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PIELGRZYMKA DO CZŇSTOCHOWA 
 
 
 

Jest juŨ tradycjŃ, Ũe co roku liczna grupa student·w z cağej 
Polski gromadzi siň w Warszawie, aby pielgrzymowaĺ przez 280 
kilometr·w do Maryi na JasnŃ G·rň. Pielgrzymka ta ma swojŃ 
stağŃ datň. Rozpoczyna siň zawsze 6 sierpnia, w dniu 
Przemienienia PaŒskiego, a koŒczy siň w przeddzieŒ 
UroczystoŜci Wniebowziňcia Matki BoŨej, 14 sierpnia, aby 
pozwoliĺ w ten spos·b na uczestnictwo w UroczystoŜciach 
maryjnych, 15 sierpnia. Ci studenci nie idŃ sami. To cağy KoŜci·ğ 
pielgrzymuje z nimi. KoŜci·ğ, kt·ry triumfuje w niebie, KoŜci·ğ, 
kt·ry walczy na ziemi oraz KoŜci·ğ, kt·ry oczyszcza siň w 
oczekiwaniu na chwağň wiecznŃ. Na koŒcu tej drogi znajduje siň 
cudowny obraz ĂHodygytriiò, czyli, ĂMatki BoŨej wskazujŃcej 
drogňò. Maryja trzyma lewŃ rňkŃ dzieciŃtko, ukazujŃc prawŃ rňkŃ 
Sğowo BoŨe, m·wiŃc nam w ten spos·b, Ũe Jezus Chrystus jest 
DrogŃ do Ojca. 
 
 Ale Maryja nie jest sama w tym ukazywaniu drogi. Razem 
z niŃ czyniŃ to apostoğowie, mňczennicy oraz wszyscy Ŝwiňci. 
Wyznanie Piotra w Cezarei - jego odpowiedŦ na pytanie Jezusa, 
Ăa wy, za kogo mnie uwaŨacie?ò - jest pierwszym drogowskazem 
na pielgrzymce wiary. Nowy Testament zawiera wiele tytuğ·w 
chrystologicznych pochodzŃcych od pierwszych Ŝwiadk·w wiary. 
Musimy wiedzieĺ, Ũe historia tych Ŝwiadectw nie koŒczy siň wraz 
z ostatniŃ stronŃ Apokalipsy: KoŜci·ğ kontynuuje swojŃ 
pielgrzymkň ku niebu, mety, jakŃ ukazuje nam ikona 
Wniebowziňcia NajŜwiňtszej Maryi Panny. Cağa historia KoŜcioğa 
jest naznaczona postaciami Ŝwiňtych. KaŨdy z nich, ze swojej 
perspektywy i wedğug swojego charyzmatu, rozwija w ten spos·b 
to pierwotne wyznanie wiary. Podsumowanie ich wyznaŒ 
ksztağtuje cağy wachlarz tytuğ·w chrystologicznych, kt·re 
oŜwiecajŃ wiarň mğodych, ich drodze Ũycia w oczekiwaniu na 
przyjŜcie Kr·lestwa BoŨego. 
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 świňci sŃ wiňc Ŝwiadkami, kt·rzy ukazujŃ nam drogň. 
KoŜci·ğ wspomina ich w codziennej liturgii przedstawiajŃc nam ich 
przede wszystkim jako orňdownik·w, ale r·wnieŨ jako 
towarzyszy, przyjaci·ğ, przewodnik·w i wzory na naszej drodze 
pielgrzymowania. Sğusznym jest wiňc, Ũe w ciŃgu dni pielgrzymki 
patrzymy na tych, kt·rzy sŃ patronami dni w jakich ta pielgrzymka 
ma miejsce. Dlatego teŨ chcemy usğyszeĺ od nich odpowiedŦ na 
pytanie Jezusa oraz staraĺ siň rozmyŜlaĺ z nimi o moŨliwej 
odpowiedzi, kt·ry kaŨdy z nich m·gğby oddaĺ. 
 
 MoŨe wyglŃdaĺ zaskakujŃco fakt, Ũe wŜr·d Ŝwiňtych, 
kt·rzy towarzyszŃ nam w drodze na JasnŃ G·rň, Maryja zajmuje 
zwykğe miejsce wŜr·d innych Ŝwiadk·w wiary, i patrzymy na NiŃ 
akurat w dniach, Ăkiedy KoŜci·ğ nie proponuje innego Ŝwiňtegoò. 
MyŜlň, Ũe naleŨy respektowaĺ ostatnie miejsce, jakie Ona sama 
wybiera dla siebie jako pokorna SğuŨebnica Pana, ukryta wŜr·d 
masy pielgrzym·w. Warto porozmawiaĺ z NiŃ jako uczennicŃ, 
poniewaŨ Maryja jest tŃ, kt·ra pierwsza wňdrowağa pielgrzymkŃ 
wiary. Jej droga jest wzorem naszego pielgrzymowania. To 
miejsce Maryi ma jednak duŨo wiňcej do powiedzenia. Ona jest 
matkŃ zawsze obecnŃ podczas naszej drogi, tak jak byğa ciŃgle 
obecna w drodze Pielgrzyma ï Jezusa Chrystusa. Ona trwa obok 
Chrystusa podczas UroczystoŜci Wniebowziňcia. Ona jest 
modelem ostatecznym naszej drogi do Niego.  
 
 W KoŜciele Wschodnim, sierpieŒ jest szczeg·lnym 
miesiŃcem maryjnym. IdŃc na JasnŃ G·rň pragniemy 
podziňkowaĺ Chrystusowi, za dar Maryi jako matki. Przez 
Chrystusa, w Duchu świňtym niech Bogu bňdzie chwağa na wieki. 
Amen. 
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"TY" - Jezus Chrystus Pantokrator 
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6 sierpnia 
świňto Przemienienie PaŒskie 

 
ĂTYò 

 
 
PIELGRZYM: 
 ZağoŨyğem plecak, o Jezu, podŃŨyğem za grupŃ ludzi peğen 
zapağu, a jednoczeŜnie niepewnoŜci. Tam spotkağem swoich 
przyjaci·ğ, z kt·rymi um·wiğem siň na pielgrzymkň. Po kr·tkim 
czasie odczuğem nastr·j wsp·lnego przebywania, kt·ry sprawiğ, 
Ũe czuğem siň bezpieczny, pomimo, Ũe panowağo zamieszanie i 
pozorny bağagan, spowodowany przez olbrzymiŃ iloŜĺ 
pielgrzym·w Ũegnanych przez najbliŨszych. Flagi powiewağy, 
porzŃdkowi ustawiali grupy, niekt·rzy podbijali jeszcze 
legitymacje, w tle brzmiağa muzyka, a wszyscy byli skŃpani w 
porannym sğoŒcu. Spotkali siň tu ludzie z r·Ũnych Ŝrodowisk. Ci, 
kt·rzy znali siň z zeszğych lat padli sobie w ramiona rodzŃc tym 
samym magiczny nastr·j radoŜci, kt·ry nas otoczyğ. Pozostali, 
kt·rzy przyszli tutaj po raz pierwszy lub nie spotkali przyjaci·ğ z 
zeszğych lat, czuli siň niepewnie i stali w milczeniu. Oni nie 
doŜwiadczyli jeszcze zaufania. Wszyscy jednak tworzyliŜmy juŨ 
grupň. PatrzŃc na siebie, przedstawiajŃc i poznajŃc siň, krok po 
kroku powstawağo ĂMYò. PrzyjechaliŜmy nie tylko z cağej Polski, 
ale takŨe z zagranicy, z Ukrainy, Biağorusi, Litwy, Szwecji, 
Niemiec, Szwajcarii... Wspaniağa grupa. UŜmiech dziewczŃt, 
dŦwiňk gitar, grupa kleryk·w, harcerze w swoich mundurach, 
wszystko byğo cudowne. Kiedy nareszcie zaczňğa siň Msza Ŝw. i 
rozpoczňliŜmy wsp·lny Ŝpiew i modlitwň wydawağo siň, Ũe 
wszystko siň nam powiodğo. Grupa wyglŃdağa silnie i pewnie. 
Jednak w rzeczywistoŜci tak nie byğo. Teraz dopiero wydaje mi 
siň, Ũe po prostu tworzyliŜmy jakieŜ puste ĂMYò, otoczone przez 
ĂNASò...  wtedy nie zdawaliŜmy sobie sprawy, Ũe tam byğeŜ Ty. 
 
 A teraz, kiedy idziemy po raz kolejny na pielgrzymkň, 
zdağem sobie sprawň, Ũe wczeŜniej nie zauwaŨaliŜmy Ciň. 
Poznawağem kolejnych ludzi w grupie, aŨ natrafiğem na Ciebie, 
idŃcego obok mnie. Zadajň sobie teraz pytanie, czy to ja Ciň 
spotkağem, czy to Ty mnie zauwaŨyğeŜ? Do tego momentu, 
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myŜlağem tylko o sobie, o swoim pielgrzymowaniu, aby wszystko 
przebiegğo po mojej myŜli. Nie zwr·ciğem jednak uwagi na to, Ũe 
nie jadğeŜ dzisiaj, ani wczoraj przez cağy dzieŒ. Nie zauwaŨyğem 
twoich poranionych st·p od rozpadajŃcych siň sandağ·w, Ũe nie 
masz plecaka, ani nikogo wok·ğ siebie, poniewaŨ trzy dni temu 
wypuŜcili Ciň z wiňzienia i nie miağeŜ ani grosza, i nie wiedziağeŜ, 
dokŃd p·jŜĺ. Dlatego doğŃczyğeŜ do pielgrzym·w podŃŨajŃcych 
do Czňstochowy. Kim jesteŜ, Ty, kt·ry idziesz obok mnie i kt·rego 
milczŃca radoŜĺ zdumiewa mnie, kt·ry idziesz beztroskim 
krokiem, peğny dobroci i zaufania?  
 

Kiedy mi powiedziağeŜ, Ũe jesteŜ Jezusem, tym Jezusem z 
Nazaretu, tym Synem Maryi, poczuğem olbrzymie zaskoczenie i 
serca zabiğo mi mocniej. Zamilkğem. Od razu zdağem sobie 
sprawň, Ũe to prawda i ani chwili nie wŃtpiğem, pomimo Ũe mogğo 
siň to wydawaĺ niemoŨliwy. Byğem cağkowicie pewny, Ũe to Ty. 
Byğem zmieszany. JednoczeŜnie odczuwağem strach i radoŜĺ. Nie 
miağem odwagi, aby powiedzieĺ o tym innym. Wstydziğem siň, Ũe 
bňdziesz szedğ obok mnie, zamiast kroczyĺ na czele grupy, obok 
sztandaru i krzyŨa, obok ksiňdza, nawet obok Tomka, kt·ry jest 
lektorem i pragnie wstŃpiĺ do Seminarium. PragnŃğem, abyŜ 
odsunŃğ siň ode mnie, bo ja nie byğem w stanie od Ciebie uciec ï 
tak wiele znaczyğo dla Mnie spotkanie Ciebie.  

 
Teraz zrozumiağem doskonale, Ũe bez Ciebie nic nie 

znaczyğem, Ũe nasza grupa byğa do niczego, Ũe nasza 
pielgrzymka prowadziğa do nikŃd. Kiedy pojŃğem, Ũe Ty byğeŜ z 
nami od poczŃtku, cağe moje wyobraŨenie o pielgrzymce legğo w 
gruzach. Twoja obecnoŜĺ, kt·ra nie odpowiadağa mojemu 
wyobraŨeniu, przewr·ciğa do g·ry nogami m·j wygodny i 
bezpieczny plan pielgrzymowania. I to byğa ta terapia wstrzŃsowa, 
kt·rej potrzebowağem. Bo Ty nie szedğeŜ na czele grupy, z 
najlepszymi, ale wybrağeŜ mnie, kt·ry nie jest ani czysty ani 
gğňboko wierzŃcy. Fakt, Ũe swobodnie przekroczyğeŜ barierň, 
kt·rŃ ja ustaliğem, aby siň broniĺ przed TobŃ, byğ to prawdziwy 
znak twojej obecnoŜci. Na pewno wiem, Ũe to jesteŜ Ty. Ty, 
nareszcie Ty! 
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 A p·Ŧniej zaskoczyğo mnie, kiedy spytağeŜ znowu, ale 
teraz kierujŃc siň do mnie: ĂA Wy, za kogo Mnie uwaŨacie?ò 
KiedyŜ usğyszağem od ksiňdza pytanie, kt·re Ty kierowağeŜ do 
Apostoğ·w a Ŝwiňty Piotr odpowiadağ na nie peğen wiary. Ale nigdy 
nawet nie pomyŜlağem, Ũe to pytanie m·gğbyŜ skierowaĺ do mnie. 
Ja, Jezu, wiem, kim jesteŜ, ale nie wiem jak to wyraziĺ sğowami. 
Sğowa, kt·re wypowiadam wydajŃ siň byĺ puste. Wstydzň siň 
nawet swojego gğosu. Wolağbym, abyŜ sğuchağ dŦwiňku moich 
st·p, abyŜ widziağ m·j pot - idň przecieŨ jak robot. Proszň, zostaŒ 
obok mnie, bo bardzo Ciň potrzebujň. Z pewnoŜciŃ odpowiem na 
twoje pytanie. Daj mi jednak trochň czasu, abym m·gğ siň 
odnaleŦĺ, abym m·gğ spotkaĺ siň z innymi. Ale nie odchodŦ 
daleko. ZostaŒ, proszň, w pobliŨu, obok gğoŜnik·w, bo p·Ŧniej, 
gdy przestanň siň pociĺ, chcň porozmawiaĺ z wsp·ğ-pielgrzymami 
na temat twojego pytania. PrzecieŨ muszň wiedzieĺ, gdzie jesteŜ, 
aby iŜĺ obok Ciebie, i patrzeĺ z ukosa na twojŃ twarz peğnŃ 
milczŃcej radoŜci, czuĺ obok mnie tw·j beztroski krok, peğny 
dobroci i zaufania. 
 
 
 
NARRATOR: 
 A wy, za kogo mnie uwaŨacie? Nie jest to tylko retoryczne 
pytanie, ani pytanie, na kt·re udzielono odpowiedzi w przeszğoŜci 
i kt·re naleŨy odgadnŃĺ. To jest wyzwanie dla kaŨdego nowego 
pokolenia chrzeŜcijan i dotyczy kaŨdego, kt·ry osobiŜcie spotkağ 
siň z Jezusem. Ani ciağo ani krew nie wystarczajŃ, aby 
odpowiedzieĺ na pytanie Jezusa. 
 
 Kilka lat temu w Indiach urzŃdzono spotkanie 
ekumeniczne ï opowiadağ o tym pewien misjonarz. Przybyğo wielu 
duchownych r·Ũnych wyznaŒ chrzeŜcijaŒskich, pochodzŃcych z  
kraju, posiadajŃcego 900 milion·w ludzi i ponad piňĺdziesiŃt 
jňzyk·w. Okazağo siň, Ũe z powodu powodzi przewidywano 
sp·Ŧnienie kilku profesor·w. Obecni zdecydowali poŜwiňciĺ ten 
czas ĺwiczeniom biblijnym. Miağo byĺ to tğumaczenie na r·Ũne 
jňzyki Indii wersetu Ewangelii Mateusza, odpowiedzi Piotra na 
pytanie Mistrza: ĂTy jesteŜ Mesjaszem, Synem Boga Ũywegoò. 
Wsp·lnym jňzykiem byğ angielski, kt·ry jest powszechnie 
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uŨywany w Indiach. KsiňŨa i pastorzy pr·bowali tğumaczyĺ na 
bengalski, sanskryt, hinduski, tamilski, urdu, marathi, i wiele 
innych. Zapanowağa tam prawdziwa wieŨa Babel. Problem 
polegağ na tym, jak przetğumaczyĺ w spos·b przystňpny, 
zrozumiağy dla zwykğych ludzi, Ũydowskie wyrazy ĂMesjaszò i ĂSyn 
BoŨyò. W grupach rozgorzağa napiňta dyskusja, jak zwykle 
podczas tğumaczenia. W koŒcu na kilku tablicach przedstawiono 
r·Ũne propozycje tğumaczenia dla kaŨdego jňzyka. Dopiero wtedy 
moŨna byğo zauwaŨyĺ coŜ bardzo waŨnego a jednoczeŜnie 
oczywistego: nie byğo problemu tylko z pierwszym sğowem 
naszego zdania - ĂTy jesteŜ Mesjaszem, Synem Boga Ũywegoò, 
czyli ze sğowem ĂTyò. 
 
 
 Tutaj znajduje siň sedno sprawy, klucz wszystkiego. 
Wszystko zaczyna siň przez ĂTYò. JeŜli nie ma osobistego 
spotkania z Jezusem, jeŜli moje ĂJAò nie spotka siň z ĂTYò 
Jezusa, odpowiedŦ na jego pytanie jest tylko teoriŃ, a rozmowa 
pozostanie dyskusjŃ. Ty, Ty i ja. Od Ty do ja i od ja do Ty. My 
sami. W cztery oczy. 
 
 
JEZUS: 
 Twoja pielgrzymka rozpocznie siň dopiero wtedy, gdy 
spotkamy siň ty i Ja. Dlatego teŨ opuŜciğem wiňzienie, gdzie 
byğem pocieszyĺ ubogich, aby pielgrzymowaĺ z tobŃ. IdŃc obok 
ciebie pokazağem ci moje rany, moje nadzieje, pokazağem ci 
swojŃ ludzkoŜĺ, abyŜ m·gğ podczas naszego spotkania trafiĺ na 
tajemnicň mojego Ja. Jestem Ŝwiadomy, Ũe nigdy mnie nie 
widziağeŜ, a jednak mnie kochasz; nie widzisz Mnie, ale wierzysz 
we Mnie. Czy wŃtpiğeŜ w to, Ũe ja nie przyjdň do ciebie teraz, 
kiedy najbardziej Mnie potrzebujesz, teraz, kiedy Ja takŨe ciň 
potrzebujň, abyŜ przyszedğ razem ze MnŃ do winnicy Ojca mego? 
 
 
 
NARRATOR: 

Pielgrzymka warszawska ma od dawna swoje daty. Od 
sz·stego do piňtnastego sierpnia, to nasze dni. KaŨdy dzieŒ ma 
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swojŃ liturgiň, swojego Ŝwiňtego patrona, kt·ry idzie z nami co 
rok, zawsze wierny. Aby odpowiedzieĺ na pytanie, A wy, za kogo 
mnie uwaŨacie? nie jesteŜmy sami. Nam towarzyszŃ wspaniali 
Ŝwiňci. Dzisiaj, 6 sierpnia, dzieŒ Przemienienia PaŒskiego, Piotr, 
Jakub i Jan, modlŃcy siň na g·rze Tabor i sğuchajŃcy gğosu Boga, 
pomagajŃ nam odpowiedzieĺ Jezusowi. Jutro, 7 sierpnia, 
wspominamy niezwykğŃ osobň, Bğ. Edmunda Bojanowskiego, 
czğowieka serca. Zapytamy go, kim byğ dla niego Jezus. 8-go 
bňdzie z nami Ŝw. Dominik. 9-go bňdziemy rozmawiaĺ z EdytŃ 
Stein, 10-go ze Ŝw. WawrzyŒcem. świňta Klara bňdzie z nami 11-
go sierpnia a 13-go bğ. Jakub Gapp, austriacki marianista, 
Ŝwiadek Chrystusa. 14-go bňdziemy sğuchaĺ odpowiedzi Ŝw. 
Maksymiliana Kolbego. KaŨdego z nich zapytamy: ĂA wy, Ŝwiňci 
Boga, za kogo uwaŨacie Jezusa?ò Prawdopodobnie zwr·ciliŜcie 
uwagň na fakt, Ũe 12-ty sierpnia jest wolny i nie ma wğasnego 
Ŝwiňtego w kalendarzu. MoŨe to jest odpowiedni dzieŒ, aby 
porozmawiaĺ z MaryjŃ, MatkŃ Jezusa i naszŃ matkŃ. Ona byğa 
takŨe uczennicŃ. Musiağa, wiňc odpowiedzieĺ na pytanie Jezusa. 
Ona najlepiej nam powie o tajemnicy swojego Syna.  

 
Tak wyglŃda tegoroczny program porannych medytacji w naszej 
pielgrzymce. MoŨe w ciŃgu rozm·w z naszymi kolegami w drodze 
odpowiedŦ osobista dojrzeje. ZbliŨmy siň wtedy do Jezusa, 
otw·rzmy serce przy Nim, aby wyznaĺ wğasnŃ wiarň. 
Tymczasem, patrzcie wok·ğ siebie, szukajcie, sğuchajcie. MoŨe 
ktoŜ wŜr·d was m·wiğ nie tylko przez krew i ciağo, lecz natchniňty 
przez Ojca Niebieskiego. Patrzcie z ukosa, czy milczŃca twarz 
idŃcego beztroskim krokiem obok was brata, promieniuje 
radoŜciŃ, dobrociŃ i zaufaniem. 
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7 sierpnia 
Wspomnienie Bğ. Edmunda Bojanowskiego 
 
 
 

ĂW DRODZE DO CIEBIEò 
 
 
SIOSTRA ZAKONNA 
 Jak to moŨliwe, Ũe nie znasz Bojanowskiego? Czy nie 
wiesz, kim on byğ? PrzecieŨ studiujesz literaturň! Co prawda nie 
byğ pisarzem, po mimo, Ũe pisağ piňkne wiersze i bardzo dobrze 
redagowağ sw·j dziennik. Bojanowski byğ wiňcej niŨ pisarzem. Byğ 
flagŃ nadziei, ikonŃ dobroci w czasie duchowego odrodzenia 
dziewiňtnastowiecznej Polski. Byğ naszym ZağoŨycielem, 
ZağoŨycielem wszystkich czterech gağňzi Si·str SğuŨebniczek i 
dziňki jego zapoczŃtkowaniu zajmujemy siň szczeg·lnie dzieĺmi 
biednymi. Nie byğ On zwykğym zağoŨycielem. Byğ czğowiekiem 
wielkiej wiary, chociaŨ nie byğ kapğanem, lecz Ŝwieckim. Zajmowağ 
siň literaturŃ, choĺ nie byğ profesorem; byğ poboŨny, choĺ nie byğ 
teologiem, ani wszechmocnym, ani wielkim prawodawcŃ, ani 
przedsiňbiorcŃ. Nie byğ ani bohaterem, ani nawet mňczennikiem. 
Byğ po prostu poetŃ, przyjacielem ludu wiejskiego, bliski dzieciom, 
interesujŃcym siň literaturŃ ludowŃ, kochajŃcy nar·d Polski, 
wsp·ğczujŃcy, szlachetny... Ŝwiňty! Sğuchaj, myŜlň, Ũe dzisiaj idzie 
razem z nami w pielgrzymce do Czňstochowy! A nawet, pomimo 
Ũe bardzo kochağ siostry, mogň Ciň zapewniĺ, Ũe dzisiaj idzie 
szczeg·lnie razem z Wami, studentami. Bo on teŨ byğ studentem! 
WğaŜciwie, duŨo Ŝwiňtych w swojej mğodoŜci byğo studentami, ale 
nie wszyscy przeŨywali z takim zapağem swoje Ũycie studenckie. 
Urodziğ siň niedaleko Poznania w 1814 r. w czasach, kiedy 
Napoleon upadağ, ale w tych latach ziarno wolnoŜci byğo w ziemi 
poznaŒskiej i kieğkowağo w sercach mğodzieŨy. MajŃc osiemnaŜcie 
lat Edmund Bojanowski rozpoczŃğ studia we Wrocğawiu. 
Interesowağ siň bardzo historiŃ swojej Ojczyzny a r·wnoczeŜnie 
byğ otwarty na inne jňzyki oraz na kulturň innych narod·w. 
Oczarowağa go literatura romantyczna, przetğumaczyğ z 
angielskiego na polski poezjň Byrona, pasjonowağ siň poezjŃ 
ludowŃ nie tylko polskŃ, lecz takŨe z innych sğowiaŒskich 
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narod·w, redagowağ artykuğy dla czasopism literackich, 
interesowağy go sprawy spoğeczne, przyciŃgağy go ideağy. 
Najbardziej jednak interesowağ go konkretny czğowiek. Miağ duŨo 
przyjaci·ğ, pisağ do nich gğňbokie, osobiste listy. Byğy to 
intensywne, ale trudne lata, bo straciğ swoich rodzic·w. Pomimo 
Ũe zdrowie nie dopisywağo, starağ siň kontynuowaĺ studia w 
Berlinie, gdzie zaczŃğ Sztukň PiňknŃ. Musiağ jednak przerwaĺ, 
poniewaŨ choroba dawağa o sobie znaĺ. Bardzo to przeŨywağ, 
gdyŨ chciağ studiowaĺ; byğ zwiŃzany ze swoimi przyjaci·ğmi. 
Studia przerwane, nie skoŒczone ï spowodowane dziağaniem siğy 
wyŨszej, kt·re nie osiŃgnňğy Magistra lub Doktoratu, nie powinny 
byĺ okazjŃ do frustracji, przede wszystkim, kiedy czğowiek ma 
otwarte zmysğy i serce na doŜwiadczenia, do nauki, do 
wzrastania, do szerszej formacji. Taki byğ przypadek Edmunda 
Bojanowskiego. Kiedy wr·ciğ do Ojczyzny, do domu rodzinnego, 
po odbytej kuracji, jego bogata formacja zaczynağa owocowaĺ. 
WğŃczyğ siň do kulturalnego i patriotycznego ruchu w Kasynie 
GostyŒskim, zağoŨyğ biblioteki, zbierağ ludowe piosenki i 
przysğowia, interesowağ siň losami mğodzieŨy. 
 
  GĞOS: 

ĂPrzytomna mi jeszcze jego postaĺ doŜĺ 
wysoka i chuda, jego twarz pociŃgğa i blada z 
czarnym wŃsikiem i czarnŃ br·dkŃ, jego oczy z 
zamysğem i smutkiem spoza okular·w 
spoglŃdajŃce; zawsze nadzwyczaj starannie 
ubrany, przy tym skromny i mağom·wny, przyciŃgağ 
do siebie przyjacielskim uŜmiechem i pewnŃ, Ũe 
tak powiem delikatnoŜciŃ w obejŜciu...ò 

 
SIOSTRA ZAKONNA: 

Bojanowski posiadağ wewnňtrzny skarb, kt·ry dağ powagň 
jego Ũyciu, zğŃczyğ jego doŜwiadczenia i studia oraz otworzyğ go 
na nowe horyzonty: solidnŃ i zdecydowanŃ wiarň. Wierzyğ w 
bliskiego i opatrznoŜciowego Boga, w konkretnŃ miğoŜĺ do Jezusa 
Chrystusa, w wielkie naboŨeŒstwo do Matki BoŨej i w gğňbokŃ 
wiňŦ z KoŜcioğem. Bojanowski czuğ towarzystwo OpatrznoŜci 
BoŨej w swoim Ũyciu. To pozwalağo mu przekraczaĺ wszelkie 
trudnoŜci, jakie spotykağ, takŨe sğabe zdrowie. WğaŜnie 
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OpatrznoŜĺ chciağa przeprowadziĺ go, by m·gğ rozwinŃĺ ostatni i 
najwaŨniejszy przedmiot jego nie skoŒczonej formacji. BňdŃc 
czğonkiem szlachetnej rodziny, studentem wysokiego poziomu 
oraz wielkim dziağaczem, brakowağo mu waŨnego 
chrzeŜcijaŒskiego doŜwiadczenia: dotyku nňdzy ubogich! WğaŜnie 
teraz miağ okazjň pokazaĺ wielkoŜĺ jego duszy. Epidemia cholery 
spustoszyğa okoliczne wsie, przyniosğa wiele cierpienia. Edmund 
czuğ w sobie, powoğanie do niesienia pomocy drugiemu 
czğowiekowi i ulgi cierpiŃcym. Nie mogğa byĺ obca do tego ruchu 
kontemplacja pewniej figury, przed kt·rŃ modliğ siň od dziecka i 
byğa Ŧr·dğem poboŨnoŜci przez cağe jego Ũycie: Pieta z sŃsiedniej 
bazyliki świňtog·rskiej w Gostyniu. Tam zranione i martwe juŨ 
ciağo Jezusa leŨy na ğonie swojej Matki, jego dğuga rňka wisi pro-
szŃc o pomoc, pokazujŃc otwartŃ ranň serca. Tego zranionego 

Jezusa potrafiğ dostrzec 
w cierpiŃcym czğowieku. 
Pchany przez wiarň 
potrafiğ przekroczyĺ pr·g 
domostw oznaczonych 
czarnym krzyŨem, znak 
zarazy. Wiele ludzi 
umierağo zostawiajŃc 
duŨŃ iloŜĺ sierot. Od tej 
chwili rňce studenta, 
jego myŜli, serce, 
fantazje, dary Artus-
tyczne, formacjň literac-
kŃ poŜwiňciğ Edmund 
niesieniu pomocy dzie-
ciom. On pragnŃğ ich 
pocieszyĺ, daĺ im 
radoŜĺ, przekazaĺ im 
miğoŜĺ do kultury lu-
dowej, kt·ra go bardzo 
fascynowağa. Najbardziej 
pragnŃğ oŨywiĺ ich wiarň.  
 
Pieta z bazyliki świňto-
g·rskiej w Gostyniu 
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Ruch, kt·ry w 1849 zaczŃğ rozwijaĺ siň w skromny spos·b, 
nabierağ bğyskawicznego rozmachu. Do dziağalnoŜci Edmunda 
wğŃczyğ siň potok odwaŨnych dziewczŃt, zdecydowane, przez 
miğoŜĺ do Boga, aby nie zostawiĺ sierot bez opieki. W ciŃgu 
dwunastu lat zağoŨono dwadzieŜcia ochronek, dom·w sierot oraz 
dom·w formacyjnych dla SğuŨebniczek.  

 
Oto widaĺ, jak formacja studenta nie koŒczy siň w aulach i 

w bibliotekach, lecz powinna takŨe wyjŜĺ na Ŝwiat, aby dotykaĺ 
bezpoŜrednio nňdzy. MiğoŜĺ do Ojczyzny, kultura ludowa, pasja 
literacka, kosmopolityczny horyzont w formacji, kompetencja 
techniczna... to nie wystarcza do prawdziwego ksztağtowania 
czğowieka. Potrzebne jest wchodziĺ na drogň sğuŨby konkretnemu 
czğowiekowi, na drogi miğoŜci. Krok ten nie jest ğatwy. Dla 
Edmunda Bojanowskiego mostem pomiňdzy OjczyznŃ, kulturŃ, 
czğowiekiem i Ũyciem byğ B·g Ũywy i opatrznoŜciowy. Dzisiaj Boja-
nowski idzie obok Was, student·w, w waszym pielgrzymowaniu z 
Warszawy do Czňstochowy. On Was zna i wie, co nosicie w 
swoim sercu. Szanuje wasze marzenia i plany studenckie, ale 
otwiera przed wami szersze horyzonty niŨ same studia. On 
zaprasza na doŜwiadczenie Ewangelii. On przekazuje Wam 
swoje wnioski: ĂTrzeba dotknŃĺ nňdzy. Trzeba po prostu 
ofiarowaĺ samego siebie tym wszystkim, kt·rzy nas potrzebujŃò. 
 

 
 

JEZUS: 
 Pytasz Mnie, kochana c·rko i siostro, kim ja byğem dla 
Edmunda. Ja sam wzruszam siň, kiedy myŜlň o tym odwaŨnym, 
mňŨnym i miğym moim uczniu, kt·ry bardzo Mnie kochağ przez 
cağe Ũycie, kt·ry Ũyğ dla Mnie i przy Mnie, na kt·rego pokornŃ 
wielkoŜĺ mogğem zawsze liczyĺ. Edmund byğ tym, kt·ry 
codziennie byğ w drodze do Mnie. Przychodziğ do KoŜcioğa, aby ze 
MnŃ siň spotykaĺ, a jeŜli m·gğ nawet dwa razy dzienny, pomimo 
Ũe miağ trzy kilometry z domu. Przychodziğ z takŃ wiarŃ i 
wytrwağoŜciŃ, Ũe wszystkich wzruszağ. A Mnie najbardziej. 
Czasami czuğ wielki b·l spowodowany chorobŃ pğuc, nie mogŃc 
zğapaĺ tchu, ale znalazğ pow·d, by przyjŜĺ. Nie przeszkadzağy mu 
zimno, Ŝnieg, deszcz - tak bardzo Mnie pragnŃğ. Kiedy byğa 
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piňkna pogoda przyszedğ radosny, bo m·gğ kontemplowaĺ 
otaczajŃcŃ go przyrodň. Nieraz przy Ŝwieczce rozpoczŃğ modlitwň 
i przy Ŝwieczce jŃ zakoŒczyğ. On klňczağ przede MnŃ - patrzyğ na 
Mnie. Otwierağ swoje serce, pytağ, sğuchağ. A Ja dğugo patrzyğem 
na niego i pragnŃğem oddaĺ siň jemu w chlebie eucharystycznym. 
Co tydzieŒ przychodziğ, by siň ze MnŃ spotkaĺ w sakramencie 
pojednania i w komunii Ŝwiňtej. A ja ciŃgle czekağem na niego w 
sakramencie oğtarza. Dla Bojanowskiego byğem koŒcem jego 
drogi. Kiedy byğ na ğoŨu Ŝmierci, 7 sierpnia 1871 ï dzisiaj 
wspominamy jego narodzenie do nieba ï m·wiğ do si·str, kt·re go 
pielňgnowağy: ĂSiostry, ja juŨ jutro nie p·jdň do Komunii Ŝw., ja juŨ 
dziŜ p·jdň do Jezusaò. Cağe Ũycie byğ w drodze do Mnie. Nie tylko 
przychodziğ do mnie, kiedy chodziğ do KoŜcioğa i do sakrament·w; 
kiedy zbliŨağ siň do biednych, do chorych, do sierot, on byğ takŨe 
w drodze do mnie. Gdy nareszcie dotknŃğ nňdzy, Mnie dotykağ. 
Robiğ to z takŃ troskŃ, delikatnoŜciŃ i miğoŜciŃ, Ũe czuğem siň 
zawsze szanowany, kiedy byğem dotykany czystoŜciŃ jego dğoni. 
ĂTy jesteŜ mojŃ drogŃ ï tak wydawağo mi siň, Ũe chciağ Mi 
powiedzieĺ ï moje Ũycie, to droga do Ciebieò. I to pragnŃğ 
przekazaĺ innym. On wskazağ SğuŨebniczkom, by one szğy za 
MnŃ, by naŜladowağy Mnie. Ja bardzo go kochağem, a on przyjŃğ 
mojŃ miğoŜĺ.  
 
ZapytağaŜ Mnie, dlaczego nie pozwoliğem mu zostaĺ kapğanem, 
mimo, Ũe tak bardzo pragnŃğ. WğaŜciwie nie potrzebowağem jego 
sakramentalnego kapğaŒstwa. Wystarczyğo mi jego powszechne 
kapğaŒstwo, kt·rym Ũyğ w peğni. Edmund byğ Ũywym sakramentem 
mojej obecnoŜci. Dopiero w dzieŒ przed ŜmierciŃ potrafiğ to 
zrozumieĺ. KsiňŨy, juŨ byğo wielu wok·ğ niego. Oni go ksztağtowali 
i towarzyszyli mu. Wspaniali Jezuici pomagali mu w postňpowaniu 
do ŜwiňtoŜci. Ja chciağem go takiego, jakim byğ, czyli aktywnym i 
oddanym laikiem. W ten spos·b m·gğ on jeszcze bardziej zbliŨaĺ 
siň do odrzuconych. Cieszyğem siň, Ũe kochağ literaturň, poezjň i 
piňkno. UwaŨağem, Ũe nie byğo mu koniecznie do koŒca zgğňbiaĺ 
teologiň i opanowaĺ ğacinň, ani przewodniczyĺ liturgii. 
Wystarczyğo mi, Ũe dobrze wsp·ğpracowağ z kapğanami, kt·rych 
postawiğem obok niego, kt·rzy nieodzownie bardzo go kochali i 
podziwiali jego dobroĺ. Wiem, Ũe niekt·rzy zazdroŜcili mu. Ale 
przecieŨ Ja chciağem przez jego szlachetne Ũycie zachňcaĺ 
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kapğan·w do jeszcze gorliwszego kapğaŒstwa. Powoğania laik·w 
zawsze byğy waŨne w KoŜciele, szczeg·lnie dzisiaj. A takŨe sŃ 
bardzo potrzebne, nawet konieczne, powoğania braci w 
zgromadzeniach zakonnych. Potrzebujň ich w szczeg·lny 
spos·b, by pokazywali cağoŜĺ piňkna Kr·lestwa BoŨego, w kt·rym 
Bojanowski jest klejnotem ŜwiňtoŜci i miğoŜci. Taki jest m·j 
KoŜci·ğ: bogaty w r·ŨnorodnoŜĺ. W nim spotyka siň B·g z 
czğowiekiem, jest miejsce dla kobiety i mňŨczyzny, laika i kapğana, 
osoby Ŝwieckiej i konsekrowanej, kaŨdy w piňknie swojego 
powoğania, bez pomieszania, ale ŨyjŃc w gğňbokiej jednoŜci. Taki 
jest KoŜci·ğ, w kt·rym Maryja jest c·rkŃ i MatkŃ, i dla kt·rego 
jestem OblubieŒcem i GğowŃ. A co ty o tym myŜlisz, moja c·rko i 
siostro? Ty, kt·ra mnie zapytağaŜ, kim Ja byğem dla Edmunda 
Bojanowskiego, ty, kt·rŃ sam zaprosiğem na pielgrzymkň, 
powiedz Mi, za kogo mnie uwaŨasz? 
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Edmund byğ tym,  
kt·ry codziennie byğ w drodze do Mnie 
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św. Dominik: ĂWitaj, Gwiazdo Morska!ò 
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8 sierpnia 
św. Dominik de Guzman 
Kapğan. ZağoŨyciel Dominikan·w      
 
 
 

ĂTY JESTEś PRAWDłò 
 

(VERITAS [PRAWDA], to hasğo Zakonu Kaznodziei 
wedğug tğumaczenia sğynnego polskiego historyka i dominikanina 

z XVII w. 
Abrahama Bzowskiego (Bzovius) 

 
 
 
 ĂWiesz, Magdo, siostro? Lubiň chodziĺ pieszo. To prawda, 
Ũe pielgrzymka wymaga duŨo wysiğku, mňczy, przede wszystkim 
przez te pierwsze dni. Wczoraj, drugi dzieŒ, byğ fatalny; dzisiaj 
jednak jest znacznie lepiej. IdŃc pieszo idziesz wolniej niŨ jadŃc 
samochodem lub pociŃgiem. Tracisz czas, ale wiňcej 
przeŨywasz. Dopasowujesz siň do pejzaŨu, do ziemi, prowadzone 
rozmowy stajŃ siň gğňbsze. Perspektywa podr·Ũy zmienia siň. 
OczywiŜcie, idŃc pieszo cel zostanie waŨny, jednak niech nie 
zasğania Ci piňkna w czasie drogi. KaŨdy moŨe spotkaĺ siň w 
gğňbokoŜci z przyrodŃ, z ludŦmi, z Bogiem. Z zewnŃtrz podr·Ũ 
pieszo moŨe wydawaĺ siň biedna, jednak daje ona wiňcej 
bogactwa pielgrzymowi. Zastanawiam siň wtedy nad 
dominikaŒskim mottem, o kt·rym ostatnio duŨo rozmawiamy w 
naszym Zakonie: Ăŧyĺ w drodzeò. 
 
 DziŜ 8-go sierpnia jest dzieŒ naszego Ojca, Ŝw. Dominika. 
Nagrywam na dyktafonie, poŨyczonym od Ğukasza, studenta 
dziennikarstwa, kt·ry idzie razem z nami. Na niego nagrywa on 
swoje wraŨenia w czasie marszu dla mğodzieŨowego czasopisma. 
Jak siň czujesz, Magdo? Czy oni traktujŃ Ciň dobrze w Szpitalu? 
Czy twoja rehabilitacja jest prowadzona dobrze? Bardzo 
chciağbym, abyŜ mogğa p·jŜĺ z nami w przyszğym roku do 
Czňstochowy. Przez cağŃ drogň Ũycia, Ŝw. Dominik zdobywağ 
swoje bogate doŜwiadczenie. W wieku 35 lat, posiadajŃc peğne 
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wyksztağcenie wyruszyğ z Hiszpanii, aby poznawaĺ nowe kultury, 
stawiĺ czoğa nowym wyzwaniom. To byğo w roku 1205. Spotykağ 
siň z r·Ũnymi potrzebami, ale przede wszystkim z potrzebami 
duchowymi mňŨczyzn i kobiet, kt·rymi bardzo siň przejmowağ. 
Szczeg·lnie bolesne byğy dla niego spotkania z heretykami z 
poğudnia Francji. Ten b·l spowodowağ u niego pragnienie 
poszukiwania prawdy o Bogu, kt·ra mogğa skierowaĺ tych ludzi 
na dobrŃ drogň. On chciağ Ũyĺ prawdŃ, kontemplowaĺ jŃ, 
spoŨywaĺ jŃ, aby p·Ŧniej m·c uczyĺ jej ludzi w czasie swoich 
kazaŒ. M·wiŃc o heretykach, Magdo, mam nadziejň, Ũe siň nie 
obraziğaŜ. Przepraszam, za te sğowa. Wy protestanci, pomimo Ũe 
jesteŜmy rozğŃczeni, to jesteŜcie naszymi braĺmi w wierze. My w 
grupie wszyscy ciebie podziwiamy i kochamy ciň. Dlatego teŨ 
modlimy siň o to, aby operacja przebiegğa pomyŜlnie, ŨebyŜ 
mogğa iŜĺ razem z nami w przyszğym roku do Czňstochowy. 
 
 Kiedy byğem w nowicjacie cztery lata temu, Magdo, 
zafascynowağa mnie osoba Ŝwiňtego Dominika. Podobağa mi siň 
jego fenomenalna intuicja, Ũe kaznodzieje nie powinni gğosiĺ 
nauki jeŨdŨŃc konno, jak magnaci i wielmoŨni paŒstwo. Prawdy 
nie da siň przekazaĺ ubogim z pozycji osoby wyŨszej i bogatszej. 
Prawda musi iŜĺ na r·wni z biedŃ, pieszo, boso, nago. Ja r·wnieŨ 
jestem coraz bardziej spragniony prawdy. Dlatego teŨ identyfikujň 
siň ze swoim powoğaniem dominikanina, czujň siň szczňŜliwy 
mogŃc studiowaĺ, pomimo Ũe czasami jest mi ciňŨko. Czňsto 
medytujň nad sğowami Jezusa: ĂJa jestem drogŃ, prawdŃ i 
Ũyciem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnieò. 
MyŜlň, Ũe droga, prawda i Ũycie sŃ ze sobŃ nierozerwalnie 
zwiŃzane. WğaŜnie teraz jestem w drodze do Czňstochowy, 
szukam prawdy, Ũyjň razem z wszystkimi braĺmi i siostrami w 
wierze.  
 
 Z tamtych sğ·w Pana Jezusa, poniewaŨ jestem 
dominikaninem, najbardziej przemawia do mnie, ĂJa jestem 
prawdŃò. Dla mnie Jezus jest przede wszystkim PrawdŃ i kiedy 
jestem przy Jezusie, stojň przed PrawdŃ, kt·ra wypeğnia moje 
Ũycie, kt·ra mnie karmi, kt·ra oczyszcza mnie z grzechu, kt·ra 
daje mi siğň do przezwyciňŨenia moich sğaboŜci.  
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 Chciağbym przeczytaĺ dla Ciebie, Magdo, fragment 
starego pisma pod tytuğem ĂDziewiňĺ sposob·w modlenia siň 
uŨywanych przez Ŝw. Dominikaò. Mam to na ulotce, razem z 
ksiňgŃ Ewangelii Ŝwiňtego Mateusza, kt·rŃ, jak wiesz, zawsze 
noszň ze sobŃ. 
 
 

ĂMiağ Ojciec Dominik jeszcze jeden spos·b 
modlenia siň, bardzo piňkny, poboŨny i miğy: po 
domawianiu godzin kanonicznych i po 
dziňkczynieniu majŃcym miejsce na zakoŒczenie 
posiğk·w, Ŝw. Ojciec [ ... ] siadağ spokojnie, otwierağ 
przed sobŃ jakŃŜ ksiŃŨkň i uczyniwszy znak krzyŨa 
Ŝw., czytağ i odczuwağ w duchu wielkŃ sğodycz, tak 
jakby samego Boga m·wiŃcego sğyszağ, w myŜl 
tych sğ·w Psalmisty: Bňdň sğuchağ, co mi Pan B·g 
powie, gğosi On pok·j ludowi swemu i Ŝwiňtym 
swoim, i tym, kt·rzy z serca nawracajŃ siň do 
Niego (Ps 84,9). I jakby z drugŃ jakŃŜ osobŃ 
dyskutujŃc, juŨ to zdawağo siň z ruch·w i wyrazu 
twarzy, Ũe siň bardzo piňkny, poboŨny i miğy: po 
odm·wieniu godzin kanonicznych i po 
dziňkczynieniu majŃcym miejsce na zakoŒczenie 
posiğk·w, Ŝw. Ojciec, chociaŨ posilony skromnie, 
byğ juŨ jakby namaszczony duchem modlitwy, 
zaczerpniňtym ze niecierpliwi, juŨ to Ũe spokojnie 
sğucha, co mu m·wiŃ, i dyskutuje, przeciwstawiajŃc 
swoje zdanie, juŨ to Ũe uŜmiecha siň lub pğacze, to 
zn·w wpatruje siň w coŜ lub opuszcza oczy, albo 
zaczyna coŜ szeptem m·wiĺ i bije siň w piersi. 

 
Gdy ktoŜ przez ciekawoŜĺ chciağ siň z 

ukrycia Ŝw. Dominikowi przyjrzeĺ, zdağ mu siň jako 
MojŨesz, kt·ry wszedğ w gğŃb pustyni i zobaczyğ 
tam krzak gorejŃcy, i usğyszağ Boga m·wiŃcego i 
zniŨajŃcego siň do niego. Miağ bowiem mŃŨ BoŨy 
tň zwykğŃ prorokom ğatwoŜĺ przechodzenia raptem 
od czytania do modlitwy i od rozmyŜlania do 
kontemplacji. I gdy tak czytağ w samotnoŜci, rad 
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okazywağ czeŜĺ ksiŃŨce, kt·rŃ czytağ, pochylağ siň 
przed niŃ i cağowağ jŃ, szczeg·lnie, gdy byğ to 
rňkopis Ewangelii lub gdy czytağ sğowa, kt·re z ust 
Chrystusa wyszğy. Czasem zaŜ, ukrywszy twarz w' 
dğonie, odwracağ siň od ksiŃŨki i przykrywağ sobie 
twarz kapturem i nieraz wtedy pğakağ peğen jakiegoŜ 
lňku i tňsknoty. Albo teŨ jakby chciağ podziňkowaĺ 
komuŜ wyŨszemu od siebie za doznane 
dobrodziejstwa, podnosiğ siň z lekka i kğaniağ siň z 
szacunkiem, a nastňpnie juŨ uciszony wewnňtrznie 
i uspokojony, dalej czytağ zaczňtŃ ksiŃŨkň. Te 
sposoby modlenia siň Ŝw. Ojciec zachowywağ 
nawet w podr·Ũy; wňdrujŃc z jednej miejscowoŜci 
do drugiej, gdy znalazğ siň w jakimŜ ustroniu, wnet 
zaczynağ bawiĺ siň modlitwŃ i kontemplacjŃò. 

 
 
 
 
 Bardzo lubiň czytaĺ, Magdo. Uwielbiam ksiŃŨki. Wiem, Ũe 
w ksiŃŨkach nie zawiera siň cağa prawda, bo PrawdŃ jest 
Chrystus, a Chrystusa nie moŨna zawrzeĺ we wszystkich 
ksiŃŨkach Ŝwiata. Jednak ksiŃŨki czňsto pomagajŃ mi w drodze 
do Prawdy. Zawarte sŃ w nich drogi r·Ũnych mňŨczyzn i kobiet i 
przekazujŃ mi ich doŜwiadczenia i wnioski. Powiedziağem, Ũe 
uwielbiam ksiŃŨki, ale to nie jest sğuszne, bo tylko naleŨy 
uwielbiaĺ Boga. O tym wiedziağ Ŝwiňty Dominik, kt·ry sprzedağ 
swoje najwartoŜciowsze ksiŃŨki, a pieniŃdze rozdağ biednym, 
kt·rzy byli dla niego prawdŃ wyŨszej rangi. Nie wiem, czy jestem 
gotowy, Ũyĺ tak samo, jak Ŝwiňty Dominik, ale podoba mi siň 
odpowiedŦ, kt·rŃ powiedziağ mğodemu bratu zakonnemu, Ũe Ăz 
ksiňgi miğoŜci nauczyğ siň wiňcej niŨ ze wszystkich innych, bo jest 
to ksiňga uczŃca wszystkiego. Ostatnio przeczytağem ksiŃŨkň 
pewnego fiŒskiego pisarza, kt·ra mogğaby ci siň spodobaĺ, 
pomimo Ũe ma czasami zbyt Ŝmiağy humor religijny. Ale Magdo, 
ksiŃŨkŃ, kt·ra najbardziej mnie fascynuje, jest Ewangelia. Tam 
odnajdujň blask Prawdy, kt·rŃ jest Chrystus. Magdo, jestem 
trochň zazdrosny, Ũe nosicie nazwň Ăewangelicyò. Jednak patrzŃc 
na Ciebie, widzň, Ũe to prawda, bo ty jesteŜ kobietŃ ŨyjŃcŃ 
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EwangeliŃ Jezusa. Mnie fascynuje spos·b modlitwy Ŝwiňtego 
Dominika zwiŃzany z czytaniem. Czytaĺ, modliĺ siň, 
kontemplowaĺ Prawdň. Ty jesteŜ mojŃ PrawdŃ, Jezu! Wiesz, 
Magdo, Ũe nigdy nie pr·bowağem narzuciĺ ci prawdy z 
perspektywy katolika. Ja staram siň Ũyĺ prawdŃ, ale brak mi 
jeszcze bardzo wiele do doskonağoŜci! JakiŜ hiszpaŒski 
dominikanin, kt·ry prowadzi oŜrodek ekumeniczny, wytğumaczyğ 
mi wiersz sğynnego hiszpaŒskiego poety XX wieku: 
 

ĂòTwojaò prawda? Nie! Tylko sama Prawda! 
ChodŦ wiňc jej poszukaĺ ze mnŃ. 
A swojŃ zabierz dla siebie!ò 

 
 Magdo, chciağbym ciň zaprosiĺ za rok na pielgrzymkň do 
Czňstochowy, razem z grupŃ Taize. PrzyjdŦ z mňŨem, 
Bogdanem, i ze swojŃ c·rkŃ MarysiŃ. ChodŦ z nami wszystkimi i 
poszukaj z nami prawdy. 
 
 Sğuchaj, Magdo, wszyscy sŃ juŨ gotowi do dalszej drogi. 
ZaczynajŃ Ŝpiewaĺ. Sğyszysz to? Chcň dla ciebie nagraĺ cağŃ tŃ 
pieŜŒ. To ĂAve maris Stellaò, przepiňkny poemat, kt·ry lubiğ 
Ŝpiewaĺ Ŝw. Dominik podczas podr·Ũy: ĂWitaj Gwiazdo morska ï 
Wielka Matko Boga ï Panno zawsze czysta ï Nebios bramo 
bğoga... Daj wieŜĺ Ũycie czyste ï drogň Ŝciel bezpiecznŃ ï widzieĺ 
daj Jezusa ï Mieĺ z Nim radoŜĺ wieczna!ò 
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9 sierpnia 
św. Teresy Benedykty od KrzyŨa, Edyty Stein 
Wsp·ğpatronki Europy ï świňto     
  
 
 

ĂTY, UKRZYŧOWANY JEZUSIEò 
 
NARRATOR:  

Nasze serce czuje siň dzisiaj gğňboko wzruszone 
wspominajŃc Edytň Stein, kobietň z tej ziemi, ŧyd·wkň, ŜciŜle 
zwiŃzanŃ z Uniwersytetem, szukajŃcŃ prawdy, oddanŃ Jezusowi 
Chrystusowi, pğodnŃ filozofkň i pisarkň, poŜwiňconŃ w Klasztorze 
Karmelitanek Bosych, niesprawiedliwie przeŜladowanŃ, zğoŜliwie 
zniszczonŃ, wğŃczonŃ w chwale Zmartwychwstağemu Panu, kt·ra 
teraz wstawia siň przed Bogiem za wszystkimi ludŦmi Europy.  
Jak nie woğaĺ o poparcie Siostry Teresy Benedykty od KrzyŨa, 
Edyty Stein, w tym czwartym dniu naszej pielgrzymki, dzisiaj 9 
sierpnia, w 78. rocznicň jej mňczeŒstwa? 

 
PIELGRZYM: 

Jezu, sğowo mňczeŒstwo straszy mnie i uderza. Czuje we 
mnie odrazň i wstrňt przed samym sğowem cierpienie. Nie 
przyciŃgajŃ mnie ani samotnoŜĺ, ani smutek ani b·l. Nie 
rozumiem. Nie przyjmuje ich. Ja lubiň sğowa radoŜĺ, zadowolenie, 
przyjemnoŜĺ, triumf, zwyciňstwo. Dlatego teŨ moje serce buntuje 
siň i zwraca siň do Ciebie pytajŃc: dlaczego? A takŨe protestujň 
przeciwko krzyŨowi, kt·ry ciŃgle, jak koszmar, przewodniczy 
naszej pielgrzymce. A najbardziej obraza mnie fakt tuszowania 
horroru krzyŨa przez ozdabianie go kwiatami i kokardami, aby byğ 
obiektem dekoracyjnym. 

 
EDYTA STEIN: 

ĂAve Crux, spes unica! Pozdrawiamy Ciň, KrzyŨu Ŝwiňty, 
jedyna nasza nadziejo!ò - tak kaŨe nam woğaĺ KoŜci·ğ w czasie 
mňki PaŒskiej, poŜwiňconym rozwaŨaniom gorzkich cierpieŒ 
naszego Pana Jezusa Chrystusa. Radosne wielkanocne alleluja 
przytğumia wprawdzie powaŨnŃ pieŜŒ o krzyŨu, ale ten znak 
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naszego zbawienia towarzyszy nam nieustannie poŜrodku radoŜci 
paschalnych, gdy juŨ siň wydawağo, Ũe zupeğnie zaniknŃğ.  
 
NARRATOR: 

Na krzyŨu spotykajŃ siň paradoksalnie cierpienie i radoŜĺ, 
krew i kwiaty, zniszczenie i nadzieja, Ŝmierĺ i Ũycie, okrucieŒstwo 
tego, kt·ry zabija i miğoŜĺ tego, kt·ry oddaje siň. W ten spos·b 
chrzeŜcijanie przeŨywajŃ KrzyŨ. To najmocniej uderzyğo mğodŃ 
studentkň i profesorkň Edytň Stein. Miağa ona spotkanie z 
chrzeŜcijaninem naznaczonym KrzyŨem a r·wnoczeŜnie 
oŨywionym nadziejŃ. To spowodowağo zmianň kierunku drogi, 
kt·ra miağa siň skoŒczyĺ jej nawr·ceniem. To byğo w czasie 
pierwszej wojny Ŝwiatowej. Na froncie belgijskim zginŃğ jej 
wielbiony i kochany profesor Adolf Reinach. Jego Ũona prosiğa 
Edytň o pomoc w uporzŃdkowaniu jego biura. Czuğa ona lňk 
spotkania siň ze zniszczonŃ kobietŃ. Zdumiona zobaczyğa, z jakŃ 
wiarŃ i pogodŃ ducha Frau Reinach, przyjňğa ofiarň Ŝmierci mňŨa, 
czerpiŃc siğň z krzyŨa. To byğo dla niej pr·bŃ prawdy religii 
chrzeŜcijaŒskiej. Od tego momentu jej dusza zaczňğa otwieraĺ siň 
na poszukiwanie Boga. 

PIELGRZYM: 
Do Ciebie, Jezu, zwracam siň bardzo gorŃco. Pragnň 

powiedzieĺ wszystko, co czuje, z cağkowitym zaufaniem. Bardzo 
podoba mi siň twoja Ewangelia, kiedy chodzisz po miasteczkach i 
wsiach pocieszajŃc, leczŃc, przekazujŃc radoŜĺ. Ale, dlaczego, 
Jezu, koniecznie przychodzi cierpienie? Edyta jest zdumiona 
widzŃc jak kobieta, kt·ra straciğa mňŨa, przyjmuje krzyŨ. Ale ja, 
kt·ry idň w pielgrzymce do Czňstochowy z mojŃ dziewczynŃ 
AgatŃ, i kt·ry czujň siň tak szczňŜliwy idŃc obok niej, nie mogň 
sobie wyobraziĺ, jak bňdň reagowağ, jeŜli Ŝmierĺ mi jŃ odbierze. 
Proszň, tylko nie r·b tego! Bo czujň, Ũe buntujň siň przeciwko 
wszystkiemu, nawet Tobie. Potrzebujň i mam prawo, aby chodziĺ 
z niŃ, aby zağoŨyĺ rodzinň, kt·ra bňdzie szczňŜliwa do staroŜci. 
Przyjmij ode mnie, proszň, tň ŜwiňtŃ pielgrzymkň, jako ofiarň na 
nasze zdrowie i bğogosğawieŒstwo. Zmňczenie, pot, abstynencja, 
czystoŜĺ, dğugie godziny modlitwy, to wszystko oddam Ci 
zadowolony i zdecydowany, ale zbaw nas, proszň od wszelkiego 
cierpienia i Ŝmierci. Odpowiedz mi, Jezu, i nie zostawiaj mnie 
samotnym w modlitwie.  
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EDYTA STEIN: 

U wdowy po Panu Reinachu miağo miejsce moje pierwsze 
spotkanie z KrzyŨem i BoŨŃ mocŃ, jakiego udziela On tym, kt·rzy 
go niosŃ. Ujrzağam pierwszy raz w Ũyciu KoŜci·ğ w jego 
zwyciňstwie nad oŜcieniem Ŝmierci. W tym momencie zağamağa 
siň moja niewiara i ukazağ siň Chrystus w tajemnicy KrzyŨa. 
 
NARRATOR: 

Chrzest Edyty, majŃcej 30 lat, byğ punktem wyjŜcia 
intensywnej drogi razem z Jezusem. Chciağa przybraĺ imiň 
Teresa, poniewaŨ czytajŃc ŜwiňtŃ reformatorkň Karmelitanek, 
Teresň od Jezusa, wğaŜnie spotkağa siň z Jezusem od Teresy. 
Razem z Nim trafiğa do Prawdy, kt·rej pragnňğa. Tyko, Ũe Edyta 
patrzy na Jezusa z wğasnej perspektywy. Chodzi jej przede 
wszystkim o Jezusa UkrzyŨowanego. Z tym Jezusem ona siň 
identyfikuje a On poprowadzi jŃ do kolejnych krok·w aŨ do 
mňczeŒstwa na KrzyŨu. 

 

EDYTA STEIN: 
Dusza zjednoczona z Chrystusem, Ũyje Jego Ũyciem przez 

oddanie siň UkrzyŨowanemu, przez przejŜcie z Nim cağej drogi 
krzyŨowej. DokŃd zaprowadzi nas Chrystus na tej ziemi, nie 
wiemy; nawet przed czasem nie powinniŜmy o to pytaĺ. Wiemy 
tylko, Ũe dla tych, kt·rzy kochajŃ Boga, wszystko ostatecznie na 
dobre siň obr·ci. A poza tym wiemy, Ũe drogi Pana idŃ dalej niŨ 
drogi tego Ŝwiata. KrzyŨ wewnňtrzny czy zewnňtrzny, kt·ry sam 
B·g nam nakğada, zawsze jest skuteczniejszy niŨ umartwienie 
wedğug naszego wğasnego wyboru. Droga Zbawiciela byğa od 
poczŃtku do koŒca drogŃ krzyŨowŃ. Gdy czğowiek rozumie, Ũe 
Chrystus w ostatecznym poniŨeniu i unicestwieniu dokonağ 
najwiňkszego dzieğa pojednania i zjednoczenia ludzkoŜci z 
Bogiem, zrozumie teŨ, Ũe takŨe jego do zjednoczenia z 
Chrystusem poprowadzi Ŝmierĺ krzyŨowa. 

 
NARRATOR: 
 JedenaŜcie lat po chrzcie decyduje siň na wstŃpienie do 
zakonu Karmelitanek Bosych. CiňŨka decyzja, kt·rŃ chce 
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wytğumaczyĺ osobiŜcie swojej matce, ŧyd·wki gğňbokiej wiary, 
majŃcej 84 lata. Dla niej, pomimo Ũe bardzo kocha swojŃ c·rkň, 
jest to nie do przyjňcia. We Wrocğawiu wracajŃ razem pieszo z 
Synagogi. To dzieŒ urodzin Edyty. 

- Czy to kazanie Rabina nie byğo dobre? 
- Tak. 
- W Ũydowskiej wierze takŨe moŨna byĺ religijnym! 
- OczywiŜcie, dla tej osoby, kt·ra nie poznağa nic 

innego. 
Jej matka zrozpaczona: 
- A ty? Dlaczego poznağaŜ Go? Nic nie chcň powiedzieĺ 
przeciw Niemu; prawdopodobnie byğ dobrym 
czğowiekiem, ale dlaczego zrobiğ siň Bogiem? 

Matka zrozumiağa dobrze, Ũe Tamten, to Chrystus. Edyta 
poznağa Chrystusa! Dwa dni p·Ŧniej wstŃpiğa do zakonu w Kolonii, 
gdzie przybrağa imiň TERESA BENEDYKTA OD KRZYŧA. 
 
EDYTA STEIN: 
 Aby poznaĺ Chrystusa, naleŨy wgğňbiĺ siň w Jego 
wnňtrze. Modlitwa w ogrodzie Oliwnym poprzedziğa drogň 
krzyŨowŃ. To woğanie do Ojca w ciňŨkiej godzinie Ũycia Chrystusa 
zostağo nam przekazane w niewielu sğowach. Jest ono 
rzeczywiŜcie jak bğyskawica, kt·ra pozwala na moment ujrzeĺ 
wnňtrze Jezusa, niezgğňbione tajemnice Boga-Czğowieka i 
tajemnicň Jego modlitwy: ĂOjcze, jeŜli chcesz, zabierz ode Mnie 
ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech siň stanieò. 
 
 Moje imiň zakonne wniosğam juŨ do postulatu. Otrzymağam 
dokğadnie takie, o jakie prosiğam. Przez krzyŨ rozumiağam 
cierpienia Ludu BoŨego, kt·re siň w·wczas wğaŜnie zaczňğy. 
UwaŨağam, Ũe ci, kt·rzy rozumiejŃ, iŨ to jest krzyŨ Chrystusowy, w 
imiň reszty winni wziŃĺ go na siebie. DziŜ wiem o wiele lepiej, co 
znaczy byĺ poŜlubionŃ Bogu w znaku krzyŨa. JednakŨe w cağej 
peğni nie zgğňbi siň tego nigdy, gdyŨ jest to tajemnica. 
 
 
PIELGRZYM: 
 Jezu kochany, moje imiň pielgrzyma jest niewŃtpliwie 
Radosğaw, RADOśĹ, bo najbardziej podoba mi siň twoja radoŜĺ. 
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Rozumiem, Ũe cierpienie i Ŝmierĺ sŃ zawsze w drodze, a przede 
wszystkim na koŒcu drogi. Bardzo dziňkujň Edycie, Ũe pokazağa 
mi prawdziwoŜĺ KrzyŨa. Ale ja nie mam jej godnej podziwu siğy. 
Potrzebujň patrzeĺ ku radoŜci nieba, z kt·rej Ũyje w nadziei razem 
z AgatkŃ. MyŜlň, Ũe teraz lepiej rozumiem, dlaczego ozdabiamy 
krzyŨ kwiatami i zboŨem. Bo cağy Ty, na KrzyŨu jesteŜ 
promieniujŃcŃ ŜwiatğoŜciŃ, miğoŜciŃ i radoŜciŃ. JuŨ zaczynam 
rozumieĺ, Ũe KrzyŨ nie jest na pierwszym planie znakiem 
ludzkiego zğa, lecz przebaczenia i dobroci, kt·rymi promieniujesz 
z niego. O Jezu, z pokorŃ nawr·conego ğotra, proszň Ciň: 
wspomnij na Agatkň i na mnie, gdy przyjdziesz do swego 
kr·lestwa. 
 
NARRATOR: 
 Siostra Teresa Benedykta od KrzyŨa czuje potrzebň 
przeŨycia KrzyŨa Chrystusa, zğŃczona z cierpieniami jej narodu 
przeŜladowanego i zagroŨonego eksterminacjŃ. 
 
EDYTA STEIN: 
 Rozmawiağam ze Zbawicielem i powiedziağam Mu, Ũe 
wiem, iŨ to jego krzyŨ zostaje teraz zğoŨony na nar·d Ũydowski. 
Og·ğ tego nie rozumie, lecz ci, co rozumiejŃ, ci muszŃ byĺ gotowi 
w imieniu wszystkich wziŃĺ go na siebie. Chcň to uczyniĺ, niech 
mi tylko wskaŨe, jak. Gdy naboŨeŒstwo siň skoŒczyğo, miağam 
wewnňtrznŃ pewnoŜĺ, Ũe zostağam wysğuchana. Ale, na czym ma 
polegaĺ to dŦwiganie krzyŨa, tego jeszcze nie wiedziağam. MyŜlň 
nieustannie o kr·lowej Esterze, kt·ra zostağa wziňta ze swego 
narodu, aby wstawiĺ siň za nim przed kr·lem. Jestem bardzo 
ubogŃ, bezsilnŃ i mağŃ EsterŃ, ale kr·l, kt·ry mnie wybrağ, jest 
nieskoŒczenie potňŨny i miğosierny. Jest to wielka pociecha.  
 
NARRATOR: 
 W 1938 r. jej siostry zakonne z Kolonii, zaalarmowane 
sytuacjŃ, jaka zapanowağa w Niemczech, wysyğajŃ jŃ do klasztoru 
Echt w Holandii. Tam ona czuje siň bardzo zaniepokojona. 
PrzyğŃczy siň do niej jej siostra rodzona R·Ũa, kt·ra takŨe 
otrzymağa chrzest i pragnie wstŃpiĺ do zakonu. Aby siň 
przygotowaĺ na ofiarň razem z Chrystusem, Edyta musi wgğňbiĺ 
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siň w tajemnicň misterium KrzyŨa i napisaĺ wzruszajŃcy traktat o 
Nauce KrzyŨa. 
 
EDYTA STEIN: 
 Jestem ze wszystkiego zadowolona. Scientia Crucis ï 
MŃdroŜĺ krzyŨa zdobyta byĺ moŨe tylko wtedy, gdy siň samemu 
do gğňbi doŜwiadcza krzyŨa. Od poczŃtku byğam o tym 
przeŜwiadczona i powiedziağam, z cağego serca, Ave Crux, spes 
unica! ï BŃdŦ pozdrowiony, KrzyŨu, jedyna nadziejo. Chrystus 
jest mocŃ BoŨŃ i BoŨŃ mŃdroŜciŃ nie tylko, dlatego Ũe jest 
wysğannikiem Boga, Jego Synem i Ũe sam jest Bogiem, lecz 
szczeg·lnie, dlatego Ũe jest ukrzyŨowany. Albowiem Ŝmierĺ 
krzyŨowa jest w niezgğňbionej mŃdroŜci BoŨej pomyŜlana jako 
Ŝrodek odkupienia. Aby okazaĺ, Ũe ludzka siğa i mŃdroŜĺ nie sŃ 
zdolne dokonaĺ zbawienia, dağ B·g zbawczŃ moc temu, kt·ry, 
wedğug kryteri·w ludzkiego sŃdu, okazuje siň sğaby i gğupi; kt·ry 
sam z siebie nie pragnie byĺ niczym, lecz pozwala w sobie 
dziağaĺ samej mocy BoŨej; kt·ry siebie Ăwyniszczyğò i Ăstağ siň 
posğusznym aŨ do Ŝmierci krzyŨowejò. 
 
PIELGRZYM: 
 Widzň, Jezu, Ũe Edyta mocno cierpiağa. Ona potrzebowağa 
wejŜĺ do wnňtrza Ciebie, aby Ciň zrozumieĺ i pokochaĺ Ciň. Ja 
jednak, Jezu, mam szczňŜliwe i piňkne Ũycie. Dziňki Bogu, 
wszystko mi siň udaje. Ale rozumiem, Ũe obok mnie sŃ osoby 
pochylone pod ciňŨarem KrzyŨa. Dziňki Edycie czujň dla nich 
respekt i patrzň na nich w milczeniu. Nie czujň siň Ŧle, poniewaŨ 
mam Ũycie bez cierpieŒ. Pomimo tego, iŨ nie do koŒca to 
pojmujň, wiem, Ũe to wymaga ode mnie dziňkczynienia i 
solidarnoŜci. Dlatego teŨ, razem z AgatkŃ, chciağbym byĺ obok 
tych, kt·rzy cierpiŃ, aby ich pocieszyĺ. Ode mnie, z moim 
charakterem, kt·ry nie ma siğy, aby zagğňbiĺ siň w krzyŨu, 
wymagasz prostszej drogi, na miarň moich moŨliwoŜci. Jestem 
czğowiekiem radoŜci i nadziei. Daj mi, Panie, abym m·gğ podzieliĺ 
siň nim z tymi, kt·rzy sŃ blisko i daleko.  
 
NARRATOR: 
 We wrzeŜniu 1939 r. odbyğ siň pierwszy atak Niemc·w, z 
inwazjŃ na Polskň. W holenderskim klasztorze Edyta przeŨywa to 



 33 

wydarzenie z przeraŨeniem. 14 tego miesiŃca jest Ŝwiňto 
PodwyŨszenia KrzyŨa. Siostra Teresa Benedykta od KrzyŨa 
przygotowuje dla si·str medytacjň, pod tytuğem: Ave Crux, spes 
unica! Pozdrawiamy Ciň, KrzyŨu Ŝwiňty, jedyna nasza nadziejo! 
 
EDYTA STEIN: 
 świat stoi w pğomieniach. PoŨar m·gğby ogarnŃĺ takŨe 
nasz dom, jednak krzyŨ wznosi siň ponad pğomieniem ognia i nie 
moŨe ulec spaleniu. KrzyŨ jest drogŃ, kt·ra z ziemi prowadzi do 
nieba. Kto obejmuje go z wiarŃ, nadziejŃ i miğoŜciŃ, ten zostanie 
uniesiony wzwyŨ, aŨ na ğono Tr·jcy PrzenajŜwiňtszej. 
 świat stoi w pğomieniach! Czy chcesz je ugasiĺ? Patrz na 
krzyŨ: z otwartego Serca pğynie krew Zbawiciela, krew zdolna 
ugasiĺ nawet pğomienie piekğa. Czy sğyszysz jňki rannych na 
polach bitwy zachodu i wschodu? Nie jesteŜ lekarzem ani 
pielňgniarkŃ i nie umiesz ran przewiŃzywaĺ. Trwasz samotnie w 
swej celi i nie moŨesz bezpoŜrednio im pom·c. Czy moŨe 
sğyszysz peğne trwogi woğania konajŃcych? Zapewne chciağbyŜ 
byĺ kapğanem, aby ich wspom·c. Wzrusza Ciň pğacz wd·w i 
sierot? ChciağabyŜ staĺ siň dla nich anioğem pociechy, aby 
przynieŜĺ im ulgň. Patrz na UkrzyŨowanego! ZğŃczona z Nim 
stajesz siň wszechobecna, jak On sam. Nie jedynie tutaj, czy tam, 
moŨesz sğuŨyĺ potrzebujŃcym jak lekarz lub pielňgniarka albo 
kapğan. MocŃ krzyŨa moŨesz byĺ obecna na wszystkich frontach 
Ŝwiata, wsp·ğczujŃca miğoŜĺ; ta miğoŜĺ, kt·rŃ czerpiesz z 
Boskiego Serca, tryska wszňdzie Jego najdroŨszŃ krwiŃ, aby 
nieŜĺ ulgň, ratowaĺ i zbawiaĺ.  
 Oczy UkrzyŨowanego patrzŃ na ciebie z wysokoŜci krzyŨa 
- pytajŃco i badawczo. Czy chcesz na nowo i z cağŃ powagŃ 
zawrzeĺ z Nim przymierze? JakŃ dasz odpowiedŦ? ĂPanie, dokŃd 
p·jdziemy? Ty sam masz sğowa Ũyciaò. 
 
NARRATOR: 
 2 sierpnia 1942, po poğudniu dw·ch oficer·w SS 
przychodzi do klasztoru w Echt i porywajŃ Edytň i jej siostrň R·Ũň. 
Kilka dni p·Ŧniej sŃ przetransportowane do Auschwitz z cağym 
konwojem ŧyd·w. WŜr·d nich jest grupa tych, kt·rzy nawr·cili siň 
na chrzeŜcijaŒstwo, w szczeg·lnoŜci wybranych przez 
hitlerowc·w, jako zemsta przeciwko odwaŨnym biskupom i 
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katolikom holenderskim. Natychmiast po przyjeŦdzie, obie siostry 
zostajŃ zgğadzone w komorze gazowej. To byğo 9 sierpnia 1942. 
 
EDYTA STEIN: 
 Chrystus stanowi punkt odniesienia mojego Ũycia, a 
KoŜci·ğ Chrystusa jest mojŃ OjczyznŃ. 
 
PIELGRZYM: 
 Bardzo Ũağujň, Jezu, za tamte moje sğowa, pochodzŃce z 
wystraszonego i skŃpego serca. Teraz juŨ nie uwaŨam, Ũe to 
fiasko, kiedy patrzň na ozdobione krzyŨe przy drogach albo 
przewodniczŃce pielgrzymkom. Wiem, Ũe KrzyŨ jest drzewem 
Ũycia, kt·ry kwitnie i owocuje. Chcň teraz go ozdobiĺ kwiatami i 
zboŨem, szlachetnymi znakami twojej pğodnoŜci i miğoŜci. Razem 
z mojŃ miğoŜciŃ, AgatŃ, chcň krzyczeĺ z cağego serca: Ave Crux, 
spes unica! Pozdrawiamy Ciň, KrzyŨu Ŝwiňty, jedyna nasza 
nadziejo! 
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Jestem bardzo ubogŃ, bezsilnŃ i mağŃ EsterŃé 
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św. Wawrzyniec, diakon 
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10 sierpnia 
św. Wawrzyniec 
 
 
 
 

ĂTY JESTEś MOIM SKARBEMò 
 
 
NARRATOR: 
 PrzeŜladowanie cesarza Waleriana w poğowie III w. 
kierowağo siň nieubğaganie przeciw pasterzom KoŜcioğa 
Chrystusowego. W pierwszym rzňdzie dotknňğo ono biskup·w, 
p·Ŧniej objňğo swym zasiňgiem takŨe diakon·w. W Rzymie 
uwiňziono i skazano na Ŝmierĺ papieŨa Sykstusa II wraz ze jego 
diakonami. 10 sierpnia 258 r. zostağ stracony ostatni z nich, 
Wawrzyniec, rzymski diakon pochodzŃcy z Hiszpanii. Mimo Ũe nie 
mamy dokğadnych danych o tym, co rzeczywiŜcie siň wydarzyğo, 
wiemy, Ũe mňczeŒstwo tych BoŨych mňŨ·w (Ŝwiňtych), a 
szczeg·lnie WawrzyŒca, wywarğo wielkie wraŨenie na nastňpnych 
pokoleniach chrzeŜcijan. św. AmbroŨy powiadamia nas o 
rozgğosie, jaki wywoğağo w KoŜciele mňczeŒstwo WawrzyŒca. św. 
Augustyn donosi, Ũe w wsp·lnotach Afryki p·ğnocnej wz·r 
rzymskiego diakona, byğ bardzo czňsto ukazywany w homiliach, 
razem z innym Ŝwiadkiem Chrystusa, Ŝw. Stefanem, pierwszym 
mňczennikiem. W Rzymie poŜwiňcono Ŝw. WawrzyŒcowi 
poczŃtkowo mağŃ kapliczkň wybudowanŃ na miejscu jego grobu. 
P·Ŧniej zaŜ  zadedykowano mu bazylikň. PapieŨ Damazy napisağ 
o nim wspaniağy panegiryk. Inny hiszpaŒsko-rzymski poeta, 
Prudencjusz, stworzyğ hymn ĂPerystefanosò na jego chwağň, w 
kt·rym wyŜpiewuje siň jak to odwaŨna Ŝmierĺ WawrzyŒca stağa 
siň ostatecznym ciosem zadanym bağwochwalstwu. W jaki spos·b 
wydarzyğo siň to mňczeŒskie Ŝwiadectwo tego prostego diakona, 
sğugi Chrystusa oraz KoŜcioğa? Jakie byğo Ŝwiatğo, kt·re 
Wawrzyniec roznieciğ i kt·re tak jasno rozbğysğo dla chrzeŜcijan 
jego epoki? 
 
 NaleŨy na poczŃtku zaznajomiĺ siň pokr·tce z sytuacjŃ, w 
jakiej znajdowağ siň KoŜci·ğ trzeciego wieku. PrzeŜladowanie 
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chrzeŜcijan, zainicjowane przez Nerona, co jakiŜ czas odŨywağo w 
r·Ũnych prowincjach Imperium Rzymskiego, i wybuchağo na nowo 
z r·Ũnym nasileniem. Ale byğy teŨ momenty pokoju, a nawet 
pewnej tolerancji ze strony rzymskich wğadz. W tym czasie, dzieğo 
misjonarskie, utwierdzone wspaniağym Ŝwiadectwem 
mňczennik·w zaczynağo obejmowaĺ wszystkie warstwy 
spoğeczeŒstwa rzymskiego i powoli zdobywaĺ zwolennik·w nawet 
wŜr·d patrycjusz·w oraz w gronach inteligencji rzymskiej. Nie 
rzadko, sami chrzeŜcijanie oddawali do dyspozycji wsp·lnoty ich 
dobra materialne przyczyniajŃc w ten spos·b do 
rozpowszechniania wiary i wspierajŃc potrzebujŃcych. Fakt, Ũe 
KoŜci·ğ posiadağ dobra materialne wzbudzağ nie tyle strach wŜr·d 
wğadz cesarstwa, co raczej prawdziwŃ chňĺ zagrabienia ich, jako 
Ũe Imperium borykağo siň z dğugami spowodowanymi  
prowadzeniem wojen w r·Ũnych czňŜciach Cesarstwa. 
Zaczynano postrzegaĺ niebezpieczeŒstwo bankructwa. Bardzo 
szybko znaleziono preteksty, aby rozpoczŃĺ przeŜladowanie 
KoŜcioğa i przywğaszczaĺ sobie jego dobra. W rzeczywistoŜci, 
edykty o przeŜladowaniach byğy skierowane w pierwszym rzŃdzie 
na konfiskatň d·br KoŜcioğa. 
 
 JuŨ od czas·w Ŝw. AmbroŨego, ludowe opowiadania 
przekazujŃ nam prostotň i genialne zdolnoŜci WawrzyŒca. Jako 
diakon usğugiwağ podczas liturgii obok papieŨa Sykstusa, 
udzielajŃc komunii Ŝw. z kielicha Ŝwiňtego. Wspaniale m·wi o tym 
w jednym ze swoich kazaŒ Ŝw. Augustyn. Jako diakon miağ 
Wawrzyniec miağ r·wnieŨ pilnowaĺ d·br KoŜcioğa. Kiedy 
przeŜladowanie zaostrzağo siň, posğuszny wskazaniom papieŨa, 
znalazğ im dobrŃ lokatň rozdajŃc je wŜr·d licznych ubogich, 
wspieranych przez Wsp·lnotň. Te opowieŜci wspominajŃ, miedzy 
innymi, o wdowie Kyriacie, na g·rze Celii, o domu Narcyza, gdzie 
byğ niewidomy Krescens, o grocie Neponancjusza... W koŒcu 
jednak, Wawrzyniec zostağ zatrzymany. Nakğaniany przez 
sňdzi·w, aby oddağ Ăskarbyò KoŜcioğa, obiecağ zebraĺ je jak 
najszybszej. Zawoğağ wtedy do sali wszystkich biednych, kt·rym 
wsp·lnota pomagağa. ĂOto skarby KoŜcioğaò, rzekğ przed 
urzňdnikami, wskazujŃc palcem na ubogich. Tym jednym gestem 
rňki zapisağ wtedy Wawrzyniec jednŃ z odwaŨniejszych stron 
katechizmu i teologii. Przypieczňtowağ to mňŨne Ŝwiadectwo krwiŃ 



 39 

mňczeŒstwa: przywiŃzany do rozpalonej kraty poddany zostağ 
okrutnym kaŦniom ognia. Dobrze wiemy, Ũe dzieŒ jego 
mňczeŒstwa zachowuje wysokŃ rangň Ŝwiňta liturgicznego w 
KoŜciele ğaciŒskim, Ũe jego imiň jest mianowane w obecnej 
pierwszej modlitwie eucharystycznej, tak zwanym Ă Kanonie 
Rzymskim ò, Ũe niezliczeni artyŜci, malarze oraz architekci 
namalowali, rzeŦbili i tworzyli na jego czeŜĺ.  
 
DIAKON WAWRZYNIEC: 
 W szkole Ewangelii uczyğem siň, Panie, rozr·Ũniania 
pomiňdzy Ŝrodkami a celami. Tego uczyğ mnie papieŨ Sykstus. 
Ukochany Ojciec świňty PapieŨ Sykstus! ĂDokŃd idziesz, Ojcze, 
bez syna? JakŨe obejdziesz siň bez swojego diakona, Ŝwiňty 
kapğanie? Nigdy nie zğoŨyğeŜ najŜwiňtszej ofiary bez swojego 
diakona, czymŨe wiňc mogğem ŜciŃgnŃĺ na siebie nieğaskň 
twojŃ?ò To Sykstus, m·j nauczyciel, pom·gğ mi lepiej zrozumieĺ 
to, co uczyğeŜ w swojej Ewangelii, Panie ï Ũe osoby majŃ duŨo 
wiňcej wartoŜci niŨ dobra. Dlatego teŨ to tylko czğowiek moŨe byğ 
prawdziwym skarbem. Ty, Jezu, jesteŜ skarbem, jakiego szukam, 
drogocennŃ perğŃ, za kt·rŃ w zamian pragnň oddaĺ wszystko. 
Wiem takŨe, Ũe Ty jednoczysz siň z kaŨdŃ kobietŃ i z kaŨdym 
mňŨczyznŃ, poniewaŨ przyszedğeŜ na Ŝwiat aby odkupiĺ kaŨdego 
czğowieka, szczeg·lnie zaŜ biednych, gğodnych, spragnionych, 
nagich, Ŝlepych, przeŜladowanych, chorych i uwiňzionych. Oni, a 
Ty razem z nimi, jesteŜcie skarbem papieŨa Sykstusa, moim 
skarbem oraz skarbem cağego KoŜcioğa Ŝwiňtego. Ty byğeŜ mojŃ 
miğoŜciŃ za Ũycie, teraz chcň iŜĺ za tobŃ i na Ŝmierĺ. Wobec 
sňdzi·w, Cesarza i miasta pragnň gğosiĺ, Ũe Ty i biedni jesteŜcie 
jedno i Ũe cierpieĺ dla Ciebie karň jest dla mnie wiňkszym 
skarbem niŨ wszystkie skarby Rzymu i Egiptu razem wziňte. 
Pozw·l mi wiňc abym, bňdŃc wybrany diakonem by rozdawaĺ 
twojŃ ŜwiňtŃ krwiŃ, abym wylağ mojŃ za twoje Ŝwiňte Imiň. Za 
moim ojcem Sykstusem, kt·rego uczniem jestem, za moimi 
braĺmi diakonami, abym poğŃczyğ siň z TobŃ w jedynej 
eucharystycznej ofierze.  
 
LEKTOR: 
Z EWANGELII WEDĞUG śW. MATEUSZA (13, 44-46) 
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ĂKr·lestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w 
roli. Znalazğ go pewien czğowiek i ukryğ ponownie. Uradowany 
poszedğ, sprzedağ wszystko, co miağ, i kupiğ tň rolň. Dalej, 
podobne jest kr·lestwo niebieskie do kupca, poszukujŃcego 
piňknych pereğ. Gdy znalazğ jednŃ drogocennŃ perğň, poszedğ, 
sprzedağ wszystko, co miağ, i kupiğ jŃ.ò 
Oto sğowo PaŒskie! 
 
 
KS. WIKARIUSZ ANDRZEJ: 
 PrzypowieŜci o Skarbie i Perle, to moje dwa ulubione 
fragmenty Twojej Ewangelii. MajŃ magiczne piňkno, kt·re budzi 
gorŃce pragnienia, ale takŨe powoduje czasami gorzkie 
rozczarowania. W samych przypowieŜciach jest ukryte mn·stwo 
nauk, kt·re nie zawsze jestem w stanie ogarnŃĺ, a kt·re zawsze 
jednak podziwiam. Popatrz, m·j Panie i Nauczycielu: w ciŃgu 
roku szkolnego chodzň codziennie do szkoğy pragnŃc nauczyĺ jak 
najlepiej twojej Ewangelii, przekazaĺ jŃ dzieciom i mğodym. 
Jednak ich prawdziwym Nauczycielem jesteŜ Ty poprzez Twojego 
Ducha świňtego. Bardzo czňsto uczysz takŨe mnie, kiedy jestem 
wŜr·d nich, bo ja sam jestem twoim uczniem. Zobacz, co siň stağo 
dzisiaj popoğudniu. PrzeczytaliŜmy najpierw Twoje dwie 
przypowieŜci. Porosiğem ich p·Ŧniej o wytğumaczenie mi ich 
sensu. PragnŃğem, przede wszystkim, aby oni dobrze zrozumieli 
ĂmojŃò ideň, kt·ra wydawağa mi siň jedynŃ prawdziwŃ, ale kt·rŃ 
teraz uwaŨam za moralistycznŃ: Ũe jeŜli Ty, Jezu, jesteŜ naszym 
unikalnym skarbem i perğŃ to my, kt·rzy szukamy ciŃgle czegoŜ 
wartoŜciowego w naszym Ũyciu, powinniŜmy odrzuciĺ wszystko 
inne, nawet to, co najbardziej lubimy i kochamy, bo to 
przeszkadza nam, aby osiŃgnŃĺ Ciebie. O tym myŜlağem, kiedy 
nagle Ignacy, ciŃgle uŜmiechajŃcy sportowiec, zgğosiğ siň, 
pokazujŃ minŃ, Ũe znalazğ dobrŃ odpowiedŦ. ĂSkarbem, perğŃ, jest 
kaŨdy z nas. Jezus jest kupcem wartoŜciowych pereğ. PoniewaŨ 
bardzo nas kocha wszystko wydağ za nas, nawet swojŃ krew, aby 
nas kupiĺ, odkupiĺ i zbawiĺ. To jest dow·d jego miğoŜci wobec 
nasò. Pozostağem niemym. Czy to moŨliwe, Panie, Ũe ja byğbym 
ĂtwojŃ perğŃò, Ătwoim skarbemò? Czy tyle mnie kochasz? Zaczňğa 
ogarniaĺ mnie pewne zaniepokojenie. Ja, Panie, kt·ry tak czňsto 
czuje siň niekochany nawet przez moich bliskich! Ja, kt·ry 
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przeŨywam tak biednie i tak szaro moje powoğanie! Czy szukasz 
mnie, kt·rego nikt nie potrzebuje i kt·ry czuje siň tak 
nieuŨytecznym? Czy to prawda, Ũe ja jestem twoim skarbem, Ũe 
wydajesz swoje Ũycie i krew za mnie? Gdy przypomina mi siň 
spokojna i radosna twarz Ignacego moja dusza zaczyna drŨeĺ. 
Dziňkujň, Ci, Panie, za sğowa pociechy, kt·re mi przekazağeŜ 
przez tego chğopaka.  
 
 
BISKUP: 

Moje siostry i bracia, pielgrzymi wszyscy: Sykstus, 
Wawrzyniec, Edyta, Dominik, Edmund, to ludzi z krwi i koŜci, 
mňŨczyŦni i kobiety tak jak my, kt·rzy wskazujŃ nam drogň. 
WŜr·d walk tego Ŝwiata nieliczni sŃ ci, kt·rzy znaleŦli drogocennŃ 
perğň i z radoŜciŃ poŜwiňcili siň kr·lestwu, kroczŃc za Chrystusem 
przez Most, kt·ry wğŃczy Ŝwiat ludzki i boskim. Most jednak nie 
zerwağ siň po ich przejŜciu, lecz zaprasza i nas jak ğuk triumfalny 
peğny wspaniağych kwiat·w. Ozdobiony jest czerwonymi r·Ũami 
mňczennik·w, ale teŨ liliami dziewic, bluszczami poŜlubionych, 
fioğkami wd·w. Odwagi! ChodŦmy idŦmy dalej na naszej drodze, 
zachňceni przez grono Ŝwiadk·w, jakie nas otacza. Patrzmy na 
Jezusa, kt·ry nam w tej wierze przewodzi i jŃ udoskonala. 
Odwagi! Gdzie jest tw·j skarb, tam bňdzie i serce twoje. A dzisiaj 
nasze serce jest przy Jezusie, kt·ry przecierpiağ krzyŨ, nie baczŃc 
na jego haŒbň, i zasiadğ po prawicy tronu Boga.  

 
 
SOLISTA I CHčR: 
Przechowujemy zaŜ skarb w naczyniach glinianych, czyli w 
ubogich, 
W kt·rych jest obecny Chrystus. Alleluja! (2 Kor 4,7) 

 
Bo byğem gğodny, a daliŜcie Mi jeŜĺ. 
Byğem spragniony, a daliŜcie Mi piĺ. 
Wszystko, co uczyniliŜcie jednemu z tych braci moich 
najmniejszych,  
MnieŜcie uczynili Alleluja! (Mt 25, 35.40) 

 
PatrzyğeŜ na mnie, oceniğeŜ mnie, mnie odkupiğeŜ. 
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A ja wiedziağem, Ũe jestem twoim skarbem, twojŃ perğŃ. Alleluja! 
(Mt 13, 44-46) 

 
ZostaliŜcie wykupieni nie czymŜ przemijajŃcym, srebrem lub 
zğotem,  
Ale drogocennŃ krwiŃ Chrystusa.  Alleluja! (1 P 1, 18) 
 
Nasz Pan Jezus Chrystus, bňdŃc bogaty, dla was stağ siň ubogim,  
Aby was ub·stwem swoim ubogaciĺ.  Alleluja! (2 Kor 
8,9) 

 
IdŦ, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim,  
a bňdziesz miağ skarb w niebie.  
Potem przyjdŦ i chodŦ za MnŃ! Alleluja! (Mt 19, 21) 

 
Ty bowiem m·wisz:  
"Jestem bogaty", i "wzbogaciğem siň", i "niczego mi nie potrzeba",  
A nie wiesz, Ũe to ty jesteŜ nieszczňsny i godzien litoŜci,  
I biedny i Ŝlepy, i nagi.   Alleluja! (Ap 3, 17) 

 
U bramy jego pağacu leŨağ Ũebrak okryty wrzodami, Imieniem 
Ğazarz.  
PragnŃğ on nasyciĺ siň odpadkami ze stoğu bogacza;  
Nadto i psy przychodziğy i lizağy jego wrzody.  Alleluja! (Ğk 
16, 20-21) 

 
Gğodnych nasyca dobrami,  
A bogatych z niczym odprawia. Alleluja! (Ğk 1, 53) 

 
Zaprawdň, powiadam wam: Ta uboga wdowa  
Wrzuciğa najwiňcej ze wszystkich, kt·rzy kğadli do skarbony.  
Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywağo;  
Ona zaŜ ze swego niedostatku wrzuciğa wszystko, co miağa, cağe 
swe utrzymanie.    Alleluja! (Mk 12, 43-
44) 

 
GromadŦcie sobie skarby w niebie,  
Gdzie ani m·l, ani rdza nie niszczŃ i gdzie zğodzieje  
nie wğamujŃ siň, i nie kradnŃ.  
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Bo gdzie jest tw·j skarb,  
tam bňdzie i serce twoje Alleluja! (Mt 6, 20-21) 

 
Lecz kiedy urzŃdzasz przyjňcie, zaproŜ ubogich, uğomnych, 
chromych i niewidomych. 
A bňdziesz szczňŜliwy.  Alleluja! (Ğk 14, 13-14) 

 
Bğogosğawieni ubodzy w duchu,  
Albowiem do nich naleŨy kr·lestwo niebieskie. Alleluja! (Mt 5, 
3) 
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Klara z AsyŨu 
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11 sierpnia 
św. Klara z AsyŨu        
 

ĂTYś, OBLUBIEőCEMò 
 
 

NIEWIASTA I TRZY SYMBOLE 
LILIA ï GAĞłZKA PALMOWA ï MONSTRANCJA 

 
LILIA 

 
NARRATOR: 
 TrzymajŃcŃ liliň w prawej dğoni - w ten spos·b przedstawia 
nam Klarň malarz Piotr Konczarek, wedğug starej tradycji 
ikonograficznej obecnej od czasu Giotto. Ubrana jest we 
franciszkaŒski habit ub·stwa. Pochyla pokornie gğowň, aby nie 
patrzeĺ wprost na nas. Chce nam tylko pokazaĺ czystoŜĺ lilii, jako 
znak tego, co kieğkowağo w tajemnicy jej serca: dziewiczŃ miğoŜĺ.  

Klara urodziğa siň w szlacheckim domu Favarone, r·wnieŨ 
w AsyŨu jak Franciszek tylko, Ũe dwanaŜcie lat po nim. Jej imiň 
oznacza ï jasna, sğawna, dostojna, znakomita. WyraŨa takŨe 
prawdň, prostotň bez cienia. Od dziecka miağa dwa wielkie 
pragnienia: B·g i biedni. Jej ciağo wzrosğo, przeksztağciğo siň, 
dojrzağo do Ũycia i miğoŜci. JasnoŜĺ jej wnňtrza zaczňğa jŃ 
radowaĺ i zaskakiwaĺ. Wrastağo jej ukryte pragnienie poŜwiňcenia 
Bogu swojego dziewictwa. To przeczucie wewnňtrzne narastağo 
szczeg·lnie do Wielkiego Postu 1212 r., w czasie, gdy 
Franciszek, Ăpoverelloò zaczŃğ gğosiĺ DobrŃ Nowinň. ZachňcajŃce 
zaproszenia Ŝwiňtego trafiğy gğňboko w jej duszň a ona skierowağa 
siň do niego proszŃc o radň. W ten spos·b zaczňğa siň jej droga 
do Ũebraczego ub·stwa. Ub·stwo bowiem, byğo zwierciadğem, w 
kt·rym przeglŃdağa siň, aby zostaĺ oblubienicŃ Chrystusa. Duch 
świňty pozwoliğ wzrastaĺ w sercu Klary biağej lilii czystoŜci 
konsekrowanej. 
 
PłTNICZKA ï MATYLDA: 
 ZğoŨyğeŜ we  mnie pragnienie posiadania Ciebie, w czasie, 
gdy jeszcze nie mogğam zrozumieĺ sensu Ũycia. Czy istnieje 
wiňkszy dow·d bezinteresownoŜci twojej miğoŜci? W czasie 
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mojego wzrostu kieğkowağo r·wnieŨ pragnienie zostania 
zakonnicŃ. To zostağo mojŃ wielkŃ tajemnicŃ, najwiňkszym 
skarbem, zbyt waŨnym, aby z kimkolwiek siň podzieliĺ. A 
r·wnoczeŜnie, tak wielkim, Ũe potrzebowağam KomuŜ siň 
zwierzyĺ. I wğaŜnie Matka Boska przyszğa do mnie z pomocŃ. 
Pewnej nocy odkryğam, Ũe nie byğam sama. Nad ğ·Ũkiem miağam 
obraz Matki Boskiej i czuğam, Ũe ona pochylağa siň nade mnŃ i mi 
powiedziağa: ĂMoŨesz mi zaufaĺ!ò. Kiedy przyszedğ czas 
dojrzewania, czas koleg·w i koleŨanek, zwŃtpiğam w moje 
powoğanie. To byğy trudne chwile mojej wczesnej mğodoŜci. 
Wydawağo mi siň, Ũe moje dzieciňce marzenia byğy jedynie 
owocem bujnej wyobraŦni. SkŃd m·gğby mnie Pan B·g kochaĺ, 
skoro nie byğam ĂdobrŃ dziewczynkŃò? Ale Ty, Panie, jeszcze 
szukağeŜ mnie. Ilekroĺ czuğam twojŃ nieobecnoŜĺ, coraz bardziej 
Ciň potrzebowağam. UkryğeŜ swoje oblicze i ulegğam rozpaczy. 
Pewnego dnia popatrzyğeŜ siň jednak na mnie, zlitowağeŜ siň nad 
twoim biednym kwiatuszkiem wzrastajŃcym bez kierunku. 
PojawiğeŜ siň wtedy, takŨe przez twojŃ Matkň. Ja byğam pewna, 
Ũe miağam zostaĺ TwojŃ oblubienicŃ, Ũe Ty pokazağeŜ drogň 
przygotowanŃ dla mnie od zawsze.  
 
PIELGRZYM ï ANTONI: 
 Wydaje mi siň, Ũe wewnŃtrz mnie walczŃ dwa silne 
pragnienia: z jednej strony, naŜladowanie Ciň jako uczeŒ, w 
czystoŜci, cağkowicie oddany Tobie, Jezu przyjacielu. Z drugiej 
jednak jest namiňtnoŜĺ serca, kt·ra pragnie posiadaĺ, oraz 
wulkan ciağa, kt·ry mnie przyciŃga. Tylko u Ciebie znajdujň 
miğosierdzie i spok·j. Patrzň na Ciebie stojŃcego nad jeziorem, 
kt·ry mnie woğasz z szacunkiem i powaŨaniem. Ty przenikasz i 
znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzň i wstajň. Powiedz mi, 
czy siň mylň, kiedy czujň u mnie powoğanie. Pragnň podzieliĺ siň 
z TobŃ Ũyciem i losem, iŜĺ z TobŃ, pom·c potrzebujŃcemu, 
przeŨyĺ miğoŜĺ dobrego samarytanina. Teraz, podczas 
pielgrzymki, moje pragnienia oddania siň wzrastajŃ. Tylko, Ũe 
p·Ŧniej przyjdzie samotnoŜĺ, smutek, zazdroŜĺ, Ũe nie mam 
dosyĺ uroku wŜr·d koleŨanek i koleg·w. Czy nie powiedziağeŜ, Ũe 
jesteŜ Dobrym Pasterzem? Pom·Ũ mi wiňc przechodziĺ przez 
ciemnŃ dolinň, abym m·gğ siedzieĺ przy stole, kt·ry dla mnie 
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zastawiasz. Z TobŃ niczego mi nie zabraknie. TŃ nadziejŃ 
zaczynam kaŨdy dzieŒ. 
 
PIELGRZYM ï KUBA: 

Teraz, Panie, obok Matyldy i Antoniego, obok tylu innych 
podobnych, czujň siň lepiej, bezpieczniej, spokojniej. Oni majŃ 
powoğanie. Ja na pewno nie. Ty dobrze wiesz, Ũe w sprawach 
ciağa, miğoŜci oraz seksu mam wzloty i upadki. SŃ chwile, kiedy 
czujň siň tak zniewolony, Ũe nie mogň siň od tego oderwaĺ. 
NamiňtnoŜci posiadajŃ mnie, przyciŃgajŃ moje zmysğy. Obojňtne 
wtedy jak osiŃgnň moje pragnienia: kğamiň, oszukujň, nawet 
wydajň swoje pieniŃdze. Nie dobrze. P·Ŧniej przychodzi spok·j i 
wydajň mi siň, Ũe bňdň m·gğ zostaĺ uczciwym czğowiekiem i bňdň 
potrafiğ wiernie kochaĺ dziewczynň. Niestety wracam do swoich 
sğaboŜci i nie wiem wtedy, co mam zrobiĺ, bo nie jestem 
szczňŜliwy. WŜr·d tego wszystkiego, kocham Ciň, Jezu, i bardzo 
mnie boli fakt, Ũe nie potrafiň byĺ Ci wierny. Jestem daleko od 
twojej Ewangelii. Kiedy idň jednak razem z przyjaci·ğmi jak 
MatyldŃ i Antonim, dociera do mnie pok·j. Bardzo Ciň proszň za 
ich powoğanie, aby mogli byĺ wierni temu, co zasiağeŜ w ich 
sercach. A przede wszystkim przepraszam Ciň za moje nie 
uporzŃdkowane serce. Chcň zostaĺ odpowiedzialnym 
czğowiekiem, peğnym szacunku, czystym. Pom·Ũ mi, abym znalazğ 
prawdziwŃ miğoŜĺ, z kt·rŃ m·gğbym zağoŨyĺ swojŃ rodzinň. Ty 
wiesz, Ũe nie jest dobrze, Ũeby mňŨczyzna byğ sam i rozumiesz 
najlepiej wszystko, co mi siň przydarza i jak siň czujň. Wylej na 
mnie Ducha świňtego, abym m·gğ odbudowaĺ swoje 
zmarnowane Ũycie. 
 
 

GAĞłZKA PALMOWA 
 
NARRATOR: 
 Mağo jest tajemnic, kt·re zostağy tak ukryte, jak ta z 
tamtego dnia. To byğa Niedziela Palmowa 1212 r. Nikt nie widziağ 
powodu, dla kt·rego Klara ubrağa siň w najbardziej uroczysty str·j 
z jej kufra. WyglŃdağa jak narzeczona z kr·lewskiego rodu w dniu 
jej Ŝlubu. Razem ze swoimi siostrami skierowağa siň do katedry 
Ŝw. Rufina wŜr·d radosnych dzwonk·w. Nikt o tym nie wiedziağ, 
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ale to byğo uroczyste poŨegnanie. W ŜwiŃtyni panowağ ŜwiŃteczny 
nastr·j. KaŨda osoba zbliŨağa siň do oğtarza, aby otrzymaĺ 
poŜwiňconŃ palmň z rŃk biskupa Guido. Klara zostağa 
sparaliŨowana w gğňbi koŜcioğa. Jej serce cicho powtarzağo tylko 
jedno imiň: Chrystus. Ona przeŨywağa ostatniŃ wewnňtrznŃ 
walkň: pozostawiĺ wszystko dla Chrystusa, teraz albo nigdy. W tej 
chwili zdarzyğo siň coŜ niesamowitego: biskup Guido przechodziğ 
przez gğ·wnŃ nawň, aŨ do miejsca, w kt·rym pğakağa Klara. 
Serdecznym gestem przekazağ jej palmň ku zaskoczeniu 
wszystkich. Dla Klary byğ to znak, Ũe B·g przyjŃğ jej ofiarň. W tym 
momencie jej walka siň skoŒczyğa. OgarnŃğ jŃ ogromny spok·j. 
Tej nocy, w tajemnicy zostawiğa swojŃ rodzinň i poszğa do 
koŜcioğa Porcyunkuli, gdzie Franciszek, wraz z wsp·ğbraĺmi, 
trzymajŃcymi Ŝwiece oczekiwağ jej. On sam obciŃğ jej wğosy, dağ jej 
welon, szatň, sznur i sandağy. To byğo zamŃŨp·jŜcie.  
 
 
 
BISKUP GUIDO: 

Klaro, c·rko, tŃ gağŃzkŃ palmowŃ woğam Ciň w imieniu 
KoŜcioğa, wzywam ciň, abyŜ przyjňğa Pana, kt·ry gorŃco pragnie 
spoŨyĺ tň Paschň z tobŃ w Jerozolimie. Dzisiaj przyjdzie jako 
pokorny i ğagodny Kr·l siedzŃcy na osioğku. WyjdŦ, Klaro, C·rko 
Jerozolimy, naprzeciw swojemu OblubieŒcowi. Chrystus 
przyjdzie, aby siň poŜlubiĺ z swoim ludem. Trzymaj, Klaro, palmň 
i przyjmuj jŃ jako czysta dziewica Syna Dawida, kt·ry przyjdzie w 
imiň PaŒskie. Zbierz w tej palmie okrzyki ubogich, kt·rzy oczekujŃ 
przyjŜcia Zbawiciela. Pomachaj z radoŜciŃ gağŃzkŃ, ty, kt·ra 
wczeŜniej trzymağaŜ biağŃ liliň.  
 
PIELGRZYM ï KUBA: 

Matyldo, siostro, bardzo siň cieszň, Ũe czujesz tajemnicň 
swojego powoğania. Wiem, Ũe Jezus da ci siğň, abyŜ mogğa Ũyĺ z 
oddaniem Bogu, z czystym sercem i ciağem. Teraz idziesz wŜr·d 
nas i tw·j duch sğuŨby budzi we mnie respekt i sympatiň. Kiedy 
zobaczyğem, z jakŃ ğatwoŜciŃ poszğaŜ do spowiedzi, poczuğem, Ũe 
takŨe jest mi ğatwiej wyznaĺ moje grzechy. P·Ŧniej ogarnŃğ mnie 
spok·j, gdy przyjŃğem Jezusa w komunii. MyŜlň, Ũe po naszej 
pielgrzymce mogň siň zmieniĺ, przygotowywaĺ siň lepiej do 
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mojego Ũycia Ŝwieckiego, zbliŨaĺ siň do przyjaci·ğek inaczej, 
oddaliĺ ode mnie to, co nie jest godne Chrystusa. Pamiňtaj, 
Matyldo, o mnie podczas modlitwy, oraz o wszystkich innych, 
kt·rzy nie sŃ pewni czego pragnŃ.  
 
PIELGRZYM ï ANTONI: 

W ciŃgu tych dni marszu, zauwaŨyğem, Kuba, Ũe duŨo 
mogğem od ciebie siň nauczyĺ. Wydaje mi siň, Ũe nigdy nie 
widziağem, aby tak mocno siň ktoŜ modliğ. Na pewno jesteŜ blisko 
Boga. Jestem naprawdň szczňŜliwy, gdyŨ za miesiŃc wstŃpiň w 
Ũycie zakonne. Ale wiesz?, czasami siň bojň. Nie wiem, czy 
poradzň sobie z tym wszystkim, czego bňdŃ ode mnie oczekiwaĺ, 
czy bňdň umiağ porozumieĺ siň z braĺmi. Niepokoi mnie r·wnieŨ 
to, iŨ m·gğbym bğŃdziĺ w nieczystoŜci. Nie jest to paniczny lňk, bo 
wiem, Ũe Chrystus mi pomaga. On za nas wcielağ siň, powoğağ 
uczni·w, cierpiağ i zmartwychwstağ. I to mi daje siğň do Ũycia. 
OŜmielam siň m·wiĺ ci o sprawach osobistych, bo budzisz we 
mnie szacunek, gdy widzň Ciň jak regularnie i silnie siň modlisz. 
Jestem pewien, Ũe Pan B·g bardzo ciň kocha i wysğuchuje ciň, 
kiedy ty prosisz. Pamiňtaj o mnie w modlitwie, gdyŨ bňdzie dla 
mnie pociechŃ, wiedzieĺ, Ũe ktoŜ z pielgrzymki siň za mnie modli.  

 
 

MONSTRANCJA 
 
NARRATOR: 
 TrzydzieŜci lat minňğo. Klara, pomimo, Ũe jej zdrowie nie 
dopisywağo, trwağa na czele wsp·lnoty Ubogich Niewiast od Ŝw. 
Damiana. Wybuchğa wojna i wojska cesarskie oblegğy AsyŨ. 
ŧoğnierze, podle i z pozycji silniejszych zaatakowali niewielki 
klasztor si·str, kt·ry leŨy u st·p miasta. Wtedy Klara, z wiarŃ 
bierze z tabernakulum eucharystycznŃ puszkň i kaŨe siň zanieŜĺ 
do furty proszŃc Boga, by uwolniğ od wszelkiego zğa swoje 
dziewice. Tam, trzymajŃc monstrancjň, czekağa aŨ najeŦdŦcy 
zrezygnujŃ z ataku. To byğo w roku 1243. Malarze przedstawiali w 
swoich obrazach Klarň peğnŃ siğy i ducha, trzymajŃcŃ na sercu 
promieniujŃcŃ monstrancjň. Od tego wydarzenia eucharystia jest 
kamieniem wňgielnym kaŨdego klasztoru klarysek. 
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KLARA: 
Adorowaĺ jest moim pierwszym zadaniem. Moje Ũycie za 

murami klasztoru Ŝw. Damiana wyczerpuje siň w adoracji. 
Pragnň, w ten spos·b ogğosiĺ twoje pierwszeŒstwo. W KoŜciele, 
jednoŜĺ ich czğonk·w jest tak silna, Ũe jeŜli jeden jest Ŝwiňty, 
ŜwiňtoŜĺ odbija siň na pozostağych. Dla mnie Ũycie 
kontemplatywne i oddanie Ũycia za braci jest tym samym. Wiesz, 
o Panie, Ũe nie zostawiamy Ŝwiata, aby go zaniedbywaĺ 
egoistycznie, lecz abyŜmy lepiej sğuŨyğy ludziom. W adoracji 
nasza klauzura otwiera siň dla ludzkoŜci. Takie jest znaczenie 
naszego domu. Nie prowadzimy katechezy, nie opiekujemy siň 
trňdowatymi, nie gğosimy sğowa BoŨego, ale pomagamy innym 
adorujŃc Ciebie w Eucharystii. Prosimy Ciň za wiarň dla 
katechumen·w, o czystŃ miğoŜĺ dla mağŨonk·w, aby nikt nie 
straciğ swojej godnoŜci, aby dzieci wzrastağy w ğasce i mŃdroŜci, 
aby na Ŝwiecie kr·lowağ pok·j i sprawiedliwoŜĺ. Peğne Ducha 
świňtego, razem z cağym KoŜcioğem m·wimy: PrzyjdŦ, 
OblubieŒcu! 
 
PIELGRZYM ï KUBA: 

Jezu, kt·ry wŜr·d moich sğaboŜci i grzech·w obdarzyğeŜ 
mnie powoğaniem mağŨonka; w twej Ŝwiňtej Eucharystii znajdujň 
lekarstwo, kt·re mnie od zğego leczy, pokarm, kt·ry przywraca mi 
siğň oraz ğaskň, kt·ra przygotowuje moje serce i moje ciağo do 
prawdziwej miğoŜci. Dozw·l przez zasğugi i proŜby twoich 
Ŝwiňtych, abym m·gğ w prawdzie umiğowaĺ tň, kt·ra bňdzie mojŃ 
ŨonŃ, zağoŨyĺ razem z niŃ rodzinň wedğug twoich przykazaŒ oraz 
cieszyĺ siň razem z moimi braĺmi radoŜciŃ wieczna. Kt·ry Ũyjesz 
i kr·lujesz na wieki wiek·w. 
 
NARRATOR: 
BudujŃcym byğ zgon ubogiej niewiasty, kt·ry nastŃpiğ 11 sierpnia 
1253, gdy jej czytano Mňkň PaŒskŃ. Z liliŃ, palmŃ i monstrancjŃ 
wyszğa Klara naprzeciw swojemu OblubieŒcowi. 

 




