
�KTÓ� JAK BÓG� INFORMATORDUSZPASTERSKIDWUTYGODNIK PARAFII�W. MICHA�A ARCHANIO�AI B�. KS. BRONIS�AWA MARKIEWICZAW TORUNIUNiedziela 23 kwietnia 2017 Rok XXV 9(462)Drodzy Para�anie,Aby±ie wierz¡, mieli...Ró»ne s¡ okre±lenia dzisiejszego dnia:"druga niedziela wielkanona", " nie-dziela przewodnia", "biaªa niedziela",ale hyba najbardziej znane to "niedziela miªosierdzia Bo»ego". Po-niewa» wszysy potrzebujemy darumiªosierdzia, dlatego udajemy si� doWiezernika, gdzie zeka na nasPan.Co si� staªo z apostoªem Tomaszem? Gdzie byª w tym zasie, gdy Mistrz przybyª wdniu swego zmartwyhwstania? Tego ewangelista Jan nie zapisaª, bo wa»niejsze jest to,»e po o±miu dniah spotkaª Pana. Co wi�ej, dane mu byªo zobazy¢ rany (Chrystusa.Reakja apostoªa jest niezwykle no±na w sªowah: "Pan mój i Bóg mój"." Z tego jasno wynika, »e wiara jest uzasadnieniem tyh rzezy, które widzialnymi sta¢si� nie mog¡. Co do tego, o si� widzi, nie ma si� wiary, lez poznanie. Dlazego jednak,gdy Tomasz zobazyª i dotkn¡ª, powiedziano: "Uwierzyªe± dlatego, »e± Mnie ujrzaª?".Dlatego »e o innego widziaª, a w o innego uwierzyª. �miertelny bowiem zªowiek Bóstwawidzie¢ nie mo»e"(±w. Grzegorz Wielki).Dlatego umaniamy nasz¡ sªab¡ wiar� tym wszystkim, o pomaga nam zrozumie¢niezgª�bione i niesko«zone Bo»e miªosierdzie: modlitwa przed wizerunkiem obrazuJezusa Miªosiernego, sªowa z Dziennizka ±w. Faustyny, medialny przekaz pielgrzymek doSanktuarium Bo»ego Miªosierdzia, pie±ni ku zi Bo»ego miªosierdzia. Jeste±my ju» po�wi�tah Wielkanonyh, po tylu duhowyh prze»yiah, trwamy w rado±i Zmartwyh-wstania. Jeszze raz pragn� wszystkim podzi�kowa¢ za uzestnitwo w tyh wielka-nonyh urozysto±iah, za zynny udziaª w modlitwie i posªudze. Dzi± prze»ywamyniedziel� Miªosierdzia Bo»ego, do tego ±wi�ta przygotowywali±my si� przez odprawienienowenny, która rozpoz�ªa si� w Wielki Pi¡tek. Przepeªnieni re�eksjami pªyn¡ymi



z Dziennizka Siostry Faustyny i zatopie-ni w modlitwie koronki do MiªosierdziaBo»ego ozekujemy ªask pªyn¡yh z mod-litwy. Przed nami Urozysto±¢ ±w. Woj-ieha gªównego patrona Polski, a 28 kwiet-nia nasz kleryk Jarosªaw Witkowski - miha-lita, zªo»y ±luby wiezyste w Zgromadze-niu ±w. Mihaªa Arhanioªa w Krakowie,natomiast 13 maja przyjmie ±wieenia dia-konatu. Poleamy go naszym modlitwomi prosimy o wstawiennitwo naszyh pa-tronów. Mªodzie» oazowa naszej para�iwraz ze swoim duszpasterzem ks. Krzyszto-fem Konopk¡, jak o roku - tym razem nawiosn� - organizuje OAZ� MODLITWY wdniah od 28-30 kwietnia. Prosimy, jako roku o przyj�ie mªodzie»y na noleg zpi¡tku na sobot� i z soboty na niedziel�.Nolegi mo»na zgªasza¢ w zakrystii i u ks.Krzysztofa.Nadhodzi miesi¡ maj, szzególnie po±-wi�ony Mate Bo»ej. Prze aªy zas jegotrwania b�d¡ odprawiane nabo»e«stwa ma-jowe, na które serdeznie zapraszam. Wmaju od 3 do 6 b�dziemy prze»ywali wnaszym domu zakonnym i para�i wizytaj�kanonizn¡ Oja Generaªa ks. DariuszaWilka. Zapewne b�dzie hiaª spotka¢ si�z grupami duszpasterskimi. Czekaj¡ wi�nas dni bardzo bogate w wydarzenia re-ligijne. Nieh ten maj, po±wi�ony MateBo»ej, pomo»e nam sta¢ si� jeszze lep-szymi w miªosierdzie i miªo±¢ wobe Bogai wobe ludzi, aby±my nasz¡ postaw¡ po-tra�li ±wiadzy¢ o naszej wierze.Na nadhodz¡y zas spotkania z Bo-giem z sera Wam bªogosªawi� i zapewniamo pami�i w modlitwie.Ks. Proboszz Robert Giza CSMA�wi�to Miªosierdzia�wi�to Miªosierdzia obhodzone jest w pier-wsz¡ niedziel� po Wielkanoy, zyli II Nie-dziel� Wielkanon¡, zwan¡ obenie Niedziel¡

Miªosierdzia Bo»ego. Wpisaª je do kalen-darza liturgiznego najpierw Franiszek kard.Maharski dla arhidieezji krakowskiej(1985), a potem niektórzy biskupi polsy wswoih dieezjah. Na pro±b� EpiskopatuPolski Ojie �wi�ty Jan Paweª II w 1995roku wprowadziª to ±wi�to dla wszystkihdieezji w Polse. W dniu kanonizajiSiostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Pa-pie» ogªosiª to ±wi�to dla aªego Ko±ioªa.

Inspiraj¡ dla ustanowienia tego ±wi�tabyªo pragnienie Jezusa, które przekazaªaSiostra Faustyna. Pan Jezus powiedziaª doniej: Pragn�, a»eby pierwsza niedziela poWielkanoy byªa ±wi�tem Miªosierdzia (Dz.299). Pragn�, aby ±wi�to Miªosierdzia,byªo uiezk¡ i shronieniem dla wszystkihdusz, a szzególnie dla biednyh grzeszników.2 ID 9(462)



Wdniu tym otwarte s¡ wn�trzno±i miªosier-dzia Mego, wylewam aªe morze ªask nadusze, które si� zbli»¡ do ¹ródªa miªosierdziaMojego. Która dusza przyst¡pi do spowiedzii Komunii ±wi�tej, dost¡pi zupeªnego od-puszzenia win i kar. W dniu tym otwartes¡ wszystkie upusty Bo»e, przez które pªyn¡ªaski(Dz. 699). W wielu objawieniah PanJezus okre±liª nie tylko miejse ±wi�ta wkalendarzu liturgiznym Ko±ioªa, ale tak»emotyw i el jego ustanowienia, sposób przy-gotowania i obhodzenia oraz wielkie obiet-nie. Najwi�ksz¡ z nih jest ªaska ¹u-peªnego odpuszzenia win i kar¹wi¡zana zKomuni¡ ±wi�t¡ przyj�t¡ w tym dniu podobrze odprawionej spowiedzi (bez przy-wi¡zania do najmniejszego grzehu), w duhunabo»e«stwa do Miªosierdzia Bo»ego, zyliw postawie ufno±i wobe Boga i zynnejmiªo±i bli¹niego. Jest to - jak tªumazy ks.prof. Ignay Ró»yki - ªaska wi�ksza od od-pustu zupeªnego. Ten polega bowiem tylkona darowaniu kar dozesnyh nale»nyh zapopeªnione grzehy, ale nie jest nigdy od-puszzeniem samyh»e win.Najszzególniejsza ªaska jest zasadnizorównie» wi�ksza ni» ªaski sze±iu sakra-mentów z wyj¡tkiem sakramentu hrztu:albowiem odpuszzenie wszystkih win ikar jest tylko sakramentaln¡ ªask¡ hrztu±wi�tego. W przytozonyh za± obietni-ah Chrystus zwi¡zaª odpuszzenie win ikar z Komuni¡ ±wi�t¡ przyj�t¡ w ±wi�toMiªosierdzia, zyli pod tym wzgl�dem pod-niósª j¡ do rz�du "drugiego hrztu". Przy-gotowaniem do tego ±wi�ta ma by¢ nowennapolegaj¡a na odmawianiu przez 9 dni,pozynaj¡ od Wielkiego Pi¡tku, Koronkido Miªosierdzia Bo»ego. �wi�to MiªosierdziaMojego wyszªo z wn�trzno±i [Moih℄ dlapoiehy ±wiata aªego (Dz. 1517) - powie-dziaª Pan Jezus do Siostry Faustyny.�wi�to Miªosierdzia ma najwy»sz¡ rang�pomi�dzy wszystkimi formami kultu Miªo-

sierdzia Bo»ego ze wzgl�du na wielko±¢obietni i miejse w liturgii Ko±ioªa. Poraz pierwszy Pan Jezus mówiª o pragnie-niu ustanowienia tego ±wi�ta w Pªoku,gdy przekazywaª sw¡ wol� o do powsta-nia obrazu: Ja pragn� - mówiª w lutym1931 roku do Siostry Faustyny - aby byªoMiªosierdzia ±wi�to. Ch�, aby ten obraz,który wymalujesz p�dzlem, »eby byª urozy±-ie po±wi�ony w pierwsz¡ niedziel� poWielkanoy, ta niedziela ma by¢ ±wi�temMiªosierdzia (Dz. 49). W nast�pnyhlatah Pan Jezus powraaª do tej sprawyw kilkunastu objawieniah, w któryh nietylko okre±liª miejse tego ±wi�ta w kalen-darzu liturgiznym, ale tak»e podaª przy-zyn� jego ustanowienia, sposób przygo-towania i obhodzenia oraz ªaski do niegoprzywi¡zane.BY� DOBRYM JAKCHLEBList Pasterski Episkopatu Polski naNiedziel� MiªosierdziaUmiªowani w Panu Siostry i Braia!Obeny rok po±wi�ony jest osobie ±w.Brata Alberta, szzególnego patrona i ±wiad-ka miªosierdzia. Jego »yie, a zwªaszza»yiowa dewiza: "by¢ dobrym jak hleb",stanowi dla nas inspiruj¡y przykªad urzezy-wistniania w praktye miªosierdzia. Wmy±l tegoroznego hasªa programu dusz-pasterskiego "Id¹ie i gªo±ie", hemy jesz-ze bardziej zaanga»owa¢ si� w apostolatmiªosierdzia. Ojie �wi�ty Franiszek wLi±ie Miseriordia et misera ogªoszonym nazako«zenie Roku �wi�tego, zwraa nasz¡uwag� na to, »e wszysy do±wiadzyli±myBo»ego miªosierdzia i podkre±la, »e teraz: "Nadszedª zas, aby zrobi¢ miejse wyobra¹nimiªosierdzia". Ka»dy jest umiªowany przezBoga, wi� ka»dy ma mie¢ miªosierdzie wseru, pami�i i dziaªaniu.W dzisiejszym pierwszym zytaniu sªy-szymy: "uzniowie trwali w naue apos-ID 9(462) 3



toªów i we wspólnoie, w ªamaniu hleba i wmodlitwah, a dobra materialne rozdzielalika»demu wedªug potrzeby"(Dz 2,42-45). Takrealizowana pomo harytatywna "ka»demuwedªug potrzeby"przyzynia si� do budowa-nia sprawiedliwo±i spoªeznej. Chrze±i-janie od poz¡tku maj¡ ±wiadomo±¢, »edziaªalno±¢ harytatywna nie jest elemsamym w sobie, ale »e ma si� ona przy-zynia¢ do realizaji najwa»niejszego elu,którym jest zbawienie wszystkih ludzi.Chrystusowe wezwanie do miªosierdziajest nadal aktualne. Rado±i¡ napeªniafakt, »e dziaªalno±¢ harytatywn¡ Ko±ioªaw Polse podejmuje ponad 800 instytuji,które realizuj¡ 5000 ró»nego rodzaju dzieª.Dzi�ki temu pomo doiera do ponad 3milionów potrzebuj¡yh. W szzególnysposób uzestnizy w nih Caritas Polska wª¡zno±i z Caritas Dieezjalnymi. Rodzi-n� Caritas od 26 lat tworzy 5000 Para-�alnyh Zespoªów Caritas, 2700 Szkolnyhi Akademikih Kóª Caritas, w któryhposªuguje blisko 100 tysi�y wolontariuszy.Nie mo»na pomin¡¢ równie» nieoenionejroli wszystkih tyh, którzy spontaniznieanga»uj¡ si� w pomo potrzebuj¡ym.Mimo bªyskawiznego rozwoju tehno-logiznego, kulturowego, spoªeznego i y-wilizayjnego bieda w ró»nej postai dotykawiele milionów ludzi. Jedn¡ z nih jestgªód, którego do±wiadza 800 milionów ludzina aªym ±wieie. Wi¡» spotykamy si�z oboj�tno±i¡ na los drugiego zªowieka,przede wszystkim tego b�d¡ego daleko, alei tego obok nas. Jak mówi Papie» Fran-iszek: "Tak wiele jest doieraj¡yh donas obrazów, »e widzimy ierpienie, alego nie dotykamy, sªyszymy pªaz, ale niepoieszamy pªaz¡yh, widzimy pragnie-nie, ale go nie zaspokajamy"(Rzym, 13zerwa 2016 r.). Dlatego od ponad ¢wier¢-wieza Caritas w Polse wyhodzi z liznymiinijatywami pomoy potrzebuj¡ym na ró»-

nyh pªaszzyznah. Pomagamy dzieiomprzez Wakayjn¡ Akj� Caritas, TornisterPeªen U±miehów i Wigilijne Dzieªo Po-moy Dzieiom; ubogim poprzez zbiórki »y-wno±i Tak, pomagam! i Kromk� Chleba;niepeªnosprawnym, horym i starszym przezJaªmu»n� Wielkopostn¡ i 1%. Pomagamytak»e o�arom kon�iktów wojennyh w uru-homionym w pa¹dzierniku 2016 roku pro-gramie Rodzina Rodzinie. Cieszy fakt,»e spieszymy z pomo¡ nie tylko osobompotrzebuj¡ym w Polse, ale i w najdal-szyh regionah ±wiata, zwªaszza o�aromkatastrof, suszy, powodzi i wojen.Posªuga Caritas nie jest jednak zwykª¡dziaªalno±i¡ harytatywn¡. To przede wszys-tkim ksztaªtowanie postawy wra»liwo±i nalos drugiego zªowieka i odpowied¹ na kon-kretne problemy dzisiejszego ±wiata. Musi-my pami�ta¢, »e warunkiem niesienia miªo-sierdzia jest osobiste do±wiadzenie Miªo-sierdzia Bo»ego i zgoda na Jego dziaªaniew »yiu ka»dego z nas. Jak pisze Papie»Benedykt XVI w enyklie Caritas in veri-tate: "Dyspozyyjno±¢ wobe Boga otwierana dyspozyyjno±¢ wobe brai oraz wobe»yia".Dyspozyyjno±¢ wobe Boga to inne imi�nowej ewangelizaji. Celem wszystkihwspóªze±nie podejmowanyh wysiªków dusz-pasterskih Ko±ioªa jest otwarie zªowiekana »yw¡ i zbawz¡ miªo±¢ Boga. Bóg heby¢ obeny ze swoj¡ miªo±i¡ miªosiern¡zwªaszza tam, gdzie ludzie pozbawieni s¡nie tylko dozesnyh perspektyw godziwego»yia, ale i wszelkih znaków obeno±iBoga. Dyspozyyjna obeno±¢ wobe bli¹nihna marginesah wspóªzesnego ±wiata stajesi� miar¡ wiarygodno±i Ko±ioªa, bo Chrys-tus uto»samiª si� z biednymi, ih l�kiem iierpieniem. Papie» Franiszek nie tylkoto gªosi, ale niezwykle mono pokazuje,zwªaszza wobe uhod¹ów, bezdomnyh,gªoduj¡yh, o�ar handlu lud¹mi i prze-4 ID 9(462)



moy.Wszysy jeste±my wstrz¡±ni�i dramatemtrwaj¡ej od ponad 6 lat wojny w Syrii.Wskutek tego kon�iktu ponad 13 mln ludzi,w tym 6 mln dziei potrzebuje pomoyhumanitarnej. W±ród wielu inijatyw po-moy ierpi¡ym jest przygotowany i real-izowany przez Caritas Polska, wspomnia-ny ju» program Rodzina Rodzinie, któryumo»liwia materialne wsparie konkretnejsyryjskiej rodziny. Dzi�ki zaanga»owaniupojedynzyh osób a tak»e aªyh rodzin,instytuji, wspólnot zakonnyh i para�al-nyh wspieranyh jest ju» ponad 2000 syryjs-kih rodzin. Ka»dy z nas ma wi¡» mo»li-wo±¢ wª¡zenia si� do grona pomagaj¡yh.Nieh to szzególne dzieªo b�dzie nasz¡konkretn¡ odpowiedzi¡ na los rodzin, takbole±nie dotkni�tyh dramatem wojny. Ju»teraz pragniemy podzi�kowa¢ wszystkim,którzy zeh¡ wesprze¢ o�ar¡ zbieran¡ dzi±do puszek w aªej Polse osoby dotkni�tewojn¡ w Syrii, szzególnie w Aleppo.Dzisiaj, w Niedziel� Miªosierdzia Bo»ego,w któr¡ przypada te» �wi�to PatronalneCaritas, pragniemy nasze my±li i sera zwró-i¢ do Maryi, Matki Miªosierdzia, aby wypra-szaªa pashaln¡ rado±¢ wszystkim zaan-ga»owanym w dzieªa harytatywne Ko±-ioªa, zwªaszza wolontariuszom ze Szkol-nyh i Akademikih Kóª oraz Para�al-nyh Zespoªów Caritas a tak»e tym, któryhmodlitwa umania posªuguj¡yh. NiehMaryja wspiera szlahetnyh fundatorówi darzy«ów, umo»liwiaj¡yh Caritas iwszelkim organizajom harytatywnym o-dzienn¡ misj�. Nieh Jej wstawiennitwoprzymna»a apostoªów miªosierdzia na wzór±w. Brata Alberta.Wszystkim Wam, Siostry i Braia udzie-lamy pasterskiego bªogosªawie«stwa.Podpisali: Pasterze Ko±ioªa w Polse obenina 375. Zebraniu Plenarnym KEP w Warsza-wie, w dniu 14 mara 2017 r.

Listy ujawnioneDroga Tolu,�wi�ta Zmartwyhwstania Pa«skiego mi-n�ªy, dojadamy resztki smakoªyków, wspo-minamy spotkania rodzinne, a zas pod-st�pnie, po ihutku mija. Zazynamymy±le¢ ju» o nowyh obowi¡zkah, niek-tórzy o pray, inni o ogrodzie, naue, re-montah. Nie ma zasu na zatrzymaniesi� w biegu. Cz�sto sªyszymy, »e terazs¡ takie zwariowane zasy. Tempo »y-ia nie pozwala na zbytnie prze»ywaniekolejnyh zdarze«. Wydaje mi si�, »e wka»dym zasie ludzie tak mówili. Mo»epost�p i rozwój tehniki przyspiesza pewnezdarzenia, ale prze»ywanie ih i natªok wobr�bie naszego bezpo±redniego ±rodowiskato sprawa okre±lenia priorytetów. Takieokre±lanie wa»no±i spraw powinno by¢ wdra-»ane mªodemu pokoleniu ju» od momentupomagania w domu przy przygotowaniu±wi¡t, a potem przy prze»ywaniu ih. Bo±wi�ta to nie tylko niedziela i poniedzia-ªek, szzególnie �wi�ta ZmartwyhwstaniaChrystusa. To jest aªy okres Triduumpashalnego. Dopiero prze»yie ka»degodnia z my±l¡, o si� w nim dziaªo, daje nampeªni� zrozumienia, o o hodzi i dlazegote �wi�ta s¡ takie wa»ne.Wiesz Tolu, tyle dyskusji jest o wolnedni od pray, a gdyby mój gªos si� gdzie±lizyª, to wnioskowaªabym o wolny WielkiPi¡tek, po to, »eby byª zas na prze»yieaªej tre±i m�ki Pa«skiej, zdrady uznia,proesu w s¡dzie i zabawy prawem, poni»e-nia, mordowania Sprawiedliwego. Tylko niewiadomo, zy ten pi¡tek nie byªby wyko-rzystany na zakupy, pranie i myie okien,a ±wi�ta pozostaªyby nadal tylko ±wi�tamikoszyzkowymi.Obserwuj¡ ilo±¢ osób przyhodz¡yhdo ko±ioªa z koszyzkami do po±wi�eniapokarmów ±wi¡teznyh w Wielk¡ Sobot�ID 9(462) 5



nie zgadza mi si� rahunek para�an namszah ±wi�tyh z tymi koszyzkami. Koszy-zki przynosz¡ dziei, mªodzie» i okazujesi�, »e nawet w para�i mamy sporo dziei imªodzie»y. Tylko na mszah ±wi�tyh jestih du»o mniej.A na adoraji Naj±wi�tszego Sakramentuprzy grobie Pana Jezusa te» jest ih maªo.Tak sobie my±laªam w zasie trwania przygrobie: o by byªo, gdyby nagle w miejsumonstranji stan¡ª Pan Jezus »ywy z widoz-nym pulsuj¡ym »ywym iaªem, takim zwy-kªym zªowiezym?Jak by±my si� wobe Niego zahowali?Czy by±my byli tay sami, zy by±my si�bali, mo»e padliby±my na twarz i bali si�podnie±¢ wzroku do góry? Mo»e niek-tórzy hieliby najpierw zbada¢ zjawisko,dotkn¡¢ ran Chrystusa, jak Tomasz? Czysiedzieliby±my nadal wygodnie w ªawezkahprzed ªadnie ustrojonym i wyobra»onymprzez nas grobem? Mo»e niektórzy byuiekli z ko±ioªa, jak uzniowie opu±iliPana Jezusa. Czy mieliby±my odwag�prowadzi¢ nadal przyjaielskie rozmowy zeznajomym siedz¡ym obok? Czy ko±ióªzalegªaby isza, zy ogarn¡ª popªoh?Mo»e w takim momenie niektórzy byprzepraszali za swoje winy, za winy in-nyh, za winy aªego ±wiata. Przepraszamza to, »e biªem, »e obmawiaªem, dawaªemfaªszywe ±wiadetwo, »e nie przyj¡ªem nowe-go »yia, namawiaªem do zªego, przepraszam,Panie przepraszam...Przewa»nie jednak prosimy. ProsimyPana Jezusa: daj zdrowie, pomó», daj siª�i taki konert »yze« wygªaszamy b�d¡ wpotrzebie.A tam w monstranji przeie» byª Jezus,tylko w utajonej postai. To jest wªa±nieta tajemnia, w któr¡ musimy uwierzy¢.To jest trudne i to wida¢ w naszym za-howaniu. Czy my naprawd� wierzymy?Czy tylko nauzyli±my si� w dziei«stwie

odmawiania modlitwy Wierz� w Boga ipowtarzamy j¡ przy ka»dej okazji, kiedymówi¡ wszysy, kiedy mamusia kazaªa, kiedyna hrzie ±wi�tym naszego maluha trzebaodmówi¢, kiedy...Od pierwszej niedzieli po �wi�tah Ko±-ióª ustanowiª Tydzie« Miªosierdzia Bo»ego,jest to dobry zas, »eby podsumowa¢ to,o teraz prze»ywali±my i to, jay jeste±myozekuj¡ Miªosierdzia od Boga. Czy myjeste±my miªosierni wobe innyh, zy pro-sz¡ o ró»ne dary potra�my dawa¢ bli¹nimi by¢ wobe nih miªosierni?Pozosta« z Panem Bogiem. Ania�w. Wojieh�w. Wojieh (ur. 956 - zm. 23 kwiet-nia 997), biskup i m�zennik, którego Ko±-ióª w Polse uznaje za jednego ze swoihgªównyh patronów, pohodziª z ksi¡»�egorodu zeskih Sªawnikowiów, spokrewnio-nego przez D¡brówk� z dynasti¡ Piastów.Jego krew le»y u fundamentów Ko±ioªai pa«stwa na ziemiah piastowskih. Jakoapostoª pogan w swej ostatniej misji dotarªdo wybrze»y Baªtyku, gdzie 23 kwietnia997 roku poniósª ±mier¢ m�ze«sk¡. Przyjego grobie spotkali si� w 1000 roku e-sarz Otton III i ksi¡»� Bolesªaw Chro-bry, a wydarzenie to przeszªo do historiijako Zjazd Gnie¹nie«ski. Ju» wówzas ±w.Wojieh - wyhowanek szkoªy w Magde-burgu, biskup praski, mnih rzymski, apos-toª W�gier i Polski, wreszie m�zennikpruski, którego iaªo znalazªo si� w Gnie¹nie- urastaª do rangi symbolu duhowej jed-no±i tworz¡ej si� wówzas Europy.Wzorem swoih wielkih poprzedników±w. Cyryla i ±w. Metodego ª¡zyª duhowetradyje ró»nyh kultur. Po latah dziei«-stwa sp�dzonego na dworze rodziów wzeskih Libiah, zdobyª wyksztaªenie wMagdeburgu, gdzie przez 10 lat pobieraªnauki w jednej z lepszyh szkóª owyh za-6 ID 9(462)



sów. Tam te» otrzymaª bierzmowanie, a naze±¢ ówzesnego arybiskupa Magdeburgaprzyj¡ª drugie imi� Adalbert. W 981 rokupowróiª do Czeh, gdzie otrzymaª ±wi�e-nia kapªa«skie, a rok pó¹niej, po ±mieribiskupa praskiego Dytmara, obj¡ª tamtej-sze biskupstwo. Jako biskup Pragi hojniewspieraª ubogih oraz budow� ko±ioªów.Zdeydowanie sprzeiwiaª si� wielo»e«stwu,rozwi¡zªo±i, handlowi niewolnikami z kra-jami muzuªma«skimi i intrygom zeskihmo»nowªadów, o w efekie spowodowaªojego kon�ikt z ksi�iem Bolesªawem II. �w.Wojieh wraz z bratem Radzimem opu±iªPrag� i udaª si� do klasztoru benedyktynóww Rzymie. Tam zrezygnowaª z godno±ibiskupiej i prowadziª »yie mniha, którekonentrowaªo si� na asezie, modlitwie,zytaniu i pray �zyznej. Po kilku la-tah, ulegaj¡ naleganiom papie»a i poselst-wom rodaków, powróiª do Pragi, któr¡ jed-nak musiaª opu±i¢ na zawsze, gdy zamor-dowano jego ztereh brai, a tak»e nasta-wano na jego »yie.Jako misjonarz wyruszyª wi� na W�-gry, gdzie miaª ohrzi¢ przyszªego królaStefana I. Bywaª te» na dworze esarzaniemiekiego Ottona III, którego byª spowied-nikiem, powiernikiem i dorad¡. W za-sie dªugih pobytów za grani¡ daª si� poz-na¢ elitom ówzesnego hrze±ija«stwa za-hodniego jako zªowiek wyj¡tkowej ±wi�-to±i. Mªody esarz Otton III, jak i papie»Sylwester II mieli dla niego najwy»sze uz-nanie. "Jako zªowiek Ko±ioªa ±w. Woj-ieh zawsze zahowywaª niezale»no±¢ wniestrudzonej obronie ludzkiej godno±i ipodnoszeniu poziomu »yia spoªeznego.Z duhow¡ gª�bi¡ do±wiadzenia monasty-znego podejmowaª sªu»b� ubogim. Wszys-tkie te przymioty osobowo±i ±w. Woj-ieha sprawiaj¡, »e jest on nathnieniemdla tyh, którzy dzi± prauj¡ nad zbu-dowaniem nowej Europy, z uwzgl�dnieniem

jej korzeni kulturowyh i religijnyh- stwier-dziª papie» Jan Paweª II w Gnie¹nie z okazjim�ze«skiej ±mieri patrona Polski.�w. Wojieh nie maj¡ mo»liwo±ipowrotu do Czeh, gdzie wymordowanojego rodzin�, znalazª oparie na dworzeBolesªawa Chrobrego. Stamt¡d w 997 rokuwyruszyª w sw¡ ostatni¡ podró» misyjn¡do poga«skih Prus. Jednak ju» pierwszespotkanie z Prusami okazaªo si� niepomy±lne,a misjonarze zostali zmuszeni do odwrotu.Kilka dni pó¹niej, 23 kwietnia 997 rokuwe wsi �wi�ty Gaj, niedaleko dzisiejszegoPasª�ka, zostali zaatakowani. �w. Woj-ieh zgin¡ª ±mieri¡ m�ze«sk¡. BolesªawChrobry wykupiª od Prusów iaªo ±wi�tego.Miaª pono¢ zapªai¢ za nie tyle zªota, ilewa»yªo. Dozesne szz¡tki ±w. Wojiehaspoz�ªy w katedrze gnie¹nie«skiej, któraod tego momentu staªa si� miejsem szybkorozprzestrzeniaj¡ego si� na aª¡ Europ�kultu m�zennika. Jego ±mier¢ wywarªawielkie wra»enie w zahodnim hrze±ija«st-wie, dlatego ju» w 999 roku papie» Syl-wester II ogªosiª Wojieha ±wi�tym.Przy jego relikwiah spotkali si� w 1000roku w Gnie¹nie esarz Otton III i BolesªawChrobry - w obeno±i legata papieskiego.Zjazd Gnie¹nie«ski miaª zarówno znaze-nie polityzne, gdy» zaowoowaª uznaniempa«stwa polskiego przez esarstwo, jak iznazenie ko±ielne, gdy» przy grobie ±w.Wojieha zostaªa proklamowana pierwszapolska metropolia: Gniezno, w skªad którejweszªy biskupstwa w Krakowie, Wroªawiui Koªobrzegu. Arybiskupem gnie¹nie«skimzostaª brat ±w. Wojieha - Radzim. Tysi¡lat pó¹niej Jan Paweª II w or�dziu skiero-wanym w Gnie¹nie do prezydentów kra-jów Europy ±rodkowo-wshodniej, z okazji1000-leia m�ze«skiej ±mieri ±w. Woj-ieha powiedziaª, »e o nieprzemijalno±i±wiadetwa tego ±wi�tego ±wiadzy "umiej�t-no±¢ harmonijnego ª¡zenia kultur".ID 9(462) 7
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Fatima ostrzega i dzisiajFatimska Pani ostrzegaªa 13 lipa 1917r., »e je»eli ludzie nie odpowiedz¡ na Jejwezwanie, wówzas Rosja »ozsieje swojebª�dy po aªym ±wieie, doprowadzaj¡ dowojen i prze±ladowa« Ko±ioªa"Caªy ±wiat zadr»aª, gdy 13 maja 1981 r.na Plau ±w. Piotra w Rzymie tureki za-mahowie Ali Aga oddaª strzaªy do Oja�wi�tego Jana Pawªa II. Po tym wydarze-niu kard. Joseph Ratzinger powiedziaª:"Fakt, i» maierzy«ska dªo« zmieniªa bieg±mieriono±nego poisku, jest tylko jeszzejednym dowodem na to, »e nie istniejenieodwoªalne przeznazenie, »e wiara i mod-litwa to pot�»ne siªy, które mog¡ oddzia-ªywa¢ na histori�, i »e ostateznie modli-twa okazuje si� pot�»niejsza od poisków, awiara od dywizji".Zªo kr¡»¡e po ±wieie przyjmuje ró»nepostaie, a or�dzie z Fatimy jest odpowiedzi¡na ze±wiezenie wspóªzesnego ±wiata. Wzasie swojego pierwszego objawienia w Fa-timie, 13 maja 1917 r., Maryja prosiªa:" Odmawiajie odziennie Ró»anie, abyuzyska¢ pokój dla ±wiata i konie wojny".
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