski księdza Tadeusza 
były w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, aż do lat dzie-
więćdziesiątych ubiegłego stulecia, letnie wędrówki z młodzieżą. 
Z tego środowiska wyłoniło się wiele udanych małżeństw; nie-
którzy z tych młodych piastowali później prestiżowe stanowiska 
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w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym. On sam ze 
względów bezpieczeństwa – jako że były to czasy szczególnej 
inwigilacji ze strony komunistycznych służb specjalnych – w gro-
nie „wędrówkowiczów” nazywany był Wujem. I takim pozostał 
w ich wspomnieniach do końca swojego życia. W Laskach na co 
dzień mówiło się o nim: ojciec Tadeusz. W pełni zasługiwał na 
ten tytuł, będąc autentycznym autorytetem i przewodnikiem du-
chowym wielu osób i niezliczonych grup rekolekcyjnych.

W jego biografii nie możemy pominąć tego, co Autorka opo-
wieści o ojcu Tadeuszu sformułowała jako „sposób na chorowa-
nie i śmierć”. Najkrócej można to określić słowami: dystans – 
mimo wielu schorzeń i koniecznych operacji. Nie oznacza to 
lekceważenia tych ważnych, egzystencjalnych doświadczeń czło-
wieka, a jedynie wyraża duży spokój i zawierzenie wszystkiego 
Bożej Opatrzności. Doktor Jan Piotr Płomiński – oprócz innych 
specjalistów, opiekujących się Ojcem od strony medycznej – po-
wiedział, że „samo przebywanie z ks. Fedorowiczem czyniło czło-
wieka w jakiś sposób lepszym. Często wracając do domu z wizy-
ty lekarskiej od księdza, nie odczuwałem zmęczenia, lecz rodzaj 
uspokojenia i euforii”. 

Z kolei s. Anita Harasim FSK, opiekująca się Ojcem w ostat-
nich latach jego życia zanotowała w swoich wspomnieniach: 
„Miałam na co dzień możliwość poznawania i odkrywania po-
stawy Ojca wobec jego problemów zdrowotnych. Często miałam 
wrażenie, że Ojciec nie tylko nie zauważał swoich dolegliwości, 
ale jakby je ignorował, a w każdym razie był od nich jakoś daleko”. 

26 czerwca 2002 roku zakończyła się jego ziemska wędrówka. 
„Zmarł – jak notuje siostra Anita w swoich wspomnieniach 
umieszczonych w książce Izabeli Roszkowskiej – w obecności 
Matki Noemi, przełożonej generalnej sióstr franciszkanek, oraz 
siostry Anity i Bogumiły, w czasie wspólnej kolacji (…). Sama 
śmierć była jak delikatne dotknięcie anioła, bez żadnych znamion 
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dramatyzmu: w czasie kolacji westchnął parokrotnie i odszedł – 
na inną Ucztę, tę nieprzemijającą”.  

29 czerwca pod przewodnictwem kardynała Franciszka Ma-
charskiego i w asyście kardynała Mariana Jaworskiego, biskupa 
Bronisława Dembowskiego, biskupa Mariana Dusia, biskupa Ma-
riana Buczka oraz ponad 50 kapłanów odprawiono Mszę świętą 
pogrzebową. Zmarły został pochowany na cmentarzu zakłado-
wym w Laskach, gdzie wciąż gromadzą się liczni przyjaciele, 
dziękując za jego życie i prosząc o wstawiennictwo u Boga w swo-
ich bardzo nieraz trudnych i osobistych sprawach. Wszak przez 
całe swoje życie był dyskretnym Powiernikiem wielu, można więc 
mniemać, że i teraz ten jego charyzmat stać się może dla nas 
jeszcze bardziej ważny i pomocny.

*  *  *

Aby przybliżyć Czytelnikom „Lasek” szczególny dar wręcz 
mistycznej relacji księdza Tadeusza Fedorowicza z Bogiem, która 
dawała mu siłę, aby być dla innych Bożym Umocnieniem, poni-
żej publikujemy fragment listu, jaki przesłał z Lasek na adres 
sióstr franciszkanek w Żułowie 31 marca 1947 roku.

Od kilku dni znów myślę o mówieniu z Siostrami o najcudniej-
szych sprawach – sprawach Bożych . Czuję potrzebę tego dzielenia 
się wzajemnego prawdą najpiękniejszą i najprawdziwszą . Wypa-
dałoby napisać o świętej męce Jezusowej, ale jakoś mi to nie idzie . 
Inna myśl wciąż stoi mi przed oczyma i wszystko mi zasłania . I jak 
zwykle w takich wypadkach, zaraz biegnę do Żułowa i chcę to 
Siostrom mówić . 

To myśl stara, ale jakby wciąż nowa, że BÓG JEST [podkreśle-
nia pochodzą od Autora listu - L B .] . I nie umiem tej myśli inaczej 
powiedzieć, tylko tymi dwoma słowami: Bóg jest . Ale ta rzeczywi-
stość, którą te słowa wyrażają, jest tak uderzająca, tak nowa, tak 
olśniewająca, że kiedy się ją trochę pojmie, to ustaje myśl osłupiała 
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i oczarowana i serce zamiera z wrażenia . Bóg jest - Siostry to ro-
zumieją? 

Jest ten Wieczny, który się nie zaczął i nie skończy, ten Wszech-
mocny, przed którym świat cały przez Niego stworzony jest pyłkiem 
znikomym, ten Wszechobecny, który jest swą mocą w każdej rzeczy 
stworzonej i w duszy każdej z Sióstr, ten Ojciec, od którego wszelkie 
ojcostwo pochodzi, który kocha swoje dzieci, jak nikt nigdy na 
ziemi kochać nie umiał . On jest naprawdę . Nie może nie być! To 
Jego najgłębsza Istota, że JEST . „Jam jest, którym jest” – powiedział 
Mojżeszowi z krzaka gorejącego . Czy ludzie chcą czy nie chcą, On 
jest . Choćby pisali tysiące niby uczonych książek, że Go nie ma, bo 
nie chcą, by był – to mimo to On jest . Gdyby Jego nie było, to by 
niczego nie było . Każda najmniejsza rzecz, która jest, mówi że On 
JEST . Każdy kamień na drodze i kwiat na łące, i gwiazdy na niebie, 
i krople deszczu i rosy, i ptaszki śpiewające – i przede wszystkim 
dusze nasze takie spragnione Jego, spragnione, żeby On był . 

To, że Bóg jest, to jest największa i najważniejsza, i najcudow-
niejsza prawda . Cudowniejsza od tych bajek i marzeń ludzkich . 
Chrystus najpierw dał świadectwo tej prawdzie: 

„W tym jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego Boga 
żywego i któregoś posłał, Jezusa Chrystusa” .

Jakże byłbym szczęśliwy, gdyby te słowa spowodowały u Sióstr 
otwarcie dusz na tę prawdę, gdyby światło Wielkanocne oświeciło 
Siostrom tę rzeczywistość, gdyby Siostry zobaczyły w te Święta, że 
BÓG JEST . Gdyby Siostry to zobaczyły przez dar rozumu – przez 
światło Ducha Świętego . Gdyby wiara Sióstr w to, że Bóg jest, stała 
się choć na moment taka żywa, taka silna, taka oczywista, taka 
uderzająca, żeby zasłoniła Siostrom cały świat i siebie same . Jakże 
inaczej wygląda świat, gdy Bóg naprawdę jest! Jakże bym chciał 
móc włożyć Siostrom w dusze tę oczywistość Bytu Bożego . Kiedy to 
jest, wszystko już łatwo idzie, wtedy wszystko takie proste . Wtedy 
Krzyż jest lekki i Niebo bliskie, i pokusy niestraszne . 
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Ta świadomość, że Bóg jest, może człowieka upić do nieprzy-
tomności, może odmienić całe jego życie . Bo my dlatego źle żyjemy, 
dlatego grzeszymy i grzechu się nie boimy, bo za mało wierzymy, 
że Bóg jest . Chciałoby się biec na ulice pomiędzy ludzi i wołać: 
„ludzie, czy wiecie, że Bóg jest! Że jest naprawdę: i nie tam gdzieś 
za chmurami i za gwiazdami, ale tutaj, przy was i w was!” . (…)

oddany w Panu x . T . F . 

*  *  *

Rekomendacja ta nie byłaby pełna, gdybyśmy pominęli wręcz 
„klasyczny” już tekst napisany po lekturze pewnego czasopisma 
francuskiego – jak informuje w książce Izabeli Broszkowskiej s. 
Anita Harasim FSK. Można więc przypuszczać, że inspirował się 
tamtym tekstem, co nie przeszkadza, by uznać, że są to w całości 
autorskie przemyślenia ojca Tadeusza. Dotyczą one rozbudowa-
nego spojrzenia i rozumienia przez niego ewangelicznych błogo-
sławieństw:

Szczęśliwi, którzy potrafią śmiać się z samych siebie – będą 
mieli radość i zabawę przez całe życie . 

Szczęśliwi, którzy nie biorą siebie nazbyt serio – za to ludzie ich 
uszanują . 

Szczęśliwi, którzy odróżniają kretowinę od góry – będą widzie-
li sprawy we właściwych proporcjach . 

Szczęśliwi, którzy odróżniają owoce niedojrzałe od dojrzałych 
i potrafią czekać, aż dojrzeją – zaznają słodyczy dojrzałości . 

Szczęśliwi, którzy odróżniają to, czego „ja chcę”, od tego, czego 
„mnie się chce” – znajdą łatwo właściwą drogę w życiu . 

Szczęśliwi, którzy rozróżniają między kochaniem kogoś a ko-
chaniem się w kimś – znajdą prawdziwą miłość i unikną wielu 
błędów własnych i zadawania bólu innym . 

Szczęśliwi, którzy doceniają obok dobrych uczynków uczynki 
dobre – zobaczą, że w świecie jest więcej dobra niż zła oraz znajdą 
sens i radość życia . 
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Szczęśliwi, którzy wielce sobie cenią małe rzeczy dobre, a nie 
martwią się małymi rzeczami niedobrymi – znajdą pokój serca 
i pokój z ludźmi . 

Szczęśliwi, którzy wreszcie odkryli swoją miłość własną i chcą 
ją nadal odkrywać – będą szybko wzrastać w prawdziwej miłości . 

Szczęśliwi, którzy nic nie muszą, a za to niejednego świadomie 
chcą – zaznają prawdziwej wolności . 

Szczęśliwi, którzy nie muszą mieć tego czy tamtego, a to i tam-
to chętnie odstąpią – zaznają smaku większych wartości . 

Szczęśliwi, którzy pomyślą, zanim zrobią, i pomodlą się, zanim 
pomyślą – unikną wielu przykrości i nieporozumień . 

Szczęśliwi, którzy potrafią czekać – doczekają się prawdziwego 
dobra . 

Szczęśliwi, którzy wiedzą, że rozum to dobra rzecz, i starają się 
go często używać – będą szli bezpieczną drogą . 

Szczęśliwi, którzy umieją używać kija nie do bicia w ciemności, 
ale do zapalania go ogniem, by świecił i ogrzewał – wiele dobra 
uczynią w życiu . 

Szczęśliwi, którzy wiedzą, że kwiaty należy oglądać od przodu, 
a nie od tyłu, krytykując, że są nieładne – wiele pokoju znajdą 
i wniosą wokół siebie . 

Szczęśliwi, którzy wiedzą, że nie wystarczy, by woda komuś 
podana była świeża, ale że trzeba ją podawać w czystej, a nie 
szczerbatej szklance – unikną wielu nieporozumień z ludźmi . 

Szczęśliwi, którzy potrafią się uśmiechać, nawet gdy jest trudno 
i gdy ktoś ich drażni – wiele radości rozsieją wokół siebie i łatwiej 
siebie samych zachowają w pokoju . 

Szczęśliwi, którzy mają zderzaki jak wagony kolejowe – bardzo 
to ułatwi współżycie z drugimi . 

Szczęśliwi, którzy zrozumieli, że większym szczęściem jest da-
wać, niż brać – i służyć, niż być obsłużonym – znajdą prawdziwe 
szczęście . 
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Szczęśliwi, którzy miłują prawdę bardziej niż jakiekolwiek ko-
rzyści – znajdą rzeczywiste wartości . 

Szczęśliwi, którzy nie stawiają nade wszystko wyników, ale 
wiedzą, że chodzi przede wszystkim o dobrą wolę i starania – znaj-
dą Miłość Bożą i pokój serca . 

Szczęśliwi, którzy nie są szafami gdańskimi, a potrafią być lek-
kimi stoliczkami na kółkach – będą poręczni Bogu i ludziom . 

Szczęśliwi, którzy wiedzą, że modlitwa nie polega na uczuciu, 
myśleniu i rozumieniu, ale na szczerym oddaniu się Bogu . 

Szczęśliwi, którzy wiedzą, że jaśniej świeci lampa z czystym 
kloszem niż zabrudzonym albo pomalowanym – będą nieść więcej 
światła . 

Szczęśliwi, którzy nie zasłaniają sobą Boga i ludzi – będą jaśniej 
widzieli prawdę o rzeczywistości . 

Szczęśliwi, którzy nie są jak obsypany pączkami krzak róży, 
który nigdy nie zakwita i egoistycznie zamyka się w sobie – znajdą 
szczęście, służąc innym . 

Szczęśliwi, którzy nawet w wygasłym ognisku znajdują żarzą-
cy się węgielek i zdołają go rozpromienić w nowe ognisko . 

Szczęśliwi, którzy dają się zemleć młynowi Bożemu, tak by 
każde ziarno było przerobione na kwas ewangeliczny - staną się jak 
dobry chleb Boży . 

Szczęśliwi, którzy zrozumieli, że „drabina nauki nie sięga Nieba” 
i że wiara jest rozumna, choć nie rozumowa – zobaczą nieskończo-
ne horyzonty Boże i doznają radości tęsknoty za pełnią . 

*  *  *
Zachęcam gorąco do lektury książki Izabeli Roszkowskiej. Do-

brze się stało, że mogę rekomendować ją w czerwcu, a więc mie-
siącu, w którym przypada kolejna rocznica śmierci ojca Tadeusza 
(26.06.2002) oraz rocznica jego święceń kapłańskich (28.06.1936) 

Są to cezury czasowe, które zarówno „otwierają”, jak i „zamy-
kają” jego 66-letnią posługę duszpasterską tutaj na ziemi, a jed-
nocześnie przedłużają ją o całą wieczność.



ks. Alfons J. Skowronek

Pan jest wśród nas

Liczne kościoły katolickie, szczególnie owe zbudowane przed 
i po roku 1900, są poświęcone Sercu Jezusa. Prezentacja tego 

Serca znalazła typową formę, mianowicie: Jezus nie jest przed-
stawiany jako przybity i wiszący do krzyża, lecz jawi się nam 
w postawie stojącej i wyprostowanej; jedynie z otwartego serca 
sączy się Jego krew. Pobożność katolików skupiała się na owej 
broczącej z serca Jezusowego krwi oraz na Chlebie Eucharystycz-
nym. 

W pierwszym Liście św. Jana czytamy: „Jezus Chrystus jest 
tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wo-
dzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo (Duch) 
jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, 
a ci trzej w jedno się łączą” (1J 5, 6-8). Trójca ta wskazuje zaś na 
jedność. Woda kieruje wzrok na Sakrament Pokuty, Krew na 
Sakrament Eucharystii, Duch jest Mocą działającą w sakramen-
tach, która przez śmierć, czyli bezwarunkowe oddanie siebie, 
uruchamia powierzenie się Jezusowi. Teksty te już w starożytnym 
Kościele były interpretowane w sensie współcześnie rozumianej  
adoracji Serca Jezusa. Albowiem Chrystus nie przyszedł na świat 
w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Trzech jest tych, którzy skła-
dają świadectwo: Duch, Woda i Krew, a Trójca ta stanowi jedność. 
Woda kieruje wzrok na sakrament chrztu, chleb na sakrament Eu-
charystii.

I jeszcze jedno: Czy świadome wspólne spożywanie nie mo-
głoby przywodzić nam ku pamięci, jak bardzo Jezus nas miłuje? 

Z warSZtatu teOlOga
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I czy to uprzytomnienie sobie nie mogłoby nam dopomóc w dal-
szym przekazywaniu Jego miłości? Czy my zdobywamy się na 
odwagę, aby naszą wdzięczność za Jego umiłowanie przelewać 
na drugich? Czy zdobywamy się na odwagę, ażeby naszą wdzięcz-
ność upowszechniać? Czy zdobywamy się może częściej na od-
wagę, aby tę wdzięczność demonstrować odmawianiem modlitwy 
przed i po jedzeniu? 

Dzisiaj zdobywamy się przecież na to, ażeby z monstrancją 
oficjalnie kroczyć przez ulice. Tego zachowania nie pielęgnują 
wszyscy. Wzdłuż ulic gromadzą się widzowie, wielu z nich może 
li tylko zaciekawionych tym, co się dzieje. W oknach wielkich 
miast pojawiają się poruszeni mieszkańcy pozdrawiający prze-
chodzących, ale procesję mogą też obserwować ludzie obojętni 
lub wręcz szydzący z tego, na co patrzą. 

Uroczystość Bożego Ciała; Jezus Chrystus kroczy z nami uli-
cami naszych miast i wiosek. Świadomość taka winna nam to-
warzyszyć przy każdym posiłku. Wręcz porywający w naszych 
procesjach jest udział dzieci, które śpiewając i sypiąc kwiaty przed 
Monstrancją z Najświętszym Sakramentem, kroczą we wspania-
łe] ulicznej procesji. 

Słowa wypowiadane przez Jezusa są bardzo wyraziste. On 
mówi nam: „To jest moje Ciało dla was” oraz „Ten kielich jest 
Nowym Przymierzem w mojej krwi”. Na ołtarzu ofiara życia Je-
zusa staje się tym samym żywa. Jest oddaniem się w Jezusie Chry-
stusie złożonym za nas i sprawia nasze zbawienie. W Eucharystii 
Bóg zadzierzga w cudowny sposób więź, która niesie nam zba-
wienie. W Komunii świętej my sami przyjmujemy w siebie Jezu-
sa. Jego przymierze z nami staje się w ten sposób uchwytne przez 
nas samych. Na gruncie przyjętej Eucharystii mamy budować 
nasze życie. Dokładniej: Kiedy Bóg zwierza nam swoją obecność, 
wtedy naszą własność powinniśmy dzielić z drugimi. Tę postawę 
i zachowanie podkreśla Ewangelia. Uczniom zostaje wzbronione 
odesłanie masy ludzkiej bez kawałka chleba. Jezus mówi do nich: 
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Wy dajcie im jeść! Pan nie przyjmuje żadnej wymówki. Kiedy na 
Jego rozkaz uczniowie mają rozdzielić nikłą porcję chleba, dzie-
je się cud: jedli wszyscy i się nasycili. Wystarczyło dla wszystkich, 
a kiedy zebrano pozostałe ułomki, było ich jeszcze dwanaście 
pełnych koszów. 

W cudzie rozmnożenia chleba dawca i dar są identyczne. 
Jezus oferuje sam siebie, aby ludzie się nie rozpraszali, a głód za 
chlebem ich nie rozpędzał. Także i tutaj w grę wchodzi łączność 
Boga z ludźmi. Przymierze nie odnosi się więc tylko do naszej 
wspólnoty z Bogiem, lecz sięga również do zwyczajnej między-
ludzkiej komunikacji. 

Niechaj zawsze towarzyszy nam modlitewne błogosławień-
stwo: 

Pan niech będzie przed nami, aby ukazywać 
nam właściwą drogę . 
Pan niech będzie obok nas, aby nas  
zamykać w ramionach i nas osłaniać przed 
niebezpieczeństwami . 
Pan niech będzie za nami, aby nas strzec  
przed zasadzką Złego . 
Pan niech będzie wśród nas, aby nas  
przechwycić, gdy upadamy . 
Pan niech będzie wokół nas, aby nas pocieszać, 
kiedy jesteśmy zasmuceni . 
Pan niech będzie wokół nas, aby nas bronić, 
gdy inni nas napadają . 
Pan niech będzie nad nami, aby nas  
błogosławić . 
A błogosławieństwo wszechmocnego Boga,  
Ojca i Syna i Ducha Świętego 
niech zstąpi na nas i pozostanie z nami na 
zawsze . Amen 



Zygmunt Podlejski

Martin Luther King 1929-1968*
Martin Luther King 1929-1968

Martin Luther King był synem 
pastora Kościoła baptystów 

w Atlancie, w stanie Georgia. Urodzo-
nemu 15 stycznia 1929 roku chłopcu 
ojciec przekazał na2 chrzcie swoje 
imiona, które rodzina kultywowała na 
cześć Reformatora z Wittenbergi. Ro-
dzina Kingów zaliczała się do zamoż-
nej klasy średniej i mogła sobie po-
zwolić na finansowanie solidnego 
wykształcenia synów. Martin Luther 
junior miał bowiem jeszcze dwóch braci. Rodzina pielęgnowała 
pieczołowicie kulturę ducha i dawała poczucie bezpieczeństwa. 

Senior King był pewny, że Martin Luther junior zostanie 
pastorem, chociaż syn marzył raczej o karierze lekarza czy adwo-
kata. Uczył się pilnie w cieszącym się pewną sławą college’u Mo-

* Za: Ks. Zygmunt Podlejski, Bez aureoli, Wydawnictwo Księzy Sercanów 
DEHON, Kraków 2007, s. 134–142

beZ aureOli

4. kwietnia br. minęła 50. rocznica śmierci Martina Luthera 
Kinga. Wałczył on o powszechne braterstwo i pokój nie z bronią 
w ręku a słowem i osobistym przykładem. Tym samym jego 
program „walki” to nic innego jak odczytanie Ewangelii Jezusa 
i tego, o czym naucza i świadczy dzisiaj także obecny papież 
Franciszek                                         (red.)
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rehouse w Atlancie, potem studiował na uniwersytetach w Fila-
delfii i Bostonie. Obie uczelnie zniosły bowiem segregację rasową 
studentów. Martin Luther poznawał z entuzjazmem pisma nie-
mieckich teologów – Waltera Rauschenbuscha i Reinholda Nie-
buhra. W czasie studiów zdobył serce młodziutkiej, pięknej stu-
dentki konserwatorium, Coretty Scott z Alabamy. Młodzi pobrali 
się w 1953 roku i ukończyli studia. Martin Luther zdobył również 
w 1955 roku doktorat z filozofii i teologii w Bostonie, po czym 
zaczął się rozglądać za przyszłym miejscem pracy duszpasterskiej. 

Parafia Kościoła baptystów w Montgomery, w stolicy Alaba-
my, poszukiwała pastora. Martin Luther King podjął wyzwanie 
i pewnego dnia znalazł się w towarzystwie młodej żony przy 
Dexter Avenue, witany serdecznie, choć dosyć nieufnie. Był zda-
niem wielu parafian zbyt młody i zbyt dystyngowany. 

Pastor cierpiał z powodu segregacji rasowej, niesprawiedli-
wości i nienawiści, z którą spotykał się na co dzień jako czarny, 
wolny mieszkaniec wielkich Stanów Zjednoczonych. Wiedział, 
że problem ciemnoskórych obywateli jest nabrzmiały i grozi 
wybuchem. Nietrudno było mu zrozumieć, że głoszenie Ewan-
gelii w tej sytuacji musi nabrać odcieni polityczno-społecznych 
i zamienić się w upartą walkę o autentyczną wolność i równość 
wszystkich Amerykanów. Zanim spostrzegł, znalazł się w tyglu 
wydarzeń, które zupełnie go pochłonęły, zagarnęły i porwały. 

Jego wielka przygoda zaczęła się 1 grudnia 1955 roku. Pani 
Rosa Parks, pięćdziesięciodwuletnia szwaczka, Afroamerykanka, 
wracała po dniu ciężkiej pracy do domu. Zajęła przeznaczone dla 
Murzynów miejsce siedzące w autobusie, który w tym dniu był 
przepełniony. Na następnym przystanku wsiadło kilku białych. 
Kierowca kazał czarnoskórej pasażerce zwolnić miejsce, żeby ktoś 
z nich mógł usiąść. Pani Parks powiedziała grzecznie, że jest 
zmęczona, poza tym zajmuje odpowiednie dla niej miejsce. Kie-
rowca sprowadził policjanta. Pani Parks została aresztowana i po-
stawiona przed sądem. 
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Takie i podobne historie były wtedy na porządku dziennym. 
Ciemnoskórych pasażerów szykanowano, wyrzucano z autobu-
sów, na przystankach zamykano im drzwi przed nosem. Pastor 
King był oburzony. Jako duszpasterz czuł się zobowiązany do 
działania. Zwołał w sali parafialnej zebranie wpływowych czar-
nych obywateli: lekarzy, nauczycieli, działaczy związkowych, du-
chownych, prawników i ludzi biznesu. Posiedzenie było burzliwe. 
Uchwalono długoterminowy bojkot autobusów. Taksówkarze 
oddali do dyspozycji bojkotującym dwieście dziesięć taksówek 
– za przejazd nimi płaciło się tyle, ile za bilet autobusowy. Młodzi 
ludzie szli do szkoły lub do pracy pieszo. Starsi korzystali z tak-
sówek lub rowerów. 

Pastor King został liderem potężnego ruchu. Do roli tej mu-
siał dojrzeć. Studiował pilnie życie i działalność Gandhiego, prze-
czuwał bowiem, że tylko bezkrwawy opór może przynieść pozy-
tywne rozwiązanie problemów afroamerykańskiej mniejszości. 
Nie lubił słowa zwycięstwo; jego zdaniem, pachniało ono zbyt 
mocno walką bokserską. Gdy został utworzony komitet do spraw 
walki o respektowanie praw czarnych obywateli, na jego czele 
stanął pastor King. 

Dnia 5 grudnia autobusy świeciły pustką. Zaskoczenie wśród 
społeczeństwa było widoczne. Przedsiębiorcy próbowali najpierw 
zlekceważyć bojkot. Potem nastąpiły próby zastraszenia prote-
stujących. Na pastora Kinga organizowano zamachy bombowe, 
zdarzały się obsceniczne pogróżki telefoniczne i listy zapowiada-
jące jego rychłą śmierć. Rodzina pastora cierpiała, ale przyzwy-
czaiła się powoli do swej nowej roli. Wielką pomocą i źródłem 
siły dla Martina Luthera była jego żona, pani Coretta King. Zre-
zygnowała z własnej kariery, żeby trwać u boku męża w trudnych 
i niebezpiecznych chwilach. 

Któregoś wieczoru wybuchła w domu Kingów bomba zega-
rowa. W odpowiedzi na zamach zebrało się kilka tysięcy zwolen-
ników pastora, przybyła też straż pożarna i burmistrz. Mężczyź-
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ni byli uzbrojeni. Policjanci, którzy znaleźli się na miejscu, 
przeżywali chwile napięcia i strachu, bo tłum napierających na 
nich mężczyzn nie wróżył nic dobrego. Ktoś krzyknął głośno, 
żeby wreszcie rozprawić się z policją. Sytuację uratował pastor 
King, który uciszył wzburzony tłum i zaczął przekonywać o pilnej 
potrzebie zachowania spokoju i zimnej krwi: „Musimy się uspo-
koić, żeby móc sensownie działać. Karabiny zanieście najpierw 
do domu lub wrzućcie je do morza. Są nam niepotrzebne. Naszą 
jedyną bronią jest nieposiadanie broni. Kto gwałt gwałtem po-
konuje, bomby bombami, a śmierć śmiercią, nie rozwiązuje żad-
nych problemów, lecz schodzi do poziomu przeciwnika. Chęć 
zadania nam bólu przez naszego przeciwnika możemy jedynie 
skutecznie pokonać naszą wolą zniesienia tego bólu…”. Pastor 
King dodał po chwili: „Każdy w tym kraju powinien wiedzieć, że 
nikt nie zabije naszego ruchu przez to, że zabije mnie…”. Wszyst-
ko skończyło się pokojowo. Jakaś kobieta zawołała: „Niech cię 
Pan Bóg błogosławi, mój synu”. Tłum zaczął śpiewać, potem 
rozszedł się do domów. 

21 grudnia 1956 roku cel bojkotu został osiągnięty. Wyrokiem 
sądu najwyższego anulowano dekret o podziale pasażerów w komu-
nikacji miejskiej ze względu na kolor skóry. Jeden z wpływowych 
białych obywateli Montgomery wsiadł do autobusu razem z pasto-
rem Kingiem i panią Parks. W trójkę jeździli przez cały dzień ulica-
mi miasta. Właściciele autobusów nie oponowali, bo w ciągu trwa-
nia bojkotu ponieśli dotkliwe straty finansowe. Namawiali wręcz, by 
pasażerowie zachowywali się spokojnie i kulturalnie. 

Eksperyment w Montgomery był precedensem dla akcji pro-
testacyjnych w innych miastach. Bojkot w stolicy Alabamy stał 
się początkiem ruchu na ogromną skalę. Rok później Martin 
Luther King stał na czele akcji protestacyjnych w dziesięciu sta-
nach. Oczy całego narodu utkwione były w odważnym i roztrop-
nym pastorze, który w tym czasie powołał do życia organizację 
o nazwie Southern Christian Leadership Conference, skupiającą 
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ponad sto lokalnych grup oporu. King nie stworzył organizacji 
o silnej centrali. Był zdania, że mniejsze grupy lokalne mogą 
skuteczniej stawiać opór. A oto program wypracowany przez 
pastora Kinga: Akcje muszą być bezpośrednie. Należy precyzyj-
nie przeanalizować sytuację konfliktową i zastosować odpowied-
nie środki. Trzeba najpierw, rozmawiając, szukać porozumienia 
i nie używać takich pojąć jak „zwycięstwo”, zwyciężać można co 
najwyżej na ringu bokserskim. W walce o równouprawnienie nie 
może być zwycięzców i zwyciężonych. Będzie ona trudna i przy-
sporzy wiele cierpień. Cierpienie trzeba zaakceptować. Jeśli doj-
dzie do przelewu krwi, należy się postarać, by to nie była krew 
przeciwników. Cel akcji zostanie osiągnięty dopiero wówczas, 
gdy obie strony będą zadowolone z rezultatu. Nie można dopuścić 
do stosowania ucisku wobec tych, którzy wcześniej uciskali. W tej 
walce chodzi o pojednanie. 

Pastor King kierował się w zmaganiach politycznych rozsąd-
kiem, co nie znaczy, że pomijał motywację religijną. Przeciwnicy 
jednak bardziej respektowali logikę rozsądku, choć sami stale grze-
szyli jej brakiem. Zadaniem pastora Kinga była zamiana nieodpo-
wiedzialnego strachu w pozbawioną strachu odpowiedzialność. 
Gandhi był dla niego wzorem i nauczycielem. Chcąc lepiej poznać 
wyzwoleńczą, bezkrwawą walkę narodu hinduskiego, King udał 
się do jednego z najbliższych współpracowników Mahatmy, pre-
miera Nehru. Wrócił bardzo rozczarowany. Nie przestał jednak 
wierzyć, że Jezusowe Kazanie na Górze nie jest tylko pobożną 
utopią, lecz programem jak najbardziej realnym, choć bardzo trud-
nym. Hans Jürgen Schultz powiedział, że po Gandhim i Kingu nie 
sposób twierdzić, że bezkrwawe rewolucje są niemożliwe. Polska 
rewolucja, rozpoczęta w Stoczni Gdańskiej była kolejnym przykła-
dem bezkrwawej, zwycięskiej walki z nienawiścią i głupotą. 

Pacyfistyczna postawa Kinga zaczęła z biegiem czasu dener-
wować ludzi z jego otoczenia, dotąd towarzyszy wspólnej walki. 
Mówili, że jest człowiekiem słabym, przegranym, bankrutem 
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politycznym. Wielu jego krytyków pozostało na poziomie staro-
testamentowego „oko za oko i ząb za ząb”. Nie rozumieli jego 
motywacji, nie dorośli do niej. Pewna rozgoryczona jego pacyfi-
zmem kobieta zaatakowała go ostrym, japońskim nożem do 
otwierania listów. Ledwo uszedł z życiem. Napastniczkę zatrzy-
mano. Gdy policjant czekał na wniosek o jej aresztowanie, pastor 
powiedział spokojnie, że „ta kobieta potrzebuje terapeuty, a nie 
sędziego”. King powtarzał często, że pokój nie może być jedynie 
celem. Musi także być środkiem. Jego rewolucja była rewolucją 
w sferze wartości, czego wielu nawet najbliższych jego współpra-
cowników nie rozumiało. Miał bardzo rozbudzoną wyobraźnię, 
nie był jednak fantastą. Próbował urzeczywistnić młodzieńcze 
marzenie, ale nie był niepoprawnym marzycielem. Powiedział 
kiedyś: „Kto myśli, że pacyfizm jest metodą tchórzy, mija się 
z prawdą, bo walka o pokój wymaga o wiele więcej odwagi niż 
walka w czasie wojny. Przemoc rodzi zawsze nową przemoc”. 

Latem 1963 roku nastąpiła niejaka poprawa w stosunkach 
pastora z władzami i wewnętrzną opozycją. King poparł projekt 
prezydenta Johna F. Kennedy’ego dotyczący praw obywatelskich, 
który został złożony w Kongresie. Prezydent zezwolił także na 
pokojową demonstrację czarnoskórej ludności pod pomnikiem 
Lincolna w Waszyngtonie. Wiele wskazywało na to, że nastąpi 
faza pokojowych, konstruktywnych rozmów i decyzji. 

Stało się inaczej. 20 listopada zamordowano prezydenta Ken-
nedy’ego. Ruch na rzecz równouprawnienia czarnej ludności zo-
stał sparaliżowany. Pastor King wiedział, że strzały, które padły 
w Dallas, były wymierzone także w Afroamerykanów. 

Potok amerykańskiej historii zamienił się w potężny, porywa-
jący nurt: zabicie prezydenta, daremne poszukiwania winnych, 
dalsze represje wobec ludności afroamerykańskiej. Pastor King 11 
grudnia 1964 roku odebrał Pokojową Nagrodę Nobla. Jego prze-
mówienie w Oslo było skierowanym do całego świata apelem o pod-
jęcie wspólnej walki z rasizmem, materializmem i militaryzmem. 
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King nie był politykiem kroczącym do celu po trupach. Był 
raczej introwertykiem, walczącym ze skrupułami. Cierpiał z po-
wodu popularności, jaką z biegiem czasu zdobył w Ameryce i na 
świecie. Uciekał przed fleszami aparatów fotograficznych i wścib-
stwem dziennikarzy. Sale zebrań i więzienia opuszczał zazwyczaj 
tylnymi schodami. Ponad trzydzieści razy aresztowano go. Czło-
wiek, który był gościem papieża i wielu najwybitniejszych poli-
tyków, który miał nieograniczony wstęp do Białego Domu, w po-
łudniowych stanach był pilnie strzeżony przez policję. Pastor 
King był ogromnie wrażliwy i łatwo można go było zranić. W wie-
ku młodzieńczym próbował odebrać sobie życie. Potem ciągle 
czuł się zagrożony. Inni pastorzy zarzucali mu ekstremizm. Mar-
tin Luther King był, zdaniem Hansa Hoekendijka, przedziwną 
kombinacją przywódcy, symbolu i ofiary. Nie pasował do żadne-
go uproszczonego schematu. Był zawsze nienagannie ubrany, 
kulturalny, świetnie tańczył. Podziwiano go za stoicki spokój i rów-
nowagę ducha. Były to jednak pozory. Pod widocznym opano-
waniem i kulturą kipiały żywiołowy temperament i burza uczuć. 
Czasem można było w jego głosie usłyszeć tłumiony ból i ledwo 
dającą się opanować wściekłość. 

Pogłoski o planowanym zamachu na jego życie traktował 
poważnie. Rozmawiał o nich z żoną i rodziną. Wszystkie życzli-
we ostrzeżenia kwitował stwierdzeniem, że ratowanie wartości 
ogólnoludzkich jest ważniejsze od ratowania własnego życia. Był 
jednak wyraźnie niespokojny, gdy 3 kwietnia 1968 roku wsiadał 
do samolotu odlatującego do Memphis w stanie Tennessee, by 
wziąć udział w demonstracji protestacyjnej śmieciarzy. Wygłosił 
słynną mowę, w której powiedział między innymi: „Chciałbym 
także żyć długo. O tym jednak nie mogę teraz myśleć. Muszę 
czynić, co jest konieczne. Jak wiecie, byłem na górze (chodzi 
o Chrystusowe Kazanie na Górze), dlatego nie zważam już na 
pogróżki. Jestem szczęśliwy, mogąc z wami pójść do krainy, któ-
rą oglądałem z góry…”.
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Nazajutrz pani Coretta odebrała telefon. Przyjaciel pastora 
donosił, że „doktor został przed chwilą trafiony kulą; ale żyje”. 
Dwie godziny później ogłoszono oficjalny komunikat o śmierci 
Martina Luthera Kinga. Kula dosięgła go na balkonie motelu. 
Zabójca był wytrawnym strzelcem. Nazywał się James Earl Ray. 
Udało mu się uciec do Meksyku, Kanady, a później do Portugalii. 
Po dwóch miesiącach został aresztowany w Londynie. Przyznał 
się do winy i został skazany na dziewięćdziesiąt dziewięć lat wię-
zienia. Nie podał nazwiska swego zleceniodawcy. Zdołał zbiec 
z więzienia w Tennessee. Przez jakiś czas ukrywał się, został 
ponownie uwięziony i ostatecznie zamordowany pchnięciem 
nożem 3 czerwca 1981 roku w bibliotece więzienia Brushy Mo-
untain. Motywów tej zbrodni nigdy nie wyjaśniono. 

Ralph Abernathy, najbliższy współpracownik i następca Kin-
ga, mówił publicznie o zorganizowanej przez władze więzienne 
ucieczce Raya. Chodziło o to, by milczał. Potem został dla wszel-
kiej pewności zamordowany. 

James Baldwin, znany czarnoskóry pisarz, po dziesięciu latach 
po morderstwie w Memphis zadał pytanie: „Czy ktoś jeszcze 
pamięta, że Martin został nie przez jednego, lecz przez wielu 
zamordowany? Kto dzisiaj czuje się dotknięty faktem, że żyje 
w kraju, w którym wystarczy trochę ołowiu, żeby usunąć to, co 
prowadzi do człowieczeństwa?”. 

Po śmierci pastora Kinga odnaleziono jego testament, w któ-
rym prosił, by nad jego mogiłą zaniechano wszelkich przemó-
wień. Prosił tylko o jedno lakoniczne zdanie: „Próbowałem ko-
chać!”. 

Rosyjski poeta Jewgienij Jewtuszenko, przebywający w tym 
czasie na emigracji w Meksyku, dowiedziawszy się o śmierci 
Martina Luthera Kinga, napisał następujące, piękne słowa: 

Był czarny, ale biały jak śnieg, 
czysta była jego dusza. 
Został zabity przez białych, 
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których dusze były czarne. 
Gdy się o tym dowiedziałem, 
trafiła mnie ta sama kula. 
Jego zabiła, 
lecz mnie na nowo urodziła, 
urodziła mnie czarnym. 

Przesłanie dokumentu wybrzmiewa z całą mocą, gdy 
Franciszek opisuje wizję Kościoła samarytańskiego, Ko-
ścioła uzdrawiającego przez bezpośredni kontakt osobisty. 
„Jezus jednak chce, abyśmy dotykali ludzkiej nędzy, abyśmy 
dotykali cierpiącego ciała innych” – czytamy. „Gdy to czy-
nimy, życie zawsze się nam komplikuje, lecz przeżywamy 
głębokie, cudowne doświadczenie bycia ludem, doświad-
czenie przynależności do ludu”. Wzrastanie w życiu du-
chowym – powiada – to nieustanne bycie misjonarzem, 
wychodzenie na spotkanie z bliźnim. A kiedy tak czynimy, 
„za każdym razem, gdy spotykamy się z drugim człowiekiem 
z miłością, znajdujemy się w sytuacji odkrycia czegoś no-
wego w odniesieniu do Boga. Za każdym razem, gdy otwie-
ramy oczy, by rozpoznać drugiego, pada na nas światło 
wiary, która pomaga nam rozpoznać Boga”. Jak zwykle 
zaproszeniu towarzyszy przestroga przed alternatywą: „Nie 
żyjemy lepiej, uciekając od innych, kryjąc się, odmawiając 
dzielenia się i zamykając się we własnej wygodzie. Jest to 
nic innego jak powolne samobójstwo”. Papież ostrzega też, 
że bycie misjonarzem to nie jest praca na pół etatu. Wyma-
ga ona oddania się nowej egzystencji – skupieniu na innych 
z duszą i dla duszy.

Austen Ivereigh o papieżu Franciszku



Karol Bek 

Wiersze wybrane

Wiersz

Chodzi za mną niby pies,
merda ogonem, szczeka,
wyleguje się na dywanie,
łasi się do człowieka.

Gdy żądasz, daje łapę,
jest cicho, waruje,
w czas przyzywa pomocy,
w smutku rozraduje.

Nieraz jest komarem,
co kąsa wieczorem,
to pszczołą, która goni
za wonnym nektarem.

Wiersze wybrane

w ZaciSZu iZdebki

W poprzednim numerze „Lasek” (nr 1–2 ) 2018 – w rubryce: 
„Inne wydarzenia” odnotowaliśmy fakt zorganizowania wie-
czoru autorskiego poświęconego twórczości Taty księdza Toma-
sza Beka. Odbyło się to 4. kwietnia br, w kawiarence zakładowej 
„U Przyjaciół”. W notatce naszej zamiast imienia: Karol, uży-
liśmy imienia: Wiktor. Za tę pomyłkę przepraszamy i w ramach 
zadośćuczynienia drukujemy poniżej szerszy przegląd utworów 
zaprezentowanych tamtego wieczoru.   

(red.)
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Bywa też przyjacielem
spotkanym po latach,
mroźnym wiatrem północnym
znad krańców świata.

Porankiem wiosennym,
złością nieposkromioną,
śpiewem uwięzionego kanarka,
lilią wonną.

Jest wszędzie, jak cień,
mistrz światła i ciemności,
towarzyszem trudnych chwil,
ochłodą gorącej radości.

 a, więc ...?

Jesteś kwiatem czeremchy,
          białym płatkiem jaśminu,
          złotem na lipcowym niebie,
          zapachem rozmarynu.
Jesteś majową radością,
           wiatrem nad reglami,
           tatrzańskim potokiem,
           lilią między jeżynami.

Radosny uśmiech unosi się
w przestrzeni młodości,
marzenia jak bukiet wina
roztaczają wonności,
do nowych, słonecznych dni
szeroko otwarte wejścia,
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cichy szept i wielka wiara
w tajemne wróżby i zaklęcia. 

Jesteś mostem zwodzonym
            łączącym brzegi rzeki,
            kolorową tęczą wysoko 
            spinającą obłoki.
Jesteś małym ziarenkiem 
           z którego wyrasta dobro,
           darem, owocem miłości,
           nadzieją na jutro.

Mała kropelka

Ze szczeliny skalnej
kapią kropelki,
małe kryształki -
perły z wody krynicznej.

Coraz więcej ich przybywa,
już strumyk szeleści,
porywa zeschłe liście, 
chowa się i wypływa
spod korzeni smreka,
płynie dalej, w dolinie zielonej
zamienia się w rzekę.

Wieczorem górale na hali
ognisko rozpalają,
gromko przyśpiewują,
woda wartko płynie,
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gwiazdy nad szczytami
niebo oprószyły,
księżyc okrągły
zawisł nad turniami.

Powoli dzień mija,
zasypia trawa,
kwiaty, drzewa,
zapach siana upaja,
noc szybko minie,
gwiazdy znikną,
słońce wstanie,
a woda wciąż płynie.

Zabiegane ludzkie serce:
wczoraj byłem, teraz jestem
małą kropelką w rzece.

Gdy dłoń dotyka dłoni

Osobliwy świat muzyką opisywany,
szczególny portret istnienia,
na każdą porę, na każdy czas
nowe wymiary cudu stworzenia
przybierają swoje kształty
na pięciolinii utrwalone 
owoce z drzewa talentu,
miłością przyozdobione.

Do krainy szczęśliwej wrota otwarte
ilekroć zakołacze stęsknione serce,
wtedy porywa pragnienie do ogrodu
harmonii, gdzie radości jest więcej.
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Jaśminowe, pachnące spacery,
uczucie z cichym szeptaniem,
jak ślubny welon utkany z kwiatów
obejmuje długim, białym ramieniem
i wiedzie daleko w przestworza, 
w przestrzeń nieznaną,
gdzie muzyka rozbrzmiewa 
od forte do piano.

W prozie ciszy przystaję i słucham,
napełniam się darami dobrego świata,
majowym śpiewem, pachnącą łąką,
ogrodem pławiącym się w kwiatach. 

Burza przychodzi niespodziewanie,
cisza, lekki wiatr i zaniepokojenie,
duże krople deszczu i huk,
błyskawice i przerażenie,
potem słońce przenika chmury.

Siostra nadzieja – wiatr brat

Samotny wśród ludzi
jako świerk między brzozami,
skała na piaskach pustyni, 
góra otoczona polami.

A gdy spotkałem ciebie, 
nadzieję w aksamit odzianą, 
zaśpiewał wiatr na pustkowiu
o dniach co przybywają.
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Niosę piękne marzenia
hen daleko w oliwkowe gaje,
tam kwiaty w barwach tęczy
a słońce wcześnie wstaje.
Świt jakoby ognisko 
daleko na wysokiej górze,
złota łuna dotyka chmur,
całe niebo w purpurze.

W powietrzu wirują kręgi
jakoby aureole w otchłani 
i dotykają początków ziemi
na dalekim horyzoncie.

Mijają koszmarne sny,
nadzieja dla serca ukojeniem,
wiatr jak serdeczny brat
rozwiewa strach i zwątpienie.

Dziękuję...

Dziękuję Panie za ogromne dary,
strzeliste góry, szepczące smreki,
kwiaty na halach, czyste ruczaje,
wilgotne skały i strome ścieżki.
Ludziom dałeś serca kochające,
dzielne, szlachetne i czułe
i swojsko brzmiące melodie
każdemu tak bliskie i miłe.
Nie zawsze dzień przychodzi
w blasku słońca,
często niebo odgradzają chmury,
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wtedy biegnę z nadziejami
do moich Tatr – cudów natury.
Czerwone Wierchy 
malowane słońcem,
szczyty rzeźbione wiatrem,
doliny ciche i bezpieczne groty,
wzgórza obsypane kwiatami.
Tatrzańska, wieczorna serenada,
pieśnią opisana ludzka dola,
z wiatrem poleci między
domy, zagrody i pola.
Na Krzeptówkach pokłoni się
Matce – Orędowniczce z Fatimy,
i zaniesie modlitwy za Papieża,
Ojczyznę i polskie rodziny.
Dałeś nam Panie Boże hojnie: 
niebo, słońce, ogromną ziemię, 
pola, lasy, góry, rzeki 
i dobrych ludzi. 
Wiem, że kochasz mnie. 



s. Aniela Gielbert FSK 1 

Brat Zbigniew

Poznałam Zbigniewa Herberta, kiedy przeziębiony trafił do 
szpitalika w Laskach. Mieszkał tutaj w różnych miejscach, 

również w pokoju pana Zawieyskiego, ale potem upodobał sobie 
właśnie szpitalik. Bardzo dobrze się tu czuł. Uczestniczył również 
w naszym życiu wśród chorych. Był przy umierających, modlił 
się z nami (taki mamy zwyczaj, że zbieramy się przy umierającym 
i modlimy się wspólnie). Miałam też wówczas pod opieką Kasię, 
niewidomą dziewczynkę, która po operacji straciła całkowicie 
wzrok i przez rok leżała zupełnie bezwładna. Pan Zbyszek bardzo 
to przeżywał, towarzyszył nam w pielęgnacji Kasi, bo my stara-
łyśmy się być z nią, rozmawiać, modlić się, żeby wiedziała, że 
jesteśmy przy niej. Pan Zbyszek pytał o nią nawet w liście. A Ka-
sia w końcu się obudziła. 

Pan Zbyszek i pani Katarzyna byli nadzwyczajni, tacy dobrzy 
i życzliwi. Pan Zbyszek – bardzo pogodny, ciepły. Przyjeżdżali do 

1 Siostra zakonna należąca do Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża. 
W Archiwum Zbigniewa Herberta (BN) przechowywane są listy Gielbert do 
poety (akc. 18005, t. 26). 

w 20. rOcZnicę śmierci Zbigniewa herberta

28 lipca br. mija 20. rocznica śmierci Zbigniewa Herberta. 
Na temat jego kontaktów z Laskami pisaliśmy już kilka lat temu. 
Bliskie z nim spotkania opisała siostra Aniela Gielbert z Lasek. 
Jej tekst został włączony do opracowania Anny Romaniuk, jakie 
ukazało się w Wydawnictwie PWN w 2014 r. pt. „Wierność”.  
                            (red.)
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Lasek od lat 80. W różnych porach roku, zdarzało się, że również 
zimą. Pan Zbyszek zostawał zazwyczaj na kilka tygodni, przyjeż-
dżał, żeby odpocząć, nabrać sił, pomodlić się, napisać coś. Jeśli 
czuł się dobrze, spacerował, rozmawiał z innymi bywającymi tu 
osobami. Był oczywiście traktowany zupełnie inaczej niż nasi 
chorzy. Miał swoją separatkę w szpitaliku, na parterze, z oknem 
wychodzącym na patio. Pani Kasia bardzo dbała o niego. 

Rozmawiałam z panem Zbyszkiem zwykle wieczorem, kiedy 
przychodziłam do niego po pracy przy chorych. Starałam się 
towarzyszyć mu, gdy tego potrzebował. Wspominał wówczas 
Lwów, dziadków i rodziców, którym, jak zaznaczał, wiele za-
wdzięczał, ale niestety nie pamiętam już tych jego opowieści. 
Pamiętam natomiast, że nie rozmawialiśmy nigdy o polityce, 
raczej nie rozmawiało się na ten temat. 

Zazwyczaj pan Zbyszek pracował tutaj bardzo intensywnie. 
Ale ani on niczego mi nie czytał, ani ja nigdy nie prosiłam o to, 
natomiast w jednym z listów pisał o swoim stosunku do pracy: 
„Nawet po ciężkiej operacji gryzmoliłem coś na papierkach, bo 
staram się zawsze czytać mądre książki, coś sobie myśleć na wła-
sną rękę i według własnego sumienia”, i w innym, bardzo drama-
tycznym (ze stycznia 1991 roku), o roli poety: „A poeta to jest 
sam rdzeń rzeczy wistości, serce bólu, zmaganie się ze złem w każ-
dej postaci, niezgoda na «jakoś takoś, byle do wiosny, grunt, 
żebyśmy zdrowi byli». 

Bardzo chciał umierać w Laskach. Dzwonił nawet w tej spra-
wie do mnie jego przyjaciel, ale przecież ja nie decyduję tutaj 
o takich sprawach. Poza tym nie mamy warunków dla tak cho-
rego człowieka. Mam tylko wyrzuty sumienia, że nie przyszło mi 
do głowy, żeby pomóc pani Kasi przy nocnych dyżurach w domu, 
kiedy pan Zbyszek był już bardzo chory, żeby ją troszkę odciążyć. 
Podziwiałam ją zawsze. Ona go naprawdę kochała i była mu 
bardzo, bardzo oddana. 
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Kontakt utrzymywaliśmy latami, bo bywał w Laskach i pisał 
do mnie. Kiedy zdecydowali się wyjechać z panią Kasią za gra-
nicę na długo, pan Zbyszek przyszedł z pięknym fiołkiem i po-
wiedział: „Wie siostra, ja tu jestem konspiracyjnie, bo nawet do 
pani Morawskiej nie poszedłem, tylko do siostry”. Mam od niego 
pisane maczkiem kartki, które przysyłał z różnych miejsc i w 
różnym czasie. Zawsze z pięknymi reprodukcjami dzieł sztuki. 
Czasami dla żartu podpisywał się „brat Zbigniew” albo „ksiądz 
prałat”. Dopisując: „zawsze niestety ten sam”. Lubił żartować, 
czasami gorzko. Pisał na przykład w styczniu 1992 roku: „Wró-
ciłem oto na ojczyzny łono na czas chyba dłuższy. Bogatszy w do-
świadczenie, uboższy w iluzje, nieprzekupny, nieprzejednany 
(może to i pycha przemawia przeze mnie) – w sprawach zasad-
niczych. 

Przeżyłem różne tzw. ciężkie czasy, szpitale, operacje, ale mia-
łem też podróże, które mnie duchowo wzbogaciły, np. podróż do 

Zbigniew Herbert, Maria Dąmbska, s. Aniela Gielbert, NN, NN,  
Laski 1982 r.
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Ziemi Świętej – byłem już wówczas b. chory, ale nie oszczędzałem 
się zbytnio”. 

Albo w kwietniu 1998 roku: „Trochę się dźwigam z niemocy 
ciała, bo duch we mnie był mocny – pracowałem dużo a zaciekle, 
nawet z efektami w postaci nowego tomu wierszy – czego i Sio-
strze kochanej też życzę. Nareszcie będę miał godną konkurencję.

Bardzo cieszyłam się, otrzymując te listy od niego. Mam też 
fotografię, na której siedzimy oboje na ziemi pod drzewem, a obok 
na ławeczce pani profesor Dąmbska2. Ja również o panu Zbyszku 
pamiętałam, modliłam się, wysyłałam kartki z opłatkiem na świę-
ta. Odwiedzałam ich również kilka razy w domu na Promenady. 
Pan Zbyszek zresztą prosił mnie zawsze o modlitwę, w liście z 1990 
roku pisał: „Z własnego doświadczenia wiem, że lekarstwa mogą 
pomóc (choć czasem szkodzą), ale modlitwa, serdeczna opieka, 
uśmiech, zwykła ludzka sympatia i dobroć – pomagają zawsze, 
wszędzie i nawet na odległość. Tak myślę sobie – wielokrotny 
«szpitalnik»”. 

Myślę, że tego właśnie szukał w Laskach, a może i Pana Boga. 

[Tekst opracowany przez Annę Romaniuk na podstawie roz-
mowy z siostrą Anielą Gielbert nagranej 5.05.2014 r.]

*   *   *

2 Maria Dąmbska (1925-2005) – neurolog, neuropatolog, prof. dr med. Od 
roku 1955 pracownik naukowy Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicz-
nej PAN. Od lat 60. sprawowała opiekę medyczną nad dziećmi przebywają-
cymi w Laskach.  



Zbigniew Herbert

Modlitwa ludzi wolnych

Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu
po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę

Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch

ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba dać świadectwo

bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny
w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy

a Gniew twój bezsilny niech będzie jak morze
ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych

niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda
dla szpiclów katów tchórzy - oni wygrają

pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę
a kornik napisze twój uładzony życiorys

i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy
przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie

strzeż się jednak dumy niepotrzebnej
oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz
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powtarzaj: zostałem powołany - czyż nie było lepszych
strzeż się oschłości serca kochaj źródło zaranne
ptaka o nieznanym imieniu dąb zimowy
światlo na murze splendor nieba

one nie potrzebują twego ciepłego oddechu
są po to aby mówić: nikt cię nie pocieszy

czuwaj - kiedy światło na górach daje znak - wstań i idź
dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę

powtarzaj stare zaklęcia ludzkości bajki i legendy
bo tak zdobędziesz dobro którego nie zdobędziesz

powtarzaj wielkie słowa powtarzaj je z uporem
jak ci co szli przez pustynię i ginęli w piasku

a nagrodzą cię za to tym co mają pod ręką
chłosta śmiechu zabójstwem na śmietniku

Idź bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek
do grona twoich przodków: Gilgamesza, Hektora, Rolanda

Obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów
Bądź wierny Idź 
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Cmentarna lekcja historii

Napis wykuty na kamiennej płycie informuje, że w grobie 
spoczywają prochy śp. Witolda Wańkowicza herbu Lis, urodzo-
nego w 1881 r. w Kałużycach w Ihumeńszczyźnie, w majątku 
rodowym leżącym nad Uszą, na trakcie z Borysowa na Berezynę; 
zabitego przez Niemców 13 września 1944 r. w Rososze – „w 43 
dni po śmierci syna Romana lat 24 i na 19 dni przed śmiercią 
córki Ireny lat 19, poległych w pierwszym i ostatnim dniu Po-
wstania Warszawskiego”. Nagrobek ufundowali: żona Maria 
z Wańkowiczów i młodszy brat – Melchior. Wraz z urną przenie-
siony został jesienią 2017 r. z cmentarza w Kurzeszynie na zakła-
dowy cmentarz w Laskach i spoczął na grobie familijnym. Prochy 

kartka Z cmentarZa
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dziadka Witolda znalazły się obok ciała jego wnuczka – Jasia 
Morawskiego (1945–1952), córki Anny (1918–1996) i jej męża 
Krzysztofa Morawskiego (1903–1981) oraz jego matki Marii Mo-
rawskiej (1872–1961) i Jana Krzysztofa Sawy (1945–2010), męża 
wnuczki Elżbiety.

By w pełni zrozumieć formułę tej cmentarnej inskrypcji, się-
gam do wspomnień o zmarłym, które jej autorzy pozostawili 
w formie pisemnej – do niepublikowanego tekstu Marii Wańko-
wiczowej, napisanego dla wnuczków zaraz po wojnie (1945–
1946), przechowywanego w archiwum domowym i dwóch ksią-
żek Melchiora Wańkowicza – „Szczenięce lata” i „Ziele na 
kraterze”. 

*  *  *

„Tol [tak w rodzinie nazywano Witolda] był chłopak jak świe-
ca – czytamy w „Szczenięcych latach” – Jeśli chciałbyś znaleźć 
okaz rasy, czysty i niezmącony ani epoką Sasów, ani wiekiem 
Oświecenia, tedy nie szukaj dalej; wsadzaj w spirytus prędzej albo 
załóż jakąś ludzką Puszczę Białowieską i hoduj takiego, aby nie 
zaginął i aby wycieczki miały co oglądać”. 

Witold Wańkowicz po ukończeniu gimnazjum w Mińsku, 
studiował w Instytucie Cywilnym Inżynierów w Petersburgu 
i konspirował – był członkiem Zetu, organizował „Bratnią Po-
moc”, pełnił funkcję prezesa polskiej kasy studentów Polaków. 
Od 1905 r. gospodarzył w Kałużycach (wcześniej, po śmierci ojca 
w 1892 r., majątkiem zarządzała rada familijna, potem od 1898 
r. najstarszy z czwórki dzieci – Czesław). Zmodernizował gospo-
darstwo, przebudował dwór; kompletował bibliotekę, prenume-
rował 14 pism, założył szkołę; działał w samorządzie powiatu 
ihumeńskiego i zasiadał w sądach przysięgłych; przez lata preze-
sował też w mińskim „Sokole”. W styczniu 1916 r. ożenił się z Ma-
rią (Marietą) Wańkowicz (pradziadkowie Witolda i panny mło-
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dej byli braćmi) i odtąd – napisze po latach żona – „stanowiliśmy 
nierozerwalną całość”.

Wiosną 1916 r. Witold Wańkowicz został zmobilizowany i zna-
lazł się w Smoleńsku – w szkole szoferów frontu zachodniego. 
Żona dojechała do niego na początku 1917 r. z urodzonym 24 
grudnia 1916 roku w Mińsku ich pierwszym synem – Jerzym 
(Jurem). W Smoleńsku przeżyli rewolucję marcową. „Od chwili 
objęcia rządów przez Kiereńskiego – wspomina Maria Wańko-
wicz – zaczęła się walka o stworzenie polskiego wojska. W walce 
tej brał Tol udział najgorętszy. Ona stała się treścią naszego życia. 
Sprawy osobiste zeszły na drugi plan”. Gdy powstanie I Korpus 
Polski, znajdzie się w jego szeregach i pozostanie aż do jego roz-
wiązania wiosną 1918 r. Wraz z bratem Melchiorem walczy pod 
dowództwem gen. Dowbora Muśnickiego, m.in. bierze udział 
w zwycięskiej walce o Mińsk i zdobywa broń w akcji na arsenał. 

„Póki były walki Dowbora – czytamy w „Zielu na kraterze” 
– wojował zawzięcie, ale tylko do Kałużyc. Skoro tylko zmienne 
koleje wojny domowej w Rosji odsłaniały Kałużyce, złaził z konia 
i obsiewał pola. Patrząc na brata, rozumiałem mechanizm po-
spolitego ruszenia, rozłażącego się w miarę odsuwania wroga 
z Polski. I skutki były podobne. Tol trzy razy zasiewał, ale ani razu 
nie zebrał”. Ostatecznie też Kałużyce podzieliły los okolicznych 
dworów rabowanych i niszczonych w rewolucyjnej zawierusze 
przez miejscową ludność.

Gdy na Mińszczyźnie rządy przejęli bolszewicy, Witold Wań-
kowicz z żoną i dwojgiem dzieci: półtorarocznym Jurem i dwu-
miesięczną Hanią opuścili majątek i udali się najpierw do Wilna, 
następnie do Warszawy. Maria Wańkowicz napisze: „Stajemy się 
– po raz pierwszy – wygnańcami”. I dalej doda, przywołując 
długi ciąg wydarzeń, które przyszło im przeżyć po traktacie ry-
skim – „odpadnięcie Kałużyc” od Polski i szczęśliwe ułożenie 
życia na nowo w dzierżawionym od państwa przez osiemnaście 
lat majątku Jerka w Wielkopolsce, i krótkie gospodarzenie w Ło-
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jewie w Inowrocławskiem: „Dwukrotnie przyjeżdżałam do War-
szawy jako wygnanka – raz ze wschodu, raz z zachodu – w grud-
niu 1918 r. i w grudniu 1939 r. i oba razy doznałam uczucia 
niezmiernej ulgi i radości: po burzliwej przeprawie dopływałam 
do portu. W 1918 r. witała nas, wykolejonych i bezdomnych, 
Warszawa wolna, stolica nowo powstającego państwa. W 1939 r. 
Warszawa częściowo zburzona i spalona, nieuporządkowana jesz-
cze po wrześniowych bombardowaniach, Warszawa w niewoli… 
Warszawa była dla mnie zawsze sercem Polski, a odkąd opuściłam 
moje rodzinne strony, w ciągu lat dwudziestu, choć nic mnie z nią 
nie wiązało materialnie, ilekroć do niej przyjeżdżałam, miałam 
wrażenie, że wracam do domu”.

Pięknym świadectwem o tym, co przyszło im przeżyć do 
wybuchu kolejnej wojny, jest mowa wygłoszona przez Witolda 
Wańkowicza na ślubie córki Hanny i Krzysztofa Morawskich 17 
lutego 1938 r.: „Kiedy dwadzieścia lat temu świat walił się w gru-
zy i zaświtała możliwość niepodległości Polski, powiedzieliśmy 
sobie z Marietą: niech stracimy wszystko, niech zginą nasze od-
wieczne siedziby, do których tak byliśmy przywiązani, byle była 
Polska. I Bóg nas wysłuchał. Osiedliliśmy się tu, w Polsce, na 
wygnaniu, bez żadnych środków, bo resztki straciliśmy w dwóch 
kompaniach, w których brałem udział, bez znajomości tutejszych 
stosunków gospodarczych.

Ale narzekać nie mieliśmy prawa. Jedynym naszym bogac-
twem byliście Wy, dobre dzieci i życzliwość ludzka. Bo na pewno 
nigdzie na świecie nie znaleźlibyśmy tyle życzliwości, rady i po-
mocy i przede wszystkim serca, co tu, od naszych drogich sąsia-
dów i krewnych mojej żony. Ale ciężko bywało nieraz bardzo.

Naturalna rzecz, że w kręgu małych interesów naszego go-
spodarstwa, pod naciskami nieznośnych nieraz, ale małych kło-
potów, życie nasze tym bardziej zacieśniło się w małym kółku 
rodzinnym. Osią naszego życia były dzieci, troska o ich wycho-
wanie”.
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w a n i e w a n i e ,  o  i c h  p r z y s z ł o ś ć …”. 

Ślub Anny i Krzysztofa Morawskich. Za panem młodym 
 – Witold Wańkowicz

Syn Jerzy (Jur) zdał maturę w 1936 r.; córka Hanna po matu-
rze wyszła za mąż; urodzony w 1920 r. Roman (Rom) zda małą 
maturę w 1939 r. w Śremie, gdzie uczy się ostatni rok przed woj-
ną; najmłodsza córka Irena (Biś) w latach 1935–1939 uczęszcza 
do szkoły Sióstr Sacré Coeur w Pobiedziskach (maturę zda w War-
szawie w 1943 r.).

W sierpniu 1939 r. Wańkowiczowie są w Łojewie. Tydzień 
przed wybuchem wojny, zmobilizowany Jur wyjeżdża do Biedru-
ska, gdzie stacjonuje 7 Pułk Strzelców Konnych. Rom jako ochot-
nik nieskutecznie stara się dostać do wojska; podczas oblężenia 
Warszawy będzie w Batalionach Pracy. Biś jest z rodzicami. 

Spotkają się znowu wszyscy razem w grudniu 1939 r. w War-
szawie i zamieszkają przy ul. Filtrowej 69. „Przez pięć lat wojny 
byliśmy u siebie – wspomina Maria Wańkowicz. – We własnym 
domu, do końca … Usiłowaliśmy wszyscy utrzymać pozory nor-
malnego życia, żeby się nie załamać psychicznie”. Napisze także: 
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„(…) szczęśliwiło się wyjątkowo. Nikt z nas nie „wpadł”. A okazji 
było sporo. Mieszkanie nasze służyło różnorodnym celom. Każ-
dy z naszym mieszkańców pracował w innej komórce konspira-
cyjnej, każdy urządzał zebrania. Stale odbywały się komplety Bisi, 
wykłady Szkoły Nauk Politycznych Jura. Na ostatnim piętrze 
tupała podchorążówka Roma. Cały dzień ludzie przychodzili 
czytać komunikaty radia londyńskiego przyniesione przez Tola”.

1 sierpnia 1944 r. w mieszkaniu zostaje tylko Witold Wańko-
wicz. Reszta rodziny udaje się na placówki. Żona Maria (pseud. 
„Klara”) stawia się w szpitalu przy ul. 6 Sierpnia; zdąży jeszcze 
pożegnać się z córką Bisią, która będzie łączniczką na Mokotowie 
(pseud. „Zula”) i z Jurem, związanym przez cały czas powstania 
z Czerwonym Krzyżem. Z synem Romem (pseud. „Knot”) już 
nie spotkała się, wyszedł wcześniej z domu. Zostawił dla niej 
kartkę: „Ściskam mocno, mocno. Do widzenia. Rom”.

8 sierpnia 1944 r. Witold Wańkowicz z żoną zostają wypędze-
ni z Warszawy i przez Zieleniak i obóz w Pruszkowie trafiają 
szczęśliwie do majątku Rosocha w Skierniewieckim. „Zostawili-
śmy dzieci, wszystko straciło sens i rację bytu, myślałam, że Tol 
i ja umrzemy razem – czytamy dramatyczne wyznanie Marii 
Wańkowicz – Byliśmy wyzuci ze wszystkiego – bezpośrednio 
w ręku Boga”. 

Teraz oczekują w napięciu na wiadomości z powstania. 12 
września 1944 r. otrzymują list od państwa Wilskich z Wilkowic 
o przejeżdżającej nazajutrz wcześnie rano przez Rossochę cięża-
rówce, którą Witold Wańkowicz mógłby zabrać się do Milanów-
ka. Miał na nią czekać przy bramie podwórza. „Tol ucieszył się 
bardzo z tej okazji do Milanówka – wspomina żona – nie mógł 
już wysiedzieć na miejscu, chciał koniecznie dowiedzieć się cze-
goś o dzieciach i sądził, że z Milanówka, gdzie były tłumy war-
szawiaków, mu się to uda. Dnia 13.IX Tol wyszedł z domu pięć 
minut przed 5-tą /godzina policyjna była 5-ta/”. I wtedy to został 
zastrzelony przez niemieckiego strażnika. 
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Maria Wańkowicz tak opisuje śmierć męża: „Tol leżał pod 
drzewem o kilkanaście kroków od domu. „Mariet, zabili mnie 
Niemcy, choć wołałem, że idę na podwórze”. Żołnierz stojący na 
warcie, pijany czy zaspany, strzelił w brzuch. A może Tol, który 
przez cały czas okupacji nie odezwał się ani razu po niemiecku 
i w rzadkich wypadkach, kiedy się stykał z Niemcami, mówił 
uporczywie po polsku i tym razem nie odstąpił od swojej zasady? 
Położyli go na tapczanie w kancelarii pana domu. Rozpięliśmy 
ubranie. Z prawej strony brzucha wyszedł duży kłąb wnętrzności. 
I Tol, i ja, wiedzieliśmy od razu, bez cienia wahania, że to śmierć. 
Ten najodważniejszy z ludzi, opowiadając o kampaniach 1919 
i 1920 roku, zawsze powtarzał: „Jednego się boję: rany w brzuch. 
Bo tak się ludzie męczą”. On się nie męczył. Dostał zastrzyk mor-
finy i kamfory. Na kamforę się żachnął: „Po co?”. Tol, tak mocno 
reagujący na najmniejsze niedomaganie fizyczne, leżał teraz ci-
chutko, nie starając się ani zobaczyć, ani dotknąć rany. Poprosił 
ks. Massalskiego, salezjanina, o rozgrzeszenie. „Żałuję za wszyst-
kie moje grzechy i winy, za krzywdy, które popełniłem – zawahał 
się chwilę. – No, krzywdy to chyba ze słabości”… Od chwili otrzy-
mania rozgrzeszenia przestał myśleć o sobie, a myślał już tylko 
– tak jak przez całe życie – o nas. Z właściwą mu prostotą i god-
nością załatwiał ostatnie porachunki z życiem. Pożegnał się  
z p. Czarnowską, podziękował za gościnność, polecił mnie ich 
opiece, prosił kilkakrotnie, żebym uważnie wszystko na nim po-
pruła, bo ma zaszyte pieniądze. „Pożegnaj dzieci – skupił się. – 
Dobre były dzieci” – powiedział z głębokim przekonaniem, jak-
by chcąc im wymierzyć sprawiedliwość. „Biedna Marieta, 
myślałem, że jej się jeszcze przydam” – powtarzał parokrotnie. 
Chciałam nadać sens, walor tej śmierci: „To też dla Polski, Tolku”. 
„Taka głupia śmierć” – odparł smutno. Pożegnał się ze mną naj-
piękniejszymi słowami. Nie wiedziałam, że można być aż tak 
kochaną. Tymi słowami zamknął jak klamrą księgę naszego życia. 
Wszystko, co jest radością, ciepłem i radością, odeszło razem 
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z Tobą, Tolku! Może trwać jeszcze długo szare, chłodne bytowa-
nie, „życie” się skończyło. „Dziękuję Ci za szczęście” – powie-
działam. Rozpromienił się: „Pocałuj mnie ostatni raz”. Po tych 
słowach zamknął oczy i cicho, spokojnie, bez żadnych strasznych 
akcesorii śmierci, zasnął!

Doktór przyjechał już po zgonie i stwierdził przestrzelenie 
nerek i wątroby. Nawet natychmiastowa operacja nie byłaby nic 
pomogła. Tak umarł Tol. Od kuli niemieckiej, choć nie w walce. 
Nikt z Niemców nie przyszedł się wytłumaczyć, przeprosić 
za omyłkę”.

Do ostatnich chwil życia starszego brata nawiązuje także au-
tor „Ziela na kraterze”, zwracając uwagę, że braterstwo „nie wie-
dzieli, że Rom już zginął, że Jur ranny, że Irenka jeszcze żyła”.

Witolda Wańkowicza pochowano na cmentarzu w Kurzeszy-
nie, oddalonym o 3 km od Rossochy. W pogrzebie uczestniczyli 
okoliczni ziemianie. „Nikt z najbliższych prócz mnie – pisze 
Maria Wańkowicz – nie szedł za trumną”. I dalej: „Co dzień my-
ślałam: „Czy to możliwe żeby żadne z dzieci nie przyszło na grób 
ojca?” i patrzyłam na szosę biegnącą wzdłuż cmentarza: może się 
któreś zjawi? Wiedziałam, wiedziałam dokładnie, że panowanie 
śmierci dopiero się dla mnie zaczęło…”.

*  *  *

4 października 1944 r. Maria Wańkowicz otrzyma korespon-
dencyjnie wiadomość o śmierci Roma, który – okazuje się – zgi-
nął już w pierwszym dniu powstania podczas ataku „Baszty” na 
Mokotowie: „Roman Wańkowicz, podchorąży, Zimorowicza 4 /
od Zimorowicza wchodziło się do naszego bloku/, wysoki, ru-
miany, ciemne włosy w tył zaczesane, bardzo odważny. Poległ 
1VIII o godz. 9-tej wieczór róg Narbutta i Kazimierzowskiej, 
tamże pochowany. Oddział „Wisła” część „Baszty” Pseudonim 
„Knot”.
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Dzięki pozyskanym informacjom zostaje odnaleziona mogi-
ła syna i w maju następnego roku Maria Wańkowicz uczestniczy 
w ekshumacji jego ciała: „W podwórku spalonego domu, na rogu 
Kazimierzowskiej i Narbutta, wśród gruzów i śmieci sterczał 
malutki krzyżyk: sztachety wyrwane z płotu i zbite gwoździem. 
Na krzyżu napis: „Pseudonim Knot”. Krzyż ten wisi nad moim 
łóżkiem. Trzeba było długo kopać zanim znaleziono ciało. Przy-
szedł krawiec z tego domu; na ręku syna tego krawca umarł Rom. 
Krawiec płakał, pewnie nad własnym zaginionym synem. W jego 
mieszkaniu była Romkowa „Melina”. „Bo u nas tu ciągle, proszę 
Pani, chłopcy mówili: „Knot, Knot”… Krawiec chciał ulżyć memu 
cierpieniu i podkreślić, że Rom niedługo się męczył: „Knot dostał 
serię z automatu w brzuch. Ale zaraz, proszę Pani, był doktór i sio-
stra. Żył dwadzieścia minut. Kazał państwa pozdrowić. I coś 
jeszcze długo mówił mojemu synowi. Jak umarł spytałem syna: 
co mówił? „To nie tatusia rzecz – powiedział mój syn – ja pójdę 
i powtórzę tej pani”. Krawiec nie wiedział, co się później stało 
z jego synem. I nigdy nie dowiem się, co Romek kazał mi powie-
dzieć. Oddział szturmowy „Baszta” miał zdobyć olbrzymie wie-
lopiętrowe koszary SS-ów. Straty w ludziach były ogromne… 
Krawiec opowiadał dalej po swojemu „Wie Pani, że z nich wszyst-
kich to Knor był najmożliwszy”. „Jak to najmożliwszy?”. „No, bo 
miał broń. Ale swoje zrobili, proszę Pani; bunkier zdobyli! A naj-
gorsze z tymi chłopcami było to: nic się nie bali”… Taką mowę 
pogrzebową miał Romeczek”. 

Pochowano go w kwaterze powstańczej na Powązkach. Maria 
Wańkowiczowa pisze: „Lata wojny były dobrymi latami w życiu 
Roma. Zarabiał, pomagał nam, był samodzielny, żył życiem nie-
wątpliwie ciężkim, ale pełnym. „Czego Ci mam życzyć?” spytałam 
go podczas ostatnich jego imienin. „Żebym został oficerem” od-
parł. Jego przyjaciele powiedzieli mi później, że był pewny, że 
zginie w powstaniu. Wiedział, na jakim odcinku będzie walczył 
i wiedział, że nie ma broni…”.
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W „Zielu na kraterze” wspomina Roma jego stryj, pisząc o tra-
gicznych losach młodych ludzi, którzy jeszcze wieczorem 24 
lipca 1944 r. uczestniczyli w imieninowym spotkaniu zorganizo-
wanym przez córkę Krysię. Tańczono mazura: „Czwarta para: 
Romek Wańkowicz, syn Tola. Zabawny, wesoły chłopak, który 
kiedyś ojcu zwiał za morze nie dostawszy promocji, teraz poma-
gał rodzicom swymi deputatami żywnościowymi. Śmiejąc się 
zaraźliwym śmiechem, schwytał siostrę, Bisię, tę, co kiedyś była 
„Górą Tahiti”. Dołączyli do siedmiu jeszcze par. Wszyscy wówczas 
tańczący, cała szesnastka, zginęli w powstaniu. 

*  *  *

Choć o śmierci Ireny nic nie wiadomo. Jej ciała nie znalezio-
no. Dopóki trwała wojna, matka wierzyła, że córka gdzieś żyje 
i da jakiś znak o sobie. Tę nadzieję umacniały wiadomości, do-
cierające do Marii Wańkowicz od osób, które widziały jeszcze 
żywą Irenę – łączniczkę Zulę. Jedna z nich przyznała, że była 
konfrontowana z Bisią na Szucha w dniu kapitulacji Mokotowa, 
26 września. Pytania, które potem zada Maria Wańkowicz, po-
zostaną bez odpowiedzi: „W jaki sposób dostałaś się na Szucha? 
W te straszne ręce, po dwóch miesiącach tego piekła... Czy idąc 
kanałami wyszliście złym włazem? /Mokotów wydobywał się 
kanałami do Śródmieścia/ I dlaczego – Boże – dlaczego? Czemu 
nie trafiłaś z Szucha do obozu jak wszystkie inne sanitariuszki 
i łączniczki? Jedno jest pewne i myślę, że w tym leży klucz do 
rozwiązania tej tajemnicy: nie wiedziałaś, że to już koniec po-
wstania, że to powszechna kapitulacja. Może nie chciałaś odpo-
wiadać na zadawane Ci pytania, nie orientując się, że nic już w da-
nej chwili nie miało znaczenia? Czy Cię na Szucha rozstrzelano? 
Taka śmierć nie może mieć świadków. Czy Cię wywieziono 
i umierałaś powoli w obozie? Byłaś podobno nieskończenie zmę-
czona i chora... A przytem była w Tobie hardość i nieugiętość 
niepozwalająca na żadne kompromisy. Twoje 19 lat pełne były 
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nadziei. Tak potrafiłaś pracować, tak lubiłaś się bawić! Przyroda 
obdarzyła Cię hojnie, a ja, ja kochałam Cię bezgranicznie. Po 
maturze uczęszczałaś na komplety Szkoły Nauk Politycznych, 
a jednocześnie pracowałaś w warsztacie, gdzie wyrabiano arty-
styczne puderniczki. Ofiarowałaś mi jedną. Mam ją zawsze przy 
sobie – jedyną pamiątkę po Tobie. Wszyscy mówili długo, że 
wrócisz, że się odnajdziesz i odezwiesz. Nie ma Cię!”.

*  *  *

Zatrzymując się przy grobie śp. Witolda Wańkowicza, pamię-
tajmy o zmarłym i wspomnianych w kamiennym napisie jego 
bliskich, i dziękujmy za tę cmentarną lekcję historii, podarowaną 
nam w stulecie odzyskania niepodległości. 

Polecam do lektury: 
Dorota Mycielska, „Z Kresów do Wielkopolski. Wańkowicze 

w Jerce”, Krzywiń 2002.

Odzyskanie miłosierdzia jako prawdziwego oblicza 
Boga jest kluczem Franciszkowej wizji Kościoła misyjne-
go, zorientowanego na zewnątrz, skupionego na pier-
wotnym orędziu o Bogu, który jest miłością. Ponieważ 
Watykan – nieraz wyniosły, skupiony na sobie, morali-
styczny – wysyłał odwrotny komunikat, priorytetem była 
modernizacja jego przestarzałej struktury mieszczącej 
raczej fortecę niż latarnię morską. Nazywając Watykan 
„ostatnim dworem Europy”, Franciszek powiedział mek-
sykańskiej telewizji Televisa w marcu 2015 roku, że musi 
się on zmienić i stać się „grupą roboczą w służbie Kościo-
ła, w służbie biskupów”.

Austen Ivereigh o papieżu Franciszku 



bp. Andrzej Franciszek Dziuba

Homilia z Mszy św. pogrzebowej  
śp. s. Almy Skrzydlewskiej, 

Homilia z Mszy św. pogrzebowej...

Ekscelencjo, czcigodny i drogi księże biskupie Bronisławie, 
drodzy bracia posłudze kapłańskiej, czcigodna Matko z całą 

rodziną Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, wszystkie osoby 
życia konsekrowanego, Siostry i Bracia, Drodzy Przyjaciele zmar-
łej Matki Almy.

1. Dar dziecięctwa Bożego

Trzeciego dnia po śmierci Matki Almy jesteśmy w drodze 
(por. Łk 24, 13). I na tej drodze rozważamy to, co się wydarzyło, 
rozmawiamy i rozprawiamy ze sobą (por. Łk 24, 15), ale czy czy-
nimy to jako dzieci Boże? A może czynimy nasze dyskursy jak 
poganie, jak ludzie, którzy nie są autentycznie twórczymi nosi-

w 1. rOcZnicę śmierci

12 marca br. minęła 1. rocznica śmierci siostry Almy Skrzy-
dlewskiej - długoletniej Przełożonej Generalnej Zgromadzenia 
Sióstr FSK. Z kolei 4 września br. mija 1. rocznica śmierci siostry 
Rut Wosiek - osoby przez wiele lat wspierającej nasze czasopi-
smo swoimi artykułami, zwłaszcza współredagowaniem rubry-
ki „Odeszli do Pana”. Poniżej publikujemy autoryzowany tekst 
homilii biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby, wygłoszonej rok 
temu podczas pogrzebu siostry Almy (15.03.2017 r.), oraz arty-
kuł Zofii Zańko o siostrze Rut, który ukazał się także w „Więzi” 
nr 4(670) w 2017 roku.              (red.)
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cielami Bożego dziecięctwa? (por. 1 J 3, 1-2) I dlatego, jak ufamy, 
Matka Alma chce jeszcze raz do nas przemówić. Chce do nas 
przemówić tym wydarzeniem, a przede wszystkim Bożym Sło-
wem, które, jak wiemy, dla niej było tak szalenie ważne i twórcze.

Zatem uświadamia nam najpierw prawdę dziecięctwa Bo-
żego. Uświadamia nam prawdę tego wielkiego chrzcielnego 
daru, tej wody, która otworzyła nam drogę życia wiecznego, 
wody ku życiu, wody, która włączyła nas do Kościoła, do tej 
niezwykłej wspólnoty (por. Ef 2, 22). Jesteśmy zatem dziećmi 
Bożymi i uświadamiamy sobie to, cieszymy się z tego daru, choć 
jednocześnie uświadamiamy sobie własne braki. Jesteśmy nie-
sfornymi czasami dziećmi, czasami zbuntowanymi, ale to dzie-
cięctwo Boże jest i trwa w nas. I za to dziękujmy, cieszmy się 
z tego Bożego wybrania, które niesiemy w drodze, w drodze 
naszego życia (por. Rz 8, 15; Ga 4, 5). 

2. Słowo ku ożywieniu Bożego dziecięctwa

I aby ono, to Boże dziecięctwo, wzrastało, stawało się bardziej 
owocne, Ewangelia Łukaszowa (por. Łk 24, 13-16. 28-35) mówi 
nam o potrzebie słuchania Bożego Słowa. Tego Boga, który się 
zbliża często do nas na naszej drodze (por. Łk 24, 15) i Pisma nam 
wyjaśnia (por. Łk 24, 32), tłumaczy nam je mimo naszej oporno-
ści, mimo czasami naszego zamknięcia. I ta choćby minimalna 
gotowość wsłuchania się w Boże Słowo jest wspaniałym znakiem 
naszej wiary, naszego Bożego dziecięctwa. Chcemy jakby powie-
dzieć: Zostań z nami (Łk 24, 29), czując spodziewane dary.

Ale ta droga, jak słyszeliśmy, na której Apostołowie nie roz-
poznali Mistrza (por. Łk 24, 16), oni Go jednocześnie jeszcze 
pamiętali z czasu sprzed zmartwychwstania. On teraz jest już 
inny. On jest już Zmartwychwstały, On przenika mury (por. J 20, 
19. 26). I po zmartwychwstaniu zamiast ich skrytykować za 
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ucieczkę i zdradę mówi: Pokój wam! (Łk 24, 36). Oni słabej wia-
ry, słuchający Słowa, chcą jednak Go zaprosić (por. Łk 24, 29), 
żeby był razem z nimi przy zwyczajnym, ludzkim stole i co wię-
cej, chcą się z Nim podzielić nie tylko chlebem, ale szczególnie 
swoim życiem. Chcą się podzielić swoimi radościami i troskami. 
To piękny znak Bożego dziecięctwa i wiary – dzielić się z przy-
chodzącym Jezusem swoim życiem, swoimi doświadczeniami 
i nadziejami.

3. Ziemska droga pielgrzymowania

A jednocześnie ta droga, jak mówiła dalej Łukaszowa Ewan-
gelia, ma tę niepowtarzalną cząstkę czasu, w której Jezus zostaje 
w końcu rozpoznany (por. Łk 24, 31). Obyśmy nigdy nie stracili 
tej nie wiadomo jakiej części sekundy, którą nam Jezus ofiaruje 
na Jego pełne rozpoznanie. I stąd ten dar Bożego dziecięctwa, to 
zapraszanie Jezusa do siebie, musi mieć kontynuację w tym dzie-
leniu się prawdą Jezusa z innymi (por. Łk 19, 1-10). I to jest 
jeszcze jeden znak naszego Bożego dziecięctwa, naszej wiary – 
dzielić się radością wiary Jezusa Paschalnego z innymi (por. Łk 
24, 33-35). 

Widzimy zatem, że tak trwa nasza droga. Tak trwa nasze 
pielgrzymowanie, które dobiegło kresu w pielgrzymowaniu Mat-
ki Almy. Dobiegło kresu jej szukanie oglądania oblicza Boga (por. 
Ps 27, 8). Ona już wie, co to w pełni znaczy Boże dziecięctwo. 
Ona już wie i nie musi w kategoriach wiary patrzeć na tę przez 
nas spodziewaną rzeczywistość (por. 1 J 3, 2). Dla niej się już 
wszystko ujawniło i w obliczu Boga, Bóg pozwala jej w pełni 
ujrzeć swoje oblicze, swoją drogę życia, swoją otwartość na Słowo, 
zapraszanie do swojego życia, do stołu i dzielenie się z innymi. 
Ona już zna do końca swoje oblicze (por. 1 J 3, 1-2). On już nie 
zakrywa swojej twarzy (por. Ps 27, 9). Ale jednocześnie przeko-
nuje się, że to ujawnione oblicze Boże jeszcze raz pokazuje jej 
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piękno miłującego Boga i zarazem piękno człowieka. Piękno 
Boga i człowieka, to jest ta niezwykła perspektywa bycia razem. 
Te oblicza jakby stają się jednym obliczem znaczonym Bogiem 
Miłością (por. 1 J 4, 8. 16). 

4. Posługa Matki Almy dla Zgromadzenia

Matka Alma pielgrzymując przez ziemię, wypełniła swoje 
życie wielkim bogactwem swych talentów oraz swojej posługi. 
Przywołując zawołanie z herbu miasta Łowicza: Patriae commo-
dis serviens, można by je sparafrazować: Ecclesiae et ordinis com-
modis serviens – być użytecznym dla Kościoła i swojego zgroma-
dzenia. Być użytecznym twórczo. Stać się w ręku Boga narzędziem 
otwartym na Boże dzieła, bo właśnie oblicze Boga na ziemi naj-
łatwiej postrzega się w obliczu posługi, którą czyni drugi człowiek 
w Tym Bogu kochającym innych poprzez człowieka. 

Matkę Almę Bóg obdarzył wieloma darami, że w tej swojej 
posłudze, Alma od Świętego Ducha, chyba nie nadużywając okre-
ślenia, była Alma Mater – Matka żywiąca. Bóg dał jej tyle oko-
liczności posługi dla innych: nowicjat, juniorat, przełożona w do-
mach zakonnych, członkini rady generalnej, przełożona 
generalna, członkini Konsulty, reprezentantka Konsulty żeńskiej 
poza granicami kraju. Ona jako Mater stawała się ożywiającą 
swoim życiem, przykładem, modlitwą i pokorą. Dawała pewien 
model życia ludzkiego i zakonnego nie tylko słowem, ale przede 
wszystkim swoim życiem.

5. Posługa kultowi ludziom

W tym bogactwie posługi Matki Almy jakby dzisiejszy Psalm 
(por. Ps 42, 2-3. 5; 43, 3. 4) podpowiada nam i mówi: Nie zapo-
mnijcie o tej jej jeszcze jednej posłudze, mianowicie o posłudze 
na rzecz przybytków Pańskich, na rzecz Bożego domu. Zamknij-



W 1. ROCZNICę ŚMIERCI96

cie oczy i popatrzcie na wnętrze kościoła św. Marcina. To była jej 
posługa na rzecz przybliżania oblicza Boga w architekturze i w 
tworzeniu miejsca sakralnego. Dzięki niej radowaliśmy się świą-
tynią Pana (por. Ps 27, 4). To właśnie tam do św. Marcina na 
Starym Mieście tak chętnie uczęszczaliśmy, jak mówił psalmista, 
w świątecznym orszaku, wśród radości i chwały (por. Ps 42, 5), 
aby wielbić Boga. A jej dzieło nam w tym pomagało, ułatwiało 
jakby to, co było naszym głównym motywem, a więc oddanie 
chwały Bogu. To właśnie dzięki Matce Almie przybytki Boga 
stawały się miejscami, w których jakby było nam łatwiej się mo-
dlić, jakby odczuwaliśmy bardziej tę prawdę Bożego oblicza (por. 
Ps 42, 3).

Nie możemy pominąć miłości Matki Almy do niewidomych 
i każdego potrzebującego, do maluczkich i ubogich. To wyraziło 
się także w stanie wojennym, gdy klasztor na Piwnej stał się 
miejscem pomocy, miejscem Prymasowskiego Komitetu Pomo-
cy Internowanym i ich Rodzinom. To jej serce sprawiło otwarcie 
i oddanie nie tylko materialne tego klasztoru, ale przede wszyst-
kim serca i ducha. Tam działy się wielkie rzeczy miłości bliźnie-
go. Tam w zrozpaczonych widziane było oblicze Boga, tam moż-
na było je znaleźć (por. Ps 27, 8-9).

6. Droga przez krzyż

Dzisiaj, kiedy żegnamy śp. Matkę Almę, każdy z nas w swoich 
myślach przywołuje osobiste spotkania, rozmowy, doświadcze-
nia, życzliwość i siostrzaną miłość. Wielu wspomina jej wielkie 
dzieła, które Bóg pozwolił jej uczynić dla Kościoła i swojej uko-
chanej rodziny zakonnej i w wierności charyzmatowi założycie-
li. To było pielgrzymowanie w wierności zwłaszcza ducha, którym 
natchnął Laski, aby w niczym nie zaprzepaścić tego ożywczego 
ducha, a jednocześnie wielkiej światłości i wielkości Boga, a one 
niech wiodą (por. Ps 43, 3). 
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Tak często we wzajemnych pozdrowieniach zwracamy się do 
siebie: Przez krzyż do nieba. Matka Alma przez ostatnie lata życia, 
właśnie przez krzyż szczególnie doświadczana, szła do nieba. 
W jesieni życia właśnie przyszło jej te piękne słowa wziąć na 
swoje ramiona i poczuć, że to jest dopasowany dla niej przez 
Chrystusa krzyż, aby w ten sposób iść pewniejszą drogą do nieba, 
zachowując ciągle i zawsze pokorną prawdę bycia dzieckiem Bo-
żym.

7. Dar Eucharystii

Niech ta Eucharystia stanie się dla niej naszym darem. 
A prawda Jezusa Paschalnego, którą symbolizuje ta świeca, niech 
stanie się żywą obecnością Jezusa na tym ołtarzu. Niech stanie 
się Jezusem, który nas zaprosił, a my wysłuchawszy Jego Słowa, 
chcemy dzielić się z Nim naszymi doświadczeniami życia, a po-
tem w pielgrzymiej drodze, którą podążamy, być świadkami Je-
zusa Chrystusa gdziekolwiek jesteśmy, jakiekolwiek niesiemy 
powołanie i odpowiedzialność.

Upraszajmy wstawiennictwa naszej Zmarłej przełożonej ge-
neralnej, aby była dla nas pamiętającą u Bożego tronu, bo ona już 
wie, co to znaczy być dzieckiem Bożym, a my wiemy, że nam się 
to jeszcze nie ujawniło. Ale aby się kiedyś ujawniło, musimy po-
dążać drogą Bożego dziecięctwa (por. 1 J 3, 1-2).



W 1. ROCZNICę ŚMIERCI98

Zofia Zańko 

Siostra Rut od Wierności Bożej*1

Siostra Rut od Wierności Bożej

4 września 2017 r. odeszła do Pana siostra Barbara Rut Wosiek 
FSK, publicystka pism i wydawnictw katolickich, kronikarka 

i archiwistka Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża, 
a wcześniej organizatorka i członek warszawskiego KIK-u.

Siostra Rut niosła w sobie historię Lasek. Była współautorką 
– z s. Teresą Landy – wydanej przez Bibliotekę „Więzi” biografii 
ks. Władysława Korniłowicza. Gdy opowiadała o nim, żywo 
i konkretnie, sprawiała wrażenie, że znała go osobiście, a było to 
niemożliwe, bo gdy on umierał w roku 1946, ona miała zaledwie 
14 lat.

Kraj lat dziecinnych 

Barbara Wosiek urodziła się w Zbarażu na Podolu w 1932 
roku w rodzinie nauczycielskiej. Zbaraż zawdzięczał swą sławę 
trylogii Sienkiewicza, a ona imię bohaterce – Baśce Wołodyjow-
skiej. Z przedwojennego okresu s. Rut wspominała narodziny 
swej siostry Marii (znanej jako Lilka), śmierć dziadka Michała 
Turczaniewicza, który był inspektorem szkolnym i osobą znaną 
z otwartej postawy ekumenicznej, a także przyjaźń z Żydówką 
z sąsiedztwa – Lubą Baras. 

Do wybuchu wojny s. Rut zdążyła ukończyć pierwszą klasę, 
którą musiała powtarzać w języku ukraińskim, gdy Podole zmie-
niło przynależność państwową. Jej mama, Jadwiga z Turczanie-
wiczów – znająca język ukraiński – nadal uczyła w szkole, a oj-
ciec, Leon, który był komendantem miejscowego hufca, został 
od razu aresztowany. Jednak jeden z enkawudzistów okazał się 

*1Za „Więź” nr 4 (670) 2017, s. 151–156.
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jego dawnym uczniem, dzięki czemu ojciec wyszedł na wolność, 
choć musiał się ukrywać. Rodzina żyła w strachu przed areszto-
waniami i wywózkami na Syberię. W końcu uciekli do Płotyczy 
pod Tarnopolem, ale i tu – przy kolejnych przesunięciach frontu 
w 1943 roku – zaczęło także być niebezpiecznie. W najbliższych 
okolicach Ukraińcy coraz częściej organizowali napady na wsie 
polskie. Basia, wychodząc z domu, zabierała robione przez siebie 
gliniane lalki, bo miała świadomość, że jak wróci, to domu może 
już nie być, a rzeczy najcenniejsze należało mieć przy sobie. Być 
może również dlatego później franciszkańskie ubóstwo i prosto-
ta były dla niej czymś naturalnym. Jednym z ostatnich pociągów 
rodzina Wośków uciekła do Nowego Sącza, a już po wojnie wy-
jechała do Łodzi, gdzie Leon Wosiek dostał pracę w Urzędzie 
Wojewódzkim jako geograf, a Barbara kontynuowała naukę w Li-
ceum im. Emilii Szczanieckiej.  

Przygotowanie do zawodu 

Po maturze jej pomysłem na życie była medycyna. Uczyła się 
dobrze, starała się zbierać punkty za działalność społeczną: pełniła 
funkcję przewodniczącej samorządu szkolnego, prowadziła kursy 
antyalkoholowe. Bardzo się starała, ale jednego zrobić nie mogła i nie 
chciała – zapisać się do ZMP. A z harcerstwa, które coraz bardziej 
służyło nowej ideologii, po prostu odeszła. Drzwi Akademii Me-
dycznej, mimo zdanych egzaminów, zatrzasnęły się przed nią. Po-
dejmowała jeszcze bezskuteczne próby dostania się na antropologię, 
bo ten kierunek wydawał się jej bliski wymarzonej medycynie. 

W roku 1950, gdy reżim stalinowski tężał, jedyną możliwością 
kształcenia wyższego dla Basi i tysięcy jej podobnych młodych 
ludzi stał się KUL. Zaczęła tam studiować psychologię, którą po 
pierwszym roku władza zlikwidowała. Basia znalazła się więc 
nieoczekiwanie na filozofii chrześcijańskiej. Jako realistka wie-
działa, że znalezienie pracy po tym kierunku studiów będzie 
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niemożliwe, dlatego podjęła równolegle studia na filologii pol-
skiej, rozpoczynając w ten sposób swoje przygotowanie zawodo-
we. Lata spędzone na KUL-u wspominała jako trudne i piękne. 
Wiele przyjaźni z tamtego okresu przetrwało lata. Wtedy pozna-
ła „Mamę” Dembińską – kuratorkę domów akademickich, przy-
szłą s. Henrykę, franciszkankę, której obłóczyny stały się pierw-
szą okazją do przyjazdu Barbary do Lasek. Poznała również prof. 
Stefana Swieżawskiego i ks. prof. Józefa Pastuszkę. Pracę magi-
sterską o liryce Norwida, napisaną pod kierunkiem prof. Ireny 
Sławińskiej, obroniła w 1955 roku. 

Jej koledzy poloniści, jeżeli znajdowali zatrudnienie zgodne 
z wykształceniem, to na ogół w Instytucie Wydawniczym „Pax”, 
a ona – niespecjalnie o to zabiegając – znalazła się po studiach 
w redakcji Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN. W okresie 
„odwilży” taka rzecz już mogła się zdarzyć! Jednak swoją eduka-
cję KUL-owską Basia musiała uzupełnić dwuletnimi studiami 
marksizmu-leninizmu przy Komitecie Wojewódzkim PZPR. Zro-
biła to bez sprzeciwu, a nawet z pewną ciekawością. Później była 
bodaj jedyną w Polsce siostrą zakonną z dogłębną znajomością 
obowiązującej ideologii.  

Droga do Lasek 

Jednocześnie Barbara razem ze swoją siostrą, Marią Wosiek, 
absolwentką teatrologii, włączyła się aktywnie w formowanie Klu-
bu Inteligencji Katolickiej z jego sekcją kultury i sekcją teatralną. 
Była też przy narodzinach miesięcznika „Więź”. W jednym z pierw-
szych numerów pisma opublikowała tekst Norwid w Teatrze Kie-
leckim2. Gorące dyskusje o personalizmie chrześcijańskim, ekume-
nizmie, odpowiedzialności za Kościół i za te sfery życia, które 
katolik mógł kształtować (nawet w ówczesnej rzeczywistości poli-
tycznej), pociągały młodych. Kluby dawały możliwość obcowania 
2 R. Wosiek, Norwid w Teatrze Kieleckim, „Więź” 1958, nr 3. 
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z mądrymi, odpowiedzialnymi ludźmi, przyspieszając dojrzewanie 
intelektualne i duchowe. Siostra Rut lubiła opowiadać o tym cie-
kawym okresie swojego życia, o przyjaźniach, o spływach kajako-
wych, sztukach teatralnych wystawianych w kościołach, o przygo-
towaniach do Soboru, o wyjeździe z delegacją KIK-u do Włoch. 
Naturalnym miejscem, z którego środowisko KIK-u czerpało, były 
Laski. We wspomnieniach s. Rut napisze: 
Zofia Zańko

Do Lasek jeździłam coraz częściej, ale zupełnie nie 
interesowało mnie życie zakonne . Z s . Teresą [Landy] 
rozmawiałam o św . Tomaszu i w koedukacyjnym gronie 
czytaliśmy Traktat o człowieku . Z s . Marią [Gołębiowską] – 
o Liebercie, którego Listy do Agnieszki przepisywałam na 
maszynie . Z obydwiema – o roli judaizmu w chrześcijaństwie 
i o antysemityzmie . Fascynowała mnie w tym odwaga Matki 
Elżbiety, która w skomplikowanych warunkach przedwojennych 
decydowała się powierzyć taką rolę w kształtowaniu ideowych 
podstaw Dzieła właśnie Żydówkom . Z ks . Stanisławem 
Kluzem i p . Marylskim – wreszcie – o docierających do Polski 
wpływach nowych ruchów przedsoborowych w Kościele 
powszechnym . Nigdy potem tylu godzin dziennych i nocnych 
nic spędziłam na rozmowach o sprawach istotnych .  

 
To jeszcze nie było powołanie, ono rodziło się powoli, ale już 

wtedy coś kiełkowało. Jej spowiednik ks. Tadeusz Fedorowicz 
odradzał jej drogę zakonną – taki miał sposób na sprawdzenie 
kandydatek do zgromadzenia. Obowiązek opieki nad chorą mat-
ką także nie pozwalał wtedy na tę decyzję. Jednak, gdy w 1963 
roku po długoletniej chorobie Jadwiga Wosiek zmarła i została 
pochowana na cmentarzu w Laskach, zamiar życia we wspólno-
cie franciszkańskiej stawał się faktem. „Zdecydowałam czy zo-
stało zdecydowane?” – zastanawiała się s. Rut.
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Zbieranie kłosów 

W lutym 1964 roku została przyjęta do postulatu, a dwa lata 
później, 6 stycznia 1966 roku s. Rut od Wierności Bożej – bo 
takie imię wybrała – złożyła pierwszą profesję wieczystą w war-
szawskim kościele św. Marcina przy Piwnej. Wybór imienia za-
konnego wynikał zapewne z jej ekumenicznej wrażliwości  
i z przyjaźni z żydowskimi siostrami, które wprowadzały ją na 
franciszkańskie drogi. 

„Do zgromadzenia wniosła dobre rozeznanie kulturalne 
i światopoglądowe” – mówił na pogrzebie s. Rut Władysław Go-
łąb, długoletni prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. 
I dobre redaktorskie przygotowanie zawodowe, którym służyła 
do końca swoich dni. Już w postulacie pomagała s. Teresie Landy 
w zbieraniu materiałów do biografii ks. Korniłowicza, a gdy głów-
na autorka ciężko zachorowała, ona musiała przejąć obowiązek 
napisania dzieła. 

Podczas pracy w internacie dla chłopców s. Rut doznała po-
ważnego urazu kręgosłupa, co wykluczyło ją z pracy z dziećmi. 
Podczas rekonwalescencji na polecenie Matki Generalnej skoń-
czyła (częściowo unieruchomiona) studia teologiczne na ATK. 
Pisząc pracę o duszpasterstwie ks. Aleksandra Fedorowicza, jed-
nocześnie porządkowała spuściznę po nim. Później, gdy współ-
pracowała z bp. Bohdanem Bejzem przy wydawaniu zbiorowych, 
wielotomowych serii książkowych W nurcie zagadnień posobo-
rowych oraz Chrześcijanie, a cenzura nie zezwalała na publikacje 
wspomnień i biografii założycieli i współpracowników Dzieła 
Lasek – właśnie tam je zamieszczała. Żartowała przy tym, że 
„pracuje przy wyrobie cegieł u bp. Bejzego”. 

Siostra Rut jest autorką wielu publikacji i opracowań doty-
czących zgromadzenia. Przez dwadzieścia siedem lat jako jedno-
osobowa redakcja spisywała „Karty z Życia Zgromadzenia” (405 
numerów!). Napisała blisko 140 nekrologów i wspomnień. 
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Pracowicie i sumiennie zbierała kłosy z pola Pana, by ukazać plon 
Jego Dzieła. We wspomnieniach napisała: 

 
To także była łaska – w ciągu wielu lat możność 

poznania, bezpośrednio po ich odejściu do Domu Ojca, 
Sióstr, które po tej stronie nieraz mało i powierzchownie 
znałam, teraz mogłam jakoś to dopełnić i przyczynić się 
do zachowania tego „śladu”, który każda z nich przecież 
pozostawiła w tej naszej stuletniej Historii . 

Przez wiele lat uczyła w nowicjatach i postulatach, nie tylko 
w Laskach i na Piwnej. Była przełożoną wspólnot laskowskich, 
a także pełniła ważne funkcje poza zgromadzeniem: brała udział 
w pracach Komisji Episkopatu ds. Realizacji II Soboru Watykań-
skiego i Komisji Charytatywnej.

Wierna przyjaciółka 

W roku 1980 s. Rut została odpowiedzialną za Bibliotekę 
Wiedzy Religijnej przy kościele św. Marcina i tu – zupełnie nie-
oczekiwanie – znalazła się na pierwszej linii frontu Prymasow-
skiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności. Spo-
kojny klasztor na sześć lat zamienił się w centrum informacji 
o ofiarach stanu wojennego oraz centrum pomocy materialnej, 
prawnej i medycznej. W prace Komitetu włączyła się także, po 
wyjściu z obozu internowania, Maria Wosiek. 

Katalog osób objętych pomocą Komitetu Pomocy Osobom 
Pozbawionym Wolności zawiera 17 tys. kart! W pierwszych 
dniach stanu wojennego nastąpiło pospolite ruszenie: warszawia-
cy spontanicznie przynosili paczki i koce dla internowanych, 
później zaczęły docierać na Piwną transporty z zagranicy. Wtedy 
s. Rut zajmowała się już nie biblioteką, a olbrzymimi magazyna-
mi darów i pomieszczeniami Komitetu. Musiała robić to spraw-
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nie, bo współpracownicy z respektem mówili o niej „nasz major”. 
W pokoju s. Rut odbywały się konspiracyjne spotkania, co od-
bierało jej resztki prywatności. 

Był to dla s. Rut czas barwny i owocny w przyjaźnie, ale i dra-
matyczny. 3 maja 1983 roku funkcjonariusze SB dokonali napadu 
na klasztor. Doszło do uprowadzenia i pobicia kilku osób oraz 
zdemolowania pomieszczeń. Siostra dokumentowała te wyda-
rzenia. Aparat fotograficzny stawał się jej atrybutem. 

Moje spotkanie z s. Rut nastąpiło już w mniej burzliwych cza-
sach – w ostatniej dekadzie XX wieku i w spokojnej redakcji mie-
sięcznika społeczno-religijnego „Credo”. Było to jedyne pismo 
religijne w Europie Środkowo-Wschodniej wychodzące w brajlu. 
Miało też swoją wersję drukowaną, powiększoną czarną czcionką 
dla osób niedowidzących, wysyłaną – ze względu na łatwość czy-
tania – do Polaków na Wschodzie. (Bardzo nas, a szczególnie s. 
Rut, to cieszyło). W 1992 roku stery pisma od ks. Michała Janochy 
przejęła s. Rut. Podobnie jak jej poprzednik dbała o dobry poziom 
pisma. Jak podkreśla ks. Andrzej Gałka, obecny krajowy duszpa-
sterz niewidomych, dobrze znała potrzeby intelektualne niewido-
mych. Sama chyba była z efektów naszej pracy zadowolona. 

Siostra miała dar łatwego pisania, wprost z rękawa wysypy-
wały jej się artykuły, wywiady, wstępniaki. Sumienna, pracowita, 
punktualna – zawsze swoje teksty przynosiła na czas, a nawet 
przed czasem, co chyba nie tylko w naszej redakcji było i jest 
przypadkiem odosobnionym. Gdy my – Anna Nagórka i niżej 
podpisana – jeszcze w popłochu kompletowałyśmy teksty do 
numeru, ona z nieco zawadiackim uśmiechem, z welonem lekko 
przekrzywionym na bakier, pytała: „Dziewczynki, czy już wszyst-
ko gotowe?”. Nie było w tym wyrzutu, może lekki niepokój, czy 
dotrzymamy terminu, ale też pokrywany uśmiechem.

Ona, redaktorka Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN, nie 
pouczała, nie robiła wyrzutów, cierpliwie znosiła nasz „chaos twór-
czy”. Do dzisiaj podziwiam jej wyrozumiałość i jestem za nią wdzięcz-
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na. Lubiła dyskutować, zawsze była ciekawa świata i ludzi, bardzo 
życzliwie interesowała się naszymi sprawami. Miała poczucie hu-
moru i talent rymowania wierszyków, którymi nas obdarowywała.

Bez zapowiedzi 

Umarła po swojemu: bez zapowiedzi, nie chcąc robić nikomu 
kłopotu, niemal w marszu. „Do końca była wierna modlitwie i obo-
wiązkom, i przez to zawsze blisko Pana” – mówił ks. Kazimierz 
Olszewski. Przyjmowała okoliczności i warunki dawane przez 
Boga, bez buntu porzucając swoje pomysły na życie – szła wier-
nie za Panem.

Na pogrzeb s. Rut, w czwartek 7 września, mimo zimna i desz-
czu przybyło wiele osób. Mszy w kaplicy w Laskach przewodni-
czył ks. bp Bronisław Dembowski, z którym przecież blisko 
współpracowała w czasie stanu wojennego na Piwnej. Siostra Rut, 
która lubiła po sobie zostawiać uśmiech, swoją historię opowia-
daną bliskim zakończyłaby fraszką własnego autorstwa: 

 
Siostra Rut  
wyciągnęła nogi  
pisząc nekrologi  
ciało laskowskiej ziemi  
duszę oddaje Bogu  
prosząc: by nikt już dla niej nie pisał nekrologu! 

Zofia Zańko – absolwentka historii UW, w latach 1991–1999 sekretarz 
redakcji pisma „Credo”, obecnie pracuje w Muzeum Powstania War-
szawskiego. Mieszka w Warszawie. 
Przy pisaniu tekstu korzystałam z niepublikowanych wspomnień s. Rut 
i nagrań Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią.
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s. Alverna Dzwonnik FSK

10 marca 2018 roku odeszła do Pana
śp. Siostra Michała
od Dźwigania Krzyża

Przeżywszy lat 88; życia zakonnego – 64; profesji – 62.

Siostra Michała – Janina Bryłka (w niektórych dokumentach 
jej nazwisko występuje i formie: Bryłko) urodziła się 13 maja 

1930 roku i miejscowości Bachus – kolonia, powiecie chełmskim 
na Lubelszczyźnie, jako córka Władysława i Antoniny ze Skibic-
kich. Była dziewiątym dzieckiem spośród czternaściorga. Prze-
żyło dziesięcioro. Janina została ochrzczona w parafialnym ko-
ściele w Sawinie 8 czerwca 1930 roku.

W wieku ośmiu lat poszła do szkoły, ale druga wojna świato-
wa przerwała zwykły tok nauki. Dopiero w 1942 roku potajemnie 

OdeSZli dO pana
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ukończyła cztery klasy, a po latach, już w Zgromadzeniu, uzupeł-
niła brakujące klasy szkoły podstawowej. W wieku trzynastu lat 
włączyła się w pomoc w gospodarstwie rodzinnym, zaś po śmier-
ci ojca w 1950 roku przejęła gospodarstwo, zajęła się owdowiałą 
matkę i młodszym rodzeństwem.

17 sierpnia 1951 Janina przyjęła sakrament bierzmowania 
w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie. 
W swojej rodzinnej parafii miała opinię osoby „bez najmniejsze-
go zarzutu (…). Swoją gorliwością o chwałę Bożą, sumiennością 
w wypełnianiu obowiązków, gorliwością w uczęszczaniu do od-
ległego kościoła świeciła zawsze dobrym przykładem. (…) jej 
życie było cichym głoszeniem chrześcijańskich cnót, zwłaszcza 
pokory, skromności i pobożności”. Do Zgromadzenia zgłosiła 
się19 listopada 1954 roku. 

Do postulatu przyjęta 19 grudnia 1954 roku, 14 sierpnia 1955 
roku rozpoczęła nowicjat.

I profesję złożyła 15 sierpnia 1956 roku, a profesję wieczystą 
15 sierpnia 1962 roku.

W pierwszym okresie po przyjściu do Lasek pracowała w obo-
rze, w kuchni, trochę w magazynie. Jak napisała we wspomnie-
niach na złoty jubileusz profesji zakonnej w 2006 roku, dużo 
korzystała z pomocy s. Maciei Sandomierskiej, s. Justyny Woro-
no, s. Błażei Królikowskiej i s. Edwardy Pogwizd. Była im wdzięcz-
na za wprowadzanie w nowe, często zaskakujące obowiązki. W lu-
tym 1957 roku została skierowana do kuchni centralnej, ale już 
29 sierpnia objęła kuchnię Domu św. Stanisława. Wspominała: 
Bardzo się tej pracy bałam, ale Ojciec Tadeusz mnie pocieszał i do-
dawał otuchy. Inne siostry także wspominały jej obawę, że „od 
gospodarstwa, od świnek ma iść i gotować ludziom” i że nie bę-
dzie potrafiła temu sprostać. Ale podjęła to zadanie i okazała się 
z czasem bardzo dobrą kucharką. 

W kolejnych latach s. Michała posługiwała w różnych dzia-
łach. W 1959 roku przez trzy miesiące pracowała w infirmerii 
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przy obsłudze chorych i sprzątaniu. Kolejne trzy miesiące 
w Domu Rekolekcyjnym, następnie przez pół roku w kuchni 
centralnej. W lutym 1960 roku podjęła pracę w kuchni Domu  
św. Teresy i Domu św. Stanisława, po czym kilka miesięcy praco-
wała w magazynie przy Domu św. Teresy. 

W 1964 roku pojechała do Sobieszewa i tam została dłużej, 
bo dziewięć lat. Bardzo sobie ceniła tę pracę i ówczesną przeło-
żoną – s. Anicetę Bilińską, a szczególnie pomoc s. Maciei Sando-
mierskiej. W 1973 roku s. Michała wróciła do Lasek, do kuchni 
Domu św. Stanisława, gdzie pracowała kolejne pięć lat. Później 
zaczęły się choroby, operacje, kilkumiesięczne pobyty w szpita-
lach. 

W 1978 roku s. Michała znowu pracowała jeden rok w ku-
chence w szpitaliku, po czym rok w „Pawilonie”, obecnym Domu 
św. Maksymiliana, a kolejne cztery lata w kuchni Domu św. Te-
resy. Następnie ponownie wróciła na dwa lata do Sobieszewa. 

W sierpniu 1981 roku pojechała do Żułowa, gdzie pozostała 
do października 2014 roku. Pracowała w kuchni i w chlewni. 
Kiedy ciężko zachorowała, po kolejnej poważnej operacji, w mia-
rę możliwości pracowała jeszcze w kuchni, a następnie w szwal-
ni. Z czasem zajęcia siostry ograniczyły się do szydełkowania 
i robótek na drutach. Najwięcej robiła wełnianych skarpet, które 
hojnie i chętnie rozdawała. Jeszcze niedawno – już ciężko chora 
– planowała na wiosnę zabrać się znów do robienia na drutach… 

Ostatni, niespełna czteroletni, pobyt s. Michały w Laskach 
w Domu św. Rafała to czas choroby, czas wielkiego cierpienia 
fizycznego. Na pytanie, co dolega najbardziej, siostra odpowia-
dała: „te nogi tak bolą, a więcej to tak nic”. W ostatnich miesią-
cach cierpiała dodatkowo z powodu otwartych ran (cukrzyca i po-
stępująca choroba nowotworowa nie pozwalały na ich zagojenie). 
Częste kąpiele lecznicze i codzienne zmiany opatrunków znosiła 
heroicznie. Czasem wołała: „oj, siostro…” lub „oj, pani – już 
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dosyć”. Po zakończeniu zabiegów nie raz przepraszała za to swo-
je „ojkanie”. Czasami mówiła, że tak „ojka na zapas”. 

Niezwykła była cichość s. Michały w wielkim cierpieniu, jakie 
przeżywała. Siostry we wspólnocie zbudowane były jej oddaniem 
się Panu Jezusowi. Wraz z Nim dźwigała krzyż. To była tajemni-
ca jej życia, którą każdego dnia realizowała.

Na miarę swych możliwości siostra aktywnie uczestniczyła 
w życiu domu. Wszystkim się interesowała i we wszystkim chcia-
ła uczestniczyć. Swój pokój miała zawsze otwarty i cieszyła się, 
gdy ktoś do niej przyszedł, by porozmawiać. Ujmowała swoją 
serdecznością i życzliwością. Za każdy podany kubek wody czy 
inną przysługę zawsze głośno mówiła: „Stokrotnie Bóg zapłać” 
albo „Stokrotne dzięki”. Kiedy ktoś do siostry wchodził, zawsze 
interesowała się, co u niego słychać albo jak się czuje. O sobie 
nigdy pierwsza nie mówiła. W rozmowie przez telefon ze swoją 
rodzoną siostrą od razu pytała o innych, zanim jednym zdaniem 
powiedziała coś o sobie. Siostra Michała lubiła wspominać swo-
ich rodziców, a ich fotografie stojące u niej na szafce pokazywała 
przychodzącym. 

Miała piękne poczucie humoru. Podczas ostatnich imienin 
we wrześniu 2017 roku, przywieziona na wózku do refektarza, 
wspominała zabawne historie z pracy w podwórzu czy w kuchni. 
Lubiła rozmowy o robieniu pączków albo swojskiej kiełbasy w daw-
nych czasach. Pewnego wieczoru s. Abhaya pod koniec dyżuru 
powiedziała do siostry: „Kochana Siostro Michało – dobranoc”, 
na co s. Michała: „To daj mi buzi na noc”. 

Wiele sióstr zapamiętało s. Michałę jako osobę z wielkim 
poczuciem humoru, która ujmowała umiejętnością żartowania 
z samej siebie. Charakterystyczna dla niej była także ogromna 
wdzięczność za wszelką pomoc i życzliwość oraz skierowanie 
całej uwagi na innych. Znana była jej miłość do zwierząt, które 
odpowiadały na franciszkańskiego ducha siostry ufną przyjaźnią. 
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Chodziło za siostrą nie tylko ptactwo domowe, ale i koty, i jeże, 
i wiewiórki.

Bardzo cieszyła się wyjazdami na wózku inwalidzkim do ka-
plicy centralnej na wspólne modlitwy i adoracje, niezależnie od 
pogody czy samopoczucia. Było w niej prawdziwe pragnienie 
modlitwy. Lubiła długo przebywać w kaplicy domowej, szczegól-
nie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Często zaraz po 
śniadaniu prosiła o przewiezienie do kaplicy, gdzie zostawała na 
modlitwie do południa. Kiedy 4 marca po Mszy św. ks. Kazimierz 
w dniu swoich imienin przyszedł do siostry, uchwyciła jego dłoń 
i pocałowała kilkakrotnie, mówiąc: „Szczęść Boże księdzu!”. Na 
słowa ks. Kazimierza, że jest bardzo cierpliwa, siostra Michała 
zaprzeczyła. A kiedy ksiądz dodał, że jest zahartowana i „napra-
cowana” przez tyle lat, odpowiedziała: „Zahartowana to nie, ale 
napracowana to może i tak”.

W ostatnich dniach, gdy cierpiała bardzo i otrzymywała 
uśmierzające przeciwbólowe kroplówki, więcej przysypiała, ale 
nadal była świadoma i chciała, aby jej towarzyszyć, być przy niej 
blisko. Odchodzenie siostry trwało prawie całą dobę. Siostry i pa-
nie dyżurujące czuwały i modliły się przy jej łóżku. W sobotę, 10 
marca przed południem, przy umierającej s. Michale licznie ze-
brane siostry modliły się godziną czytań i modlitwą południową. 
Kiedy w kaplicy Matki Bożej Anielskiej zabrzmiał dzwon na 
Anioł Pański – Siostra Michała spokojnie oddała ducha, a po jej 
policzku spłynęła jedna duża łza…

Tak ofiara życia s. Michały się dopełniła. Ufamy, że Maryja 
już wprowadziła ją przed Oblicze swego Syna, który otrze z jej 
oczu wszelką łzę. 

Msza św. pogrzebowa sprawowana była we wtorek, 13 marca, 
o godz. 14.00 w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach.
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s. Alverna Dzwonnik FSK

11 marca 2018 roku odeszła do Pana
śp. Siostra Marcina

od Miłości Bożej

Przeżywszy lat 87; życia zakonnego – 69; profesji – 66.

Siostra Marcina – Teresa Przybysz urodziła się 4 maja 1931 
roku w Zambrzyńcu (powiat węgrowski, woj. mazowieckie). 

Rodzice: Józefa z domu Wojtyra i Bolesław Przybysz mieli nie-
wielkie gospodarstwo na średnio urodzajnej ziemi. Początkowo 
rodzina mieszkała w bardzo trudnych warunkach w stodole, 
gdzie była tylko jedna izba, we wsi Zambrzyniec, skąd pochodził 
ojciec. Z czasem przeprowadzili się do sąsiedniej wsi Błotki, gdzie 
połowa domu rodzinnego należała do jej mamy.

Przybyszowie mieli pięcioro dzieci. Najstarsza córka zmarła 
na szkarlatynę. Teresa ochrzczona została 28 marca 1932 roku. 
Wychowaniem dzieci zajmowała się mama. Siostra Marcina mó-
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wiła, że była ona wręcz sercem domu. Wspominając lata swego 
dzieciństwa, siostra napisała: Pacierz mówiliśmy razem i głośno . 
Mama chciała słyszeć każdego . Starszym kazała czytać modlitwy 
z książeczki . Sama przędła i śpiewała Godzinki czy inne pieśni do 
Matki Bożej, a w Wielkim Poście – Gorzkie żale . Do kościoła pa-
rafialnego mieliśmy dziewięć kilometrów, a do sąsiedniej wioski 
trzy kilometry, tyle samo było do szkoły . W domu rodzice włącza-
li nas do pracy . Robiliśmy to, co rodzice wyznaczyli: starsze dzieci 
pilnowały młodszych, a niekiedy szły w pole z mamą lub pasły 
krowy . Mama bardzo rzadko pozwalała chodzić do innych dzieci 
i zawsze na określony czas . Mama była pracowita i żyła z sąsiada-
mi w przyjaźni . Pomagali sobie wzajemnie . 

Siostra zapamiętała też różne praktyki pobożne z tego czasu: 
zbieraliśmy się przy krzyżu i było śpiewanie litanii do Matki Bożej, 
a później pieśni . Tak samo kobiety zbierały się na różaniec, a w 
Wielkim Poście na Gorzkie żale . Podobnie było w oktawie Bożego 
Ciała, kiedy ksiądz chodził z Panem Jezusem przez wioski i pola . 
Oczywiście ludzie robili ołtarze . Bardzo mi się podobała ta proce-
sja.

Przed wybuchem wojny w 1939 roku Teresa zdążyła jeszcze 
zacząć naukę w szkole powszechnej. Ostatecznie ukończyła tylko 
cztery klasy. Do Pierwszej Komunii świętej przygotowywał ją 
kleryk pochodzący z tej samej wioski, który przebywał u rodzi-
ców na urlopie. Bliższe przygotowanie do tego sakramentu mia-
ło miejsce już w kościele parafialnym. W tym samym roku 1942, 
jako jedenastolatka, przyjęła sakrament bierzmowania w sąsied-
niej parafii w Stoczku Węgrowskim.

Wojna przyniosła Teresie trudne doświadczenia. Zachorowa-
ła mama, dzieci musiały pracować, by pomóc w utrzymaniu 
rodziny. Dziewczyna, wzrostem najmniejsza z rodzeństwa, była 
posyłana na służbę do innych gospodarzy, aby paść krowy. Cza-
sami z innymi dziećmi, a niekiedy sama. Bardzo tęskniła za 
mamą. Jeszcze trudniejsze dla niej były działania wojenne. Siostra 
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Marcina po latach wspominała: Niemcy często napadali na wioskę . 
Zaczęły się tworzyć oddziały partyzanckie . Tato nie należał do 
partyzantów, ale braciszek, który miał 14 lat, był już łącznikiem, 
służył na warcie . We wsi było też kilka rodzin, które ukrywały 
Żydów . Niemcy nad ranem robili napady i zabijali całe rodziny . 
Tak się działo, aż weszli Rosjanie . Niemcy, jak odchodzili, podpa-
lali domy i inne zabudowania . Nasze też spalili.

Rodzina Przybyszów (sześć osób) zamieszkała wtedy gościn-
nie u jakiejś dobrej kobiety, która w tym trudnym czasie przygar-
nęła ich wszystkich. Tam zastał ich wybuch Powstania Warszaw-
skiego. Warszawa się paliła – pisała s. Marcina. – Było słychać huk 
samolotów i widać ogień, a raczej wielką łunę.

Dopiero wiosną 1945 roku rodzina zaczęła stawiać stodołę, 
w której po żniwach zamieszkali – „na swoim”. Ze względu na zły 
stan zdrowia mamy brat i najstarsza siostra, wraz z innymi ro-
dzinami z wioski, wyjechali w poszukiwaniu lepszych warunków 
w okolice Elbląga, na tereny zasiedlane przez Polaków, z zamia-
rem sprowadzenia później całej rodziny. Teresa wkrótce dołączy-
ła do rodzeństwa. Wspominała: Tam czekaliśmy jeszcze na rodzi-
ców, którzy wkrótce mieli też przyjechać . Tymczasem stan zdrowia 
mamy się pogorszył i ich przyjazd nie był możliwy, tak że na Boże 
Narodzenie nie byliśmy razem: nas troje na ziemiach odzyskanych, 
a rodzice z najmłodszą siostrą na swoich terenach. Mama zmarła 
na początku stycznia 1946 roku. Wiadomość o jej śmierci była 
ogromnym ciosem dla dzieci i przyczyniła się do kolejnej trage-
dii. Siostra Marcina zapisała: Brat po usłyszeniu tej wiadomości 
wyszedł z domu i długo nie wracał . Siostra dostała wysokiej go-
rączki . Braciszek ją zawiózł do szpitala w Elblągu, gdzie po dzie-
więciu dniach zmarła . Miała 18 lat.

Wkrótce do rodzeństwa dojechała najmłodsza siostra, a wio-
sną dołączył do nich tato. Radość była jednak krótka. Po kilku 
miesiącach tato wrócił na swoje tereny, gdzie powtórnie się oże-
nił. Natomiast Teresa z bratem przez dwa i pół roku prowadziła 

s . Alverna Dzwonnik FSK – śp. siostra Marcina ...



ODESZLI DO PANA114

gospodarstwo, podczas gdy najmłodsza siostra się uczyła. W koń-
cu Teresa, która tęskniła za tatą, w 1948 roku zdecydowała się 
wyjechać do niego, a brat zdał gospodarstwo na państwo i podjął 
naukę w Elblągu. Teresa była u taty zaledwie około miesiąca, po 
czym podjęła pracę opiekunki chorego starszego pana w Warsza-
wie.

Myśl o powołaniu zakonnym, jak to opisała s. Marcina w swo-
ich wspomnieniach jubileuszowych w 2002 roku, zrodziła się 
podczas spotkania z kuzynką, która m.in. pytała ją o plany na 
przyszłość. Teresa szczerze odpowiedziała, że nie wie, co robić, 
ale chciałaby „przeżyć swe życie pożytecznie”. Kuzynka zasuge-
rowała życie zakonne, ale Teresie wydawało się, że brak wykształ-
cenia jest przeszkodą. Wtedy padła propozycja Lasek, gdzie nie 
było takiego wymogu.

Teresa w sierpniu 1949 roku pojechała do Lasek, gdzie spotka-
ła się z s. Bonawenturą Statkowską i umówiła na przyjazd po zała-
twieniu koniecznych formalności. Pracowała jeszcze do listopada, 
po czym na krótko wyjechała do taty, a 7 grudnia 1949 r przyje-
chała do Lasek i tego samego dnia otrzymała chusteczkę aspiranc-
ką. Następnego dnia – wspomniała s. Marcina – było święto Niepo-
kalanego Poczęcia i tak się zaczęło moje życie zakonne . W sercu 
miałam wielką radość . (…) Siostra Bonawentura dała mi «Naśla-
dowanie», żebym się modliła, bardzo się cieszyłam, wyszukiwałam 
teksty, które mnie pociągały i wznosiły myśli ku Bogu.

Postulat rozpoczęła 24 grudnia 1949 roku. Do nowicjatu zo-
stała przyjęta 10 lutego 1951. 

Pierwszą profesję złożyła 11 lutego 1952 roku. Profesję wie-
czystą – 11 lutego 1958 roku. 

Welonik postulancki otrzymała z rąk Matki Elżbiety. Jako 
postulantka pracowała w wielu działach, m.in. w kuchni Domu 
św. Stanisława, w Domu Rekolekcyjnym i wszędzie tam, gdzie 
była posłana. Przywołajmy jeszcze kilka wspomnień siostry z tego 
okresu: W postulacie miałyśmy zarówno katechezę, jak i spacery, 
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często też grałyśmy w piłkę . Cieszyłam się, bo w dzieciństwie naj-
lepiej lubiłam grać w piłkę i skakać wzwyż . Siostra Bonawentura 
uczyła mnie chodzić, bo za prędko chodziłam.

I jeszcze jedno wspomnienie z okresu formacji początkowej: 
W nowicjacie miałyśmy lekcje z katechizmu, a także wykłady z li-
turgii i naukę śpiewu gregoriańskiego . Msze były po łacinie, śpie-
wane lub recytowane . (…) Nowicjat trwał rok . Później rekolekcje 
i śluby, i radość wielka, potem znów praca, modlitwa, czas forma-
cyjny . Siostry starsze uczyły pracy i sposobu bycia . Czas szybko 
mijał, nadchodziły śluby wieczyste . (…) Na uroczystościach była 
cioteczna siostra, ale zaraz po Mszy św . pojechała . Ja modliłam się 
i cieszyłam.

Przez większość życia s. Marcina była w Laskach. Pracowała 
przeważnie w kuchni, w stołówkach i magazynach różnych do-
mów. Jeden rok była w domu w Izabelinie (1963-1964), gdzie 
także pracowała w kuchni. W roku 1972 ukończyła kurs gotowa-
nia i pieczenia zorganizowany przez Sekretariat Prymasa Polski. 
Jak sama przyznała, początkowo nie lubiła gotować, ale z czasem 
polubiła tę pracę.

Od sierpnia 1990 roku dla podreperowania zdrowia na rok 
pojechała do Szczawnicy. W trzyosobowej wspólnocie s. Marcina 
była odpowiedzialna za kuchnię i zakupy. Wówczas organizowa-
no tam rekolekcje dla dziewcząt. Siostra przygotowywała dla nich 
posiłki. Po roku na ponad dwa lata przeszła do Rabki, żeby go-
tować dla pracowników, którzy remontowali dom. Stan zdrowia 
siostry znowu się pogorszył, wróciła więc do Lasek – do szpita-
lika, a następnie na kilka miesięcy ponownie pojechała do 
Szczawnicy. Po powrocie do Lasek zaczęła pracę w kuchence 
Domu Rekolekcyjnego (1994-2000). Cieszyłam się, – wspomina-
ła s. Marcina – że w kuchence chociaż czasem będę mogła coś 
upitrasić, ale niewiele mogłam zrobić . Sercem tęskniłam – chciałam 
być użyteczna, ale to nie bardzo wychodziło, bo ja po niewielkim 
nawet wysiłku szukałam stołka, żeby usiąść. Kolejne piętnaście lat 
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była we wspólnocie Domu św. Franciszka, gdzie przeważnie mia-
ła dyżury na furcie. Mieszkała naprzeciwko – w Domu św. An-
toniego. Na oddział chorych sióstr w Domu św. Rafała przeszła 
w grudniu 2015 roku.

Niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu duchowym s. Mar-
ciny były spotkania modlitewne w Domu św. Franciszka, prowa-
dzone przez ks. prof. Antoniego Troninę. W momencie gdy słabły 
siły fizyczne, rosła potrzeba modlitwy. Wydawało mi się - mówi-
ła - że czas obecny jest czasem dla Pana Jezusa i że dlatego nie mogę 
służyć pracą, żebym służyła modlitwą . (…) Z tym pragnieniem 
modlitwy, poznania prawdy Jezusowej i przynależności do Boga, 
a także poznania siebie, do dziś czytam Ewangelię . Jest mi siłą dnia 
codziennego. 

Pozostała temu wierna do końca. Ostatni okres życia s. Mar-
ciny we wspólnocie św. Rafała był wypełniony głównie modlitwą 
i słuchaniem Słowa Bożego. Ponieważ wzrok już nie pozwalał jej 
na samodzielne czytanie, słuchała całego Pisma Świętego z kaset. 
W ostatnim półroczu na regularne czytanie i duchowe rozmowy 
przychodziła do niej s. Dąbrówka. 

Siostra Marcina bardzo lubiła śpiewać. Szczególnie lubiła 
pieśń: „Bóg zaczyna i Bóg kończy, kochające serca łączy”. W do-
mowej kaplicy podczas Mszy św. śpiewała z pamięci wszystkie 
pieśni, a także głośnym śpiewem całych zwrotek dołączała do 
siostry wykonującej psalm. 

Promieniowała radością i miała bardzo dobry kontakt  
z s. Abhayą. Poruszała się na wózku, ale na ile tylko siły i spraw-
ność pozwalały, w domu starała się być samodzielna. Czasami 
odwiedzający krewni zabierali siostrę na dłuższe spacery. Zawsze 
uczestniczyła w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w niedzielnych 
Nieszporach i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz we 
wszystkich uroczystościach kościelnych i zakonnych. W Wigilię 
2017 roku, po kilku latach przerwy spowodowanej brakiem sił, 
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bardzo chciała w uczestniczyć we Mszy świętej o północy (Pa-
sterce) i była szczęśliwa, że „dała radę”. 

11 marca, była to IV Niedziela Wielkiego Postu zwana nie-
dzielą radości – Laetare – od pierwszych słów antyfony na wej-
ście: Laetare, Jerusalem … (Raduj się, Jerozolimo). Po południu 
siostra modliła się w domowej kaplicy, a o godz. 16.00 w dużej 
kaplicy uczestniczyła w Nieszporach, adoracji i Gorzkich żalach. 
W drodze do kaplicy – po długim zimowym okresie niewycho-
dzenia z domu – cieszyła się świeżym wiosennym powietrzem. 
Wracając do domu, troszczyła się o siostrę, która ją wiozła, pyta-
ła, czy się nie zmęczyła. Po powrocie do domu, w drodze do re-
fektarza na wspólną kolację, nagle poczuła się bardzo słabo. Przy 
umierającej siostrze zebrała się na modlitwie cała wspólnota, 
przyszedł ks. Edward Engelbrecht i udzielił siostrze absolucji. 
Była godz. 18.15 – w dużej kaplicy trwała Msza św. 

Na eksportację o godz. 21.00 przyszło wiele sióstr i mieszkań-
ców Lasek. Dojechała z Warszawy m. Radosława. Obecny był też 
ks. Waldemar Kluz. Modlitwę poprowadził ks. Kazimierz Olszew-
ski, który powiedział: „Siostra Marcina po niedawnym wpatry-
waniu się w Oblicze Pana Jezusa i rozpamiętywaniu Jego męki 
w Gorzkich żalach – przeszła już, aby oglądać Oblicze Pana Je-
zusa Zmartwychwstałego”. 

Znamienne były słowa, które s. Marcina wypowiedziała pod-
czas ostatniej domowej lekcji w sobotę: Musimy pamiętać, że 
przyszłyśmy tu z miłości do Pana Jezusa i tej miłości powinno być 
coraz więcej w naszych Domach. Siostra Marcina pozostawiła 
świadectwo radosnej i wiernej służby Panu Jezusowi do końca.

Msza św. pogrzebowa sprawowana była w czwartek, 15 mar-
ca, o godz. 15.00 w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach.

s . Alverna Dzwonnik FSK – śp. siostra Marcina ...
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s. Alverna Dzwonnik FSK

29 marca 2018 roku odeszła do Pana
śp. Siostra Karola
od Dzieciątka Jezus

Przeżywszy lat 90; życia zakonnego – 69; profesji – 68.

Siostra Karola – Urszula Regina Breit, córka Gertrudy Breit 
i Józefa, urodziła się w Bydgoszczy 22 października 1927 roku. 

Październik – miesiąc różańcowy, sobota, dzień Matki Bożej 
Dobrej Śmierci, rocznica urodzin Matki Elżbiety Czackiej, która 
ją 21 lat później przyjmowała do zgromadzenia. Dla późniejszej 
s. Karoli te zbieżności dat były niezmiernie ważne.

Wychowanie w domu było bardzo surowe, zwracano uwagę 
zwłaszcza na posłuszeństwo, prawdomówność, uczciwość, su-
mienne wykonanie pracy, punktualność. Głośno odmawiano 
pacierz rano i wieczorem, a modlitwę Anioł Pański w południe. 
W jubileuszowych wspomnieniach w 2000 roku s. Karola zapi-
sała: Już jako dziecko uczono mnie cerować, szyć sukienki dla lalek, 
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ale nie byle jak . Jak mi się już znudziło szycie i jeszcze miałam 
przyszyć zatrzaski, powiedziałam, że nie umiem . To było słowo, 
którego nie wolno mi było używać . Tłumaczono mi, że trzeba 
mówić: nie potrafię, ale spróbuję, bo dla chcącego nie ma nic trud-
nego.

Urszulka była dzieckiem o żywym temperamencie, szybko 
nudziły ją obowiązki, więc często starała się jak najprędzej za-
kończyć wszystko, co z nimi związane, by podjąć zabawę. Poprzez 
konsekwentne wymagania babcia wpajała jej zasady, jakimi po-
winna kierować się w życiu; co jest właściwe, co prawe, jak nie 
należy się zachowywać. Siostra Karola w swoich wspomnieniach 
zapisała: Dzięki temu, że zwracano mi uwagę i nic mi nie uszło na 
sucho, wyrosłam na to, czym byłam i jestem . (…) W domu byli 
wszyscy dla mnie bardzo dobrzy, choć wychowanie miałam surowe, 
ale to dla mojego dobra, żebym nie zboczyła z dobrej drogi.

Od wczesnego dzieciństwa Ula była bardzo pobożna. W tam-
tych czasach liturgię sprawowano po łacinie, a ona szybko opa-
nowała całą ministranturę i klęcząc przy balaskach, podpowia-
dała chłopcom, którzy nie znali prawidłowych odpowiedzi. Jej 
marzeniem było służyć do Mszy św. i żałowała, że nie jest chłop-
cem. W którymś momencie nawet usilnie nalegała, by ksiądz 
przyjął ją do grona ministrantów i przekonywała, że poradzi 
sobie lepiej od chłopców. Żartobliwe stwierdzenie kapłana, że 
musi tylko obciąć długie warkocze, by zostać ministrantem, przy-
jęła na poważnie. W domu nie dawała sobie wytłumaczyć, że był 
to tylko żart. Następnego dnia urażona wykrzyczała księdzu, że 
tak ją okłamał.

Druga wojna światowa przyniosła młodej dziewczynie tra-
giczne przeżycia: bieda, głód, zagrożenie życia, niebezpieczeń-
stwo gwałtów. W tych trudnych czasach moc i oparcie znajdo-
wała w modlitwie, w opiece Jezusa i Matki Najświętszej, którym 
się z ufnością powierzała słowami swojej modlitwy: „Matko moja, 
otaczaj mnie swoim płaszczem, uczyń z niego dla mnie tarczę 



ODESZLI DO PANA120

i osłonę. Pozwól mi pod nim bezpiecznie stać, póki nie przeminą 
burze i niebezpieczeństwa. W ranach Pana Jezusa i w sercu Ma-
ryi chronię się teraz i zawsze. Kochana moja Matko, razem z Two-
im miłym Dzieciątkiem, błogosław mi”. Siostra Karola całe życie 
głęboko przekonana była o bliskości Jezusa i Maryi, którzy wy-
prowadzili ją wówczas z wszelkich niebezpieczeństw.

W czasie okupacji Urszula kontynuowała naukę w szkole 
powszechnej, którą ukończyła w 1942 roku. Od września 1942 
do stycznia 1945 uczestniczyła w seminarium nauczycielskim 
prowadzonym w języku niemieckim początkowo w Kościerzynie, 
a od 1944 roku – w Bydgoszczy. W szkole panował rygor, na 
miasto można było wychodzić w godzinach od 15.00 do 18.00, 
wyłącznie z przepustką, którą przyznawano co dwa tygodnie. 
W niedzielę nie wolno było chodzić do kościoła, aby uczestniczyć 
we Mszy. Urszula wraz ze swoją przyjaciółką znalazły księdza, 
który zgodził się co dwa tygodnie je spowiadać i udzielać Komu-
nii świętej. W te dni oddawały swoje śniadania i obiady innej 
koleżance, a same zachowywały post eucharystyczny, który obo-
wiązywał od północy do momentu przyjęcia Komunii.

Na początku 1945 roku Urszula wyjechała na kilka miesięcy 
do Gdańska. Ponieważ miała ukończony kurs Czerwonego Krzy-
ża, zgłosiła się do pracy i została skierowana do przychodni we 
Wrzeszczu, gdzie dojeżdżała każdego ranka. Widziała zburzenie 
Gdańska przez Armię Czerwoną i przeżyła kolejne zagrożenie 
życia ze strony żołnierzy. Ukrywała się długo, koczując w gruzach 
lub przygarniana przez życzliwe kobiety. Jakiś czas była też gońcem, 
dostarczając przesyłki pieszo, gdyż nie było środków komunikacji.

W maju 1945 roku zdecydowała się wrócić do Bydgoszczy. 
Jej sytuacja w powojennych realiach była bardzo niepewna, nie 
wiedziała, co ze sobą począć. Znajomi poradzili jej wyjechać na 
wieś, aby przeczekać najgorszy czas. Wyjechała więc i spędziła na 
wsi rok (od czerwca 1945 do lipca 1946 roku). Miała wówczas 
osiemnaście lat i mimo że czuła się mieszczuchem, szybko na-
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uczyła się i polubiła ciężką pracę w gospodarstwie, zwłaszcza 
żniwa i sianokosy oraz powożenie końmi. Gdy właściciele opu-
ścili gospodarstwo, Urszula wróciła do Bydgoszczy. Podjęła pra-
cę u młodego małżeństwa z trojgiem dzieci. Rodzina ta pomogła 
jej wyrobić dowód tożsamości i polskie obywatelstwo. Początko-
wo miała opiekować się tylko dziećmi, z czasem, ze względu na 
częste choroby matki, prowadziła właściwie cały dom. Obowiąz-
ki zaczęły przerastać jej możliwości i siły. Mimo miłości do trój-
ki dzieci, odeszła z tej pracy. W szpitalu chorób płucnych, pro-
wadzonym przez siostry elżbietanki, znalazła zajęcie jako pomoc 
w sali opatrunkowej i operacyjnej. W pracy czuła się dobrze. 
W szpitalu była kaplica i możliwość uczestniczenia we Mszy 
świętej. A jednak po jakimś czasie zaczęła odczuwać niepokój, 
nie mogła sobie znaleźć miejsca i znowu nie wiedziała, co 
z sobą począć.

Przełomowym momentem okazało się spotkanie i spowiedź 
u o. Szymańskiego, jezuity, który roztoczył nad nią opiekę i wpro-
wadził do Apostolstwa Modlitwy. Spotkała tam m.in. Lusię Za-
torską – przyszłą s. Teofilę, Jankę Niszczotę – późniejszą s. Emi-
lię i Stanisławę Nowodworską – znajomą m. Benedykty 
Woyczyńskiej. To właśnie ojcu Szymańskiemu zwierzyła się ze 
swoich niepokojów. To on zdecydowanie wskazał jej drogę życia 
zakonnego i to konkretnie – w Laskach. Wybrała się tam, z za-
miarem wstąpienia do zgromadzenia, w towarzystwie p. Nowo-
dworskiej 15 sierpnia 1948 roku. 

Pierwszy kontakt z franciszkankami nie wywarł zbyt dobrego 
wrażenia na 21-letniej dziewczynie. Tak z humorem wspomina-
ła to wydarzenie: W Warszawie spotkałyśmy taką siostrę w wy-
miętolonym habicie drelichowym, boso, sandały przewieszone 
przez torbę i z różnymi szmacianymi, pełnymi torbami . Pytam: 
«Co to za zakonnica?» . Słyszę odpowiedź: «O, to do takich sióstr 
jedziemy» . Ja na to: «Czyś ty zwariowała, do takich flejtuchów 
mnie wieziesz?» . Ale pojechałyśmy (…) . Od przystanku idziemy 
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przez las, dochodzimy do kaplicy i od razu powiedziałam sobie: tu 
moje miejsce, gdzie indziej nie pójdę.

Kolejną „próbą” powołania był podany tego dnia przez siostry 
obiad: nielubiana kasza gryczana, którą podzieliła się ze swoją 
towarzyszką, w zamian za nielubianą przez tamtą sałatkę pomi-
dorową. Wreszcie po rozmowie z m. Benedyktą, gdy się jeszcze 
upewniła, że w zgromadzeniu można biegać (co było dla niej 
ważne, gdyż uważała to za część swojej osobowości), po trzech 
dniach pobytu w Laskach, zdecydowana była zostać od razu na 
stałe. Wróciła jednak na trzy miesiące do Bydgoszczy, by zakoń-
czyć pracę w szpitalu. Przyjechała do Lasek 5 grudnia 1948 roku 
i tego samego dnia dostała chusteczkę aspirancką.

19 grudnia 1948 roku została przyjęta do postula-
tu przez Matkę Założycielkę, 14 sierpnia 1949 roku 
rozpoczęła nowicjat,15 sierpnia 1950 roku złożyła 
pierwsze śluby, a profesję wieczystą 15 sierpnia 
1956 roku.

W ciągu lat życia zakonnego s. Karola pracowała najpierw 
w internacie dziewcząt (1950-1951), a następnie w zakrystii 
(1951-1956), w latach 1956-1959 w szkole w klasie robót ręcz-
nych, po czym ponownie w zakrystii. Kilka pokoleń sióstr pa-
mięta z tego okresu „lekcje” dokładnego sprzątania kaplicy, jakie 
dawała im s. Karola, wskazując pozostawione pajęczyny lub 
„koty” na podłodze.

Od września 1978 roku przez trzy lata była przełożoną domu 
w Izabelinie, gdzie prowadziła jednocześnie katechizację. W la-
tach 1981-1984 pełniła funkcję przełożonej i kierowniczki ośrod-
ka w Sobieszewie. Stamtąd przeszła do wspólnoty w Żułowie 
(1984-1989), gdzie odpowiadała za budowę Domu Nadziei. Sio-
stra Karola wspominała: Placówki: Sobieszewo i Żułów przeraziły 
mnie, bo miałam zajmować się budową . Nie miałam pojęcia, co to 
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nypel, łaty, krokwie itd . Przecież nie umiem nic, na planach się nie 
znam . Przypomniały mi się słowa babci: «Nie mów: nie umiem, 
ale spróbuję, może się uda» . I tak, nieraz ze łzami, polewany, po-
wstał dom w Żułowie.

Po ukończeniu budowy siostra wróciła do Lasek, do pracy 
w Dziale Darów, gdzie służyła trzynaście lat (1989-2002). Miała 
szerokie kontakty, zwłaszcza z niemieckojęzycznymi dobroczyń-
cami Lasek. Wielokrotnie gościła ich w Zakładzie i sama często 
wyjeżdżała za granicę. Zawarła wiele przyjaźni. Ich znakiem było 
ufundowanie siostrze przez zagranicznych przyjaciół pielgrzym-
ki do Ziemi Świętej w roku jej złotego jubileuszu profesji (2000). 
Utrzymywała z nimi kontakt i jeszcze wiele lat po zakończeniu 
bezpośredniej współpracy otrzymywała sporo korespondencji 
oraz znaków życzliwej pamięci.

Oprócz pracy w Dziale Darów, s. Karola przez wiele lat trosz-
czyła się o liturgię w kaplicy laskowskiej: prowadziła modlitwy 
sióstr, ustalała grafik dyżurów, przygotowywała pieśni na rzutni-
ku oraz prowadziła siostrzaną scholę, podtrzymując tradycję 
śpiewu gregoriańskiego podczas niedzielnych Mszy świętych.

Od kwietnia 2002 do lutego 2003 roku s. Karola była ponow-
nie przełożoną w Sobieszewie i organizowała życie domu po 
dziesięcioletniej przerwie funkcjonowania ośrodka spowodowa-
nej pożarem. Natomiast we wcześniejszych latach, gdy jeszcze nie 
było tam wspólnoty, dom służył w czasie wakacji na kolonie dla 
dzieci lub turnusy dla dorosłych niewidomych. Siostra była przez 
wiele lat ich niezapomnianym gospodarzem, organizując wiele 
pomysłowych atrakcji i niespodzianek dla uczestników. Częstym 
gościem tych turnusów był metropolita gdański abp Tadeusz 
Gocłowski, który szczerą przyjaźnią darzył „Laski w Sobieszewie”, 
a samej s. Karoli często wysyłał listy ze znakiem wdzięczności, 
pamięci i pasterskim błogosławieństwem.

Choroba przerwała kadencję przełożeńską s. Karoli. Po po-
wrocie w 2003 roku do Lasek siostra zaangażowała się w „adop-
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cję serca” niewidomych dzieci z ośrodków w Indiach: korespon-
dowała z rodzicami adopcyjnymi, wysyłała życzenia, 
organizowała dla nich spotkania w Laskach. Z czasem choroba 
uniemożliwiła i to zajęcie. W 2010 roku, po dłuższym pobycie 
w szpitaliku siostra przeszła do Domu św. Rafała, na oddział 
chorych sióstr. 

Pomimo coraz większych trudności w samodzielnym poru-
szaniu się i narastających dolegliwości bólowych, s. Karola pro-
siła, aby nie dawać jej leków uśmierzających ból, bo – jak przy-
pominała – Pan Jezus także cierpiał. Zawsze pragnęła uczestniczyć 
we wszystkich wydarzeniach i uroczystościach laskowskich, za-
konnych czy domowych. Nawet wówczas, kiedy już nie opusz-
czała swojego łóżka, a słyszała, że siostry wybierają się gdzieś 
razem, pytała: „A weźmiecie mnie?”. Siostra Karola lubiła, aby 
z nią i przy niej modlić się różańcem, koronką, a wieczorem 
odmawiać kompletę. Kiedy już było jej trudno głośno mówić, 
łączyła się w modlitwie tylko słuchając, a na zakończenie moc-
nym głosem wypowiadała: „Amen”. 

W czasie długiego odchodzenia i trwającej kilka dni agonii, 
codziennie przychodził do siostry ks. Kazimierz Olszewski, aby 
pomodlić się i udzielić siostrze absolucji. Odwiedzały ją także 
siostry z innych domów i zaprzyjaźnione bliskie osoby. Siostry 
czuwały przy s. Karoli na modlitwie w ciągu ostatnich dni i nocy. 

W Wielki Czwartek późnym wieczorem (o godz. 22.30), kie-
dy w laskowskiej kaplicy wierni adorowali w ciszy Pana Jezusa 
w ołtarzu przechowania, w czasie komplety odmawianej przy  
s. Karoli, odeszła ona na wieczną liturgię do Domu Ojca.

Msza święta pogrzebowa była sprawowana w środę, 4 kwiet-
nia, o godz. 10.00 w kaplicy Matki Boskiej Anielskiej w Laskach.



Jan Michalik

Wspomnienie o siostrze Karoli

Siostrę Karolę pamiętam jako osobę o prawym charakterze: 
bardzo sprawiedliwą i uczciwą. Z natury była wymagająca; 

wymagała najpierw od siebie, dając dobry przykład, a potem od 
innych. 

Z mojego dzieciństwa pamiętam pewne wydarzenie: gdy pod-
czas choroby nie mogłem uczestniczyć w klasowej wycieczce do 
ZOO, siostra Karola zrobiła mi niespodziankę, zabierając mnie 
tam po moim wyzdrowieniu.

Jako ministrant od roku 1955 podlegałem Siostrze, będącej 
przez wiele lat zakrystianką w laskowskiej kaplicy. Opiekowała się 
nami, ministrantami, i bardzo dużo od nas wymagała, ale zawsze 
wiedzieliśmy, że jest sprawiedliwa i nikogo nie faworyzuje.

Podczas mojego ślubu w Laskach, siostra Karola czuwała nad 
przebiegiem uroczystości, a kiedy za wcześnie wstałem do ślubo-
wania, w porę dyskretnie mnie zatrzymała, mówiąc: „Poczekaj, 
zdążysz”.

Po moim ślubie spotykałem się z Siostrą sporadycznie. Siostra 
pracowała w Dziale Darów: zajmowała się porządkowaniem i przy-
działem darów dla środowiska Lasek, prowadziła również kore-
spondencję z darczyńcami w języku niemieckim.

W latach osiemdziesiątych organizowała turnusy wczasowe 
dla niewidomych w Sobieszewie. Jako kierowniczka turnusów 
cały dzień była pochłonięta swoją pracą. Nas, wczasowiczów, 
chętnie angażowała do pomocy w organizacji imprez, takich jak 
ogniska czy spotkania z zaproszonymi osobami. Na turnusach 
starała się dopomóc ludziom, którym gorzej się powodziło, przy-
gotowując dla nich paczki z odzieżą i zabawkami dla dzieci. Dzie-
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liła się wszystkim, co miała, troszcząc się również o dobrą atmos-
ferę i samopoczucie wczasowiczów.

Przez ostatnie kilka lat życia siostry Karoli my, absolwenci, 
pamiętaliśmy o niej w sposób szczególny w dniu jej imienin, 
okazując jej naszą wdzięczność. Tego dnia odwiedzaliśmy Siostrę 
w Domu św. Rafała – składaliśmy jej życzenia, a podczas miłych 
spotkań snuliśmy wspomnienia z wakacyjnych wypoczynków 
w Sobieszewie. 

Siostra Karola pozostanie w mojej pamięci jako osoba o do-
brym sercu, niezwykle pracowita, wrażliwa na potrzeby niewi-
domych.

W ankiecie z 2010 roku Bergoglio wyjaśniał: 
Zwrot ku ubogim to idea pochodząca z pierwszych 

wieków chrześcijaństwa. To jest sama Ewangelia. Gdy-
by przeczytać jedno z kazań pierwszych ojców Kościoła, 
z II albo III wieku, o tym, jak powinno się traktować 
ubogich, można byłoby powiedzieć, że to maoizm lub 
trockizm. Kościół zawsze szczycił się tym, że wychodził 
naprzeciw ubogim. Zawsze uznawał ich za skarb Ko-
ścioła. Podczas prześladowania [w III wieku] diakonowi 
Wawrzyńcowi, który zarządzał [majątkiem] diecezji 
[rzymskiej], powiedziano, aby przyniósł wszystkie skarby 
Kościoła. Po kilku dniach pojawił się z tłumem biednych 
i powiedział: „To są skarby Kościoła”.

Austen Ivereigh o papieżu Franciszku



Anna Lemańczyk 
Wspomnienie o Mamie

Wspomnienie o Mamie*3

Wspomnienie o Mamie

Nasza Mama, Maria Lemańczyk, urodziła się 5 września 
1939 r. w okolicach Czarnolasu, znanego dzięki Janowi Ko-

chanowskiemu.
Mama była najstarszą z ośmiorga rodzeństwa, a właściwie 

z dziewięciorga, bo jedna siostra, Tereska, zmarła, mając zaledwie 
dziesięć miesięcy.

Mama we wczesnym dzieciństwie straciła widzenie w jednym 
oku z powodu jakiegoś uszkodzenia mechanicznego, a w wieku 
7 lat straciła wzrok w drugim oku, po tym jak kamień rzucony 
przez kolegę z sąsiedztwa trafił ją prosto w jedyne zdrowe oko. 
Jako siedmioletnie dziecko stała się więc osobą całkowicie nie-
widomą. Był to czas pójścia do szkoły i z uwagi na to, że rodzina 
mieszkała już wtedy w Warszawie, Mama trafiła do Lasek.

*3śp. Maria Lemańczyk z d. Mizak (5.09.1939 – 16.03.2018).
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O tym, co zewnętrznie wyglądało na 
życiowe nieszczęście, Mama zawsze opo-
wiadała jako o działaniu Bożej Opatrzności. 
Całe życie przekonana była o tym, że dzięki 
utracie wzroku trafiła do Lasek, które ją 
ukształtowały, rozbudziły różnorodne zain-
teresowania, nauczyły szukania głębi w kon-
taktach z drugim człowiekiem i z Bogiem, 
szukania sensu w codzienności życia. 

Laski były świetnym miejscem dla dzieci niewidomych chcą-
cych zgłębiać tajniki wiedzy na wstępnych etapach edukacji, 
a Mama, jako osoba potrafiąca z łatwością skupić się na lekcjach, 
mówiła, że z lekcji potrafiła wszystko zapamiętać. Miała świetną 
pamięć, umiejętność myślenia analitycznego oraz syntetycznego 
i czas spędzony w Laskach dobrze wykorzystała. Dzięki temu, że 
trafiła do Lasek, od siódmego roku życia miała do czynienia ze 
świetnymi pedagogami, mądrymi i światłymi ludźmi o nietuzin-
kowych osobowościach. Oni wszyscy mieli ogromny wpływ na 
to, że moja Mama, już jako ukształtowana dorosła osoba była 
człowiekiem o szerokich horyzontach, samodzielnie myślącym, 
inteligentnie dowcipnym, uciekającym od powierzchownych osą-
dów i poglądów.

We wspomnieniach Mamy często pojawiały się nauki wynie-
sione z lekcji religii prowadzonych przez Ojca Tadeusza Fedoro-
wicza, wspominała również wspaniałą polonistkę, panią Zofię 
Bielską oraz wychowawczynię, późniejszą Matkę Marię Stefanię.

Będąc osobą głęboko wierzącą, Mama daleka była od jakiej-
kolwiek dewocji, a jako osoba bardzo wrażliwa potrafiła zacho-
wać dystans; była powściągliwa wobec różnych trudnych sytuacji 
i zdarzeń. Mając duszę poetycką i taką „lekkość słowa, bytu i dow-
cipu”, była chodzącą po ziemi realistką. Mimo tego, że nie widzia-
ła, była naszymi oczami, uczyła nas patrzenia na świat i postrze-
gania rzeczy we właściwych proporcjach.



Anna Lemańczyk  – Wspomnienie o Mamie 129

Zgodnie z duchem Matki Czackiej, Mama najbardziej ceniła 
sobie prostolinijność, prawdomówność, prostotę. Jej wyrazem 
przywiązania do Lasek było chociażby to, że na matkę chrzestną 
najstarszego dziecka, córki Moniki, poprosiła swoją wychowaw-
czynię z internatu, Siostrę Sewerynę.

Po wyjściu za mąż (23.04.1962 roku) za poznanego w Laskach 
Kazimierza Lemańczyka (w kościele pod wezwaniem św. Marci-

na w Warszawie, ślubu udzielał im. ks. Tadeusz Fedorowicz)  
Mama poświęciła się całkowicie życiu rodzinnemu i wychowy-
waniu dzieci. Wiedziała, jak ważna w życiu człowieka jest edu-
kacja i jak dobrze jest, kiedy od dzieciństwa dziecko ma możli-
wość rozwijania swoich zainteresowań. Aby to mogło się 
zrealizować, trzeba dziecku stworzyć do tego grunt, stworzyć 
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warunki, pokazać różne możliwości. Takie doświadczenia wy-
niosła z Lasek, gdzie kompozytor, pianista i dyrygent, pan Witold 
Friemann, uczył ją gry na pianie, natomiast pani Stefania Skiba, 
która uczyła śpiewu, kazała śpiewać, jak Mama wspominała – „na 
maskę” (dzieci nie śmiały zapytać, co to znaczy). Pani Hanna 
Welman pomagała absolwentom mieszkającym w Warszawie 
w uczęszczaniu na lekcje angielskiego do szkoły prowadzonej 
przez Metodystów. 

Zatem ja i moje rodzeństwo od dziecka chodziliśmy na lekcje 
gry na pianinie, uczyliśmy się języka angielskiego i chodziliśmy 
na jeszcze inne zajęcia dodatkowe, takie jak np. basen, jazda 
konna, co w latach 70. wcale nie było tak powszechne, jak jest 
dzisiaj. Mama nie tak dawno z uśmiechem wspominała tamten 
okres, mówiąc, że pełniła wtedy funkcję odźwiernej, bo jej głów-
ną funkcją było otwieranie i zamykanie drzwi krążącym tu i tam 

Rodzice: Maria i Kazimierz z dziećmi: Pawłem, Moniką i Anną
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domownikom. Również bardzo sobie ceniła przyjaźń i regularne 
spotkania z siostrą pana Henryka Ruszczyca, panią Janiną Rusz-
czyc, która regularnie nas odwiedzała, kiedy mieszkaliśmy przy 
ul. Sady Żoliborskie, a pani Janina przy pl. Inwalidów,. Pani Ja-
nina zawsze przynosiła dla nas dzieci czekoladę „Malajską”, a Ma-
mie czytała książki.

Wierna była również przyjaźniom z lat szkolnych. Bardzo 
lubiła sierpniowe spotkania w Sobieszewie z kolezankami, np. 
z Lodzią Grzybowską i Krysią Łatacz, z którą utrzymywała ser-
deczne kontakty do końca swego życia.

 
Mama była dla nas prawie jak Pan Bóg, bo nas kochała i zawsze 

była. Zawsze była dla nas, zawsze była gotowa nas wysłuchać, po-
cieszyć, poradzić nam. I ile się dało, tyle z jej miłości i mądrości 
czerpaliśmy. Niedawno wspominała, jak po śmierci mojej siostry 
Moniki, najstarszej z rodzeństwa, powiedziała, że już nic jej w ży-
ciu nie zaskoczy. Po 40 latach od śmierci Moniki, podczas naszych 
rodzinnych wspomnień z Mamy ust padły słowa: „Monika? Mo-
nika była zbyt idealna….”. Mama umiała lapidarnie nazywać rzeczy 
po imieniu. Myślała, że nic więcej jej w życiu nie zaskoczy, ale 
zaskoczyła ją jej choroba, z którą starała się walczyć, ale była to 
walka nierówna. Mimo pełnej świadomości okrutnie dewastującej 
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organizm choroby nowotworowej, do ostatnich chwil życia była 
pogodna, myślała z troską o innych, żartowała. Na kilka tygodni 
przed śmiercią żartobliwie stwierdziła: „Popierajcie partię czynem, 
umierajcie przed terminem”, a zapytana, którego Świętego ceni 
sobie w tym momencie najbardziej, po krótkiej chwili namysłu 
powiedziała, że świętego Andrzeja Bobolę. To też było zgodne 
z „duchem laskowskim”, bo Matka Czacka również bardzo sobie 
ceniła tego Świętego, a nawet brała udział w Jego kanonizacji w Rzy-
mie w 1938 roku i była przekonana, że to właśnie św. Andrzejowi 
zawdzięcza uzdrowienie z choroby nowotworowej.

Nasza Mama umarła 16 marca 2018 r.
W pamięć i w serce Mamy głęboko zapadło wspomnienie, że 

gdy była dzieckiem, do Lasek przyjechał ksiądz (niestety nie 
pamiętam jego nazwiska, a koledzy Mamy mówili, że był to ks. 
Bronisław Bozowski), który w kazaniu skierowanym do niewi-
domych dzieci powiedział płomiennie: „Wasze oczy będą w Nie-
bie świecić jak gwiazdy”!!!

I my też jesteśmy przekonani, że tak właśnie jest…

Nieświadomie Kościół zwraca się ku sobie – kontynu-
ował – kiedy zaczyna myśleć, że ma w sobie własne światło, 
i przestaje być mysterium lunae, tajemnicą księżyca. Fra-
zy tej używali ojcowie Kościoła, aby obrazowo przedstawić 
to, że Kościół ma tylko jedno zadanie: odbijać Chrystusa 
tak samo jak księżyc z braku własnego światła odbija świa-
tło słońca. Kiedy Kościół przestaje odbijać światło jak księ-
życ – kontynuował Bergoglio – popada w „duchową świa-
towość”, która wedle teologa Henri de Lubaca „jest 
najgorszym złem, jakie może spotkać Kościół”.

Austen Ivereigh o papieżu Franciszku



2017

6.08  W wieku 81 lat zmarł Andrzej Jan Kumor – przewodniczą-
cy Komitetu Rozwoju Lasek, który funkcjonował w naszym 
Towarzystwie przez kilka lat. Znany był przede wszystkim 
jako podróżnik i znawca myślistwa, co zaowocowało opu-
blikowaniem wielu książek o tej tematyce. Był prezesem 
Polskiego Klubu Safari. Jako współzałożyciel Akademii 
Inżynierskiej w Polsce wykorzystał swoje umiejętności 
techniczne do budowy wielu obiektów przemysłowych – 
zarówno w kraju jak i za granicą. Odznaczony wieloma 
prastiżowymi nagrodami i orderami. Uroczystości po-
grzebowe odbyły się 10 sierpnia w parafii św. Katarzyny 
na Służewie; Urna została złożona na Nowym Cmentarzu 
Służewskim.  

2018

7.03 W Miami, USA, zmarł Ignacy Henryk Grocholski, ur. 16 
lipca 1933 roku w Falentach. Architekt, który projektował 
w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach: Przedszkole, 
Dom nad Łączką, Szpitalik i pomieszczenia garażowe; brat 
Piotra Grocholskiego – byłego dyrektora Ośrodka w La-
skach. Msza św. pogrzebowa odbędzie sie 11 sierpnia br. 
o godz. 12.00 w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach. 
Urna z prochami zmarłego zostanie pochowana na cmen-
tarzu zakładowym.

1.04  W szpitalu w Grodzisku Mazowieckim zmarł w wieku 81 
lat Kazimierz Gierżod – wybitny pianista, pedagog, dzia-
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łacz społeczny i przede wszyst-
kim człowiek głębokiej wiary. 
Był uczniem Margerity Trom-
bini-Kazuro w Warszawie i G. 
Agostiego w Sienie. W 1964 r. 

 został laureatem Ogólnopolskie-
go Festiwalu Młodych Muzyków 
w Gdańsku. Od 1962 r. był peda-
gogiem w Akademii Muzycznej 
w Warszawie. Przez dwie kaden-

cje, w latach 1987-1993, był rektorem tej uczelni. Wprowa-
dził zwyczaj, że rok akademicki rozpoczyna się Mszą św. 
przy sercu Fryderyka Chopina w bazylice św. Krzyża. Od 
1988 r. wykładał gościnnie na uniwersytecie Soai w Osace 
w Japonii, a ponadto prowadził kursy mistrzowskie w wielu 
krajach i był jurorem konkursów pianistycznych. Lokalne 
władze Podkowy Leśnej nadały mu godność Honorowego 
Obywatela Miasta, a Kościół w osobie ks. prymasa kard. 
Józefa Glempa odznaczył Kazimierza Gierżoda Złotym 
Medalem Zasłużonemu w Posłudze dla Kościoła i Narodu. 
Władysław Gołąb w czasie pogrzebu, żegnając go, między 
innymi powiedział: „Byłeś dla nas przykładem, jak być 
jednocześnie dobrym parafianinem, obywatelem Podkowy, 
chrześcijaninem i artystą. Dobrze, aby ta prawda zapisała 
się na stałe w naszych sercach i w naszej pamięci”.

 Kazimierz Gierżod od 1984 r. był członkiem Towarzystwa 
Opieki nad Ociemniałymi i szczodrze wspierał Dzieło Lasek.

01.05 W wieku 87 lat zmarł Tadeusz Majewski, dr psychologii. 
Specjalista psychologii i rehabilitacji niewidomych oraz 
głuchoniewidomych. Psycholog wychowawca w Zakła-
dzie dla Dzieci Niewidomych w Laskach koło Warszawy. 
Pracownik Zakładu Rehabilitacji Podstawowej Społecznej 
Polskiego Związku Niewidomych. Wieloletni pracownik 
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dydaktyczny m.in. Centrum Medycznego Kształcenia Po-
dyplomowego w Warszawie, wykładowca Zakładu Psycho-
pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki Psychologii 
Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej Warszawie. Uczestnik 
wielu konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. 
Ekspert Międzynarodowej Organizacji Pracy ONZ w Iranie 
Kenii. Autor kilkudziesięciu prac naukowych, poradników  
i kilkuset artykułów. W latach 1961–83 pracownik Mini-
sterstwa Zdrowia Opieki Społecznej. Od 1977 roku naczel-
nik Wydziału Rehabilitacji Zawodowej w Departamen-
cie Rehabilitacji w tym ministerstwie. Wieloletni członek  
i działacz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Walki 
z Kalectwem. Członek Społecznej Rady Naukowej TWK. 
Ekspert TWK ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
głuchoniemych oraz kontaktów zagranicznych. W 2004 
roku odznaczony Medalem Twórcy Polskiej Rehabilitacji, 
przyznanym przez TWK. 

 Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 11 maja w ko-
ściele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej („mu-
rowanym”) na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. 

15.05 W Izabelinie zmarł Maurice Maurin (brat Moris). 28. paź-
dziernika br. skończyłby 90 lat.  Urodził się w Paryżu w 1928 
roku w rodzinie kupieckiej. W roku 1953 rozpoczął  postu-
lat i nowicjat u Małych Braci Jezusa. Najpierw przebywał 
we wspólnocie Braci na Saharze i w Maroku. Następnie 
odbył studia teologiczno – filozoficzne w Tuluzie. W 1961 
roku złożył śluby wieczyste, a w 1973 roku przyjął święcenia 
kapłańskie. Polska stała się dla niego niemal drugą ojczy-
zną. Od 1980 roku przyjeżdżał tutaj od czasu do czasu, by 
w 1992 roku zamieszkać już na stałe. Przez wiele lat pełnił 
funkcję przełożonego Małych Braci w Polsce, zajmując się 
głównie koordynowaniem formacji duchowej i intelek-
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tualnej swoich młodszych braci. Przez 10 lat posługiwał 
najbardziej biednym i potrzebującym na warszawskiej 
Pradze. Jest autorem wielu książek i artykułów publiko-
wanych  w „Więzi” , „Znaku”, „W drodze”, „Tygodniku Po-
wszechnym” i w „Pastores”. Wielki Przyjaciel Lasek. Pod-
czas pogrzebu w dniu 22 maja w świątyni pod wezwaniem 
św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie zgromadziło się wielu 
przyjaciół Brata Morisa, z ks. bpem Michałem Janochą na 
czele, który był głównym celebransem i wygłosił homilię.



Sprawozdanie z pracy Zarządu 
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi 

Stowarzyszenie za rok 2017

TONOS liczy obecnie 1380 członków. Jedna osoba poprosiła 
w tym roku o wykreślenie z grona członków, zmarło 25 osób, do 
Towarzystwa wstąpiło 12 osób.

Zarząd Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzysze-
nie po wyborze dziewięciu nowych członków na Zebraniu Ogól-
nym, które odbyło się 13 maja 2017 r. ukonstytuował się tego 
samego dnia w następującym składzie:

Prezes:    Paweł Kacprzyk
Zastępca Prezesa:   s. Radosława – Anna Podgórska
II Zastępca Prezesa:  Beata Sawicka 
Skarbnik:    s. Jeremia – Bożena Zych
Zastępca Skarbnika:  Stefan Dunin-Wąsowicz
 Członkowie:   Włodzimierz Domański   
    s. Hiacynta – Barbara Krech   
    Kamila Miler-Zdanowska   
    Damian Reśkiewicz  
    Tomasz Wojakowski

W roku sprawozdawczym Zarząd odbył 13 spotkań, w których 
uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Rewizyjnej. Na spo-
tkania Zarządu byli zapraszani również goście, odpowiednio do 
tematyki omawianej na zebraniach. W zależności od sytuacji byli 
obecni Dyrektor OSW lub Administracyjny, Kierownik Działu 
Absolwentów czy p. Jan Gawlik kierujący spółką TONO Praca.

dOkument
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W 2017 roku Zarząd podjął następujące uchwały:

1. Uchwała nr 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia 
budżetu na rok 2017.

2. Uchwała nr 1a z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przystą-
pienia do Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014-2020 r.  
Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie Towarzystwa Opieki 
nad Ociemniałymi do aplikowania o środki unijne na reali-
zację projektu pn. „Wsparcie osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym z terenu Gminy Kraśniczyn poprzez utwo-
rzenie klubu seniora – Koło Aktywizacji Społecznej” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

3 . Uchwała nr 2 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie warsztatów 
„Widzieć inaczej”. Zarząd powierzył p. Stefanowi Dunin-
Wąsowiczowi nadzorowanie organizacji warsztatów 
„Widzieć inaczej”, a w szczególności czuwanie nad ich 
przebiegiem i pozyskiwaniem uczestników. Natomiast  
p. Krystynie Koniecznej (kierownikowi Działu ds. Abso-
lwentów) – ich przygotowanie i przeprowadzenie oraz 
wszelkie kwestie techniczno-organizacyjne.

4. Uchwała nr 3 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa ·p. Stefanowi Dunin-Wąsowiczowi do re-
prezentowania Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi jako 
udziałowca w spółce TONOBIS.

 W ciągu roku odbyły się trzy spotkania z przedstawicielami  
TONOBIS. W kontekście posiadanych zobowiązań przez 
spółkę, Zarząd zdecydował się podtrzymać jej działalność 
z równoczesnym opracowaniem planu spłaty zadłużenia wo-
bec TOnOS. 

5. Uchwała nr 4 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie odpisów 
aktualizacyjnych nieściągalnych należności w roku 2016 (od-
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pisanie w pozostałe koszty operacyjne) od kontrahentów wg 
kont rozrachunkowych z roku 2016.

6. Uchwała nr 5 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie rozliczeń 
finansowych z  Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Wypoczynko-
wym w Gdańsku-Sobieszewie za rok 2016.

7. Uchwała nr 6 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością TONOS Praca 
o statusie non-profit, z siedzibą w Laskach koło Warszawy. 
Jest to jednoosobowa spółka osoby prawnej – Towarzystwa 
Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie. Celem przedsię-
biorstwa jest zapewnienie osobom niewidomym i słabowi-
dzącym pracy oraz ich aktywizacja zawodowa. Kapitał Za-
kładowy Spółki ustalono na kwotę 10.000 zł, a Zarząd 
Towarzystwa podtrzymał gotowość do udzielenia Spółce 
niezbędnych, nieoprocentowanych pożyczek dla rozwoju 
firmy, zgodnie z przedstawionymi listami intencyjnymi do-
tyczącymi potencjalnych klientów. Do Zarządu Spółki po-
wołano dwie osoby: Prezesa Zarządu – Krystynę Konieczną 
(Kierownika Działu ds. Absolwentów) i zastępcę – Pawła 
Kacprzyka (Prezesa Zarządu TONOS). Udzielono również 
niezbędnych pełnomocnictw do przeprowadzenia rejestracji 
tej Spółki. 

8. Uchwała nr 7 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie trybu 
powoływania dyrektorów i kierowników placówek oświato-
wych podlegających Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi 
Stowarzyszenie – była to aktualizacja tego dokumentu. 

9. Uchwała nr 8 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowa-
dzenia nowych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pra-
cowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach 
TONOS. Wynikały one z rozporządzenia MEN z dnia  
20 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadnicze-
go nauczycieli. 
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10. Uchwała nr 9 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania 
zespołu ds. budowy hali sportowej w Laskach. Kierowanie 
zespołem powierzono s. Jeremii – Bożenie Zych i udzielono 
jej wszelkich niezbędnych pełnomocnictw. 

11. Uchwała nr 10 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie restruktu-
ryzacji Działu Remontowo-Budowlanego. Podjęcie uchwały 
było podyktowane racjonalizacją kosztów pracy tego działu, 
przewidziano w niej możliwość likwidacji stanowiska kie-
rownika Działu.

 Po analizie sytuacji Zarząd doszedł do wniosku, że do bez-
pośredniego kierowania pracownikami podczas prac wystar-
czy brygadzista, podobnie jak ma to miejsce w Dziale Utrzy-
mania Terenu. Dotychczasowemu kierownikowi zapropo - 
nowano zmianę stanowiska z kierowniczego na administra-
cyjne, ze zbliżonym zakresem obowiązków, z wyłączeniem 
bezpośredniego nadzoru nad Działem Remontowym.  
Dotychczasowy kierownik propozycji nie przyjął, tym sa-
mym jego umowa o pracę została rozwiązana.

12. Uchwała nr 11 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmniej-
szenia odpisów na Zakładowy Fundusz Socjalny na rok 2017. 
Uchwała została podjęta w porozumieniu ze Związkami Za-
wodowymi, z powodu braku środków finansowych zmniej-
szono wysokości odpisów na Zakładowy Fundusz Socjalny 
na 2017 r. do wysokości 8,57%.

13. Uchwała nr 12 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie niedo-
boru za r. 2016. Strata została wykorzystana na cele statuto-
we Stowarzyszenia. 

14. Uchwała nr 13 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian 
w Zarządzie Spółki TONOS Praca. Z dniem 1 września  
2017 r.Zarząd Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Sto-
warzyszenie odwołał na jej wniosek p. Krystynę Konieczną 
z funkcji Prezesa Spółki TONOS Praca Sp. z o.o. i powołał 
na to stanowisko p. Jana Gawlika.
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15. Uchwała nr 14 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprze-
daży należącej do Towarzystwa i położonej w Izabelinie C 
przy ul. Skrzyneckiego działki o powierzchni 1.696 m2 za 
cenę 800 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na 
wypłatę rekompensat tzw. nagród jubileuszowych.

16. Uchwała nr 15 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia programu oszczędnościowo-restrukturyza-
cyjnego w Towarzystwie. Została ona podjęta w obliczu na-
rastających trudności finansowych i wobec potrzeby zabez-
pieczenia trwałości Dzieła. 

17. Uchwała nr 16 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie 
umorzenia części odsetek p. Iwonie Rozwałce. Dokonano 
tego z uwagi na jednorazową spłatę przez wszystkich należ-
ności na rzecz Towarzystwa. Umorzona kwota to 10 tysięcy 
złotych. 

 Dnia 10 maja 2017 r. Zarząd zatwierdził kandydaturę  
p. Elżbiety Radiowskiej na stanowisko dyrektora szkół w Rabce. 
17 maja 2017 r. – kandydaturę s. Jany Marii Ścigi na kierownika 
Internatu Dziewcząt i p. Leszka Połomskiego na kierownika In-
ternatu Chłopców. 13 czerwca odbyło się postępowanie kwalifi-
kacyjne i przyjęcie kandydatury p. Wojciecha Święcickiego na 
stanowisko dyrektora szkół specjalnych w Laskach.

●	 Podpisanie listu intencyjnego o wzajemnej współpracy z KUL 
(1 lutego), APS oraz Akademią im. Leona Koźmińskiego;

●	 Podjęliśmy rozmowy z Gminą Izabelin nt. stworzenia DPS 
w budynku Szpitalika. Niestety rozmowy nie zostały pozy-
tywnie sfinalizowane;

●	 Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż działki nr 2757/4 i udziału 
w działce nr 2757/19 położonej w Mielcu państwu Teresie 
i Wojciechowi Jurasz;
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●	 Za pośrednictwem spółki Projekt Energy złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie termomodernizacji czterech budynków na 
terenie Lasek: Działu Lekarskiego, Kuchni Centralnej, Dzia-
łu Absolwentów i części warsztatów szkolnych;

●	 Po analizie dziesięcioletniej działalności Gospodarstwa w Żu-
łowie oraz w nawiązaniu do części przychodowej planu 
oszczędnościowego Zarząd podjął decyzję o wydzierżawieniu 
gruntów w Żułowie w drodze otwartej oferty;

●	 Po przyjęciu części koncepcyjnej dotyczącej nowego Interna-
tu Chłopców Zarząd zlecił wykonanie dalszych prac projek-
towych Studiu Budowlanemu UNITY;

●	 Podjęto rozmowy z Polskim Związkiem Judo nt. współpracy 
przy budowie sali gimnastycznej;

●	 Warsztaty „Widzieć inaczej”. Odbyła się jedna edycja warsz-
tatów. Celem warsztatów było przekonanie pracodawców, że 
posiadanie osoby niewidomej w zespole pracowniczym może 
być wartościowe;

●	 Rewitalizacja logo TONO. Obecne logo posiada błędy tech-
niczno-konstrukcyjne. Problematyczne jest użycie obrazu 
z rastrem (fotografia medalu), logo powinno być wykonane 
odpowiednią techniką. Daje to możliwość łatwej zmiany ska-
li ostatecznego projektu i przystosowania logo do różnych 
mediów. Logo powinno być w swoim przekazie proste tech-
nicznie i konstrukcyjnie. Widoczna jest potrzeba odmłodze-
nia wizerunku z zachowaniem waloru tradycji. Odmładzanie 
wynika z dbania o własną markę, o jej postrzeganie przez 
odbiorców w zmieniającym się dynamicznie świecie, sprosta-
niu konkurencji i innych elementów wpływających na pozy-
cję marki. 



Sprawozdanie z pracy Zarządu TONOS za 2017 r. 143

Zarząd w 2017 roku czuwał nad całością działań statutowych. 
Członkowie Zarządu odwiedzali placówki Towarzystwa, spoty-
kali się z kadrą zarządzającą oraz pracownikami poszczególnych 
placówek. Reprezentowali również Stowarzyszenie na konferen-
cjach oraz spotkaniach z władzami samorządowymi oraz przed-
stawicielami władz centralnych.

Prezes Zarządu
TONOS

Paweł Kacprzyk

Franciszek był 19. papieżem odwiedzającym Asyż, ale 
pierwszym, który poszedł do tak zwanej Sali Obnażenia 
w pałacu arcybiskupim, gdzie Franciszek Bernardone 
wobec swojej rodziny zrzucił jedwabie szlacheckie, rezy-
gnując z władzy i bogactwa. „Światowość prowadzi nas 
do próżności, arogancji, pychy, a to są bożki” – powiedział 
papież Franciszek. „Wszyscy mamy się obnażyć ze świa-
towości”. W przeciwnym razie – dodał – „będziemy chrze-
ścijanami z cukierni, jak śliczne ciasteczka i słodycze, ale 
nie będziemy prawdziwymi chrześcijanami”.

Austen Ivereigh o papieżu Franciszku



 7.03 W Domu Przyjaciół w Laskach miało miejsce wyjątkowe 
spotkanie poetycko-muzyczne „A życie biegnie. Z tek-
stów Matki Elżbiety Czackiej”. Trzy części: „Spojrzenia”, 
„Codzienność” i „Dopełnianie” –przedstawiały fragmen-
ty pism Założycielki Dzieła Lasek na różnych etapach jej 
życia i powstawania Dzieła. Scenariusz i reżyseria – s. 
Alberta. Również w jej interpretacji mogliśmy wysłu-
chać niektórych fragmentów tekstu. Siostrze towarzyszył  
p. Stanisław Badeński oraz nasi uczniowie: Patrycja Kło-
sowska, Kacper Kamzelski i Kamil Wiśniewski. O oprawę 
muzyczną zadbał wyjątkowy gość – kompozytor i kon-
trabasista jazzowy Piotr Rodowicz wraz z grającym na 
skrzypcach p. Bronisławem Harasiukiem.

 11.03 Uczennice z Ośrodka w Laskach: Mirela Moldovan 
i Agata Warsińska podczas Art Fresh Festival w war-
szawskim Hotelu Sheraton zaśpiewały kilka piosenek. 

inne wydarZenia
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Dziewczętom akompaniował p. Grzegorz Bożewicz – 
nauczyciel laskowskiej szkoły muzycznej. Towarzyszy-
ła im s. Agata, p. Beata Dąbrowska – dyrektor szkoły, 
a także p. Elżbieta Szczepkowska – dyrektor Ośrodka. 
Podczas spotkań w ramach Art Fresh Festival goście 
mieli okazję zobaczyć również prace wielu artystów, 
różnorodne techniki malarskie, graficzne, rzeźbę, fo-
tografię, nowe media . 

 13-15.03 W Laskach odbyły się wielkopostne rekolekcje 
dla dzieci i młodzieży. W tym roku z okazji stu-
lecia zgromadzenia poprowadziły je siostry fran-
ciszkanki z różnych wspólnot z Lasek i z Piwnej. 
Uczniowie zostali podzieleni na grupy wiekowe.   
Najmłodsi wyruszyli w „Drogę do świętości”, 
umocnili swoją przyjaźń z Panem Jezusem nad 
„Jeziorem Galilejskim” i dowiedzieli się, na czym 
polega prawdziwa świętość.   
Starsza grupa, „Odkrywcy”, szukała największego 
skarbu, poznając po drodze najważniejsze postacie 
związane z Dziełem Lasek, mierząc się z wieloma wy-
zwaniami – przede wszystkim duchowymi. Młodzież 
ze Szkoły św. Maksymiliana odkrywała największe 
„Pragnienia serca”, dowiadując się, że nie zawsze to, 
co pozornie piękne, jest również prawdziwie warto-
ściowe. Wśród animatorów tej grupy, oprócz sióstr, 
była niewidoma Ewa Dudek, która dała świadectwo 
swojego życia z Panem Jezusem. Najstarsi, w atmos-
ferze wolności i odpowiedzialności za siebie, doświad-
czali mocy wspólnoty i mocy Słowa Bożego.  
Rekolekcje były również czasem modlitwy, na- 
bożeństw pokutnych i spotkań. Czynny udział 
w rekolekcjach wzięli także nauczyciele i wycho- 
wawcy ze szkół i internatów.   
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W tym czasie spotkanie rekolekcyjne mieli również 
nasi najmłodsi wychowankowie z przedszkola. Dzięki 
pracy sióstr oraz księży: ks. Kazimierza Olszewskiego 
i ks. Tomasza Beka, przedszkolaki mogły przeżyć swoje 
spotkanie z Panem Jezusem.

 14.03 W Katedrze św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście 
miały miejsce uroczystości ponownego pochówku 
zmarłego w 1942 roku abp. Stanisława Galla, bisku-
pa pomocniczego archidiecezji warszawskiej, pierw-
szego biskupa polowego Wojsk Polskich i admini-
stratora apostolskiego w czasie II wojny światowej, 
pochowanego dotąd na Powązkach. W południe do 
Katedry wprowadzona została trumna ze szczątkami 
zmarłego. Przed drzwiami do świątyni słowa przy-
witania oraz modlitwy za zmarłych wygłosił ks. Ta-
deusz Sowa, moderator wydziałów duszpasterskich 
kurii warszawskiej. Trumna została złożona przed 
ołtarzem głównym świątyni. Umieszczono na niej 
mitrę biskupią, kielich oraz stułę. Zgromadzeni w Ar-
chikatedrze odśpiewali modlitwę Anioł Pański. Ks. 
Andrzej Gałka przypomniał życiorys abp. Galla, który 
żył w niełatwych dla naszego kraju czasach.  
W uroczystości brała udział liczna delegacja sióstr 
franciszkanek, które poprowadziły modlitwę różańco-
wą. Rozważania tajemnic chwalebnych przygotowała  
s. Gabriela, na podstawie opracowania „O miłości Boga 
i bliźniego” z 1907 roku, autorstwa ks. Stanisława Galla. 
Kardynał Kazimierz Nycz przewodniczył krótkiej litur-
gii słowa. Około godz. 14.00 trumna, w uroczystej pro-
cesji została przewieziona do Katedry Polowej przy ul. 
Długiej, gdzie po uroczystej Mszy św., koncelebrowanej 
przez kilkunastu biskupów pod przewodnictwem kard. 
Kazimierza Nycza, została złożona w krypcie katedry.
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 15-16.03 W Ośrodku w Rabce ks. Henryk Łodziana, salwatoria-
nin z Krakowa, poprowadził dla wszystkich uczniów 
rekolekcje wielkopostne. Temat spotkań: Najważniej-
szy Boży Dar, związany był z rokiem duszpasterskim 
poświęconym rozważaniom o Duchu Świętym. Kon-
ferencje i różnorodne zadania aktywizujące nawiązy-
wały do tematu i miały swoje przewodnie hasła: Boży 
Dar, Boża Miłość, Pocieszyciel . W czasie Mszy świętej 
kończącej rekolekcje ksiądz udzielił każdemu uczniowi 
indywidualnego błogosławieństwa przez nałożenie rąk 
– znak przekazania darów Ducha Świętego. 

 16.03 W Laskach miała miejsce droga krzyżowa po ścieżkach 
Ośrodka, z udziałem uczniów, pracowników świeckich 
Dzieła i sióstr FSK. W tym roku została ona przygo-
towana przez młodzież, która przyjmie w tym roku 
sakrament bierzmowania. Ze względu na wyjątkowo 
zimową aurę: mróz, wiatr i śnieg, zyskała miano „eks-
tremalnej”. Mimo tak trudnych warunków pogodo-
wych, we wspólnej modlitwie wzięło udział wiele osób. 

 16.03 W szkole w Rabce pod kierunkiem pani wizytator Alicji 
Sienkowiec z Delegatury Kuratorium w Nowym Targu 
odbyło się spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szkół. 
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 17.03 W kościele św. Marcina odbył się wielkopostny dzień 
skupienia dla osób z dysfunkcją wzroku. Nauki reko-
lekcyjne prowadził ks. Waldemar Kluz z Lasek. Temat 
rekolekcji wpisał się w tegoroczny program duszpa-
sterski: „Dać się prowadzić Duchowi Świętemu”.

 19.03 Dzień św. Józefa w Ośrodku w Rabce obchodzony jest 
bardzo uroczyście. Imieniny mają: ks. Kapelan Józef 
Kapcia oraz s. Józefa. W godzinach przedpołudniowych 
uczniowie, pracownicy i siostry uczestniczyli w Eucha-
rystii w intencji Solenizantów, a następnie spotkali się 
na słodkim poczęstunku. Jak pamiętamy, św. Józef – 
„Strażnik Skarbów” był bohaterem tegorocznych rorat  
w Adwencie. W godzinach popołudniowych z inicja-
tywy sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP 
odbył się konkurs: Przegląd twórczości artystycznej 
o św. Józefie. W konkursie brali udział uczniowie ze 
szkoły św. Tereski, a także dzieci z przedszkoli rabczań-
skich. Uczniowie z Ośrodka zaprezentowali przed-
stawienie „Cieśla z Dzikiego Zachodu”, na podstawie 
legendy o niezwykłych schodach w kaplicy sióstr lore-
tanek z Santa Fe w Meksyku. Jak mówi legenda, schody 
wyglądają tak, jakby wisiały w powietrzu, a wybudo-
wanie ich przypisuje się samemu świętemu Józefowi 
z Nazaretu, „tajemniczemu Cieśli”.

 21-23.03 Rekolekcje wielkopostne w kościele św. Marcina dla ca-
łej świętomarcińskiej wspólnoty. Głosił je o. Paweł Ko-
zacki, prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów, były 
przeor klasztorów w Krakowie i w Poznaniu, ceniony 
duszpasterz, rekolekcjonista i kaznodzieja, publicysta, 
wieloletni redaktor naczelny miesięcznika „W drodze”. 
Ci, którzy wzięli w udział rekolekcjach, podążali drogą 
„Od Góry Tabor do Jerozolimy” (taki był temat reko-
lekcji). Byli świadkami spotkań Jezusa z głuchoniemym, 
z bogatym młodzieńcem i z niewidomym z Jerycha.
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 24.03 W Świątyni Opatrzności Bożej odbył się Diecezjalny 
Dzień Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej w ra-
mach diecezjalnych przygotowań do 34. Światowych 
Dni Młodzieży w Panamie. W wydarzeniu tym wzięły 
udział dziewczęta z gr. VIII Domu Dziewcząt wraz ze 
swoimi wychowawczyniami: s. Martyną i p. Agniesz-
ką Piwowarską. Hasłem tegorocznego spotkania były 
słowa „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś łaskę u Boga”, 
wybrane przez Papieża Franciszka. Uczestnicy Dnia 
Młodzieży wzięli udział we Mszy świętej pod prze-
wodnictwem ks. kard. Kazimierza Nycza. Wysłuchali 
też homilii bp. Michała Janochy. Spotkanie animowała 
wspólnota „Mocni w Duchu” oraz młodzi ze wspólno-
ty „Młodość. Lubię to!”.

 25.03  W Kawiarence u Przyjaciół odbył się wieczór poetyc-
ko-muzyczny z poezją śp. s. Marii Gratii Zaleskiej. Na 
zaproszenie p. Marii Wołodko, inicjatorki spotkania, 
wiersze s. Marii Gratii prezentowała s. Alberta. Akom-
paniament muzyczny – ks. Tomasz Bek, śpiew – Ja-
dwiga Dąbrowska i Klara Szkolik. Wieczór zgromadził 
liczne grono słuchaczy. Było to pierwsze z serii spotkań 
z poezją Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, jakie 
w roku jubileuszowym planuje p. Maria.
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 30.03 W Wielki Piątek kard. Kazimierz Nycz tradycyjnie od-
wiedził Laski. Spotkał się ze wspólnotą Lasek w Domu 
św. Franciszka, odwiedził chorych w szpitaliku i siostry 
w Domu św. Rafała.
 

 31.03 W Wielką Sobotę niespodziewaną wizytę złożył w La-
skach Nuncjusz Apostolski abp Salvatore Pennacchio, 
który przywiózł słodkie dary dla naszych wychowan-
ków. Modlił się przy Grobie Pańskim w kaplicy Matki 
Bożej Anielskiej, a następnie udał się na krótki spacer 
po Laskach. 



INNE WYDARZENIA 151

 8.04 Niektórzy wychowankowie z internatu w Rabce wraz 
z wychowawcami i s.  Irminą zdobyli szczyt Beskidu 
Wyspowego – Śnieżnicę i tam uczestniczyli we Mszy 
w św. kaplicy pw. Matki Boskiej Śnieżnej. 

 9.04 W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w kaplicy 
pw. Św. Franciszka w Rabce została odprawiona Msza 
święta w intencji solenizantów oraz z podziękowaniem 
za pracę pani Danucie Kramarczyk z kuchni, która 
odeszła na emeryturę. 

 9-13.04 W Domu św. Teresy w Rabce gościła niecodzien-
na grupa. Były to: s. Agnieszka z siostrami z Indii:  
s. Mary Fides, s. Stephiną, s. Crispiną, s. Catherine,  
s. Mary Magdalene. Siostry pielgrzymowały również 
do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Ludźmierza 
i do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptów-
kach w Zakopanem. Z Kasprowego Wierchu siostry 
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podziwiały polskie Tatry, zwiedziły też Rabkę, szkołę 
i internat. Po południu odbyło się spotkanie z dziećmi, 
w czasie którego siostry opowiedziały o swojej pracy 
w Indiach, zaprezentowały taniec w sari. Dziewczęta 
miały możliwość obejrzeć i przymierzyć piękne hin-
duskie stroje i skosztować egzotyczne dla nas potrawy.  

 14.04 Do Lasek przyjechała grupa Skautów Europy „Zawi-
sza” z Radomia. Uczestniczyli oni w porannej Mszy 
św., następnie zwiedzili Ośrodek. Chłopcy z dużym 
zaangażowaniem włączyli się w prace porządkowe na 
terenie Zakładu.

 15.04 Na swoje doroczne spotkanie przyjechali wraz  
z o. Włodzimierzem Zatorskim oblaci benedyktyń-
scy. Po Mszy św. miały miejsce konferencje, spotkania 
i obiad w internacie dziewcząt. 
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  Tego dnia obchodziliśmy również II Narodowy Dzień 
Czytania Pisma Świętego pod hasłem „Weźmijcie Pi-
smo Święte”. Uczestnicy porannej Mszy św. w kaplicy 
Matki Bożej Anielskiej otrzymali kartkę z zaznaczony-
mi wersetami Pisma Świętego: w tym roku z Listu do 
Rzymian oraz Księgi Przysłów.  

 22.04 Rozpoczął się tydzień modlitw o powołania kapłańskie 
i zakonne. W tym dniu, z inicjatywy komisji powoła-
niowej, rozpoczęła się peregrynacja ikony Chrystusa 
Dobrego Pasterza do wspólnot FSK, poczynając od 
klasztoru warszawskiego, gdzie w kaplicy nowicjatu 
trwała całodzienna adoracja Najświętszego Sakramen-
tu. W kolejnych dniach i miesiącach ikona nawiedzi 
każdy dom zakonny FSK w Polsce.

  Także tego dnia grupa młodzieży, sióstr i pracowników 
z Lasek wyjechała na jednodniową pielgrzymkę do 
Kalisza, aby nawiedzić Sanktuarium św. Józefa. Jest to 
jedno z głównych miejsc czci tego szczególnego Świę-
tego. Według tradycji początki sanktuarium sięgają 
XVII wieku. Rok św. Józefa jest okazją do odwiedzenia 
tego wyjątkowego miejsca.

 23.04 W uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, 
głównego patrona Polski, w kościele św. Marcina mia-
ła miejsce ekumeniczna Liturgia Męczenników, pod 
przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, z udziałem 
duchownych i wiernych różnych wyznań. Podczas po-
ruszającej celebracji wspominano imiona i historie 
chrześcijan, którzy w minionym roku ponieśli śmierć 
za wiarę, tak jak ksiądz Etienne Sengiyumva, zamordo-
wany zaledwie kilkanaście dni wcześniej, tj. 8 kwietnia 
po niedzielnej Mszy Świętej w swojej parafii w pro-
wincji Północnego Kivu w Demokratycznej Republi-
ce Konga, czy czworo chrześcijan z Quety w Pakista-
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nie, którzy zginęli w Poniedziałek Wielkanocny z rąk 
zwolenników tzw. Państwa Islamskiego. Modlitwie 
towarzyszyło hasło „Świadkowie Królestwa Bożego”. 
W homilii kard. Kazimierz Nycz zaznaczył, że: „Dziś 
mamy czas męczenników równie intensywny i równie 
wielki jak te, które znamy z historii”.

  Wyczytywaniu męczenników kolejnych kontynentów 
towarzyszyło zapalenie symbolicznej świecy. A po mo-
dlitwie powszechnej, odczytywanej przez przedsta-
wicieli różnych wspólnot i kościołów, procesjonalnie 
wprowadzany był krzyż danego kontynentu.

Liturgię po raz piąty przygotowała wspólnota  
Sant’Egidio (św. Idziego). 

 25.04 W Domu Dziewcząt pożegnałyśmy odchodzącą na 
emeryturę p. Marię Grzelak, zwaną „panią Misią”, ab-
solwentkę naszego Ośrodka i wieloletniego pracowni-
ka. Było to bardzo wzruszające spotkanie wypełnione 
wspomnieniami i wyrazami wdzięczności za minione 
lata. Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy domowej Mszą 
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św., której przewodniczył ks. Kazimierz Olszewski. Na-
stępnie goście: dziewczęta, wychowawczynie i siostry 
spotkali się w świetlicy, aby posłuchać wspomnień 
dawnych wychowawczyń i nauczycieli p. Misi: s. Zyg-
munty, s. Elżbiety, s. Miriam i p. Małgorzaty Placha.

  Tego samego dnia wieczorem w „Kawiarence u Przy-
jaciół” odbyło się kolejne spotkanie z poezją w ramach 
obchodów stulecia zgromadzenia FSK. Wiosenne wie-
czory w Laskach są ku temu najlepszą okazją. Tym 
razem mieliśmy okazję wysłuchać wierszy s. Nulli 
Westwalewicz, które recytowały s. Marta i s. Jadwiga, 
zaś komentarze do nich czytała s. Justyna. Oprawę mu-
zyczną przygotował ks. Tomasz Bek wraz z s. Marge-
ritą i p. Jadwigą Dąbrowską. Było to piękne spotkanie 
w prawdziwie franciszkańskim klimacie, które zgro-
madziło wiele sióstr i zaprzyjaźnionych z nami osób.

  Natomiast nieco wcześniej, o 16.30 w Domu Przyja-
ciół, miał miejsce koncert Orkiestry Sił Powietrznych 
Stanów Zjednoczonych, który zgromadził licznych 
miłośników instrumentów dętych. 
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 28.04 W szkole podstawowej i gimnazjum w Laskach przed-
stawiono historię niewidomej błogosławionej Małgo-
rzaty z Castello, Patronki szkoły. Jej życie to historia 
zaufania i służby Panu Bogu pośród wielu cierpień 
i upokorzeń. Aktorzy spisali się znakomicie, dostar-
czając widzom wielu wzruszeń i tematów do refleksji. 
Przedstawienie przygotowała s. Ewa z całym zespo-
łem nauczycieli.

 

  W tym dniu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie odbyła się uroczystość beatyfikacji Han-
ny Chrzanowskiej, prekursorki pielęgniarstwa domo-
wego w Polsce. Uroczystej Mszy Świętej, koncelebro-
wanej przez ok. 40 biskupów i ponad 200 kapłanów, 
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przewodniczył legat papieski ksiądz Kardynał Angelo 
Amato, Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 
W uroczystości uczestniczyły siostry z Lasek, Warsza-
wy i Rabki.

 15.05 Święto Ośrodka. Jak co roku obchody Święta Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 
im. Róży Czackiej w Laskach rozpoczęły się przy 
grobie Matki Czackiej modlitwą oraz odczytaniem 
fragmentów tekstów Założycielki Dzieła Lasek. Potem 
w laskowskiej kaplicy sprawowana była dziękczynna 
Msza św., przewodniczył jej ks. Michał Wudarczyk.

  Przed Domem Przyjaciół po powitaniu przez dyrektor 
Ośrodka Elżbietę Szczepkowską zgromadzonych go-
ści oraz odśpiewaniu Hymnu Ośrodka miał miejsce 
program artystyczny przygotowany przez pracowni-
ków i absolwentów Szkoły Świętego Maksymiliana. 
Artur Ścisłowski poprowadził teleturniej „Laskoliada”. 
Następnie głos zabrali: prezes Zarządu TOnO Paweł 
Kacprzyk, starosta powiatu warszawskiego zachod-
niego Jan Żychliński, matka Radosława Podgórska, 
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przedstawicielka Kuratorium Oświaty Alicja Ziemska 
i przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji: Agniesz-
ka Karczewska, Jolanta Sawicka-Jurek oraz Elżbie-
ta Jurkowska.

  Tradycyjnie już dla wszystkich odwiedzających otwarte 
były placówki Ośrodka, a Kawiarenka u Przyjaciół 
stała się miejscem spotkań. Wspólne świętowanie za-
kończyło się ogniskiem przed Domem Chłopców.
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 21.05 W bibliotece w Laskach nasza absolwentka Hanna Pa-
sterny spotkała się z nauczycielami i uczniami Ośrod-
ka. Hania jest autorką trzech książek: „Jak z białą laską 
zdobywałam Belgię”, „Tandem w szkocką kratkę” oraz 
„Moje podróże w ciemno”. Opowiadając o tym, jak 
powstawały kolejne książki, jednocześnie wspominała 
swoje przeżycia z pobytu w laskowskim internacie, ale 
też mówiła o wszystkim, co ważne dla osoby niewido-
mej, aby móc w pełni uczestniczyć w życiu, o znacze-
niu otwartości na świat i ludzi, roli wykształcenia oraz 
zdobywaniu umiejętności praktycznych. Spotkanie 
poprowadziła koleżanka Hani – Ola Bohusz, a słowo 
wstępne powiedziała s. Damiana.
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 26.05 Walne Zebranie Towarzystwa Opieki nad Ociemnia-
łymi w Laskach. Tym razem miało ono głównie cha-
rakter sprawozdawczy. W bieżącym numerze „Lasek” 
na str. 137–143 publikujemy sprawozdanie z pracy 
Zarządu TONOS za 2017 rok.

 27.05 W ostatnią niedzielę maja we wspólnocie świętomar-
cińskiej uczestniczyliśmy we Mszy św. prymicyjnej ks. 
Mateusza Nycza. Uroczystość poprzedziło błogosła-
wieństwo Mamy, która oddała swego syna pod opiekę 
Matki Bożej. Następnie procesjonalnie w otoczeniu 
rodziny, księży i liturgicznej asysty, ks. Mateusz udał 
się do kościoła. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Siwek, 
rektor kościoła św. Anny. Na zakończenie Mszy św. 
ks. Mateusz udzielił specjalnego papieskiego błogosła-
wieństwa wszystkim obecnym w kościele. Po Mszy św. 
na wirydarzu miała miejsce kolejna część uroczystości, 
podczas której poszczególne wspólnoty: Duszpaster-
stwo Niewidomych, KIK oraz Odnowa w Duchu Świę-
tym Maranatha złożyli ks. Mateuszowi życzenia. Ks. 
Mateusz rozpocznie swą posługę kapłańską w parafii  
Dzieciątka Jezus na Żoliborzu.

Fot. S. Leona
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 28.05. Dzieci z Ośrodka w Laskach, które 19 maja po raz 
pierwszy przystąpiły do Komunii Świętej, wyjechały na 
jednodniową pielgrzymkę do Gietrzwałdu. Dzieciom 
towarzyszyli członkowie rodzin, nauczyciele i wycho-
wawcy, s. Ewa, s. Miriam, s. Zygmunta, a jako opiekun 
duchowy - ks. Tomasz Bek.
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INNE WYDARZENIA przygotowały Anna Pawełczak-Gedyk 
i Bożena Mikołowicz – na podstawie „Karty Zgromdzenia FSK” 
redagowanej przez s. Alvernę Dzwonnik, informacji placówek 
TOnO z Żułowa, Rabki i Sobieszewa oraz  strony internetowej 
Lasek redagowanej przez Weronikę Kolczyńską.

FOTOGRAFIE WEWNąTRZ NUMERU: s. Leona Czech FSK, 
Justyna Grochowska, Weronika Kulczyńska, zbiory prywatne 
Anny Lemańczyk

Potem wydobył istotę wyboru, wobec którego stoi Ko-
ściół. Z jednej strony jest ewangelizujący Kościół, który 
wychodzi z siebie, uważnie słuchając i wiernie głosząc 
słowo Boże, a z drugiej – „światowy Kościół, który żyt 
w sobie, z siebie, dla siebie”. To powinno – powiedział – 
„dać początek możliwym zmianom i reformom, które trze-
ba przeprowadzić dla zbawienia dusz”. I zakończył: 

Skoro myślimy o następnym papieżu, powinien to być 
człowiek, który przez kontemplację Jezusa Chrystusa, 
zaczynając od adoracji Jezusa Chrystusa, pomaga Ko-
ściołowi wychodzić z siebie ku egzystencjalnym peryferiom 
i pomaga mu być płodną matką żyjącą słodką i pełną 
pociechy radością z ewangelizowania. 

Austen Ivereigh o papieżu Franciszku



* * *

Niezależnie od wpłat na prenumeratę prosimy o wsparcie 
finansowe w formie darowizny na działalność wydawniczą To-
warzystwa Opieki nad Ociemniałymi - z zaznaczeniem: na cza-
sopismo „Laski”. Numer konta - jak w przypadku prenumeraty 
– patrz wyżej.

Bóg zapłać

Warunki prenumeraty czasopisma „Laski” na cały rok

Prosimy o przekazanie na adres:
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach,
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
– kwotę 50 zł (pięćdziesięciu złotych)
z koniecznym zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”

lub na konto:
PKO BP S.A. II O/Warszawa
Nr 81 1020 1026 0000 1602 0015 7289
również z zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”
(w miejscu: rodzaj zobowiązania – na odcinku
przeznaczonym dla posiadacza rachunku)
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Lista ofiarodawców  
na czasopismo „Laski” – na 2018 rok

Bieniak Jadwiga, ks. Drosdz Antoni,  

Glema Katarzyna i Adam, Głowik Norbert,  

Gołąb Justyna i Władysław, Grobelny Marian, 

Herman Teresa, Hakuba Christina,  

Komorowski Jarosław, Jakubowski Maciej,  

Paradowska Bożena, ks. Popławski Jarosław,

ks. Podlejski Zygmunt, Rosiak Grzegorz,  

Rakowska Alicja, Ruszkowska Maria,  

ks. Skura Tadeusz, ks. Tronina Antoni,  

Śmiałowska Jadwiga, ks. Śliwowski Tadeusz,  

Wróbel Krystyna

                                           Serdeczne Bóg zapłać


