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IKONA CZĘSTOCHOWSKA 

Po soborze efeskim (431 r.), który ostatecznie uznał Maryję z Nazaretu 

za Bogarodzicę, zaczęło powstawać coraz więcej Jej wizerunków. W historii 

ukształtowały się cztery podstawowe typy ikony Bożej Rodzicielki. Są to: 

Maryja Zwycięska, Modląca się, Miłosierna oraz Wskazująca drogę. 

Ikona Częstochowska wpisuje się w tę ostatnią kategorię, dlatego Jasna Góra 

bywa nazywana „polską Kaną”,   czyli miejscem, w którym „Gospodyni z 

Jasnogórskiej Kany" kieruje wiernych do Syna: „Zróbcie wszystko cokolwiek 

wam powie" (J 2,5). Matka Boża prawą dłonią wskazuje na siedzącego po lewej 

stronie Jezusa, przedstawionego nie jako Dzieciątko, lecz Emanuel -  mały 

dorosły człowiek. Na Jego kolanach leży święta księga, którą chłopiec 

podtrzymuje lewą dłonią, podczas gdy prawą rękę unosi w geście 

błogosławieństwa. Chrystus jest Drogą wskazywaną przez Maryję, Prawdą 

symbolizowaną przez księgę i Życiem, skoro błogosławienie jest czynnością 

Boską, która daje życie. To nie wszystko, co można powiedzieć na temat tego, 

o czym jest ikona z Częstochowy.  

Gest wskazywania Maryi na Chrystusa sprawia, że Jej dłoń znajduje się 

mniej więcej na wysokości Jej Serca. Wydaje się mieć podwójne znaczenie. 

Palce dłoni Matki są nieco ugięte, a opuszki jakby chowają się w fałdzie 

welonu, która ujawnia czerwień jego podszewki. Jest to nieme zaproszenie 

Matki, która kierując uwagę na Jezusa, wskazuje także na swoje cierpiące 

Serce. Również Jego gest ma podwójną wymowę -  Chrystus błogosławi, 

jednak nie sposób nie połączyć wyciągniętej rączki z Jej smutnym obliczem. 

Wystarczy porównać układ dłoni tej Matki i tego Syna z gestami pojawiającymi 

się na innych obrazach tego typu, by dostrzec znaczącą różnicę w sposobie 

ukazywania relacji -  palce Emmanuela rzadko tak sugestywnie  kierują uwagę 

na oblicze Maryi. Dlatego ikona Jasnogórska wydaje się nie tylko 

przedstawieniem Matki, prezentującej Chrystusa, lecz może nawet bardziej 

przedstawienie Matki, na którą wskazuje Chrystus. On jest Drogą do Ojca, ale 

także Ona jest najpewniejszą Drogą do Syna. Jest Wskazującą i Wskazywaną. 



GESTY I PRZYDMIOTY  
ZWIĄZANE Z ODPRAWIANIEM MSZY ŚW. 

Dlaczego w czasie Mszy św. w określonych chwilach wykonuje się pewne 
gesty? Nie ma w tym nic przypadkowego. Każdy gest, każde słowo i każdy 
przedmiot mają swoje znaczenie i miejsce. 
Znak krzyża. Powtarza się trzykrotnie. Na początku celebracji jest pamiątką 
chrztu, na końcu jest znakiem błogosławieństwa. Po raz drugi małe znaki 
krzyża, kreślone są przed Ewangelią na czole, na ustach i na piersi. Oznaczają, 
że Słowo Boże ma przeniknąć do naszego umysłu, zawsze być na  naszych 
ustach i  zakorzenić się w naszym sercu.  
Prośba o miłosierdzie. Na początku Mszy św. odmawiamy akt pokuty, w czasie 
którego wyznajemy nasze grzechy, a kapłan prosi Boga o przebaczenie. Ale 
uwaga: nie oznacza on rozgrzeszenia, choć gładzi grzechy powszednie. Do tego 
konieczny jest sakrament pojednania. 
Przed Komunią świętą powtarzamy słowa setnika Korneliusza: "Panie, nie 
jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale ...".  Jest to wyznanie, a zarazem 
akt zawierzenia Bogu. Uwaga mówimy: godzien! 
Chleb i Wino. W Starym Przymierzu chleb i wino były składane Bogu                w 
ofierze jako pierwsze dary ziemi. W Eucharystii Jezus posługuje się tymi 
samymi darami, nadając im nowe znaczenie. 
Cząstka Hostii w kielichu. Przed Baranku Boży kapłan zanurza cząstkę Hostii w 
kielichu na znak jedności z papieżem i biskupem. 
Podniesienie. Kapłan  trzykrotnie podnosi Hostię i kielich. W czasie 
ofiarowania składa Bogu w ofierze chleb i wino. Podczas konsekracji kapłan 
podnosi najpierw Hostię, a potem kielich i pokazuje je wiernym: nie są to już 
chleb i wino, lecz Ciało i Krew Chrystusa. Przez ten czas wierni klęczą na znak 
uwielbienia. Hostia i kielich zostają ponownie razem uniesione na zakończenie 
Modlitwy Eucharystycznej. W ten sposób stopniowo jesteśmy zapraszani do 
udziału w Uczcie Eucharystycznej. 
Świece.  Świece zawsze były w Kościele symbolem Chrystusa -  światłości 
świata. W kościołach katolickich szczególnym znakiem jest wieczna lampka 
przed tabernakulum, która wskazuje na prawdziwą obecność Jezusa. 
Wyposażenie ołtarza. Na ołtarzu zazwyczaj obecne są trzy znaki. Biały obrus 
nawiązuje do Ostatniej Wieczerzy, przez którą Chrystus nas odkupił. Świece po 
prawej i po lewej stronie oznaczają związek nieba i ziemi oraz wskazują na 
prawdziwą obecność Jezusa w Eucharystii. 



W OCZEKIWANIU NA BEATYFIKACJĘ 

SŁUGA BOŻY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 
 

Wojna z Kościołem 
Od początku Wielkiej Nowenny rozpoczęła się narastająca z każdym rokiem 

wojna komunistycznego reżimu z Kościołem, która osiągnęła swój szczyt 

w milenijnym roku 1966. Program Nowenny wywołał w partii popłoch. 

Odnowę moralną wiernych rządzący potraktowali jako walkę z państwem, a 

Kościół -  jako przeciwnika politycznego. Socjalizm, by trwał, zawsze musi 

znaleźć sobie wroga. Upatrzono go więc sobie w Kościele. Władysław Gomułka 

-  by przeciwstawić się Wielkiej Nowennie -  na wszystkich szczeblach struktur 

partyjnych powołał specjalne sztaby do wzmacniania antykatolickiej ofensywy 

-  szczególnie w mass mediach. Wzmogli swoją aktywność partyjni liderzy -  łasi 

na awanse -  i prześcigali się w absurdalnych oskarżeniach przeciwko 

Prymasowi i Kościołowi. Wszystkim komórkom partyjnym nakazano 

zwiększenie aktywności przeciwko „agresywnej działalności" kleru. 

Indoktrynacja i laicyzacja społeczeństwa stała się naczelnym zadaniem partii 

w tej wojnie. Nastąpiła pełna mobilizacja partyjnych struktur wszystkich 

szczebli do ofensywy ideologicznej partii, a w istocie wyłącznie antykatolickiej 

i antykościelnej. 

W pierwszym roku Nowenny, gdy ślubowaliśmy wierność Krzyżowi, 

zorganizowano ogólnopolską akcję likwidowania krzyży. Usuwano je ze szkół 

publicznych i prywatnych, zakładów i warsztatów rzemieślniczych, a nawet z 

budek na targowiskach. W drugim roku Nowenny religia stała się przedmiotem 

nieobowiązkowym, a dla chętnych ograniczono ją do jednej godziny 

tygodniowo i przesuwano na ostatnią godzinę lekcyjną, jak to często ma 

miejsce i dziś. Katechetów traktowano w szkołach jedynie jako zło konieczne. 

W trzecim roku Nowenny - poświęconym nienarodzonym -  jeszcze bardziej 

zliberalizowano prawo aborcyjne, zezwalając, by matka w stanie 

błogosławionym na swoje własne życzenie mogła zamordować dziecko bez 

żadnych sankcji karnych. W czwartym roku Nowenny,  



29 VIII 1960 roku, w brutalny sposób zlikwidowano zrzeszający ponad 1 tys. 

osób wielki ruch społeczny zwany Krucjatą Wstrzemięźliwości ks. Franciszka 

Blachnickiego, a jego samego uwięziono, a w końcu najprawdopodobniej 

otruto. W piątym roku Nowenny („Rodzina Bogiem silna") partia 

odpowiedziała  wielką propagandą związków cywilnych. 
 Widząc fiasko swoich wysiłków, władza w 6 roku Nowenny jeszcze głębiej 

uderzyła w Kościół. 9 VI 1962 roku w MSW -  dla większej efektywności 

i zintensyfikowania działań antykościelnych -  powołano słynny tzw. 

Departament IV. Na czele stanęli wypróbowanie i wierni towarzysze, 

w których głównym celem było szkodzenie Kościołowi i koordynacja 

wszystkich działań  w kolejnych latach Nowenny. Na początku uderzono 

głównie w kapłanów zaangażowanych w planowanie i przeprowadzanie 

programu Nowenny. Ponad 100 z nich inwigilowano dzień i noc. Warto 

przypomnieć, że pracownicy tzw. Grupy „D", tego antykatolickiego monstrum, 

19 X 1984 roku utopili w Wiśle przy włocławskiej tamie ks. Jerzego 

Popiełuszkę. Wśród antynowennowych celów Departamentu IV  zapisano 

m.in.: „[...] wykorzystywanie wewnętrznych rozdźwięków wśród księży do 

osłabiania Kościoła [...], tworzenie sieci tajnych współpracowników, 

organizowanie w parafiach sieci kontaktów". Wkrótce w stajni Belzebuba 

przeszkolono 2883 tajnych współpracowników. Przeprowadzono 4560 tzw. 

ostrzegawczych rozmów z kapłanami, którzy zaangażowani byli w 

przygotowania rocznicy Millenium. Dla  kleryków powołanych do wojska 

wymyślono specjalne jednostki, by odwodzić ich od kapłaństwa i powrotów 

do seminariów. Na koloniach i obozach wakacyjnych dla młodzieży 

bezwzględnie zakazano praktyk religijnych i uczestnictwa w niedzielnej Mszy 

św.. W 7 roku Nowenny zaczęła się segregacja obywateli. „Partyjniacy" znajdowali 

zawsze lepszą pracę, dostęp do specjalnych sklepów i dóbr wyższego rzędu, jak: 

pralka, kuchenka, telewizor czy talon na samochód. Szczytem łaskawości był 

paszport. Bezpartyjni byli obywatelami drugiej kategorii. Znaleźli się w niej wszyscy 

przyznający się do Kościoła i wiary. Bezpartyjni nie mogli awansować i poddawano ich 

wyrafinowanym szykanom, jak np. kolegium ds. wykroczeń, a nawet zwalniano ich z 

pracy. 



 ŚW. PAWEŁ I JEGO LISTY 

LIST DO FILEMONA 

„JUŻ NIE JAKO NIEWOLNIK…, LECZ JAKO BRAT UMIŁOWANY” 

List do Filemona został napisany 

przez św. Pawła, kiedy Apostoł 

przebywał w więzieniu w Efezie. 

Tam też mieszkał adresat. Zamożny 

obywatel, u którego w domu 

założono Kościół domowy. Jego 

członkami była rodzina, pracujący 

tam niewolnicy oraz ludzie 

z zewnątrz. Przyczyną napisania 

Listu była ucieczka jednego z niewolników o imieniu  Onezym. Za ten czyn 

powinien on otrzymać karę. Tymczasem pojawił się w więzieniu i zaczął służyć 

Pawłowi. Apostoł rozpoznał jego wiarę i przedsięwziął starania, by z tej sytuacji 

wydobyć dobro płynące z nauki Chrystusa. 

W głównej części Listu Paweł, „starzec, który obecnie dźwiga kajdany dla 

Jezusa Chrystusa", odwołuje się do miłości Filemona w sprawie Onezyma, 

duchowego syna Apostoła. Paweł odsyła drogiego i cennego ucznia do 

Filemona z listem. Sugeruję, że cały ten epizod był opatrznościowy: Filemon 

stracił niewolnika jedynie po to, aby zyskać brata. Jest to aluzja, niewolnika 

należałoby wyzwolić. Filemon był nawrócony kiedyś przez Pawła. Paweł ufa, 

że uczyni on Onezyma wolnym. 

Treścią religijną listu do Filemona są trzy sprawy: 

1. Integracja chrześcijan. Paweł zwraca się do Filemona, jako do członka 

i głowy Kościoła domowego. Dom z jego właścicielem i rodziną służył innym 

jako miejsce spotkań, zebrań, modlitwy, eucharystii. Grupa gromadząca się w 

domu stanowiła więc Kościół. Powstała też więź między grupami, wspólna 

wiara, Eucharystia łączność z innymi Kościołami. Paweł podkreśla, że 

integracja chrześcijańska nastąpiła poprzez chrzest. 



2. Braterstwo i wspólnota. Istotą chrześcijańskiej egzystencji było świadome 

praktykowanie idei braterstwa i wspólnoty, zakotwiczonej we wspólnej 

wierze. Paweł powołuje się więc na więź braterską, która istnieje między nim 

i Filemonem. Tę samą więź Filemon ma przenieść na relacje do Onezyma. 

Onezym ma się dla niego stać „umiłowanym bratem". 

3. Wspólna troska o zbawienie. Święty Paweł nazywa Filemona 

współpracownikiem. Prosi Boga, aby Filemon w wierze „pokazał się twórczym 

w głębszym poznaniu wszelkiego dobrego czynu..." w Kościele powinna istnieć 

współpraca, współodpowiedzialność, wspólna troska o sprawy zbawcze. 

PIERWSZY I DRUGI LIST DO KORYNTIAN 
W dwóch listach do Koryntian możemy poznać życie niewielkiej, liczącej około 

200 chrześcijan, gminy w  Koryncie. W korespondencji do Koryntu Paweł 

ukazał wiernym, jak mają żyć w duchu Jezusa Chrystusa. Korynt to miasto o 

dwóch portach. Stanowił on w starożytności ważny ośrodek handlowy.  

Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że Paweł w Koryncie założył gminę 

chrześcijańską. Przybył tu w czasie swojej drugiej podróży misyjnej. Spędził w 

nim półtora roku. Jak to zazwyczaj czynił, rozpoczął swą działalność misyjną w 

synagodze w szabat. Zamieszkał u Akwili i jego żony Pryscylli, właścicieli 

warsztatu wytwarzającego namioty. Tam też znalazł zatrudnienie. Akwila i 

Pryscylla byli judeochrześcijanami, czyli Żydami, którzy przyjęli 

chrześcijaństwo. Wokół Pawła zaczęła się tworzyć gmina domowa. Dzięki  jego 

naukom przełożony synagogi imieniem Kryspus przyjął wiarę chrześcijańską. 

Niebawem Paweł zostaje odrzucony przez Żydów. Przenosi się do domu 

bogobojnego poganina imieniem Justus. Stopniowo tworzy się gmina, 

składająca się przede wszystkim z pogan, chociaż i Żydzi stanowili w niej sporą 

grupę. Apostoł opuścił Korynt po wybuchu zamieszek wywołanych z jego 

powodu przez Żydów. Czuł się jednak odpowiedzialny za gminę w Koryncie. 

Wkrótce pojawiły się w niej poważne problemy.  Listy do Koryntian są próbą 

zapobieżenia przez Pawła narastającym w założonej przez niego gminie 

niepokojom i rozbiciu. CDN. 



O ŚWIĘTYM JÓZEFIE 

 

Nie da się pogodzić miłości z 

lenistwem. Dojrzały 

mężczyzna wie, że nie ma 

miłości bez pracowitości.     A 

jego miłość oznacza 

szlachetną troskę o kobietę i 

wspieranie jej kobiecego 

geniuszu miłości, wrażliwości, 

ofiarności. Święty Józef tak 

właśnie postępował. Był 

człowiekiem niesłychanej miłości -  cichej, ofiarnej, serdecznej, 

wytrwałej. To był człowiek, który w każdej sytuacji czule i stanowczo 

wspierał żonę oraz Dziecko, dla którego stał się przybranym tatą. 

Postawa wobec żony i wobec dzieci to najważniejsze sprawdziany 

dojrzałości mężczyzny. Mężczyzna na wzór Boga to jest największy na 

ziemi obrońca kobiet! To ktoś, kto do kobiet odnosi się z miłością i 

szacunkiem, Kto w każdej sytuacji chroni je i wspiera. Boży mężczyzna 

to ktoś stanowczy w dobru, opanowany emocjonalnie, zapominający 

o sobie po to, by wspierać swoich bliskich. Taki mężczyzna potrafi 

kochać żonę            z bliska i na zawsze, na dobre i na złe. Jest też 

mądrym wychowawcą, który potrafi stanowczo chronić dzieci nie 

tylko przed demoralizatorami, lecz także przed własnymi słabościami 

syna czy córki. Taki mężczyzna daje bliskim wszystko, co ma -  przy 

takim mężczyźnie żona czuje się kochana najbardziej ze wszystkich 

kobiet, a dzieci wzrastają w mądrości u Boga i u ludzi. 



K O L O R O W A N K A   N I E   T Y L K O  

D L A    N A J M Ł O D S Z Y C H 



O MODLITWIE (8) 
„KIEDY SERCE MÓWI DO SERCA” 

SZCZEGÓLNE ZAPROSZENIE 
„Jeśli uczę cię, jak się modlić [...],  to tylko 

dlatego, że chcę, byś czynił to często, byś prosił 

odważnie i byś otrzymywał wielkie rzeczy od 

Mojej wszechmocnej miłości. Jeśli będziesz 

modlił się właściwie - to znaczy tak, jak cię 

nauczyłem - możesz prosić z ufnością i 

śmiałością, bo Ja jestem z tobą i cię nie 

opuszczę, a Moje błogosławieństwo spocznie na 

wszystkim, co czynisz z czystym sercem ku Mojej 

chwale i ku chwale Mojego Ojca.... 

Módl się w ten sposób i pozwól Mi rozlewać 

Moje łaski i okazywać Moją szczodrość we 

wszystkich momentach i we wszystkich 

okolicznościach twojego życia. [...]  Proszę cię 

tylko o to, abyś pozwolił Mi działać w tobie, 

wokół ciebie i przez ciebie tak, jak tego pragnę. 

Gdyby wszystkie dusze pozwoliły Mi działać w 

nich, jak zechcę, Kościół zacząłby doświadczać 

wiosny świętości, czego płomienie dla Niego 

pragnę. Takie dusze, przez swoje całkowite poddanie się Mojej opatrzności, za 

początkują Moje królestwo pokoju i świętości na ziemi. [...] 

Kochaj Mnie i okaż mi swoją miłość przez ofiarowanie Mi daru swojego czasu. 

Bądź niczym świeca, która istnieje tylko po to, by spalać się w mojej obecności. 

Wystarczy, że jesteś tutaj ze Mną i że ofiarujesz Mi płomień swojej miłości". 

To jest ostatni odcinek cyklu opartego na wspaniałej książce, w której 

znajdują się orędzia Pana Jezusa skierowane do irlandzkiego mnicha. 
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